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Wyjaśnienie peryodyczności plam sło- 

necznych i czerwonych gwiazd. 
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Wzdęcia na słońcu i ich spek- 
tralne linie często wykazuje się 
szybkim ruchem, który rodzi 

przypuszczenia, ze gazy, z któ- 

rych się głównie składa słońce, 

>ą bezustannie niepokone 
* 

stra- 

sznymi \wbuchami i wichrami. 

Lecz prz} puszczenia te oparte są 
na zwodniczych podstawach. 

Istotnie, przypuszczalnym tym 
wybuchom przeczą : 

i. Ciągle trwająca warstwa ró- 

żnych słonecznych gazów odpo- 
wiednio do swego ciężaru ; 0 

j. Niezmienność słonecznego 
widma ; 

3. Wiele fenomenów, które nie- 

zaprzeczenie świadczą o swym 

spokoju. Tak np. znany jest feno- 
men, /t wzdęcia w których skład 

wchodzą trzy gazy : wodór, hel i 

koron, silnie poruszają swoje wo- 
rowe i helowe linie widmowe. 

Lecz mimo ich choćby najwięk- 
szych ruchów, nigdy nie dostrze- 
że się w spektralnych liniach ko- 

ronu najmniejszego ruchu. 

Owe wiec słoneczne wzdęcia 

są zawsze spokojne; gdyż jeżeli 
koron jest w spoczynku, wodór, 

który jest z nim zmieszany, też 

musi pozostawać w spoczynku, 
mimo. że Doppler upewnia. że 

wielki ruch linii spektralnych wo- 

doru świadczy o strasznych hu- 

raganach słonecznej atmosfery. 
Podobnież i w ziemskiej atmo- 

sferze tlen nie wożę pozostawać 
w ruchu, o ile azot jes-t w spoko- 
i" % 
Dzięki tym obserwacyom 1 

wielu innym, które podał w swej 

teoryi o słońcu dr. Brester — 

wkraczamy do teoryi „stosunko- 
wo spokojnego" słońca, w której 

wzdęcia tłumaczone są jako ol- 

brzymie ogniste iskry, przesuwa- 
iące się po spokojnej materyi. 

Teorya ta okazała się nadzwy- 

czaj owocną i między innemi u- 

łatwiła wyjaśnienie peryodyczno-. 
ici plam słonecznych. 

Dr. Brester opiniuje, że znalazł 

mechanizm tej peryodycznosęi i 

jpisuje go. jak poniżej : 
W tym mechanizmie trzeba O; 

dróżnić dwie części: gaz otoczo- 

ny fotesferą i samą fotosferę. O 

gazie okrążonym fotosferą moż- 

na powiedzieć bardzo mało. W 

swoich zewnętrznych warstwach 

prawdopodobnie zawiera on pa- 

rę tej materyi. która jest zgęsz- 

:zona w chmurarh fotosfery. 

Temperatura niezwykle się tam 

powiększa az do samego jądra 

słonecznego, które jest najwięcej 
rozpalonem. gdyż tym tylko spo- 
sobem można wyjaśnić odpowie- 
dnio małą gęstosc tego strasznie 

Uciśnionego gazu. 
Fotosferą jest kulista łuska 

chmur zgęszczonych wskutek o- 

ziębienia. Chmury te istotnie stwa 

rzaią bezustanne deszcze i gra- 

dy. które z takąż szybkością for- 

mują się w górze jak wyparowu- 
ją niżej wskutek gorąca. Nie wie- 

my jeszcze z jakiej materyi te 

chmury składają się. lecz do zro- 

zumienia ich mechanizmu wiado- 

mość ta nie jest nam konieczną. 
Jest rzeczą nieodzowną, abyś- 

my sobie doskonale uprzytomni- 
li, cllaczego powierzchnia fotosfe- 

ry zawsze dotyka najwyższej gra- 
| nicy swej pary, gdyż ona zgęsz- 
I cza się z powodu oziębiania wła- j 
j śnie swej pary. 

Para ta nigdy nie może się 
wznieść ponad fotosferą, lecz 

zawsze znajduje się poniżej niej 
do znacznej głębokości. ^ sa- 

mej fotosferze para ta jest zmię- 
szaną ze swoim zgęszczon) m 

produktem. Z tego wynika, że 

bez względu na to, ile fotosfera 

gubi lub otrzymuje gorąca, tem- 

peratura jej określonej wysoko-- 
ści pozostaje zawsze jedna i 

ta sama, — z tej samej przyczy- 

ny. z jakiej para wodna przy 

temperaturze 100 stopni przy jej 

j oziębianiu i woda ioo stopni przy 
I nagrzewaniu konserwują w sobie 
! zawsze ciepłotę ioo stopniową, 
! dopóki para wodna zupełnie się 

j nie skropli, a woda się nie wypa- 
ruje. 

Dlatego strata ciepła wywołu- 
I je opuszczanie fotosfery dziękj 

| zwiększeniu się chmur, a zmniej- 
szeniu pary i przeciwnie, — doda- 

! tek ciepła wznosi fotosferź wsku- 

J tek zmniejszenia się chmur lecz 

I zwiększenia pary. 
| Te wznoszenia się i opadania 
! fotosfery w ciągu okręglych 11 

lat »ą jej mechanizmem, który 

j jest przyczyną plam słonecznych. 
I Lecz dla zrozumienia tego przy- 
1 

pomnijmy sobie, co to są te pla- 
my. 

Plamy słoneczne są to „dziury" 
! w fotosferze tj. miejsca, gdzie 
brak je>t chmur a tylko sie para 

; znajduje. Są to wiec miejsca, 
i gdzie totosteryczny blask ustąpił 

j miejsca słabiej promieniejącej 
j materyi —· parze. 

Zobaczymy wkrótce w jaki 
sposób pokazują się plamy w cza- 
sie wzdymania się fotosfery. 
Zaczniemy od mechanizmu pe- 

ryodyczności w momencie, kiedy 
fotosfera wzniosła się jak najwy- 
żej — do swego zenitu, a jest 
w maksymalnym peryodzie swych 
plam. 

Kiedy fotosfera znajdzie się na 

! najwyższym poziomic, wyrzuca 

jona z siebie dzięki promieniowa- 
niu więcej ciepła. *iiż otrzymuje 
z wnętrza słońca. W ten sposób 
ziębnie. Jednakowoż, mimo stra- 

ty ciepła, temperatura jej nie 

opada, gdyż para w nią miesza- 

na i wypełniająca plamy natych- 
miast wynagradza straty ciepła 

podtrzymując w ten sposób stałą 

temperaturę. 
Kiedy w ten sposób warstwa 

chmury grubieje i plam\ napo- 

wrót się nią pokrywają (a wiec 

plamy zanikają), objętość pary 

fotosferycznej zmniejsza się i 

dlatego w następnym roku w iecej 

zgęszczona fotosfera winna się 
znaleźć jeszcze niżej. 
Tak długo, jak fotosfera wy- 

rzuca nazewnątrz więcej ciepła, 

niż go otrzymuje z wewnątrz, 

Szkoła języka angielskiego dla robotnikdw polskich w Pullman, 

· 
.. 
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Xa zachodnim krańcu miasta 

Chicago, w dzielnicy zwanej West 
Pullman, zaprowadzoną została 

szkoła języka angielskiego dla ro- 
botników zatrudnionych we fa- 

bryce wagonów Pullmana. Lek- 

cye udzielane są tylko w porze 
obiadowej. 
Dobrzeby było, gdyby 

' 

przy 

każdej parafii polskiej w Chica- 

go założoną została szkoła języ- 
ka angielskiego, razem ze szkołą 
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obywatelską. Brak znajomości ję- 
zyka angielskiego daje się wciąż 
we zn'iki robotnikowi polskiemu: 
nie może biedak porozumieć się z 
„bossem", napotyka wciąż na tru- 
dności w poszukiwaniu zatrud- 

nienia, rozmówić się nie może z 

konduktorem na tramwaju, a z 

towarzyszami pracy często obco- 
wać wcale nie może. chyba że 

znajdzie się rodak między nimi. 

Szkoły językowe przy pa- 

rafiach, prowadzone przez nau- 

czycieli wykształconych, oderwa- 

łyby masy Polaków od szkół ży- 
dowskich, zgoła nie uczących, 
bo kierownicy takich „szkół" tyl- 
ko pieniądze brać umieją.... 

Nasi polscy przewódcy polity- 
czni powinni w tej sprawie pra- 
cować z proboszczami ręka w rę- 
kę. 'bo to na dobro ogółu polskie- 
go wychodzi. 

staje się ona cięższą, a ilość jej 
pary ulega zmniejszeniu. Wsku- 
tek tego fotosfera opada ; lecz 

to opadanie ma wreszcie swój ko- 

niec, gdyż w miarę opadania 
zwiększa sie jej temperatura. O- 

padająca fotosfera musi w koń- 

cu dojść do warstw, gdzie ciepło 
skąd go ona otrzymuje nie tylko 

jest mniejszem od tego, które 

traci przez przemienio.wanie, lecz 

przeciwnie. większe, i dlatego, 

podczas gdy stara fotosfera ginie 
w głębiach, powstaje wielka ma- 
sa pary, która się wytworzyła z 

tej ciężkiej fotosfery. Para ta 

znowuż rozszerza się na wyso- 

kość i wnosi się do poprzedniej 
objętości, a na swej powierzchni 
tworzy z powodu oziębienia no- 

wą fotosferę. 
Ta nowa fotosfera wznosi się 

tak długo jak i poprzednia, for- 

muje więcej pary niż może się na 

powierzchni zgęścić w chmury, 

tj. tak długo, dopóki się zwiększa 
objętość pary fotosferycznej. 
Lecz kiedy ta nowa i stosunkowo 

cienka fotosfera tak jest pchana, 
w górę wskutek rozszerzającej 

się pary, napór ten w najcień- 
szych miejscach fotosfery tworzy 
garby, które dają się widzieć na 
słońcn jako t. zw. „fakule" (jaś- 
niejsze punkta) a garby te, o ile 

napór trwa dalej często pękają i 

tworzą sie plamy. 
Podobneż wyjaśnienia o pow- 

staniu plam dają ostatnie obser- 

wacye Howlett'a, P. Sedgraeve- 
s'a i innych, które stwierdziły, że 

plamy słoneczne nie są czeluścio- 
we. lecz wypukłe. 

P. Ch. Scheiner, odkrywca 
plam słonecznych wyrzekł, że 

nieraz miał wrażenie jakoby po- 
wstawały one po garbach, a 

Wolf, który kawał swego życia 
poświęcił badaniom plam mówi, 
że wielokrotnie zauważył, iż pla- 
my powstawały z rozpuszczo- 

nych garbów. 
Nowa fotosfera, pełna garbów 

i rozpadlin tylko wtedy przestaje 
się wznosić, kiedy stara fotosfera 
w głębinach prawie zupełnie za- 
mieni się w parę. Lecz wtedy po- 
dobną jest ona do poprzedniej, 

którąśmy rozpatrywali przedtem 
od chwili jej maksymalnego 
wzniesienia. 

Xowa ta fotosfera znowuż się 
zgęszcza i spada, itd. 

W ten sposb fotosfera ciągle 
naprzemian to sie wzdyma, to o- 

pada. 
Kiedy się wzniesie jak można 

najwyżej, zmuszoną jest opuścić 
się z powodu oziębienia. 1 kiedy 
znowuż, opuściwszy się, dojdzie 
do swej największej głębokości, 
— jest zmuszoną wznieść się jak 
najwyżej z powodu nagrzania. 
Z prostej przyczyny ciągłego 

nagrzewania się i stygnięcia foto- 

sfery, widzimy ciągłe zmniejsza- 

nie się i powiększanie jej chmur. 
Lecz takie, wynikłe z tego for- 

mowanie się i dekompozycya che- 

micznych połączeń gazów, które 

są pomięszane z parą. silnie 

wzmacnia wznoszenie się i opa- 

danie fotosfery i są przyczyną li- 

cznych zjawisk, z których naj- 
widoczniejsze są plamy. 
Według podanego tu opisu pe- 

ryodyczności mechanizmu, wzdy- 
manie się i opadanie fotosfery nie 

jest jednoczesnem na całej po- 

wierzchni słońca, lecz na każdej 
szerokości mają one swój własny 

peryod czasu. ktróry tem jest kró- 

tszy, im większa jego szerokosć. 

Istotnie, ciągłość peryodu, któ- 

rego 2/i wypada na opad fotosfe- 

ry — jest tem mniejszy, im sil- 

niejsze są dwa popędy: ciężar i 

zimno. Nigdzie te dwa popędy 

słabiej nie działają jak na równi- 

ku, ponieważ tutaj właśnie naj- 

silniej ciężarowi przeciwdziała 
siła odśrodkowa, a także tutaj 

słońce posiada prócz fotosfery 
równikowe wzdęcie, które opóź- 
nia oziębienie. 
A więc teorya dra Rrestcr'a 

przewiduje, że im się zwiększa 
szerokość położenia, tem krót- 

szym staje sic peryod. to istot- 

nie jest zaobserwowane. 
Przv równiku peryod ten trwa 

prawie i- lat, na 10 stopniu — 

IT.5 lat. na 20 stopniu — 11 lat, 

na 30 stopniu tylko 10.5 lat. 

Z powodu tej różnicy w peryo- 
dach. różne pasy zawsze muszą 

być w pewnym stosunku do in- 

nych w różnych fazach. Jeżeli n. 

p. na 10 stopni szerokości widać 

maximum plamy, wtedy na 30 

stop. maximum miało miejsce 

przed dwoma laty, a na o stóp, 
— nastanie za 2—3 lata później. 

Dlatego nigdy nie można mó- 

wiz o pervodzic całego słońca. 

Tak zw. „maximum" ma miejsce 

wtedy, kiedy jednoczesna obser- 

wacya wszystkich pasów (które 

są w różnych fazach) wykaże 
maksymalną ilość plam. Fakt, że 

obecnie pierwsze plamy w każ-- 

dvm peryodzie zawsze występu- 
ją pierwej na większych szeroko- 

ściach i że późniejsze plamy za- 
wsze w pobliżu równika. 

— wi- 

nien być uważany jako zjawisko 
czasowe i okazyjne. 

Według Spoerer'a nigdy ich 

nie widziano w poprzednich stu- 

leciach, a i później z pewnością 
więcej nie zobaczymy. 
Teorya dra Brester o wzdyma- 

niu i opadaniu fotosfery znalazła 
silne potwierdzenie w badaniach 
C. L. Poor'a, który, w czasie, gdy 
dr. Brester wykładał swą teorye 
w Delft, — odkrył w Nowym 
Yorku, że w czasie maksymalne- 

go peryodu plam, średnica rów* 

nika fotosfery istotnie jest tro- 

chę większa, niż średnica biegu- 

nowa; w czasie minimum src&- 

ca równika staje się widocznie 

(0.2 
" 

i więcej) mniejszą, niż bie- 

gunowa. Fotosfera więc słonecz- 
na ulega ruchowi właśnie takie- 

mu, jakiemu winna uledz według 
teoryi Brestera. 

W końcu trochę o czerwonych 
gwiazdach. 
Czerwone gwiazdy są najwię- 

cej już oziębione. Dowód na to w 
liniach spektralnych, które nie 

rozpościerają się daleko od stro- 

ny niebieskiej i fioletowej i któ- 

re pokazują, że atmosfery tych 
gwiazd są już dostatecznie ozię- 
bione, aby były w stanie zezwo- 
lić na utworzenie wielu chemicz- 

nych związków, jak np. węglo- 
wodany. W widmie ich wystę- 
pują także często świetlne linie. 

Świetlne te linie, szczególniej at- 

mosfer gwiazd najwięcej osty- 

głych, zupełnie nic stosują się z 

dogmatami ortodoksalnej astro- 

nomii. 

Lecz z teoryą dra Brestera zu-i 

pełnie się'zgadzają. Przypomina-1 
ją one słoneczne wzdęcia, któ-j 
rych św iatło pochodzi z oziębię-1 
nia, podobnież jak przy niektó-J 
rych chemicznych reakcyach. 

Lecz teraz bardzo dziwną rze-j 
czą jest, że między temi czerwo-J 
nemi. najbardziej oziębionemi 

gwiazdami, jest kilkaset ulegają- 
cych zmianom. Mira Ceti np. jest 

tą, która sic często zmienia. 

W ciągu paru miesięcy jest 
ona zupełnie niewidoczną (cj-ej 

wielkości) okiem, lecz w ciągu 
mniej więcej u miesięcy światło 

jej nagle zaczyna się wzmacniać 
i staje się gwiazdą 4-ej. 3-ej, a 

nawet 2-ej i i-ej wielkości (jas- 
ności). 
W ciągu tygodnia lub 10 dni 

gwiazda ta jest w pełni blasku, 

poczcm znowuż blednieje aż do 

swego minimum. Długotrwałość 
peryodu i wielkość zmian świetl- 

nych są bardzo kapryśne; 
— jest 

to zjawisko, które zaobserwowa- 
no u wszystkich czerwonych 

gwiazd. 
Owe świetlne zmiany gwiazd 

nie mogą być rzeultatem rotacyj- 

nego ruchu jednego ciała wokoło 

drugiego (tj. zwykłego zaćmie- 

nia), lecz. przyczyna musi tkwić 

w samej gwieździe. Nie może być 

wypadkiem, że tylko czerwone 

gwiazdy najwięcej oziębione ule- 

gają podobnym zmianom. 

Między oziębieniem i zmiana- 

mi musi istnieć pewien stosunek 

przyczyny do efektu : oto myśl, 
którą nagle rzucił dr. Brester w 

czasie swej mowy w towarzy- 

stwie „Diligentia" o słonecznych 
wybuchach. Od tego momentu 

myśl ta nigdy go nie opuściła. 
Ona naprowadziła go na rozwi- 

nięcie całej teoryi o słońcu i czer- 

wonych gwiazdach i umożliwiła 

mu wyjaśnienie wielu zjawisk a- 

stralnych, wynikłych wskutek o- 

ziębienia. Przytem nie zaniechał 

on przyczynowego punktu : 

zmienność gwiazd czerwonych. 
Zjawia sięf to w następnym wy- 
wodzie według jego teoryi — wy- 
jaśnienia, które jest tem samem 
co i o peryodyczności plam słone- 
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cznych. 
Także i "tu znajdują się war- 

stwy chmur, które wznoszą się i 

opadają wskutek tej samej przy- 
czyny. Na słońcu ta warstwa 

chmur świeci i jest istotnie głów- 
i nem źródłem światła. Lecz na 

czerwonych gwiazdach stopień o- 

ziębienia tak daleko zaszedł, że 

zewnętrzne chmury straciły zdol- 
ność świecenia, lecz stały się nie- 

jako przyciemniającym woalem, 

który mniej więcej utrudnia 

świetlnemu promieniowaniu 
gwiazdy. Kiedy ta chmura staje 

się najcieńszą, gwiazda przycho- 
dzi do swej maksymalnej jasno- 
ści. Lecz oto nastaje oziębienie. 
Chmury stają się coraz cięższemi 
i tem więcej stają na przeszko-» 
dzie promieniowaniu gwiazdy, 
im chmury stają się cięższemi. 
Tvm sposobem nastaje mini- 

mum. Lecz kiedy brzemienne 

chmury z minimum przenikną do 

gorących warstw, w większej 
swej części zamieniają się w 

przezroczystą parę i gwiazda po- 
czyna znowuż świecić z maksy- 
malną siłą. Owe pary napowrót 
tworzą zaciemniające chmury, 
które opadają, parują, itd. 

Z esperanckiegoo tłómaczył 
E. Bobrowski. 

[Oszczedzcie Pieniędzy' 
Każda rodzina może oszczędzić 50c ty· 

godniowo, czyli $25.00 rocznie. I co więcej 
otrzymać co jest najlepsze jeżeli kupicie z 

Bankes składu. 
Najlepsza kawa (niema lepszej nigdzie), funt. .26c 

Najlepsza Santos kawa (30c gatunek), funt — 22c 
Dobra Peaberry kawa. funt 22c 

Wyborna Santos (wszędzie 25c), u nas 19c 

Dobra kawa (nietłucz. ziarna, silna i dobra) ft... 17c 

Najlepsze śmietankowe masło 33c 

Czyste masło, dobre do użytku stołowego .... 30c 
Herbata, różne gatunki, wszędzie 60c, po 40c 

Najlepszy japoński ryż, 8c gatunek 3%c 
Najlepsze kakao na śniadanie, niema lep. \ ft. 12c 
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NORTH SIDE 
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242 Lincoln ave. 

3344 Lincoln ave. 

3413 . Clark· et. 

SOUTH SIDE 

3C3S Wentworth· ave 

3427 S. Halsted · st. 
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PROGRESS ROOFING CO. 

1630—32 W. Division al., 
pnj Mtr»kfit!d Ave. 

Wvkonnjem.T wezelkie roboty na pokryw»- 
nie dachfiw. rozmaitego gatunku p&pą atuolo- 
ną swire.n i asfaltową Zaklsdainy rynny, 
grzymer i naprawiamy dacliy łubków· po ce- 
nie umiurkow* nej. Po wszelkie tufornacye 
/.głosić elą pod nr. 

1630-32 W. Division uL 

Te!. Monroe 4575, 6. S. Grochowski. 

<?. 
Malt Marrow 
jest największym budowniczym 
zdrowia dwudziestego wieku. 

— 

Wypełnia żyły bogatą, czerwoną, 
krwią, wzmacnia muszkuły i ko- 

ści i odżywia przymorzone, drżą- 
ce i zbolałe nerwy. Lekarze 

wszędzie rekomendują je swoim 
pacyentom, chorym niewiastom, 

dorastającym dzieciom i przepra- 
cowanym mężczyznom, którzy 
potrzebują tonik do wzmocnienia 
się. Malt Marrow jest wydziela- 
ne z najlepszego jęczmiennego 
słodu i chmielu I nie zawierają wcale ża- 
dnych szkodzących chemikalli. Lekarz· 
wiedzą o tem. więc chwalą. Wydajemy 
bezpłatnie broszurę pod nazwą ..Eml- 
ncnt Physlcians of the Wesi''. Piazde 

po nią na pocztówce: 

W mieście dostarczymy do domu bea 

koaztu. 

McAvoy Malt Marrow Dep't. 
2340-8 South Park Ave. 

Telefon w każdym Dept. Calume» 6401 
Automatio 71 · 1*5 

. FON MON KO 121. 

iVWVVlllkS/.A I ' \ 

\-KOLN.T<rlłSKA I 

KALENDARZY ŚCIENNYCH 
;.· ; ·· 

i owM' o^łOit/.fiiiow \ <-11 

'K. OLSZOWY I SKA. 
1152-54 Milwaukee a;e. CHICAGO, JLL, 

WSZLLkU' OPRAW KSI.\Żhk 
, kom ,.\ ro.ri;f)VŃ(/<> 

" 

é riiunuw mi:. 

Szy chcesz ładnie wyglądać? 
Jest eprawdzonym faktem, te wlęcaj 

|ak potowa cierpień żołądka, aą epowo· 
iowaue lepautemi źębaml. Przyj dźoil 

aa·, my was wyleczymy ze wasygt 
kich Ukich dolegliwości, naprawiają! 
waiza iębr, po najniższych moiebnl* 
:enach 1 bez żadnego bólu. 

DR. PALMER i NOWY i 
... DENTYŚCI ··· 

845-47 MILWAUKEE 
BÓG EL8TOX AVKXB. 

NvarAndreae. Pres.. X. Jtwe· Srana. MM 
William Legner. Wlon-pres. 1 Kai jer. 

CONRAD SEIPP 
BROWAR 

I PIWO BUTELKOWI 
27ma ulica i Cottage Grove are. 

710 1 lid. CHXAGj 

Szkoła Akuszeryi. 
Nauka akuszeryi w ięzyku polskim po- 

praw i metod najnowszych Ame- 
rykańskich. Po bliższe szczegóły i wa- 
runki proszę pisać. 

Specyalista w Chorobach Kobiet. 
Codiiojr przyjfci* 10-trj r*no d· <-'*) pepolnini·. 

Dr. J. F. Kozłowski 
4800 South Ada Street 

CHICAGO. ILLINOIS 

Edward Repsold & Co. 
ŻELASTWO 

Grrniiewe roboty i furneiy. Potrzeby 
di» budowniczych, narzędzia i piece. 

Fllla:3972 Milwaukee 
Cłówny Skład: 230810 MILWAUKEE AVL 

I UlTereey bul T«L Irrlu* Smmtt IM 

Dr. Jos. Welfeld 
Praktyka ograniczona do chorób 

skórnych i moczowych. 

MĘŻCZYZN i D A 31 
'okoje 1208-1210, Republic Budynek, 209 S. Stałe ul 

łodz. 12 do wieczorem. Rano tylko za poprz e 
dniem zawiadomieniem. 

Telefony: Harrison 7538 i Harri6on 753". 

Dr. F. J. Kranz 
Polekl Lekarz Szpitala Park Avenue. 

1401 Horon, róg NobU. T«L Monro· 4324. 

Specyalleta chorób męloeyzn. kobiet, dilecl I 

akuszer. Leczę prywatne ohoroby-męicryjn, ro 
ematyzm, zatrucie krwi. ohoroby żołądka, plua 
aereU, eeroa. oczu. gardła 1 usbu. 

OODZINY: Rano od 10-111 . od 1-8: wl» 
worem od 0-8: w nladz. rano od 10—11: pop. l—Z 

Przynieście narwq I mim er waszeeo oieoa. Maa 
dla kaidego rodzaju pleców wszystkie 

CZĘŚCI PIECÓW 
H MARQOLIS 

697 MILWAUKEE AVENUS 
Napneolw Harce ulicy 

71«e· reperuj·— Pl«ce nikluj·. 
te* wŁCTg^jMąjpa^T i&MŁ 

DR. N. SC H RAYER 
POLSKI Itf&Bk DENTYSTA 

"Wykonywa wwelkle roboty denty«yo*t>e M- 
ttnr najnowszego systemu i po umlarkowaiuraa 

cenach i gwarantuje takowe na lat 10. 

Milwaukee ave., róg Caattr 
Oodiinjr: Od 8 rano do 0 wleezOr; w o4 

·» tl»99Ao«ixx>oiudalM» —— 

Na Łono Matki. ! 
Powieść na tle amerykań- 

skiego życia, opracował ks. 
Ap. Tłoczyński; w bardzo 
pięknej oprawie, teraz tylko 

40 centów 

DZIENNIK CHICAG0SKI 
, 

1457 W. Division ul. Chicago. 

S 

DR. CARTER 
leczy z.fzonate ocr 
w jednej wizycie, bez ba 
lu lub uoża. Także lecr 

bliski i daleki wzrok, bó 
głowy, zaognione ocejr 
katarakty, upadające po 
wieki, Ud. jego właśni 
metodą. 

Otrzymujicle korzyćć Jego 17 lal eoswiaicztma.H 

KON8ULTACYA IłARMO, i 

Dr. F\ O. CARTER ! 
Sperynllat* ocr.u. ue*. i gardła, 
120 S. STATE UL. i 

Pi«rwei« drawl » północ od ,,The F&lr", 
(iodr. od 0 do 6. W niedziele od 10 do lf. 

Potrzeby Plumbiarskit 
po cenach bonowaych. 

tprzidijenir ksidema po Mwnj ctnhj 
LEVINTDAL PUIHBINQ SDPPLTOJ 
IM7 W. blvliloa mL. a*r. 

SPRAWY STAROKRAJSKIE 
we wszystkich sądach krajowych szybko i akuratnie przeprowadzi wam 

tylko adwokat krajowy. Jeżeli zatem macie proces, chcecie sprtedaó 

wa6z grunt w kraju, ściągnąć depozyta lub dług, wyrobić 
kontrakt ku- 

pna, skrypt dłużny, akt darowizny, 
kwit ekstabulacyjny, testament lub 

spłacić dług z hipoteki zwracajcie się tylko 
do 

Karola Jaźwińskiego, 
1543 chi£g«f!in ulica 

Dobrj towir, niskie oeny, to jest hasło natze) od 22lal znane] firmy 

Wielki wybór zegarków, szczero złotych· 
obrączek ślubnych, dyamentów i t. p. 

Dajemy at4«owną gwinocj^ n» wazjatko· 
REPARACYA ZEGARKÓW. 

XRAflKFR Kl. KIK IN KI 101 Milwaukee ave. m 
OL· MJOINOM, bJUko Aufoat· al. Monroe 807t 

DOKTOR WISSIG SX* 
Leczy wazyatkle choroby meicaysn 1 Itobłet bes względu Jak 

uiUruta t za- 

niedbane one eą. 

AYyleczyl Jnł tyalące chorych. Lecay wazelkfe choroby Łołędka. pfne, nerek 1 

pęcherza; takie zatracie krwi. choroby 
akórne, rany, reumatyzm, boi fflowy, 

ból 

w kriykach, Uaazel. ból gardła oraz w azystkie tajne 
choroby m^tctyzn lub kobiet. 

Jeżeli inoi oie mogli waa wyleczyć, przvjdicie tu a przekonacie alę 
sami oo od mole 

dla wae uozynić. Pierw··· porad· DARMO. ( 

I 
Daje swoje właane lekarstwo, ora* le· 

czy najnow. elektrycznymi przyrządami, 
których Inn! lekarze nie poaladajf. 

GODZINY BIUROWE od 10 do IXI Od 
8 do 4 popoł.; od do 8 wieczorem: w Ol·· 

dzielę od 10 do * popołudniu. 

t 117 1 -1: i 
I 

ramietajcie aflrei: was w. ">-« uuv«, r«* —«·/ 

<u4 .khfej .«..I. .) T«leton C««l 0a«3 


