
Z dziadziny odkryć i wynalazków. 

TELEFON BE Z DRUTU. 

Idea zbudowania telefonu bez 

drutu bynajmniej nową nie jest. 
W roku 1880 Bell wynalazł 

przyrząd do przenoszenia głosu 
bez pomocy przewodników, t. zw. 

fotofon. Konstrukcya tego przy- 

rządu polega przedwszystkiem 
na własności nader rzadko spoty- 
kanego pierwiastka chemicznego 
selenu, 'który w ciemni jest złym 
przewodnikiem, oświetlony zaśl 

staje się dobrym przewodnikiem 
elektryczności. Bell wyzyskał tę 
własność selenu w sposób nastę- 

pujący: W obwód elektryczny 
wprowadził on kawałek selenu" i 

telefon, co stanowiło stacyę od- 

bierającą. Na stacyi wysyłającej 
•łukowa lampa elektryczna rzuca- 

ła promienie śiwiatła na wypole- 
rowaną blaszkę metalową. Pod 
wpływem dźwięku, blaszka pod- 
legała ciągłym drganiom, a sto- 

sownie <lo położenia tej blaszki 

promienie światła, ulegając cią- 
głemu drżeniu, padały na selen 

z przerwami. W związku z tem, 

selen zmieniał bezustannie swe 

przewodnictwo, a w telefonie na 

stacyi odbierającej odtworzone 

zostały też ■same ciźwięki, które 

wywołały drżenie blaszki na sta- 

cyi wysyłającej. 
W ten sposob można teieiono- 

wać na pewną odległość, przy- 
czem stacye nie są połączone 
między sobą żadnym przewodni- 
kiem. Sposób powyższy posiada 
wszakże wiele stron ujemnych; 

* przedewszystkiem niezbędną jest 
rzeczą, ażeby światło lampy łu- 

kowej na stacyi wysyłającej mo- 

gło padać na selen, znajdujący 
się na stacyi odbierającej, zatem 

telefonujący na obydwóch sta- 

cyiach muszą się wzajemnie wi- 

dzieć. Jeżeli więc pomiędzy sta- 

cjami znajdują się jakieśi przed- 
mioty nieprzezroczyste, np. ścia- 

ny, góry itp., pomimo małych od- 

legiości telefonowanie bez drutu 

staje się niemożliwem. Przy naj- 
bardziej sprzyjających warun- 

kach komunikacya telefoniczna 

jest możliwą tylko na małej prze- 

strzeni, a to z tego względu, że 

światło łukowe z jednej stacyi 
musi dosięgnąć drugiej. 

Powyższe braki stara się usu- 

nąć wynalazca, dr. Mosler, za- 

mieszkały w Brunśtwiku, stosu- 

jąc do telefonu bez drutu fale e- 

lektramagnetyczne. Wszelkie wy- 
niosłości lądu, które stanowią 
(przeszkodę w systemie Bella, 
gdyż są nieprzezroczyste dla 

promieni światła, przy zastoso- 

waniu: fal elektromagnetycznych 
nie wpływają ujemnie na otrzy- 
mane rezultaty. Na stacyi wysy- 

łającej znajduje się t. zw. mówią- 
ca lampa łukowa, z której roz- 

chodzą się fale elektryczne. Sko- 
ro dosięgną stacyi odbierającej, 
na której znajduje się specyalnie 
urządzony telefon, wywołują ta- 

kież same drgania w mikrofonie, 
pod wpływem których lampa mó- 

wiąca zaczęła działać na stacyi 
wysyłającej. 

W ten sposób, bez pomocy 
przewodników, a jedynie na za- 

sadzie znanych własności mówią- 
cej lampy łukowej i fal elektro- 

magnetycznych, wszelkie dźwię- 
ki mogą być przenoszone na pe- 
wną przestrzeń. 

Dotychczasowe doświadczenia 

były robione na lądzie, zarówno 

jak i pomiędzy ruchomemi sta- 

cyami na wodzie i otrzymano zu- 

pełne wyraźne przenoszenie się 
diwięków na przestrzeni i kilo- 

metra. 

Niezależnie od dr. Moslera, 
profesor Quirino Majorana w 

Rzymie pracował nad wynalezie- 
niem sposobu telefonowania bez 

drutu, opierając się na systemie 
telegrafu Marconjęgo. 

Wszakże, gdy w aparacie Mar- 

conięgo iskry przeskakują 10 na- 

ry na sekundę, Majorana powię- 
kszył tę liczbę do 10,000, przez 
co osięgnął ciągfość w (Łziałaniu 

aparatu. Wynalazek Majorany 
nie przekroczył jeszcze progu la^J 

borataiytm, wssafcź* 2$sa4a, na 
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której się opiera uczony włoski, 
każe przypuszczać, że osiągnięte 
zostaną podobne rezultaty, jak i 

■przy telegrafowaniu bez drutu. 
Dalsze ulepszenia zależeć będą 
od tego, czy uda się osięgnąć wię- 
kszą ciągłość w przeskakiwaniu 
iskier, niż dokonał tego Majora- 
na. Podobno prof. Simon w Ge- 
tyndze otrzymał o wiele większą 
liczbę wyładowań na sekundę, 
dochodzącą do 10,000,000. 

Znaczne ulepszenie w zwy- 
kłych telefonach (z przewodni- 
kami) osiągnięto przez pewną 
zmianę w konstrukcyi mikrofo- 
nów. Ulepszony ten aparat, na- 

zwany monofonem, na pierwszy 
rzut oka nie wiele różni się od 

obecnie u nas używanych; słu- 

chawka, zawieszona w telefonach 

najnowszego systemu na haczy- 
ku, ma wygląd zbliżony do mo- 

nofonu, którego rurka jest nieco 
krótsza. Z tego też względu, gdy 
jeden (koniec monofonu zbliżymy 
do ucha, koniec rurki akustycz- 
nej nie dosięga ust mówiącego. 
W czasie telefonowania mówi się 
nie wprost do aparatu, lecz obok. 
Zasadnicza różnica pomiędzy 
monofonem a telefonem polega 
na tem, że w miejscu, które zbli- 

żamy do ucha, znajdują się dwie 
błony i każda z nich podlega 
drganiom pod wpływem fal gło- 
sowych. 

Zwiększona czułosc w nowym 
aparacie powoduje, że ta część 
aparatu, do której mówimy, mo- 

że znajdować się na większej od- 

ległości od ust, aniżeli obecnie 
ma to miejsce. 

Prócz większej dokładności w 

przenoszeniu dźwięków, monofon 
wyjróżnia się korzystnie pod 
względem hygienicznym, gdyż 
obecnie używane telefony są roz- 

sadnikami mikrobów, gnieżdżą; 
cych się w jamie ustnej. W mo- 

notonie rurka jest o wiele krót- 
sza, nie dochodzi do ust, a zatem 

i zanieczyszczenie monofonu jest 
o wiele_ mniejsze, niż zwykłego 
telefonu. 

G. W. 
o— 

Maszyny latające. 
Wszelkie próby, mające na ce- 

lu rozwiązanie zagadki kierowa- 
nia balonami, dały dotychczas 
wątpliwe wyniki. Pomimo to wy- 
nalazcy nie dali za wygranę i pra- 
cują z wytrwałością zarówno nad 

konstrukeyą balonów, które da- 

łyby się z łatwością kierować, jak 
i nad' budową maszyn latających, 
cięższych od powietrza. Zazna- 

czyć należy, iż teorya budowy 
maszyn latających polega na zna- 

jomości lotu ptaków. 
W niedzielę dnia 12 lutego b. 

r. odbył się w Paryżu pierwszy 
konkurs na najlepsz.ą maszynę 
latającą, urządzony przez klub 
aeronautyczny. Inicyatorowie 
konkursu byli w obawie, c,zy w 

obec braku odpowiednio wykwa- 
lifikowanych mechaników cały 
ten projekt nie upadnie, gdyż do- 

tychczas wynalazcy nowych ma- 

szyn kontentowali się przewa- 
żnie planami lub też modelami 
zmniejszonych rozmiarów. 

W galeryi maszyn urządzono 
na wysokości 38 metrów nad try- 
buną wzniesienie, z którego pu- 
szczano w ruch mechanizmy la- 
taiace. 

Wielkich wymagań nie sta- 

wiano wynalazcom; chodziło 
przedewszystkiem o to, ażeby 
maszyna była w ogóle zdatną do 
lotu, ażeby powierzchnia skrzy- 
deł nie była mniejsza nad i metr 

kwadratowy i mogła dźwigać 
przynajmniej 2 kilometry na każ- 

dy metr kw. 
Przyrządy, wyróżniające się 

pewnością lotu, zachowaniem na- 

leżytej równowagi i mogące u- 

trzymać się przez czas dłuższy w 

powietrzu zostały nagrodzone 
srebrnemi medalami. 

Nagrodzone maszyny utrzy- 
mywały się w powietrzu w ciągu 
12 do 16 sekund. 

W konkursie uczestniczyły ró-1 
wnież: latawce, łódka, zaopatrzo- j 

na w boczne śruby spiralne, ma- i 
del maszyny z motorem o sile 

konją parowego, która byte 
3- r* 

przymocowana na linie do szczy- 
tu budynku i zataczała olbrzymie 
kręgi. 

Otrzymane rezultaty uważać 
należy za pomyślne i jest nadzie- 

ja, że konkurs następny, który 
odbędzie się w roku 1906, wyda 
dobre rezultaty pod względem 
zastosowań w praktyce. 

LISTA SKADEK NR. 20 

na pomnik Tadeusza Kościuszki 

'w Waszyngtonie, D. C. 

Z przeniesienia $2.717.84 
Z obchodu konstytucji 3go maja 

w Minneapolis, Minn. nadesłał 
ob. W. Szczech G.35 

GrUpa 432 Zw. N. P. w New Ha- 

ven, Conn. 10.00 

Ob. A. Lesiński z "Homeopatie 
hospital" w Pittsburg, Pa. 1.00 

Na chrzcinach u państwa Binkow- 

skich w Chicago zebrano za i- 

inieyatywą. ob. Sulkowskiego 2.15 

Tow. Synowie Matki Polski w 

Chicago 10.00 

Ob. Wł. Krupa w Chicago 1.00 
Ob. Adam Listewski w Pittsburg, 

Pa. 1.00 

P. Barbara Listewska w Pitts- 

burg, Pa. .50 

Gniazdo Sokołów w Leavenworth, 
Kas. przez ob. W. Paluchniaka 2.50 

Na chrzcinach u państwa Szufla- 

da w South Chicago złożono 2.40 

Polacy w Ashland, Wis. nadesła- 

li przez ob. A. F. Plnialcow- 

skiego 27.15 

Z obchodu w West Pullman, 111., 
nadepłał F. Marcinek 4.30 

Przysłane do "Gazety Polskiej": 
Fr. Adamski .25 

Hel. Szulc, South Amboy, N. Y. .10 

Fel. Kłoczko, Edwardsdale, Pa. .50 

Od polskich jeńców w Japonii 1.38 
Jan Nowak, Posen, Mich. .25 
F. Szulczewski skolektował: 
J. Mazurkiewicz, Neligh, Nebr. .50 

F. Szulczawski, Neligh, Nebr. .25 

K. Szulczewska, Neligh, Neb. .25 

A. N. Kozłowski, Neligh, Neto. .25 

J. Garich .10 

Pan S. Konieczny zebrał od Po- 

laków z Metz. Mich. G.90 

Józef Berlik skolektował na ba- 

lu u państwa Grzeszczyk w 

Split Rock, Minn. 1.20 

Avilla, Ind. 

Marya Tomozak .25 

Ludwik Tomczak .50 

Antonina Tomczak .10 

Marya Tomczak .10 

Ludwik Tomczak .05 

Jan Ryniewicz, Anita, Pa. .50 
A. Labanowski, Hooscik Falls, 

N. Y. .25 

Leo Orłow9kl. Hooscik Falls, 
N. Y. .25 

S. Kalinowski, Hooscik Falls, 
N. Y. .25 

Jos. Orzeł, Hooscik, Falls, .N Y. .25 

Wal. Orzeł, Hooscik, Falls, N. Y. .15 

St. Orzeł, Hooscik Falls, N. Y. .10 

Piotr Orzeł, Hooscik Falls, N. Y. .10 

Jan Orzeł, Hooscik, Falls, N. Y. .10 

Razem $2,801.12 
Powyższą sumę $2801.12 niniejszem 

kwitujemy. 
T. M. Heliń*kl, prezes. 

M. Durski, kasyer. 
S. Olszewski, sekr. fin. 

Wszelkie składki prosimy nadsyłać 
na adres sekretarza: S. Orpiszewski. 

t 102—104 W. Diyision st., Chicago, 111. 
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"Niebezpieczne" polskie melodye. 

Ciekawy proces toczył się, jak 
donosi wolnomyślna "Deutsche 

Freie Presse", przed izbą karną 
w Berlinie. Oto Policya berlińska 
skonfiskowała w rozmaitych 
składach, zajmujących się sprze- 
dażą znanych automatów muzy- 

cznych, wszystkie płyty i walce, 
na których były podane także ró- 
żne polskie melodyejak "Jeszcze 
Polska nie zginęła" i i^ne naro- 

dowe. Zdaniem policyi melodye 
te mogły podburzać ludność pol- 
ską do gwałtów przeciw Niem- 

com, gdyż odzywa się z nich 

dźwięk "żądania wolności i szczę- 

ku oręża". Sąd berliński nie prze- 
straszył się jednak tem "groźnem 
niebezpieczeństwem" dla państwa 
pruskiego i nie zgodził się na 

skonfiskowanie płyt i walców, a 

koszta sądowe nałożono kasie 

państwowej. W wyroku sądo- 
wym zaznaczono, że o podburza- 
niu mogłaby być tylko wtedy 
chyba, mowa, gdyby tych fono- 

grafów z polskiemi melodami u- 

żywano na publicznych zebra- 
niach. 

Wyrok ten z pewnością nie bę- 
dzie się podobał hakatystom, bo 

ich zdaniem, już sam dźwięk mo- 

wy polskiej stanowi groźne nie- 

bezpieczeństwo dla państwa pru- 
skiego. 

-o- 

Logika. 
tt- Prawdą, kochany mężulku, źe 

podobam ci się jednakowo w starym, 
jak i w nowym kapeluszu? 

— Naturalnie. 
— Więc kup mi powy 

» 
z 

'len piękny, trwały i modny materyał, z którego nas e ubrania dla chłopców są robione, jest teraz wyłożony na 

sprzedaż w naszym ale ładzie. 
Przyjdźcie i zobaczcie próbkę tego materyahl, rozcingnijclo po, egzaminujcie mocną tkaninę z której je$t zro- 

biony, zauważcie grubość i wagę tegoż, a niedługo zgadzać się bodziecie z uaral że niema lepszego 1 trwalszego materyahl 
► y — © 

—— -o* o -j 

z którego chłopięce ubrania są robione. 
A teraz przypomnijcie sobie czy nie za- 

płaciliście więcej za podobny materyał 
aniżeli my od was żądamy. Naturalnie 
że tak jeżeli kiedykolwiek kupiliście nie- 
bieskie ubrania-1 zapłaoiole więcej dzi- 
siaj, jeżeli chcecie kupid takowe w in- 
nym składzie aniżeli u nas. 

Gwarantujemy wam zaoszczędzenie 
Sl.óu na każdcm ubraniu. 

Ubrania robiono z tego niebieskiego 

| serżuzuanebędąoddnia dzisiejszego jako 

"Specyalność 
Benson <Ł Rixon Co." 

Chłopięce 2 sztukowe ubrania, <£Q Af| 
wielkości 8 do 10 tpO»Ulr 
Chłopięce Norfolk ubrania, ©0 AA 
wielkości 0 do 14 tJpO«VV/ 

Chłopięce 3 sztukowe ubrania, KA 
wielkości 8 do 17 tpO.Ul/ 
Chłopięce ubrania, z dłu^ieml spodniami, 
pojedyńcze albo du'eitowe w (gK Q«r 
piersiach, wielkości 14 do 20... 

Chłopięce spodnie do kolan, (£1 Afi 
wielkości 3 do 16 $1.VU 
Chłopięce diuęie spodnie, (JjjO AA 
wielkości 14 do 20 <3>^*v7U 
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ONE Price CipTHIHCAfloI 
947,949 & 951 MILWAUKEE AVE* 

1 Niech Hartmnn Umebluje Wam Mieszkanie. || 

223 
225 
227 

229 
WABASH AVENUE. WABASH AVENUE. 

i 961 963 MILWAUKEE AVENUE RÓG PAULINA ULICY. 

Harłmana Plan Kredytowy 
APELUJE DO ROBOTNIKÓW. 

ppawc 
Hartmana Szafy <ln cal- 

Książek—Specjalnie! d^0. 
we, front < przećwIftrtkowanfjK- 
dąbu, ma extruduże fruncuzkie lu- 
siro o rznitjtyrb brzegach, śliczne 
rzeźbienia, niezrównane 

_ wykoń- 
czeni" i polerowanie. Wys koeć 
00 cali, pzerokość 81 I Q 7 R 
cali. Cena I • l W 

Warunki: 1.25 ffotów., 60c tygod. 

Harimnnu Sani- ^pęcyBinao- 
t.irno Lodownie. JfJ* n$ep. 
azona kon9trukcya, doskonała cyr- 
kulacya zimnpco powietrza, su- 

chy przad/.iał do potraw, zaoa- c/ą- 
dzajł bardzo wielo lodu, wykła- 
clune drzewem wąjjlowem 1 galwa- 
nizowane 2eluztiuii. Q C fi 
Ce aa O ■ U U 
Warunki: $1 gotówką i firc trgr- 

Ci którzy znają wartość pieniędzy i muszą dopatrzeć at>y ua- 

fcdy dolar przyniósł im jak najwięcej, cenią kor/yści dostar- 

czane przez Hartmana Plan Kredytowy. Nasze warunki 

wypłaty 6ą tak przystępne że najuboższy człowiek płacić 
może za swe meble ss największą łatwością. Traktować was 

będziemy wspaniałomyślnie — zaspokoimy każde wymaga- 

niH, wasze, i usłużymy wam w ten zadawalniający sposób, 
który podniósł składy Hartinana do tak wysokiego stopnia 
doskonałości. 

OTWARTE KAŻDEGO WIEUZUttA. 

ITarunki: 75c gotónką 1 50c tygodniowo. 

Hurtniam Że- | 
Inzne Łóżko — 

Specjalnie I 
Akurat juk obrazek 
ilfwń wvłąc/nv dla 
Hartman*, eitra 
jrrube słupki, t na- 

dzwyczaj duże *pói 
nie, ładne g-iki 
rozmaite upiększę- 
ni-i. Zióbcie wybór 
z wielkiego ninó- 
Htwa topularmch 
kolorów eniMlin a 

skorzy etacie •/. 

n»jwiQkS'ej tanio- 
ści bi'źivcei:o roku 

jeżeli pozwolicie 
nam d"8tawić to 
łóżko do waszego 
mieszkania. Cena 1 

l75 

Hartmann Wllton Aksauif- ielkosci oungwcKu uoj* 

tne Dywniiy — Spctyitlnlcl łt 
Niezrównane wartości; dajemy naer.ą abaolutntł gwaran- /X, / il 
cyą a kn2dyni dywanem. Cena 

Warunki; f3 ęotÓTrką i 60c tjpodnlowo. 

Hartiuann Tonie- (P"r* n« 0.hr'.'- 
ty Specjalnie! Sierot ? nl 
•Iptn ^o-d^bowe wykończenie. Strojne 
lubeltowewierzchnie ezuflndv. i?#> 
j 1 o n u i>|ir>vnj e xt r a ctu o» 
lustra o rzniętych br/.ołjucb, uwro- 
,vn»ne wj kuuc/.eule. I I 7C 
D-na I 1 • I U 
lYarinki: 91.35 rotin. 1 50c tjgodn- 

Hnrtmnnn W ó/ki dla 
Dzieci—Specyaloiel 
śclełanie, kompletne * pięknym pit»- 
■ollkiom.niBjr.owszy 19J5 przyrząd av. 

piiiloy, kota obcłą«ni«te O 'I C 
extru grubą gumą. Cena ...fjaf W 

Warunki: SI jo»ów. i 50c lygodn. 

Dp. Tekla M. Maturzyńska, 
Pierwsza Polsfca DEiinsm w inicasp* 

Milwaukee róg Ashland Ave». 
CONTINENTAL BLDO. 

Polecam alQ SamowneJ Polskiej Pabllcznofcl. Wbt*>\- 
kie praca Trykonuj*} podług najnowszego tyslemu i gw* 
ramuję takow®. 

Godjsinr ofhowa od 0 raso do 8 wieczorem. 

V NIEDZIEL® do todalajf 4-oJ po pokudalł. 

AM nie udało wyleczyć 

YOUWfi 
fu®* « ■ 

901 UHOOWN Ay®* lxlel<i od 9—18 w połudr.ie. t 

PORADA 
T,.- ,—wt. .i 

Niechceniu waszych pieniedzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno -centowa karta pocztowa, 1 wasze 
imio i nazwisko 1 adres wyrainie na'nl<*j 
wypisane, sprowadzi wam poczty próbką 
Deya Szwajcarskiego Wynalazku zasypu. 
Jarego kavvą(Dey's SwfssCoIfeeSurropate). 
Mnóstwo famlflj uiywają go zamiast ka- 
wy, gdya przy }«jo pomocy jeden funt ka- 
wy wystarczy tak długo jak trzy funt* ka- 
wy bez togo wynalazku, lecz co najważ- 
niejsze, bardzo polepazy smak, zapach i 
zdrowotność kawy. 

Steete"We4elesCo. Dej M'uTg. Co. 
Jedyni Agonci, Fabrykanci, 

Chicago, Illliofg. CloTeUud, Ohio. 

DZIENNIK CHICAG08KI 

J#«t jedynym dziennikiem potekFm w 

Ameryce który podaje £odsieni>ł« awo- 

J« cyrkulacyf. 

> r i r ii-ltiiari'ii '-.wr iiii-frittiin fc..; ,i 


