
Drobiazgi Naukowe. 
[ Ze „Scientific American" dla „Dziennika Chicagoskiego".} 

Telefon bez drutu poprzez o- 

cean. — Ostatnie dzienniki rapor- 

tują, że Markoniemu udało się 

przesłać głos telefonem bez drutu 

poprzez ocean Atlantycki. Wsza- 

kże Marconi przeczy temu, lecz 

donosi jednocześnie, że jest ni 

drodze do tego i pełnego sukcesu 

spodziewa się w niedługim cza- 
sie. Dzisiaj telefon bezdrutowy 
nie przekracza w swej zdolności 

przenoszenia dźwięku 300 mil ob- 
wodu. 

Mikrofon włamywaczy. — Wła- 
, mywacze używają obecnie w 

swych złodziejskich wycieczkach 
mikrofonu w celu odczytania 
kombinacyi zamków kas ognio- 
trwałych. Przy kręceniu zam- 

kiem dają się słyszeć delikatne 

dźwięki w tych momentach, kie- 

dy odpowiedni numer staje na- 

przeciw nastawiającej . kreski; 

dźwięk ten może być wreszcie n- 

słyszany także czułem uchem. W 

każdym razie niewiele ludzi po- 

siada tak ostry słuch, lecz za po- 

mocą mikrofonu dźwięki te wy- 
chodzą bardzo wyraźnie. Mikro- 

fon przykłada się do kasy tuż 

przy zamku, a od niego idą dwie 

rurk, zakończone usznemi słu- 

chawkami. W ten sposób, kręcąc 
zamkiem tam i napowrót, można 
z łatwością kasę otworzyć. A 

więc niema już zamków bezpie— 
:znych przed złodziejami. 
Promieniotwórcze błoto. — 

Słynne St. Antal źródło w Au— 

>trvi wydaje radyoaktywną wodę 
znanej terapeutycznej wartości, 

lecz pokazało się, że osiadłe z wo- 

dy błoto ma o wiele potężniejszą 

radyoaktyw.ność aniżeli woda. 

Wielce interesującym jest fakt, 

że głównym składnikiem tego 

błota jest tlenek żelaza (Fe, O.), 

który przy nagrzaniu, rozpusz- 

czaniu, suszeniu, wykazuje zwię- 
kszenie aktywności. Ponieważ 

działanie emanacyi różni się wiel- 

cc od ematiacyi radu, toru,· ak- 

tynu. wppływa z tego, że w tern 

biocie znajdzie się jakiś nowy 

promieniotwórczy element, podo- 
bny do tlenku żelaza. 

Najmniejsza dynamo-maszyna 
na świecie. — Elektryczna ma- 

szyna wysokości 15 milimetrów 

(trzy-piąte cala), ważąca zaled- 

wie 7 gramów (około %uncyi), 

owinięta drutem izolowanym je- 
dwabiem. — była przedstawioną 
przed Francuską Akademią U- 

miejętności. Bobina tej mikros- 

kopijnej maszyny ma 6 i jedną 

piętą milimetra (jedną-piątą 
część cala) średnicy, a komutator 
i szczotki tak dokładnie skon- 

struowane, jak przy normalnej 
ich wielkości. Wydajność tej ma- 

szynki jest 2 ampery i 2^2 wolty. 
Sztuczne mleko. — Ostatnia 

depesza zjednoczonej prasy o- 

glasza, że trzej niemieccy chemi- 

cyi we Frankfurcie nad Menem 

odkryli metodę produkowania 
mleka syntetycznie w chemicz- 

nem łaboratoryum. Jak depesza 
donosi, kilku uczonych, włączając 
Sir William CroJksa, kilkakrot- 

nie próbowało to sztuczne mleko 
i wyrazili, że jest bardzo smacz- 
ne. Noszą sic z myślą produko- 
wania tego mleka w Londynie i 

sprzedawania go po 6 centów za 

kwartę. Mleko jest wyrabiane 
wyłącznie z pierwiastków roślin- 

nych „trawionych" w żołądkach 
mechanicznych. Jeżeli mamy wie- 

rzyć tej wiadomości, to należy 

się spodziewać, że grużliczne i 

inne chorobotwórcze zarazki 

przestaną być grożnemi dla ludz- 

kiego organizmu. 
Promienie „F" nie istnieją. — 

Pogłoska o odkryciu zadziwi-ają- 

c\^j>ronij^ 

koby własność zapalania prochu 
na odległość, — przyp. tłómacza) 
— okazała się kłamliwą. Stosow- 
nie do dokładnych i detalicznych 
informacyi ogłoszonych w „E- 
clair", okazuje się, że podane 
przez prasę rezultaty własności 

tych promieni nie są takie, jak 
podawała. Promienie „F" są tyl- 
ko złudzeniem podobnież jak to 

miało miejsce w wypadku, kiedy 
świat naukowy spotkał się z rze- 
komem odJoryciem przez fizyka 
Blondlota promieni „X." 

Cyrkularna piła z papieru. — 

Papier w dzisiejszej dobie ma 

najrozmaitsze zastosowanie w 

przemyśle i wyrabiany jest w naj 
rozmaitszych formach. Dzisiaj, 
możliwem jest nawet, przy po- 

mocy silnych pras, nadanie ma- 

sie papierowej nadzwyczajnej 
twardości zbli/onej do twardości 

kamienia, wobec czego może byc 

użytą na wyrób materyałów bu- 

dowlanych. Ostatnie jednak za- 

stosowanie papieru zasługuje na 

szczególniejszą uwagę. 
Stosownie do wiadomości po- 

dawanych w dziennikach europej- 
skich istnieje w Anglii fabryka, 
która wyrabia cyrkularne piły 
papieru. Owe piły papierowe u- 

żywane są w przemyśle wykwin- 
tnych mebli, fornirów i innych 
cienkich wyrobów z drzewa, któ- 
re muszą być traktowane z wiel- 

ką ostrożnością. Pewnego czasu 

piły papierowe wyrabiane 4 ry- 

sunkowego papieru można było 
oglądać na angielskiej wystawie. 
Piły te były pędzone zapomocą e- 

lektrycznej silnicy i rznęły cie- 

niutkie deseczki, jakich nie moż- 
na byłoby otrzymać przy pomocy 
pił z najlepszej stali. Forniry pi- 
łowane temi papierowemi piłami 
<ą tak gładkie, że stolarze mogą 
ich używać bez następnego he- 
blowania. 

Czy wieloryby zanikają? — 

Fakt, że wieloryby giną wyka- 
zał M. Ł. Perrier, zarządzający 
paryskiem muzeum naturalisty— 
oz nem. Kilka ich gatunków zagi- 
nie z pewnością niedługo z po- 
wodu ogromnie wzmożonego 
na nie połowu. 

Niemniej jak 30 norwes- 

kich towarzystw jest zaangażo- 
wanych w połowie tych zwierząt 
na zachodnich wybrzeżach Afry- 
ki i we wschodnich rejonach Mo- 
zambiku. Niebezpieczeństwo to 

jest w równym stopniu wielkie ze 

stroiły angielskich przedsię- 
biorców. Obawa przed zupełnem 
zaniknięciem tych olbrzymów 
morskich zmusiła Akademię do 

zainteresowania tem rządu i zwo- 

łania międzynarodowej komisyi. 
Formacya lądów. — Na ostat- 

nim zjeździe Towarzystwa Geo- 

logicznego we Frankfurcie nad 

Menem. dr. Wegener wygłosił in- 

teresującą mowę o genezie po- 
wierzchni ziemskiej. Stosownie do 

niej obecny 'kształt powierzchni 
ziemi jest rezultatem pionowych 
i poziomych ruchów skorupy 
ziemskiej kontynenty, tj. różne 

części świata, jak Europa, Ame- 

ryka itd. ulegają pionowym czyli 

prostopadłym ruchom podobnież 
jak lodowce na oceanie. 

miarę przybywania ciężaru, 
lodowce zanurzają się głębiej. 
Podobne przybywanie ciężaru ma 

miejsce w czasie pokrywania się 
lądów lodem. 

Stosowanie do obliczeń prele- 
genta ładunek lodu wysokości 2.6 
metra lodu pogłębia ląd na I 

metr. 

Foziome przesuwanie się ląaow 

odbywa się bezustannie, jak wy* 

kazują wymiary stosunkowego 

położenia kontynentów. Obsenva- 

cye Lunara naprzykład wykasują, 
że Grenlandya, w ciągu 84 lat od- 

płynęła od Europy na odległość 

940 metrów. Z drugiej strony no- 

we obliczenie dystansu między 
Greenwich (Anglia) i Cambridge 

(Amefyka) wykazało zadziwiają- 
cy fakt, że Północna Ameryka w 

ciągu lat 26 uciekła ad Europy na 

odległość 90 metrów. 

Metryczny system miar. — Po 

przyjęciu metrycznego systemu 

miar przez Danię w tym roku. 

pozostały jelcze w Europie trzy 

państwa, które, jak dotąd, igno- 
rują ten nadzwyczaj dogodny 

system. Są to: Anglia, Rosya i 

Czarnogórze. 
£. Bobrowski. 
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„Och seul Jest to rozkoszna 

rzecz, ukochana od bieguna do 

bieguna". 

Artykulik ten wyciągnięty ze 

zbiorów Samuela Taylor Colerid- 

gea, przedstawia tylko wyszcze- 
gólnienie faktów. Wyciąg ten łą- 
czy w sobie drobniutkie fakty, 
tyczące się snu, które prawdopo- 
dobnie nie są ogólnie znane. 
Sen jest rzeczywiście „rozkosz- 

ną rzeczą". Jest to najwyższa for- 
ma spoczynku. Nasz sposób spo- 
czynku w czasie snu, jest cokol- 
wiek inny w porównaniu z róż- 

nemi zwierzętami. 
Zaczniemy od rasy ludzkiej. 

Większość ludzi śpi leżąc na pra- 
wym lub lewym boku z 'kolana- 

mi skurczonemi, podsuniętemi w 
kierunku brod-y. Lecz niektóre 

szczepy afrykańskie, naprzykład, 
śpią w znak z głową, a raczej kar- 
kiem opartym na drągu podpar- 
tym na dwóch słupkach. 

Słonie z małymi wyjątkami i 

konie ogólnie śpią, stojąc na no- 

gach. Jest to bardzo uderzające. 
Wobec przypuszczalnego faktu 

trudności utrzymania równowagi 
ciała w czasie długiego peryodu 
nieświadomości możnaby przy- 

puścić, że ta niewygodna pozycya 
wymaga pewnego oparcia. 

Bydło i jemu pokrewne zwie- 

rzęta śpią leżąc na kadłubie i w 

czasie wielu godzin dnia leżą w 

podobny sposób w czasie przeżu- 
wania paszy. 

Jeszcze więcej dziwne są stwo- 
rzenia, które śpią nieprzerwanie, 
wisząc głową na dół, zaczepione 
tylnemi nogami. Do takich należą 
nietoperze. Pomiędzy ptakami 
znajdujemy ten sam dziwny spo- 
sób spania u małych papug, za-] 

mieszkujących Indye i wyspy J 
Malajskie. 
W tem różnią się one od resz- 

ty ptaków, które śpią z głową 
zwróconą ku ogonowi i opartą ni 

plecach, wsuwając dziób w pie- 
rze miedzy skrzydłem, a ciałem, 

nie pod skrzydło jednak, jak jest 
ogólne mniemanie. Dziwny ten 

sposób układania się do snu nie 

znajduje żadnego wyjaśnienia. 
Naśladuje go także i.bezloteni. 

pomimo tak krótkiego opierzenia, 
że się w niem nawet dziób nie u- 

krvje. 

Sowy są prawdopodobnie jedy-, 

nym wyjątkiem z tej reguły. 
Z innych zwierząt, śpfących 

głową zwróconą ku tyłowi, tj. 
podobnież jak ptaki, można wy- 
mienić tylko pewien gatunek żół- 
wi. 

Niektóre ptaki podczas snu 

stoją na ;ednej nodze. Ten dziw- 
ny sposób spania daje się zwyk- 
le dostrzegać u ptaków długonoż- 
nych, jak np. bocian, mewa. 

Kaczki zwykle śpią na otwar- 
tej wodzie. W celu uniknięcia 
wylądowania lub zapędzenia w 

niebezpieczne prądy, jedną no- 

gą bezustannie Aviosłują wokoło 

wybranego na spanie miejsca. 
Leniwiec śpi zawieszony czte- 

rema nogami u gałęzi i głową 
wsuniętą między przednie łapy. 

Niemniej interesująca jest poza 
afrykańskiego potto (gatunek 
małp), który śpi przyczepiony do 
gałęzi, lecz w pozycyi prostopad- 
łej, głową do góry. Żadne jednak 
zwierzę nie śpi na plecach jak 
człowiek. 

Niektóre zwierzęta jak mówią, 

nigdy nie śpią, a to z tego powo- 
du, że oczy ich są zawsze otwar 

te. Zające, węże i ryby wedle o- 

gólnego mniemania, nigdy nie 

zaznają błogiego snu. Mniemania 
te jednak są błędne. 
Wieloryby i im pokrewne ad 

często barne za zwierzęta pozba- 
wione zdolności spania. Przypu- 

szczają niektórzy, że gdyby przez 
pomyłkę zasnęły, to mogłyby 
potonąć! 
Jako reguła, ciemność pobudza 

do snu. 

Z niektórcmi zwierzętami rzecz 

się dzieje wprost przeciwnie, jak 
np. z sowami, nietoperzami. Ten 

wyjątek od ogólnego porządku 
zarządzony przez naturę, ma za 

zadanie poszukiwania pokarmu. 
W końcu nasuwa się pytanie: 

gdzie się zaczyna sen ?Udpowiedż 
na to jest bardzo trudna. Niek- 

tórzy gotowi są postawić granice 
przy owadach. Lecz kiedy wszy- 
stkie istoty żyjące, tak rośliny 

jak i zwierzęta wykazują peryo- 
dyczny stan spokoju, jesteśmy 
prawdopodobnie bliżej prawdy, 
uważając sen za powszechny 
pomiędzy wszelkimi organizama- 
mi. 

E. Bobrowski. I 

Latanie do góry nogami i 

koziołkowanie. 
( Ze „Scientific American" dla „Dziennika Ciiicagoskiege." ) 

Ostatnia karkołomna jazda 
francuskiego 'otnika Pegouda 
znalazła pośród znakomitszych | 
lotników Francyi, Anglii i Ame- 

ryki — naśladowców. 
Dnia 15 zeszłego miesiąca Ha- 

nouille w Wersalu latał na swym 

samolocie dogóry nogami w cią- 
gu 20 sekund i wykonał dwa ko- 

ziołki w krótkich interwałach cza- 

su. 

Angielski lotnik Hucks prze- 
szedł go, gdyż na swym bleroicie 
fruwał dogóry nogami 35 sekund 

i wykonał cztery jeden po drugim 
koziołki. 

Dnia 18 listopada Chevillard 

wykonał z pasażerem na farina- 

nie (dwupłacie) dwa koziołki, a 

następnie przewróciwszy się bo- 
kiem jechał dogóry nogami w 

prostym kierunku, poczem zje- 
chał na dół spirałem. 
Dnia 21 listopada Chanteloup 

wykonał trzy koziołki w czasie 

silnego wiatru i puściwszy samo- 
lot . wysokości 2000 stóp w pro- 
stopadłym kierunku spadał z 

szybkością kamienia, zatrzymu- 

jąc się dopiero na wysokości 70 

stóp nad ziemią. 

H, Lee Tempie latał dogóry 

nogami w Henden, w Anglii d. 

25 listopada, a w dwa dni później 
B. C. Hucks wykonał sześć kół· 

pionowych spuszczając się z wy- 
sokości 2000 stóp. 

Lincoln Beachy w San Diego, 
Cal., wykonał koziołka dwa ra- 

zy d. 25 z. m. spuszczając się z 

wysokości 2500 stóp. a w dniu 

Dziękczynienia zrobił trzy takie 

koziołki z nieowiele większej wy- 
sokości. — Niedawno fran- 

cuski lotnik na wysoko- 
ści 1500 stóp przewrócił się 
z samolotem dogóry nogami. Po- 
nieważ był przymocowany pasa- 

i 

rfl, trzymał się na swem siedze- 
niu w czasie całej jazdy, w czasie 

której, wykonał na samolocie 

kilka koziołków. Panując nad 

nerwami, zdołał on, utrzymać kon 

trolę nad powietrznym statkiem 
i wylądował bezpiecznie. 
Pegoud wykonał dziesięć ko- 

ziołków,. czyli pionowych kół w 

ciągu jednego opadania i płynął 

przewróconym przez przeszło 1- 

Yą minuty. 
W ten sposób dał poznać świa- 

tu lotniczemu, że nie wszystko 
jest stracone gdy się maszyna w 

powietrzu przewróci lub straci 

równowagę. 
E. Bobrowski. 

Polscy właściciele sklepów ! 

„Proponowałbym, aby wszyscy 
polscy właściciele sklepów" 

— 

pisze p. Jan Piwko, „będąc sam 

kupcem w West Rutland, Yt., u- 

trzymywali na składzie Dra Pio- 
tra Gomozo dla wygody swych 
odbiorców. Nigdy nie wierzyłem 
w gotowe lekarstwa, aż się prze- 
konałem, co zdziałać potrafi Go- 
mozo. Zaoszczędziło 0110 nam 'w 

ciągu roku dużo rachunków dok- 

torskich. Nawet gdybym nie 

sprzedał ża-dnej butelki, trzymał- 

bym je dla własnej potrzeby." 
Dra Piotra Gomozo nie można 

dostać w aptekach. Specyalni a- 

genci dostarczają je ludowi 

wprost 'Z laboratoryum. Adresuj- 
cie: Dr. Peter Fahrney and Sons 

Co., 19—25 So. Hoyne ave., Chi- 

cago, 111. 

Kto chciałby regularnie otrzy- 
mywać „DZIENNIK CHICA- 
GOŚKI w par. św. Heleny, niech 

się zgłosi lub zawiadomi Andrze- 

ja Kusek, 2442 Augusta ul., albo 

J. Levinsin'a, 2114 Augusta ul. 
' 
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J. JANUSZEWSKI 
Owa zakład;: 1146 Noble ul. I 1330 Chaplo Dl, 

Telefon w mieszkaniu Iluuiboldt a*80 

Zaprowadzamy automatyczae zamki do^ głów- 
nej rury gazowej podług przepisów miejiluch 

Mieszkanie: 2142 Thomas ul. Telefon zakład·: Haymarket 3267 

Jędrny polaki dentysta na 

Marjraaowie i Jadwigowie. 

Dr. Karol P. Janicki 
1956 Armifage Ave., róg Robey !. 

Poleonm się Sz <n. Polskiej PubHoiaoioi. — Weeelkf· 
prace wykonuję o.Iłu* najnowszego systemu 1 gwarantu- 
ję takowe. 

Gdziny oflsowe: Ort Pe) rnno d i -ej wieczorem. \ 

Vf Nird^iel? do uo z nv 4 aj popal idatu. < 

TftlAfon Mnnroe ««. 

M. F. DERENGOWSKI 
PRZEDSIĘBIORCA P0GR2EB0WT 

*7 okazałe pogrzeby tanim kosztem. Taniej 
alt kompanie Truntowe, Zarazi»® wynajmuje po·» 
•8y na wesela, chrzciny itd. 

622 NortH Carpenter ulloa, 
Blisko Front ulicy. 
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Idźcie do hartownego składu 
===== aby ai a kupić ===== 

| ea CS 

tery 
Sprzedajemy towar jaknajlepszego gatunku po ce- 

nach, które płacicie za lichy gatunek 
J & H. Bourbon, butelka j Kplifor. Port Sherry wi- <f 
50-, ga -m ŻS-UU I no„butelka 30s, galon I ,UU 

Na'wiki dostawcy importowanych Likierów w Chicag·. 
£2 8 Sklepów, jeden bli- 

sko Waszego domu 

Główny Skład 

724 Milwaukee Ave. 
iHiCAGO. róg Carpenter ul. 

Przywozimy Towar Darmo, Telefon Monroe 2642 

Y/ Możecie 
' g brać prawdziwy \ ' 

W PAIN-EXPELLER l 
także wewnętrznie z do- \ 

^ brym efektem. Wziąść 4 

prople w szklance pełnej 
wody. 4 

DOKTOR WISSIG St 
Leczy wszystkie choroby mężczyzn i kobiet bez w;g ędu jak zastarzałe i zaniedbane one są 

Wyleczył już tysiące chorych. Leczy wszelkie choroby żołądka, płuc, nerA i pęcherza 
takie zatrucie krwi. choroby skórne, rany, reumatyzm, ból głowy, ból w krzyżach, kaszel, 
ból gardła oraz wszystkie tajne choroby mężczyzn lub kobiet. Jeżeli inni nic mogli was 

wyleczyć, przyjdźcie tu a przekonacie się ssmi co on może dla was uczynić, 

Daje swoje własne lekarstwo, oraz 
leczy najnowszymi elektrycznymi 

przyrządami. · 

Godziny biurowe od 10 do 12 ł od 3 do 
4 popolud.; od 6 do 8 wieczorem; 
w niedzielę od 10 do 2 popolud. 

Pamiętajcie adre,: 1759 W. ISti ul., TÓg Wood ul. 
(Nad składem obuwia.) Teleiun Canal HJliY.i 
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Stefan R. Carynski 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich eąda- h 

1121 W. Chicago Ave., róg May ul. 
Telefon Haymarket S2H1 

Godziny biurowe: Od 8:90 rano do 9:30 więozoi em 
Członek Spółki AdwokHC. ..Brown i Caryntk ". 

Zajmująca gra dla młodych, 

"Fonalcia Mie Cahie" 
Najnowsze kartv do zabawy, figlarue i dowcipne, 

CENA 45c 
Pienind/e można pr/ysl ·< w lc lub Sc, markami, 
lubBrebr^m dobrze owiuiqtym. 
M. XOVKLTY CO.. Bo* 1 29 

PETERSBURG, VIRGINIA 

ANTONI LATKO 
Kucharz Europejski 

Przyjmuje wszelkie zamówienia 
w zakres kucharstwa wchodząc* 
i wykonuje je ze staraunośolą. 

CENY NADER UMIARKOWANE. 

1526 Tell Place, Chicafo 10, 

Dorastający Malec^ 
Chociaż wygląda silny, często nie 
ma dośó żywotności ażeby prze- 
żył niebezpieczny czas dorastania. 

MALT 
MARROW 

Jest rekomendowane prze» /do- 
ktorów dla dorastających i słabo- 
witych dzieci, gdyż wzmacnia ko- 
ści i muszkuły i napełnia żjtyoo* 
gatą czerwoną krwią. Malt Mar- 
row jest idealnym tonikiem dla 
matek i przepracowanego "by- 
znesisty", który potrzebuje wzma 
cnlaj«;c go toniku. Piniteie po kelątectki 
"Eniinent Phyeiclana of the WeetH. 

Poetarcrimy do waezego dom· .w 
nilfick· be/.jdatnie, 

McAvoy Malt Marrow Dep't 
2340-8 Sonth Park Avenue. 

Telef. wszystkich Dept. Calumet 

^ 540L Automatic 71-125 
jj 

THE-JOHN B. GŁOWACKI 
CORNICE and ROOFING Co. 
• Największa polska fabryka 

wyrobów z miedzi i galwa- 
nizow. żelnzagrzymzów(eornicee) 
świetlików (skylights), stal. su- 
fitów (toel cellings), krjcie da- 
chów łupkiem (slate),,dachówką 
(tile) i asbestem ogniotrwałym 
(Asbestos shingles.) 

1440-1442 W. 47th, 
ił bloku na wschó 1 od Ashland Avenue 
Jan B. Głowacki, fabrykant i właściciel. 

TELEFON YARDS 12) 

Eagle BrewingCo. 

BROWABNIA POLSKA. 
"* 

2608-2620 . Western arena· 
Telefon Humboldt 107. 

lomtfi Waadeńeki. prec., W. . Zwieft*. mM| 

SI W ECKIEQO 

PROSZKI NA REUMATYZM 
Wypróbowany prawdziwy środek na o« 

Btry i chroniczny reumatyzm 
50 centów pudełko 

w aptece H. SłWECKIBGO, 
1956 Armitafje Ave» 

róg Robey ulio. 

Edward Repsold & Ce, 
ŻELASTWO 

GcTmaowe roboty i fura esy. Petrzebf 
dla badewniccych, narzędzia I piec·. 

Fllli:3972 Mtiwanke· 1*0.^57$S/R*»8 
Ufcny Skiait 2408-16 SULWAUOt VL 

I OłnrMf baL TaL Irflaf VMk|H 

Dr. J.B. ZIELIŃSKI 
DENTYSTA 

hMay ofl»ow·! od Bej rua do 8eJ «mmMI 
W niedzielę do *ej popołudni» 

Prospect badyntk 

1152 N. Ashland Are., róg DhrMsa 
Pokoje 110-SI 11 lit. obok teatr· Ctwwm 

NA LISZAJE 
Maść Cudowna 

Jest to gojąca maść na liszaje, wpiody, 
rany i spalenia i wszystkie skórne wy· 
rzuty. Cena 2Sc. 

Do Nabycia we Wuyrtlcick Aptekach. 

Wyrabiane przez "Barda Pharmacy" 
1363 No. Ashland Avenue, Chciago. 

f 

Duże Kolorowe 

obrazy" 
Tadeusza Kościuszki 

Kazimierza Pułaskiego 
wielkość 24x30 cali. 

Bitwy pod Racław icami 
wielkość 14x22 cali 

Papieża Piusa X, 
wielkość 24x36 cali. 

Wybór z któ- 
rych^olwiek za J OC 

( Pocatą 89o) 

do kupienia w bierze 

. 
Dziennika Chlcagaskleg· 
1457 W. Division aL, CMoagt, SL 


