
Z dziedziny odkryć i wynalazków. 

NOWY SYSTEM TELEFO- 
NÓW. _; 

Od wieków już używa ludzkość 

rozmaitych maszyn, użycie ich 

szerzy się coraz bardziej, maszy- 

ny zaś same doskonalą się ciągle 
i coraz większa jest ich liczba. 
Fochodzi to stąd, iż maszyna, 
jakkolwiek umysłowi ludzkiemu 

zawdzięcza swe powstanie, wy- 
konywa swe zadanie taniej, szyb- 
ciej i dokładniej niż człowiek. Si- 
ła ludzka najdroższym jest moto- 

rem, szybkość jej pracy ma ciasne 

granice, a dokładność działania 
niestała, zależy od wielu i to je- 
szcze zmiennych czynników. 

Wiadomo, że główną niedogo- 
dnością szerzących się coraz bar- 

dziej telefonów jest łączenie abo- 
nentów ze sobą za pomocą ręki 
ludzkiej i wszędzie też, gdzie są 

tylko telefony, ciągle słyszeć mo- 

żna w tej mierze skargi. W Pary- 
żu skargi te opierały się nieraz o 

sądy. Dlatego przemyśliwano już 
oddawna nad tem, jakby pracę lu- 

dzką, a mianowicie zajętych przy 
telefonach kobiet, zastąpić przy- 
rządami w ten sposób działające- 
mi. iżby każdy abonent mógł ka- 

żdej chwili, za pośrednictwem o- 

sobnego przyrządu łączyć się do- 
wolnie z każdym innym abonen- 
tem w celu rozmowy telefonicz- 

nej. Różne w tym względzie po- 
dawano projekty, które nie wy- 

trzymywały jednak doświadcze- 
nia w praktyce. 

Dopiero Amerykaninowi Stro- 

wgerowi powiodło się zadanie 

rozwiązać praktycznie, ,a chociaż 

zapewne przyrząd przez niego 
•wynaleziony nie jest niewątpliwie 
ostatniem słowem mechaniki w 

tym zakresie, to jednakowoż oka- 

zał on się dobrym jak o tem prze- 
konało zaprowadzenie go jeszcze 
w roku 1898 w Londynie, w roku 

19CO w Berlinie naprzód dla 400, 
obecnie dla 2000 abonentów. Za 

przykładem Londynu i Berlina 

poszedł Wiedeń, a- obecnie dowia- 

dujemy się z dzienników, że Kra- 

ków pierwszy z miast po Wie- 

dniu w Austryi ma dostać telefo- 

ny nowego systemu. 
Przedewszystkiem trzeba po- 

wiedzieć, że pomysł Strowgera 
nie opiera się na żadnych no- 

wych, przedtem nieznanych zasa- 

dach, lecz jest tylko dowcipnem 
zastosowaniem praw fizycznych, 
oddawna znanych i w elektrote- 
chnice ciągle używanych, miano- 
wicie elektromagnesów i sprężyn. 

Ażeby abonent telefonu mógł 
sam dowolnie łączyć się z towa- 

rzyszem, z którym chce rozma- 

wia ć, zmienił Strowger naprzód I 
same przyrządy telefoniczne do- 

tychczas powszechnie używane, 
dodając do nich nowy przyrząu, 

który dwoma osobnymi drutami 

łączy się z urzędem pośredniczą- 
cym, w którym odby- 
w a się właściwe a do- 

wolne łączenie abonentów ze so- 

bą na czas rozmowy. Aparat tele- 

foniczny nowego systemu ma pod 
zwykłym tylko nieco ulepszonym 
telefonem na zewnętrznej stronie 

tarczę na obwodzie w liczby od o 

do 9 zaopatrzoną, do tarczy tej 
przylega ruchomy łuk, czyli część 
obwodu koła mająca dziesięć o- 

tworów, odpowiadających owym 
liczbom od o do 9. W otwory te 

można włożyć palec i łuk obrócic 
aż do stałego hamulca. Jeżeli te- 

lefonujący chce się połączyć z a- 

bonentem, mającym numer np. 

7568, wtedy telefonowanie w tym 

nowym systemie zaczyna od te- 

go, że palec ręki wkłada do otwo- 

ru odpawiadającego 7 na "WSP0111" 

nianej powyżej tarczy i przesuwa 
go aż, do hamulca, poczem, wyją- 
wszy palec, wkłada' go w otwór 

odpowiadający liczbie 5> nast?" 

pnie tak samo robi z otworami 

odpowiadającymi liczbom 6 i 8. 

Dokonawszy tego połączył się już 
z abonentem mającym numer 

7568. Teraz telefonuj-e do niego w 

zwykły i "powszechnie znany spo- 
sób. Po rozmowie zawiesza słu- 

chawkę na odpowiednim haku, 
przez co cale urządzenie wraca | 

samodzielnie do stanu, jaki ^byl 
przed telefowaniem, i jest gotowe 

do następnej rozmowy. Jeżeli a- 

bonent, do którego ma się telefo- 
nować, jest zajęty inną rozmową 
telefoniczną, a> zatem połączony z 

innym abonentem, wtedy, po 
przyłożeniu słuchawki do ucha, 
słyszy chcący, a nie mogący w 

danej chwili telefonować właści- 
we brzęczenie. 

Opisawszy tę krótką a bardzo 

prostą manipulacyę z telefonami 
nowego systemu, wypada teraz 

pokrótce opisać jego mechanizm. 
Przez przesunięcie palcem o- 

tworów wyżej wymienionych, 
wywołuje; się odpowiedni szereg 
zamknięć prądu galwanicznego. 
Tak np. w powyższym przykła- 
dzie przez przesunięcie otworu, 

odpowiadającego liczbie 7, puści- 
ło się, czyli mówiąc terminem 

naukowym, zamknęło się 7 razy 

prąd galwaniczny. 
Wiadomo, że prąd galwanicz- 

ny, przepływający koło żelaza 

miękkiego, przemienia je w chwi- 
lowy magnes, mający przymioty 
magnesu naturalnego,. a zatem 

przyciągający żelazo dopóty, do- 

póki jest magnesem, czyli dopóki 
krąży koło niego prąd galwanicz- 
ny. Otóż puszczenie prądu galwa- 
nicznego wywołuje w odpowied- 
nim żelazie elektromagnetyzm; 
ten zaś elektromagnetyzm jest 
sprawcą ruchu w odpowiednim 
przyrządzie, a mianowicie w wał- 

ku, zaopatrzonym z stosowne wy- 

żłobienia, do których w odpowie- 
dniej chwili przytykają stosowne 

klameczki, przez elektromagne- 
tyzm poruszane. I tak, w przyto- 
czonym przykładzie przesunięcie 
otworu, odpowiadającego liczbj* 
7, wywołało siedm również razy 
prąd galwaniczny, ten wywołał 7 
razy elektromagnetyzm, a ten e- 

lektromagnetyzm podniósł wałek 
o 7 kroków jakoby śruby i połą- 
czył go z przewodnikami, ozna- 

czonymi przez tysiące, mianowi- 
cie z przewodnikiem, odpowiada- 
jącym 7,000. Następnie po wyję- 
ciu palca z otworu, odpowiadają- 
cego 7, stosowna sprężyna przy- 

prowadziła przyrząd u telefonu- 

jącego do poprzedniego stanu, 
poczem przez wfozenie palca ao 

otworu, odpowiadającego liczbie 

5 i przesunięcie go we wiadomy 
już sposób zamyka się prąd gal- 
waniczny i wywołuje w przyrzą- 

dzie, znajdującym się w urzędzie 
pośredniczącym analogiczne do 

właśnie opisanych ruchy, których 
rezultatem jest połączenie meta- 

liczne ze setkami, a mianowicie 

setką piątą. Toż samo tyczy się 
znajdujących się w przytoczonym 
przykładzie liczb 6 i 8, tak, iż a- 

bonent jest teraz połączony z to- 

warzyszem, mającym Nr. 7568 i 

może z nim rozmawiać, jeżeli on 

z kim innym nie rozmawia; w 

tym bowiem razie nie może się z 

nim połączyć i rozmawiać, wtedy 
bowiem wprawia się w ruch oso- 

bny przyrząd także elektromag- 
netyczny, który przez drobne ude- 

rzenia wywołuje brzęczenie, jako 
ostrzeżenie, iż w tej chwili roz- 

mawiać nie można. 

Po skończeniu rozmowy zapo- 

mocą telefonu nowego systemu, 
telefonujący zawiesza słuchawkę 
na odpowiednim haku ; przez to o- 

twiera się czyli przerywa prąd 
galwaniczny, elektromagnesy sta- 

ją się znów zwykłem żelazem i 

przestają działać, a cały mecha- 
nizm wraca do stanu, jaki był 
przed rozpoczęciem rozmowy te- 

lefonicznej. 
Ten nowy system telefonów 

ma główną w tem zaletę, iż oby- 
wa się doskonale bez ludzkiej po- 
mocy <lo łączenia abonentów,przez 
co można go używać przez dzień 
i noc, oczywiście i tam, gdzie u- 

rząd telegraficzny ma nawet o- 

graniczoną służbę dzienną. Dru- j 

gą jego zaletą jest utrzymanie 
tajemnicy rozmowy, której pod- 
słuchać nie można, co w wielu ra- 

zach jest rzeczą bardzo ważną. 
Nakoniec nowy system prowadzi 
do oszczędności na pensyach tele- 

fonistek, których w nim całkiem 
nie potrzeba. W starym systemie 
telefonów rachuje się, iż Jedna o- 

soha wystarcza na So do. ioo; abo- 

nentów, w systemie zaś nowym 

u V/ v ,, 
* ■——— 

^tyłfo mechaników do 
czuwania nac} należytem funkcy- 
onowaniem przyrządów^ a poka- 
zało się, że jeden mechanik zupeł- 
nie wystarcza na 1,100 abonen- 

tów\ ■ w 

Mimo tego jest pytanie, czy o- 

szczędność na płacach telefoni- 
stek, wyrówna znaczne koszta na 

zaprowadzenie nowego systemu 
telefonów. Już sam przyrząd tele- 

foniczny u abonenta jest znacznie 

droższy, niż dawny, potrzeba do 

niego zamiast jednego, trzech 

przewodów, a i przyrząd, łączący 
ze sobą w chwili rozmowy abo- 
nentów, osobny dla każdego z 

nich, jest bardzo kosztowny. Je- 
dnakowoż w obec zalet, rozpo- 
wszechnienie się tego czy podo- 
bnego systemu nie ulega wątpli- 
wości, ludzkość bowiem dąży do 

postępu, osobliwie jeżeli z nim 

łączy się szybkość i wygoda. I tak 

jak droższy gaz wypiera tańszą 
0 wiele naftę, a sam ustępuje bar- 

dzo często miejsca droższej kilka- 
krotnie od siebie elektryczności, 
tak i nowy system telefonów bę- 
dzie powoli zajmować miejsce 
starego, ku wielkiej wygodzie i 

zadowoleniu interesowanych, do- 

póki nie'nastąpi nowe ulepszenie. 
o 

$12.25 do Wodospadów Niagara 
i z powrotem 

koleją "Nickel Platę," i8go, ięgo 
1 2ogo Czerwca. Wrócić trzeba 

najpóźniej 24go Czerwca, lecz 

przez depozytowanie biletu prze- 

dłużyć można termin powrotu do 

i4go Lipca. Przedsionkowe wa- 

gony sypialne bez przestanku. 
Trzy pociągi każdego dnia aż do 

końca linii. Żadnych wygórowa- 
nych cen na jakimkolwiek pocią- 
gu kolei "Nickel Platę". Obiady 
podawane są w wagonach jadal- 
nych kolei "Nickel Platę" podług 
amerykańskiego planu klubowe- 

go, ranżujące w cenie od 35 cen- 

tów do $1.00; także obsługa a la 

carte. Po bliższe wiadomości pi- 
szcie do John Y. Calahan, Gene- 

ralnego Agenta, 113 Adams ul., 
pokój 298, Chicago, Ul. Stacya dla 

pasażerów w Chicago mieści się 
przy rogu Van Buren i La Salle 
ulic, na okręgu kolei górnej. Chi- 

cagoskie ofisa biletowe pn. iii 

Adams ul. i w hotelu Auditorium 
Ann ex. X 

■o- 

Obrazek z wojny. 
Oficerowie rosyjscy opowiada- 

ją z całą stanowczością, że trzy 
statki liniowe ''"Borodino", "Su- 
worow" i "Aleksander III" wje- 
chały w sobotę na miny japońr 
skie i utonęły a bitwa niedzielna 

była tylko rzezią Rosyan; mary- 
narze rosyjscy pod gradem poci- 
sków padali na kolana, modlili 
się i krzyczeli, dopóki nie wywie- 
szono białej chorągwi; Japończy- 
cy sami na widok tych scen od- 

czuwali litość. Tylko komendant 
statku "Uszakow" nie chciał się 
poddać i z okrętem oraz z całą 
załogą poszedł na dno morza, Ró- 
wnież bohaterskim był opór zało- 

gi statku "Borodino", z którego 
strzelano tak długo dopóki woda 
dział nie zalała. Korespondent 
"Daily Express" podaje szczegó- 
ły o walce, jaka toczyła się po- 

między pancernikiem rosyjskim 
"Borodino", na którym był Ro- 

żestwieński, a pancernikiem ja- 
pońskim "Szikiszima": Pociski 
japońskie zaraz na początku tra- 

fiały w okręt rosyjski, z "Boro- 
dina" ugodził tylko" jeden pocisk 
statek japoński. Później przybył 
drugi pancernik japoński "Fud- 
szi" i z dwóch stron wzięto sta- 

tek rosyjski w ogień. Po godzin- 
nej walce pokład "Borodina" 
miał wygląd jatek, admirał Ro- 

żestwieński był ranny i rannego 
zniesiono na pokład torpedowca; 
później przybyło 8 statków japoń- 
skich, zbliżyły się na małą odle- 

głość do "Borodina" i ztąd roz- 

poczęły ogień; z "Borodina" od- 

powiadano tylko z dział mniej- 
szego kalibru, gdyż cięższe dzia- 

ła były zniszczone i 400 maryna- 
rzy zabitych. Mimo to, że statek 

rosyjski zanurzał się coraz głę- 
biej, strzelano zeń bez przerwy i 

zatopiono jeszcze jeden torpedo- 
wiec japoński, dopiero później 
"Borodino" ugodzony torpedą, 
wywrócił się dnęm do góry. Z 

całei załosri ocalono 140 ludzL 
* -'uf '\iis 

Dlaczego w. ksT Wfbdżimierz fiie 
pojechał do Berlina? 

Wychodząca w Królewcu "Ost- 
preuśische Zeitung'' donosi, iż 
w. ks. Włodzimierz Aleksandro- 

ii/ 
wicz, który, jako reprezentant 
cara, miał udać się na uroczy- 
stość zaślubin niemieckiego na- 

stępcy tronu do Berlina, nie 

przybył dlatego, iż odwołania je- 
go zażądał dwór berliński. Mia- 
nowicie w Berlinie tak policya, 
jakoteż i dwór otrzymał rozmai- 

te listy z pogróżkami przeciw w. 

ks. Włodzimierzowi, oraz zawia- 

domienie, że wyrok śmierci wy- 

dany przez rosyjski komitet re- 

wolucyjny na w. ks. Włodzimie- 
rza, wykonany będzie w Berli- 

nie, przyczem niebezpieczeństwo 
życia grozić może cesarzowi 
Wilhelmowi i innym gościom, 
przybyłym na uroczystość zaślu- 
bin. W obec tego cesarz Wilhelm 
udał się wprost do cara z prośbą, 
aby zamiast w. ks. Włodzimie- 
rza, wydelegował na uroczystość 
zaślubin innego z wielkich ksią- 
żąt. Car na to się zgodził i wyde- 
legował w. ks. Michała. 

o 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest Jedynym dziennikiem polskim w 

Ameryce który podaje codziennie swo- 

ją cyrkulacyę. 

Po co pisać 50 
albo 100 za- 

proszeń? 

Na ślub i to w czasie, 
kiedy każda chwilka 
narzeczonych jest za- 

jęta przygotowywaniem si» 
do tej uroczystości, jeżeli za 

tanie plęnlądze można dostud 
.drukowanych tyle, ile po- 
trzeba. bpz pracy i kłopotu? 
Przyjdźcie do drukarni 

Dziennika 
Chicagoskiego, 

a pokażemy wam rozmaite 
bardzo gustowne gatunki 
papieru na zaproszenia do 
wyboru. Na żądanie reda- 
gujemy zaproszenia bezpła- 
tnie. 

141-143 W. Division St. 

Ofls otwarty co wie- 
czór do godz. 8mej. 

w 5 dniach 
p 6 Żadnego e!tela ani Mli 

Chcą wyleczyć każdego raąźczyzne cierpiącego na Varicocele, Strykturą, Zaraźliwe Zaka- 
żenie Krwi, Oełablenie Nerwowe, Ilydrocele, albo Choroby Miądzykrocza. 

Tą korzystną oferty robimy dlii wezyatKich tych, którzy wydali swoja piepiadze dla 
wyleczenia aią buz skutku, oprócz tego, aby udowodnić wazystklm tym, KtórzyByli łą- 
czeni przez tuzin lub więcej innych doktorów locz bez azatka, te ja mam jedyny apoaób 
za pomocą którego Wae raz na zawaze wyleczą. 

Nie płaćcie za niewyleczcnie tylko za wyleczenie. 
Dolegliwości iolądua, wątroby inarek, choć bardzo nawet zaitarzałe, etanowczo wjrlMaą. 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicą, 
bronchltia lub 6Uchoty stano- 

wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechl- 
wanle Oxallnowego Gazu. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was orybko 1 raa 
aa zawsze i to zupełnie sekretnie. 

PORADA DARMO. 

Vylec7am ta stale 

Sprcyalista 
Chorób Kobiet 

i Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, ból w plecach 
białe npławy, wyleczone na sta- 

łe moją metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby skórne, jako to: kro- 

■ty, wrzody, utrata włoiów itd. 

Ja wasz włleczę raz aa 
zawsze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

|_ £T ZINS 247 Madl8<m streot» Sangamon, 

GODZ. OFISOV\ I£: Ud 8:30 ra«o do fit*J wkc*. W Nlrdz. od OteJ rtno do 7mej wlecz. 

ZE ZtCAUtH WE WIEŻ*. 

Naukowe 
Zbadanie Ocz Darmo. 

Dokładne zastosowanie okularów I 
szkieł do ócz. Oczy bada się pojedyń- 
czo, wszelką w;idę w wzroku usuwa się 
przez odpowiednie szkła przyprowa- 
dzając takowy do normalnego stanu. 
Nasze ceny okularów i szkieł na od- 
stalunek zrobionych są niższe aniżeli 
z:i gotowe. 

Godziny ofisowe: Od godziny 9 ra- 

no do 9 wiecz. W Piątki do 7 wiecz, 
W Niedzielą od 10 rano do 1 po poł. 

^"Mówimy po polsku.~®& 

Żądajcie od swego grosernika font ':£ 

ŚLIWKOWYCH 
1 Te powidła zrobione są z dojrzałych oregońskich śliwek, tak 

dobrych jak importowane, cukrzone i gotowe do użytku- 

Lamon-Gohl Sykup Go. 
23 W.RandolfrU St. JTJL,£*. 

CIOV KII DimTlinr moina t«raz ib połową ceny kupie wproti 

fflM NA nlirlllnr k fabryki. Zastosowanie i zbadani-* przez 
I MU im ISUI I Ul najd0/wiidczeńBi!ychbandażyBt6wdladam 

j 1 mąźczyzn jest bezpłatne. Przeszło 50.000 zado- 

| Polacv klercv na wolouych koatumerów obecnie noazą saaze pasy. 
uatngi Polaków.) hoTTINGER TRUSS FACTORY 

4G3 MILWAUKEE AYENUE, rósr Chicago Arenue., Bte W«IW. «™i« 

Otwarta codziennie od9tej rano do Btej wieczorem. W niedzielą od 9tej rano do 7mej wiac-o n. 

ALBUM 
rólów 

Polskich 
ZBIÓR PORTRETÓW 

WYKONANYCH SPEOYALNI1 
DLA 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO; 

Zawiera 42 portrety (format 12^x15^) wykonanych w dwóch 
kolorach na papierze welinowym, oraz 14 stron 

tekstu życiorysów Królów Polskich. 

Oprawny w płótno angielskie ze złotym tytułem na okładce. 

Album ten powinien znajdować się w każdym domu Polskim. 

CENA $3.60. 

NABYĆ MOŻNA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CBICAfiOSKIEfiO, 
141-143 V. Dirisioi St, CBICiOO, UL 


