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0 R O Ś L I N A C H  U P R A W N Y C H
EKWADORU I PERU.

1. Kilka słów o uprawie ziemi w Ameryce 
Południowej.

W jednój z poprzednich prac moich dru
kowanych we Wszechświecie ') starałem 
się zapoznać czytelnika ze zwierzętami do- 
inowemi, spotykanemi w Ameryce Połu
dniowej. Przegląd ten wykazał wielkie 
w tój materyi ubóstwo, wynikające praw
dopodobnie z długowiecznej izolacyi Nowe
go świata od lądu europejsko-azyjatyckiego. 
Starożytni mieszkańcy Ameryki Południo
wej znaleźli w krainach przez się zamiesz
kiwanych materyjał do domestykacyi bar
dzo ubogi; nic więc dziwnego, że europejscy 
zdobywcy spotkali tam zaledwie kilka zwie
rząt, pełniących rolę zwierząt domowych. 
Pochodziło to nietyłe z niskiego stosunkó* 
 —

') „Ostatni rok podróży po Ekwadorze"; rozdz. 
Zwierzęta domowe (Wszechświat z r. 1835, atr. 774 
i nast.).

wo stopnia cywilizacyi, ile z przyrodzonego 
ubóstwa większych zwierząt, tak rzadkich 
na lądzie amerykańskim.

Zamiarem moim jest dać obecnie czytel
nikom Wszechświata, o ile możności, kom
pletny przegląd roślin uprawianych w Po- 
łudniowój Ameryce, zarówno endemicz
nych jak i wprowadzonych przez europej
skich zdobywców po XVI wieku. Na tem 
polu indyjanie zdziałali stokroć więcćj, ani
żeli w kwestyi przyswojenia sobie niektó
rych zwierząt, co także stało się więcćj 
dzięki sprzyjającym warunkom, a głównie 
wielkiemu bogactwu flory miejscowej, niż 
z inicyjatywy samychże autochtonów. Nad
zwyczajna urodzajność gruntu w połącze
niu z wielką rozmaitością roślin zdatnych 
do użycia przyczyniły się głównie do tego, 
że Ameryka przedpodbojowa, aczkolwiek 
nie dorównała Staremu Lądowi ilością ro
ślin uprawnych, to w każdym razie niewie
le poza nim w tyle została.

Błogosławione bo też to kraje, gdzie dość 
jest nieraz kołem dziurę w ziemi zrobić, 
wsadzić lam kilka ziaren nasienia, nogą 
przydeptać, aby plon obfity zebrać. Błogo
s ł a w i o n e  tem więcej, że głód tam jest rze
czą niebywałą, jeżeli bowiem nieurodzaj na-
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wiedzi pewną, niewielką przestrzeń, to tuż 
obok, o wiorst kilka zaledwie, zbiory mogą. 
być bogatsze, niż lat poprzednich. Rozmai
tość warunków klimatycznych, jakiemi sły
ną Kordylijery, wyklucza możliwość czy to 
posuchy na znacznych obszarach kraju, czy 
to gradobić, obejmujących wielkie prze- | 
strzenie, czy też zarazy bardzo rospowszech- 
nionćj. Wszystko tam jest lokalne, —• na
wet przymrozki, jakie się nocami w gór
skich regijonach trafiają. Widziałem nie- | 
wielkie pole kukurydzy, na którcm jedna 
połowa uschła wskutek przymrozku, gdy 
druga wydała przepyszny, niebywały plon. 
Nawet owady szkodliwe dla rolnictwa roz
wijają się tylko na nieznacznych przestrze
niach, nie są więc nigdy tak straszne jak  
u nas. A cóż dopiero, gdy pomyślimy J 
o żyzności tćj ziemi, gdzie stosunek plonu j  

do posiewu jest nieraz jak  200 do 1. Na 
owych gruntach dziewiczych wschodniego } 
stoku Kordylijerów dość jest niewielki zrąb I 
wśród lasu utworzyć, zasadzić na nim bana
nów, aby mieć chleb powszedni zapewnio- J  
ny. Parę tygodni pracy wyżywi nas przez 
rok cały! Tak, dodam raz jeszcze, błogo
sławione te kraje, lecz błogosławione dla 
leniuchów. Nigdy, póki świat istnieć bę
dzie, strefa zwrotnikowa nie stanie się środ
kiem cywilizacyi. Już ta sama łatwość zdo
bycia sobie chleba powszedniego, połączona 
z gorącym, wycieńczającym klimatem, czy
ni człowieka niezdolnym do ciężkiej, wy- 
trwał^j pracy, która dopiero może stanowić 
o postępie cywilizacyi, i jeżeli niejeden eu
ropejczyk, silny krwią i zdrowićm jędrnem, 
nabytemi w naszym klimacie, zdoła przez 
część swego życia rozwijać właściwą rasie 
kaukaskićj energiją, już dzieci jego, uro
dzone pod prostopadłemi promieniami rów
nikowego słońca stają się moralnie i fizycz
nie anemicznemi.

Jedynie obszar górski, zbliżony warun
kami klimatycznemi do stref umiarkowa
nych, może się współubiegać ze starym lą
dem o zasługi w przodowaniu cywilizacyi. 
Tu też w dawnych wiekach znajdujemy 
najwyższy stopień rozwoju tubylców ame
rykańskich. Meksyk, Kolumbija, Ekwa
dor, a przedewszystkiem Peru wyprzedziły 
o wiele swych sąsiadów, zamieszkujących 
gorętsze, nizinowe krainy. Góral, urodzo

ny i wychowany w jędrnym, umiarkowa
nym klimacie, napotykający na każdym kro
ku trudne do zwalczenia przeszkody, zmu
szony łupać twardą opokę, aby swój kanał 
i irygacyjny przeprowadzić, wyrobił w so
bie energiją, która mu dała następnie zna
czną przewagę nad sąsiadami. Pizarro 
i Cortez znaleźli w Ameryce dwa szczepy, 
które posunęły swój rozwój państwowy 
i ekonomiczny do bardzo wysokiego sto
pnia. Kultura też ziemi ówczesna dowo
dziła. bardzo zaawansowanej cywilizacyi, 
wyższej może pod niektóremi względami, 
niż w czasach dzisiejszych, w ostatniej kwa
drze X IX  stulecia, przy tylu wynalazkach 
i ułatwieniach.

Czytając historyków peruwijańsldch i pa
trząc na istniejące dziś jeszcze ruiny daw
nych budowli, będących dziełem Inkasów, 
dziwić się nie przestajemy, jak ten lud, od
cięty od reszty świata, dziki prawie zupeł
nie, posunął naprzód u siebie kulturę ziemi. 
Pług a raczój socha była im znaną: Inka, 
czyli władca peruwijański rok rocznie pier
wszy zaorywał kawałek ziemi złotym płu
giem. Znanem też było i użyźnianie grun
tów, gdyż historyja przekazała nam, że pier
wotni mieszkańcy Peru nawozili mniej uro- 

j  dzajne grunty sławnem guanem i że nawet 
! istniały pewne prawa, ustalające porządek 

użytkowania z wysp guanowych. Znając 
jednak urodzajność ziemi peruwiańskiej, 
przypuszczać możemy, że w bardzo chyba 
rzadkich wypadkach sztuczny ten środek 
był używanym.

Gdzie jednak uwydatniła się najbardziej 
przedsiębierczość inkasów, to w systemie 
kanałów irrygacyjnych i w t. zw. taraso- 
wem gospodarstwie. W  nawadnianiu pól 
swych naród ten doszedł prawdziwego mi
strzostwa, zdumiewając nas dzisiaj o tyle 
więcej, że peruwijanie przedpodbojowi nie- 
znali użytku żelaza, jak również, że nie mie
li żadnych niwelacyjnych instrumentów.

| Większość ich prac istnieje po dziś dzień, 
służąc do użytku obecnych mieszkańców; 
inne, ku wstydowi zaborców, zostały zarzu
cone i tylko szczątkami swemi świadczą 
o dawnej kulturze miejsc, zamienionych 
dzisiaj -na pustynię.

Jak  doskonale nawadniali inkasi swe po
la, świadczy fakt następujący, opowiadany
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mi w Peru przez jednego ze znajomych. 
W  okolicach portu Chimbote rosciąga się 
obszerna, jałowa równina, zwana powsze
chnie „Pampa de Chimbote. Jałowizna jej 
pochodzi litylko z braku wody, gdyż grunt 
tam jest niepospolitej urodzajności, jak  
wogóle wszystkie nanosowe ziemie Pomo
rza peruwijańskiego. Ślady dawnych ka
nałów irrygacyjnych świadczą, że równina 
ta w czasach dawniejszych podlegała upra
wie. Obecny właściciel, a wielki bogacz, 
niejaki p. Derteano zapragnął obrócić ten 
obszar nieużyteczny na bogate-plantacyje 
i w tym celu sprowadził inżenierów z pół
nocnej Ameryki, aby zaprojektowali plan 
nawodnienia całej równiny. Panowie ci 
po ukończeniu swych studyjów przyszli do 
wniosku, że najlepszy kierunek jest daw
nych kanałów i że należy jedynie odrestau
rować je, aby całą równinę w doskonały 
sposób nawodnić. Tak więc ludzie dzicy 
prawie, pozbawieni wszelkiej naukowej po
mocy, doszli do tych samych rezultatów co 
inżenierowie dzisiejsi, mający do rospo- 
rządzenia najdokładniejsze instrumenty ni
welacyjne.

Gospodarstwo tarasowe, praktykowane 
po dziś dzień w krajach górzystych jak np. 
w Szwajcaryi, południowej Francyi, Wło
szech i innych, polega na tem, że dla uni
knięcia trudnej uprawy skłonów gór, tako
we zamienia się na poziome tarasy jeden 
nad drugim leżące. W tym celu podmuro- 
wywa się dolną część i ziemią aż do zró
wnania poziomu wypełnia. Ze wysoki ten 
stopień kultury istniał w Peru, świadczą 
o tem historycy, jak również istniejące dziś 
jeszcze ślady podobnych tarasów. Sam wi
działem je w dolinie Huayabamba w pół- 
nocnem Peru. Ze smutkiem trzeba wyznać, 
że dziś na całem terytoryjum Peru i Ekwa
doru podobne gospodarstwo nie jest prak- 
tykowanem, czyli że obecni mieszkańcy nie- 
tylko, że naprzód sprawy nie posunęli, lecz 
przeciwnie pozwolili zaginąć pracy, z ta
kim trudem do skutku przyprowadzonej.

Istniał jeszcze inny rodzaj uprawy ziemi, 
o którym wiemy tylko z historyków hisz
pańskich, towarzyszących pierwszym za
borcom, gdyż ślady jego zaginęły zupełnie. 
Praktykowano go mianowicie na pomorzu 
w tych miejscach, gdzie brak wody w bli-

! skości nie pozwalał na przeprowadzenie ka
nałów irygacyjnych. Polegał on na tem, że 
wykopywano ziemię na ogromnych prze
strzeniach i obniżając tym sposobem po
ziom, korzystano z wilgoci zaskórnej. Moż
na sobie wystawić, jak  kolosalnej pracy po
trzeba było, aby podobne przedsiębiorstwo 
do skutku przyprowadzić.

Dzisiejszy mieszkaniec tak wielkiej pra
cy nie podjąłby na swe barki: kontentuje 

I się temi obszarami, gdzie przy niewielkim 
| trudzie plon obfity zdobędzie; te zaś prze

strzenie, gdzie potrzeba sztuki, a co waż- 
| niejsza potu czoła swego, porzuca, aby się 

w pustynię zamieniły lub lasem pokryły, 
i Prawda, że dzisiaj stosunek o tyle łatwiej- 
i szy, że ludność Peru i Ekwadoru znacznie 

się zmniejszyła od czasów przedpodbojo- 
wych. Niektórzy historycy obliczają lu 
dność krainy Inkaso w (część dzisiejszego 
Peru, część Ekwadoru i część Boliwii) na 

| 10 milijonów; dziś tę satną przestrzeń zalu
dnia 3 a najwyżój 4 milijony. Wskutek te- 

| go ułatwiły się stosunki i przestrzenie da- 
i wniój sztucznie uprawiane leżą dziś odło

giem.
Rzućmy teraz okiem na dzisiejszy sposób 

uprawy ziemi w Peru i Ekwadorze, co nam 
j da pojęcie o kulturze w całój niemal Ame- 
• ryce Południowej i Środkowej. Zauważyć 
! przedewszystkiem musimy, że pod wzglę

dem uprawy ziemi regijon górski, czyli tak 
; zwana „Sierra” stoi daleko wyżej od pomo- 
i rza (Costa), a jeszcze wyżej od leśnych ob

szarów (Montana) wschodniego skłonu Kor- 
dylijerów i porzecza Amazonki, nie dlatego, 
aby rasa serrańska bardziej była posuniętą 
w cy wilizacyi od pomorskiej lub leśnej, lecz 
dla tej prostej przyczyny, że grunt serrań- 
ski jako nieporównanie dawniej zajęty pod 
kulturę, potrzebuje staranniejszej uprawy, 
aniżeli dziewicze ziemie Pomorza i Monta- 
nii. Sierra l^yła zawsze daleko więeej za
ludnioną od pomorskiego i leśnego obszaru, 
a tem samem i grunty jej są nie tak dziewi
cze, jak tych dwu regijonów. A pomimo 
to jak niewiele jeszcze i dzisiaj pracy po
trzeba, aby te ziemie urodzajne dały plon 
obfity. Uprawa ziemi w pasie serrańskim 
ogranicza się conaj wyżej na jednorazoweni 
zoraniu pola zwykłą sochą do płytkiej orki. 
Użyźnianie gruntów, bronowanie, przeory-
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wanie — są. to rzeczy nieznane zupełnie 
w Ameryce Południowej, a o płodozmianie 
nikt nawet nie wie, że istnieje. Te pola, 
które jeszcze przed pięciuset laty inkasowie 
uprawiali, dziś jeszcze rok po roku bez da
nia wypoczynku obecni mieszkańcy zasie
wają, ograniczając się jedynie na pewnej sy
stematyczności w wyborze roślin, jakie na 
jednem i tem samem polu sieją. I  tak np. 
sieją naprzód kukurydzę, następnego roku 
na tem samem polu — kartofle, a trzecie
go — lucernę; czwartego roku znów się za
czyna od kukurydzy i tak do nieskończo
ności. Jestto proces najbardziej skompli
kowany w tej prostej, pierwotnej sztuce 
uprawy ziemi. Poczciwa ziemia, skoro za
wsze znajdzie dość materyjału do dania 
życia użytecznym roślinom.

(dok. nast.)
J . Sztolcman.

O WAŻENIU 

C I A Ł  N I E B I E S K I C H .

Powiedziano słusznie, że rozwój nauki 
mierzy się jój postępami w sztuce mierzenia 
i ważenia. Zdanie to wydać się może nie- 
uzasadnionem i paradoksalnem nawet, o ile 
nie odstępujemy od znaczenia, jakie wyra
zom tym w życiu powszedniem nadajemy, 
jeżeli mamy na myśli przykładanie łokcia 
lub rzucanie ciężarów na wagę. Aby je 
dnak słuszność zasady powyższej ocenić, 
dosyć przypomnić sobie mierzenie i ważenie 
wielkości takicli, które względnie do zwy
kłych naszych stosunków i do uzdolnienia 
zmysłów naszych przywykliśmy uważać za } 
nieskończenie wielkie lub nieskończenie ma
łe. Pomiar długości fal świateł różnobarw
nych lub oznaczanie ciężaru atomów i czą- • 
steczek przedstawiają nam przykłady takie
go rospatrywania ilości niewypowiedzianie 
drobnych; z wielkościami przechodzącemi 
potęgę naszćj wyobraźni ma przedewszyst
kiem do czynienia astronomija, gdy stara 
się oznaczyć odległość światów dalekich lub 
ich ciężar ocenić. W obmyśleniu metod j  

wiodących do tych celów naj wybitniej uja- j

wnia się potęga myśli ludzkićj, w ich prze
prowadzaniu— doskonałość środków, ja- 
kiemi nauka rosporządza.

Dwa te zadania astronomii, któreśmy tu 
przytoczyli, wydają się tak zuchwałe i dla 
ogółu zdała od spraw nauki stojącego tak 
do rozwiązania niemożebne, że ludzie nawet 
do tak zwanych sfer wykształconych nale
żący rezultatom tym nauki nic wierzą, a na 
mozoły w tym celu łożone ze źle ukrytą iro- 
niją patrzą. Rozjaśnianie błędnych takich 
pojęć do głównych zadań pisma naszego 
należy, a -*o oznaczaniu odległości słońca 
i innych brył układa słonecznego, jakoteż 
gwiazd stałych, o ile zadanie to dla środ
ków naszych jest dostępne, pisaliśmy już 
dawniej '); obecnie pragnęlibyśmy pomówić
0 drugiem z tych zadań, wybitnie wszakże 
matematyczny jego charakter pozwala nam 
tylko w najogólniejszym je  szkicu zaryso
wać.

Przedewszystkiem wszakże pewnego 
usprawiedliwienia albo raczej wyjaśnienia 
wymaga tytuł na czele wypisany — co 
pojmować mamy przez ważenie ciał nie
bieskich.

Przez ważenie rozumiemy pospolicie do
chodzenie ciężaru ciała, słuszniej wszakże 
powiedziećby należało, że oznaczamy masę 
ciała. Ciężar i masa stanowią dwa wyra
zy, które w wielu razach mają znaczenie 
pokrewne, można nawet często brać jeden 
za drugi, jak  to w życiu zwykłem pospo
licie się dzieje, niemniej jednak wyrażają 
one pojęcia odrębne.

Ciężar ciała nie jest jego własnością isto
tną, jestto raczej objaw wpływów zewnę
trznych na nie wywieranych, — a w szcze
gólnych naszych ziemskich warunkach cię
żar ciała jest następstwem działania ziemi, 
jest objawem siły, którą nazywamy siłą 
przyciągania ziemskiego, ^lub krócój siłą 
ciężkości. Kamień, który na ręce naszej 
kładziemy, ciśnie ją, bo jest ku ziemi po
ciągany; cisnąłby ją  więcej, co znaczy, po
siadałby ciężar większy, gdyby ziemia przy
ciągała silniej, posiadałby ciężar mniejszy, 
gdyby przyciągała słabiej. Ciężar jednego
1 tegoż samego ciała zresztą w różnych pun-

')  Ob. W szechświat z r. 1883, str. 129 i n a s t , oraz 
z r. b. str. 97 i uast.
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litach kuli ziemskiej nie jestjednaki, siła bo
wiem odśrodkowa, wywoływana przez obrót 
dzienny ziemi, osłabia działanie ciężkości; 
na biegunach, gdzie siła odśrodkowa nie 
występuje zgoła, ciężkość ujawnia najsil
niej działanie swoje, traci zaś najwięcej na 
równiku, gdzie siła odśrodkowa dosięga 
wartości największej. Dlatego też ciało 
każde przenoszone od bieguna ku równi
kowi staje się coraz lżejszem. Stawałoby 
się również coraz lżejszem, gdybyśmy je  
unosić mogli coraz dalej od powierzchni 
ziemi, a w przestrzeni światowej, zdała od 
ziemi i tak daleko od wszelkich innych ciał 
niebieskich, aby na nie wpływu wyraźnego 
wywierać nie mogły, nie miałoby żadnego 
zgoła ciężaru, nie wywierałoby już żadnego 
ciśnienia na rękę, aniby talerza wagi nie 
przechyliło.

Ciężar więc ciała jest wielkością, zmienną, 
zależną od okoliczności, ale masa jego jest 
niezmienną; jest ona zawsze jednaką, gdzie
kolwiek ciało się na ziemi znajduje, lub 
gdziekolwiek przeniesionoby je  w prze
strzeń światową. Masa bowiem ciała jestto 
ogół cząstek w ciele zawartych, jestto, jak 
powiedzieć można, ilość jego materyi; — 
jestto rzeczywiście fizyczne znaczenie tego 
pojęcia, które mechanika w matematyczny 
więcej sposób pojmuje. Poznajemy więc 
różnicę, jaka zachodzi między pojęciem cię
żaru i masy ciała; jeżeli zaś pospolicie o roz
różnianiu tem zapominamy, to dlatego, że 
w jednem miejscu na ziemi wielkości te są 
proporcyjonalne, — ciało mające dwa razy 
więcej masy ma też i ciężar dwa razy więk
szy. Przy ważeniu zaś, przy porównywa
niu ciężarów zapomocą wagi, mamy wła
śnie zawsze ciała obok siebie umieszczone, 
na które ziemia w jednakowy działa spo
sób; jeżeli więc jedno jest od drugiego dzie
sięć razy cięższe, mamy też i masę dziesię
ciokrotnie większą. Jest tu więc proporcy- 
jonalność tylko, a nie równość, i to propor- 
cyjonalność pod tym tylko warunkiem, że 
ciała rozważane w jednem się miejscu na 
ziemi znajdują.

I  rzeczywiście zapomocą wagi masy ra
czej ciał ze sobą porównywamy, aniżeli ich 
ciężary. Skoro zważymy dziesięć kilogra
mów cukru, wiemy jaką ilość materyi tej 
posiadamy i jaką mieć będziemy, gdziekol-

wiekbyśmy cukier ten przewieźli. Rzeczy
wiście też potrzeby zwykłego, praktyczne
go życia na uwadze mają masy ciał a nie 
ich ciężary, kilogram zaś, który zwykle 
pojmujemy jako jednostkę ciężarów, jest 
w tem znaczeniu jednostką służącą do poró
wnywania masy ciał, jestto masa czyli ilość 
materyi, zawarta w jednym decymetrze sze
ściennym wody dystylowanej w temperatu
rze 4° C.

Zatrzymaliśmy się nad tym ustępem, by 
wskazać, co astronomija rozumie przez wa
żenie brył niebieskich, — może tu oczywi
ście być mowa tylko o masie olbrzymich 
tych i dalekich ciał, a nie o ich ciężarze; 
możemy mówić, ile kilogramów ma słońce, 
kilogram wszakże będzie tu jednostką tylko 
masy nie zaś ciężaru.

Rozważania powyższe otwierają nam 
wszakże poniekąd i drogę do właściwego 
naszego zadania,—wszelkie bowiem metody 
do oznaczenia mas planet wiodące opierają 
się na zasadach ciążenia powszechnego.

Ciężar ciała, jak  powiedzieliśmy wyżej, 
jest objawem siły ciężkości, albo innemi 
słowy przyciągania ziemi. Gdy ciało na 
podstawie spoczywa, wpływ przyciągania 
ujawnia się ciśnieniem, jakie ciało wywiera 
na podpierającą je  podstawę, ale gdy ciało 
to nie jest podparte, pod wpływem przycią
gania spada, a szybkość tego spadku znów 
może być miarą powodującej go siły przy
ciągania. Skoro zaś słońce większą niż zie
mia wywiera siłę przyciągania, w pobliżu 
jego powierzchni zatem znajdujące się cia
ło spadałoby prędzej niż na ziemi. Według 
zasadniczego prawa Newtona przyciąganie 
przez ciało wywierane proporcyjonalne jest 
do jego masy, stosunek zatem szybkości ciał 
spadających na słońce i na ziemię mógłby 
nam dawać zarazem i stosunek ich mas.

Z doświadczeń na ziemi prowadzonych 
znamy dobrze szybkość, z jaką ciała swobo
dnie puszczone na powierzchnię jej spadają. 
Wiemy mianowicie już od czasów Galileu
sza, że jak  pod wpływem każdej siły cią
głej, t. j. działającej ustawicznie a nie chwi
lowo tylko, ciała biegną ku ziemi ruchem 
przyśpieszonym, coraz prędzej, a w szcze
gólności, że prędkość ich co sekunda wzma
ga się blisko o 10 metrów, albo dokładniej
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0 9,7807 m. Ta ostatnia liczba, czyli przy
śpieszenie nadawane przez przyciąganie zie
mi, jest zresztą słuszną, o tyle tylko, o ile 
znajdowalibyśmy się pod równikiem i na 
powierzchni morza. W  większych szero
kościach geograficznych jest ona nieco wię
ksza i wzrasta zwolna w miarę, jak  się do 
bieguna zbliżamy. Aby więc rachunek po
wyższy przeprowadzić, trzebaby nam tylko 
znać jeszcze podobneż przyspieszenie, jakie- 
by pod wpływem przyciągania słońca osią
gały ciała na powierzchnię jego spadające. 
Niestety jednak, nie możemy się na słońce 
przenieść i doświadczeń ze spadkiem ciał 
powtórzyć tam nie możemy, bezpośrednią 
zatem tą drogą nie zdołamy oznaczyć natę
żenia przyciągania słonecznego.

Jeżeli jednak nie widzimy ciał spadają
cych na słońce, to znamy wszakże ciała spa
dające ku słońcu, — a ciałem takiem jest 
przedewszystkiem ziemia nasza. Gdyby nie 
ulegała przyciąganiu słonecznemu, wskutek 
bezwładności pobiegłaby po linii prostej
1 od dziennej naszej gwiazdy oddalalibyśmy 
się wciąż do nieskończoności; pod wpływem 
jednak przyciągania słońca odchyla się ona 
ku niemu wciąż od tój drogi prostolinijnej 
tak, że toczy się dokoła niego po drodze 
statecznej. Ciało swobodnie puszczone spa
da na ziemię po linii prostej, kula wystrze
lona z armaty przebiega drogę skrzywioną 
i spadnie tem dalej, im z większą siłą była 
wyrzucona. Gdybyśmy mieli do rosporzą- 
dzenia siłę dostatecznie wielką, moglibyśmy 
kulę wyrzucić tak, aby ruch jej nadany 
przezwyciężył przyciąganie ziemskie, a ku
la odbiegłaby w przestrzeń i nie wróciłaby 
do nas; możnaby jednak dobrać siłę, która- 
by w takim do siły ciężkości pozostawała 
stosunku, że kula aniby od ziemi odbiedz 
zupełnie, ani spaść na nią mogła, a kula ta
ka, jakby nowy satelit ziemski, biegłaby już 
ustawicznie wokoło ziemi, wracając stale 
do punktu, z którego wyrzuconą została. 
Bieg tej kuli, spadek jej ciągły ku ziemi, 
mógłby nam oczywiście dawać miarę przy
ciągania ziemskiego, — a w takiem właśnie 
stosunku zostaje względem słońca ziemia 
nasza, albo jakakolwiek inna zresztą pla
neta; w ten sposób znamy natężenie przy
ciągania słonecznego zarówno dobrze, jak  
i siły ciężkości na ziemi, a ze stosunku tych

sił wyprowadzimy stosunek masy słońca do 
masy ziemi.

W rachunku tym uwzględnić wszakże na
leży jeszcze, że ciało spadające na ziemię 
jest w bespośredniem sąsiedztwie jój po
wierzchni, w odległości jednego jój pro
mienia od środka, który jest jakby siedli
skiem siły ciężkości; gdy ziemia od słońca 
w bardzo znacznem stosunkowo przypada 
oddaleniu. Natężenie zaś przyciągania za
leży od odległości, a mianowicie słabnie 
w stosunku kwadratów z odległości,'— ciałao '
umieszczone 2, 3, 4 razy dalój przyciągają 
się z siłą 4, 9, 16 razy mniejszą. Wypływa 
stąd dalej, że obliczenie masy słońca o tyle 
tylko może być dokładnem, o ile dobrze 
znamy odległość ziemi od słońca. Pomimo 
najgorliwszych wszakże usiłowań co do tej 
ostatniej wielkości panuje jeszcze niejaka, 
nieznaczna zresztą, niepewność '), a wsku
tek tego podobnaż niepewność tkwić musi 
i w oznaczeniach masy słońca.—Widzimy 
też z tego, jak dokładne wymierzenie odle
głości słońca od ziemi, czyli, innemi słowy, 
paralaksy słońca, wiąże się z wielu innemi 
zadaniami, a to tłumaczy usilność, jaką 
astronomowie łożą na wyrugowanie z tej 
liczby owej niewielkiej niepewności, jaką 
dotąd jest jeszcze zakażona.

(dok. nasł.).
S. K.

MAPA

P R 1 E B I E G U  Z A Ć M I E N I A  S Ł O Ń C A
d. 19 Sierpnia 1887 r.

Wspaniałe zjawisko całkowitego zaćmie
nia słońca, jakie nastąpi 19 Sierpnia b. r. 
(którego opis podał dr J . Jędrzejewicz 
w Nr 28 naszego pisma) wzbudza słusznie 
powszechne zajęcie; ponieważ zjawisko to 
widzialne będzie w północnej części nasze
go kraju, podajemy na str. 488 i 489 szcze
gółową mapę przebiegu zaćmienia dla Kró-

') Ob. W szechświat z r. 1883, str. 129.
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lestwa Polskiego, oraz dla zachodnich 
i środkowych gubernij Cesarstwa.

We wszystkich miejscowościach położo
nych w pasie oznaczonym farbą brunatną, 
zaćmienie słońca będzie całkowite, środkiem 
zaś tego pasa (szerokiego przeciętnie w Eu
ropie na 180 wiorst) przeprowadzoną jest 
linija zaćmienia centralnego. Liczby wy
pisane przy tej linii oznaczają czas trwania 
całkowitego zaćmienia w sekundach (np. 
dla Wilna 135 sek. =  2 min. 15 sek.). Czas 
trwania zaćmienia całkowitego w jakimkol
wiek punkcie położonym w pasie zaćmienia, 
a nie leżącym na linii centralnej, oznaczyć 
można zapomocą następującej tabliczki, w 
której podany jest w przybliżeniu stosunek 
czasu trwania całkowitego zaćmienia w da- 
nem miejscu oddalonem od linii centralnej 
na pewną liczbę wiorst do cżasu trwania 
tegoż zaćmienia w najbliższym punkcie li
nii centralnej.

Odległość od linii 
centralnej.

0 wiorst 
10 „

20 „
30 „
40 „
50 „
60 „
70 „
80 „
90 „

Czas trw ania całko
witego zaćmienia.

1,000
0,994
0,975
0,943
0,896
0,832
0,745
0,629
0,439
0,000

Naprzykład, Kowno położone jest o 400 
wiorst od linii centralnej i tego punktu, 
gdzie zaćmienie, jak  mapa wskazuje, trwać 
będzie 134 sekund, dla Kowna więc czas 
trwania całkowitego zaćmienia wynosić bę
dzie 134x0,896 czyli 120 sekund.

Linije brunatne, poprowadzone równo
legle do pasa zaćmienia po obn jego stro
nach, łączą miejsca w których zaćmienie 
będzie cząstkowe jednakiej wielkości; licz
by umieszczone przy tych linijach oznacza
ją  wielkość tego zaćmienia, wyrażoną w czę
ściach średnicy słońca np. w punktach po
łożonych wzdłuż linii 0,9 zasloniętem bę
dzie °/io średnicy słońca.

Według tego, w Warszawie, w czasie naj
większego zaćmienia pozostanie skrawek

niazasłonięty nieprzenoszący 0,02 średnicy 
słońca.

Wreszcie na mapie, o której mowa, po
prowadzone są linije poprzeczne brunatne, 
wskazujące o jakiej godzinie, według czasu 
miejscowego przypadnie w każdej miejsco
wości środek zaćmienia. Linije te popro
wadzone są dla goilz. 5'/2, 6, 6*/2, 7, 7 ‘/2 1 8, 
przyczem w pasie całkowitego zaćmienia 
oznaczone są ustępy pięciominutowe; z linij 
tych łatwo się zoryjentować o czasie zaćmie
nia dla wszystkich miejscowości, które ma
pa obejmuje.

Według obliczenia podanego w wydawni
ctwie Towarzystwa fizyczno-chemicznego 
w Petersburgu, skąd wziętą jest i załączona 
mapa, w następujących miastach położonych 
w pasie całkowitego zaćmienia przypada śro
dek tegoż zaćmienia w czasie miejscowym:

W  Włocławku 
„ Łomży . . 
„ Suwałkach . 
„ Kownie . . 
„ Grodnie . .
„ Wilnie . . 
„ Witebsku . 
„ Twerze i . 
„ Moskwie. . 
„ Jarosławiu . 
„ Permie . .
„ Tobolsku . 
„ Tomsku . .
,, Irkucku . .

o godz. 5 min. 25 rano.
5
5
5
5
5
6 
6 
f» 
6 
8 
9

10
10

40
43
48
48
53
15
40
47
57
12
9

33
17

Początek zaćmienia wogóle liczy się od 
chwili zetknięcia tarczy księżyca z tarczą 
słoneczną (pierwsze zetknięcie zewnętrzne), 
kiedy księżyc zaczyna zakrywać słońce, ko
niec zaś następuje z chwilą opuszczenia 
słońca przez księżyc (ostatnie zetknięcie ze
wnętrzne). Czas trwania zaćmienia wogó
le, t. j. czas pomiędzy pierwszym a ostatnim 
zetknięciem jest różny dla różnych miejsco
wości i tem dłuższy im punkt dany bliżej 
leży względem linii centralnej. Na pasie 
całkowitego zaćmienia czas ten wynosi oko
ło dwu godzin, w szczególności zaś dla miej
scowości Królestwa i zachodnich gubernij 
Cesarstwa, położonych w rzeczonym pasie 
1 g. 52 m., z których przeciętnie 55 min. 
upływa od początku do środka zaćmienia,
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a 57 min. od środka do końca tegoż zja
wiska.

Wedlug tych danych, dla miejscowości, 
o których mowa znaleść łatwo możemy po
czątek i koniec zaćmienia wogóle, przyczem 
należy zauważyć, że pierwsze zetknięcie na
stępuje tu albo krótko przed wschodem 
słońca, albo też w kilka minut po jego 
wschodzie.

Dla sprawdzenia, ze źródeł, o których 
powyżej wspominaliśmy, przytaczamy dane 
dla następujących miast:

Początek Koniec Wschód
zaćmienia. zaćmienia. słońca.

Łomża 4 g. 46 m. 6 g. 38 m. 4 g. 47 m.
Suwałki 4 » 50 ,, 6 42V Jł 4 45 ,,
Grodno 4 » 53 ,, 6 )> 4:5 ,, 4 » 46 „
Wilno 5 „ o „ 6 „ 52 „ 4 „ 44 „
Połock 5 „ 14 „ 7 „ 8 „ 4 >, 42 „
Witebsk 5 „ 19 „ 7 „ 14 „ 4 „ 41 „

Celem badania zjawisk, jakie przedsta
wia całkowite zaćmienie słońca, znaczna 
liczba delegacyj naukowych udaje się do 
różnych miejscowości, położonych w bliskości 
linii centralnej. Z wypraw tych naukowych 
przytoczyć możemy: pp. Jędrzejewicza, Na- 
tansona Edw., Merczynga i Ciemniewskiego, 
którzy udają się do Wilna, prof.Yogeł astro
nom niemiecki i kapitan Tupmann astro
nom angielski do Permu, prof. Jegorow 
z Petersburga do Krasnojarska, Capeland 
i Perry z towarzystwa astronomicznego 
londyńskiego, oraz M. Young z obserwato- 
ryjum w New-Yersey do Kinieszmy, Com- 
mon, Turner oraz Tachini i Ricco astrono
mowie włoscy do gubernii Włodzimier
skiej.

Z dzienników zagranicznych dowiaduje
my się nadto, że towarzystwo astronomicz
ne w Liverpoolu z pomocą, domu handlo
wego Tomasz Cook i Syn urządza specyjal- 
ną wyprawę do Jarosławia, w celu obser
wowania zaćmienia. Podróż trwać ma dni 
16, a koszt ogólny na jednę osobę oznaczo
ny został na 45 funtów szterlingów (około 
500 rubli).

K. D.

LUDOŻERSTWO.

Dawno minęły już czasy, gdy ludożer- 
stwo przytaczano jako dowód zwyrodnienia 
i upadku moralnego człowieka; poznano 

j  owszem, że należy ono do objawów pierwo- 
J  tnego bytu rodu ludzkiego, a tam gdzie do

tąd istnieje lub gdzie śladów jego dopatrzeć 
] się można, mamy do czynienia ze zjawiska- 
j mi szczątkowemi; z tego względu stanowi 

ono kwestyją obchodzącą antropologiją 
[ i etrografiją. O znaczeniu dziejowem i o 

obecnem rosprzestrzenieniu ludożerstwa dr 
Ryszard Andree ogłosił świeżo rosprawę, 
którój streszczenie, według referatu pisma 
„Naturforscher”, może dla czytelników na
szych przedstawiać zajęcie.

Ludożerstwo, jak się zdaje,należy do cho
rób dziecięcych rodu ludzkiego; obecnie 
rosprzestrzenia się śród niewielu tylko jesz
cze plemion i widocznie zanika stopniowo, 
bez zewnętrznych nawet bowiem wpływów 
zginęło już lub zmalało bardzo u wielu na
rodów, śród których niegdyś w silnym zo
stawało roskwicie. Żadne jednak plemię 

f ani żadna część świata nie była niegdyś od 
kanibalizmu wolritf, wszędzie dają się ślady 

j  jego wykazać, a tam, gdzie w czasach histo
rycznych kanibalizm zupełnie już zaginął, 
jak w Europie, to jednak oddźwięki, jakie 

i znajdujemy w podaniach, legendach i ba
śniach, jakoteż wzmianki u pisarzy grec- 

j  kich i rzymskich, .wskazują wyraźnie, że 
j i tu niegdyś obyczaj ten panował. Z dru- 
j  giej strony wykopaliska przedhistoryczne 

same przez się już z wielkiem prawdopodo- 
j bieństwem przemawiają za istnieniem ludo

żerstwa w czasach przedhistorycznych,
| a przypuszczenie to wreszcie znajduje po

parcie w obeqnem rospostarciu kanibalizmu 
u narodów stojących na najniższych szcze
blach kultury.

Kwestyję ludożerstwa przedhistoryczne- 
! go poruszył poraź pierwszy prof. Spring 

w Leodyjum przed czterdziestu laty, gdy 
w jaskiniach Chauvaux pod Namur wraz 
z kośćmi zwierzęcemi w znaczój ilości na
potkał i kości ludzkie, między któremi ko- 

i ści długie rozbite były w tenże sam sposób,
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jak to mieszkańcy jaskiń czynili z kośćmi 
zwierzęcemi dla wydobycia z nich szpiku. 
Domysł Springa uważano pierwotnie za nie
prawdopodobny, nowe jednak wykopaliska, 
zwłaszcza we Francyi, przynosiły dowody 
coraz liczniejsze. W jaskiniach Aveyron 
znaleziono łańcuszki złożone z zębów prze
wierconych, w jaskini Cuzoul de Mousset 
kości ludzkie rozbite i wypalone, w grocie 
Gourdan liczne okruchy kości czaszkowych 
człowieka z wyraźnemi śladami nacięć, jak- 
gdyby skóra z czaszki ściągana była narzę
dziami krzemiennemi. W tćj ostatniej gro
cie nie znaleziono zresztą, żadnych innych 
szczątków ludzkich, dlatego też wniesiono, 
że przedhistoryczni mieszkańcy tamecznych 
jaskiń spożywali tylko głowy swych nie
przyjaciół, jako trofea zwycięstwa. Możli
wość tego domysłu potwierdza się tem, że 
obecnie jeszcze istniejące plemię Gaddanów 
na wyspie Luzon zjada głowy swych nie
przyjaciół, a zwłaszcza ich mózg. I w in
nych jaskiniach europejskich znaleziono 
długie kości ludzkie rozbite i popalone, 
a niemniej pewny dowód ludożerstwa przed
historycznego dostarczyły tak zwane shell 
mounds nad St. Johns River w Ameryce, 
które uważać należy za zbiorowiska „odpad
ków kuchennych”, gdyż i tam występują 
kości ludzkie, w podobny sposób zużytko
wane.

Bezwiedne wzmianki o ludożerstwie na
potykają się, jakeśmy już wspomnieli, w pi
śmiennictwie, w baśniach i legendach róż
nych narodów. Polifem zarzyna towarzy
szów Odyseusza, w baśniach słowiańskich 
i germańskich czarownica tuczy dzieci, aby 
je  następnie pożrzeć. Zjedzenie serca bo
hatera miało na biesiadników przenosić ry
cerską dzielność zmarłego. W pieśni Zale
skiego turcy „zjedli serce po junaku” La
chu. Spożywanie i innych części ciała po
łączone było również z przesądnemi wyobra
żeniami, a i dotąd częste jeszcze przestęp
stwa gwałcenia grobów w tem samem źródle 
zapewne początek swój biorą.

W  jakiż sposób wyjaśnić się daje tak sil
nie ro3powszechniony obyczaj ludożerstwa? 
Mięso ludzkie na zdrowie zapewne szkodli
wie nie wpływa, a nawet, o ile kanibale 
utrzymują, ma posiadać smak dobry, przy- 
czem dodać można, że w ogólności za mię

sem białych mniej się uganiają, nazywając 
je „słonem”,—przypuszczenie wszakże, aże
by tu szło o zwykły jedynie pokarm, jest 
w najwyższym stopniu odrażające, i rzeczy
wiście ten najniższy niejako stopień ludo
żerstwa napotykamy jedynie śród niewiel
kiej części antropofagów. Częściej do ta
kiego pożywienia podnietą mógł już być 
głód, który przecież w wyjątkowych oko
licznościach i ludzi z plemion cywilizowa
nych znagla do zaspokojenia go ciałem bliź
nich; w okolicach przeto, gdzie pod wpły
wem warunków fizycznych nędza i głód 
często występują, ludożerstwo przejść mo
gło zwolna w nawyknienie i obyczaj. Inną 
wszakże, najistotniejszą może podnietą lu
dożerstwa była zemsta i przesąd. Pragnie
nie zupełnej zagłady wroga, albo też wiara, 
że spożywanie ciała ludzkiego lub pewnych 
jego części sprowadza te lub owe korzyści, 
mogły poniżyć wiele narodów do rzędu ka
nibalów; tą drogą wyjaśnić się daje, w jaki 

j  sposób u narodów, które już wzniosły się 
| daleko poza najniższy stopień kultury, lu- 
! dożerstwo mogło wejść w zakres prawo

dawstwa albo znalazło miejsce w obrząd
kach religijnych.

Wszystkie te rodzaje antropofagii wystę
pują zresztą i obecnie jeszcze w różnych 
okolicach ziemi, jak  to wykazuje nam na
stępny pobieżny przegląd.

W Azyi, na lądzie stałym, z wyjątkiem 
przypadkowych oddźwięków dawnych cza
sów, ludożerstwa istotnego nie napotykamy. 
Na archipelagu Malajskim natomiast kani
balizm dosyć jest pospolity, a zwłaszcza 
u plemienia Batta, zamieszkującego wyży
ny we wnętrzu Sumatry, co tembardzićj 
uderza, że naród ten stosunkowo wysoko 
jest rozwinięty, posiada własne pismo i lite
raturę. Antropofagija stała się tam częścią 
składową prawodawstwa, przy ciężkich bo
wiem przestępstwach, przy zdradzie kraju, 
ucieczce do nieprzyjaciela, zjedzenie prze
stępcy nakazane jest jako przykład odstrę
czający. Nieprzyjaciel pokonany również 
jest zjadany na tćj lub owćj wyspie malaj- 
skićj i filipińskiej, rosprzestrzenianie się 
wszakże mahometanizmu zwyczaj ten zu
pełnie usuwa.

Bogatsze pole dla studyjów antropologi
cznych przestawia Afryka. Tam, dokąd
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dotarł mahometanizm, ludożerstwo wyginę
ło, a Sudan ledwie że je  zna. Natomiast 
występuje na wybrzeżu zachodniem, odda- 
nem fetyszyzmowi, i z niewielkiemi przer
wami ciągnie się od Sierra Leone do Grabo- 
nu, mamy zaś tu do czynienia głównie z żar- 
łoctwem, podniety zaś religijne i inne ode- 
grywają rolę "podrzędną. Ludy zwłaszcza 
delty Nigru są. kanibalami w naj rozleglej - 
szem znaczeniu tego wyrazu, podobnie jak 
i plemiona okolic równikowych wybrzeża 
zachodniego. Rodziny sprzedają tam na
wet ciała zmarłych swych członków lub 
swych niewolników, a według podróżnika 
Du Chaillu, za trupa płacą tam niewielki 
kieł słoniowy. U plemion południowo
afrykańskich ludożerstwo występuje już 
sporadycznie tylko i polega głównie na wy
obrażeniach przesądnych. Inaczej znów 
w Afryce środkowej, — o plemieniu Niam- 
Niam zwłaszcza posiadamy sprawozdania 
Schweinfurtha, przechodzące wszelkie tego 
rodzaju opisy. Tłuszcz pewnego pokolenia 
murzyńskiego, które głównie dostarcza mię
sa Niam-Niamom, służy tam powszechnie 
jako olćj do potraw, a nawet i sam ten sła
wny podróżnik musiał nim lampę swą zasi
lać, innego bowiem oleju dostać nie można 
było. U innych również plemion Afryki 
środkowej, jak  Monbuttu, Abanga, Mam- 
banga i in., które swemi formami życia, 
obyczajami i wyrobami znacznie górują po
nad sąsiedniemi plemionami murzyńskiemi, 
ludożerstwo rospowszechnione jest w naj
straszliwszych swych formach. Szczgólnie 
godnem jest uwagi, że kanibalizmowi hoł
dują nawet niekiedy murzyni, którzy wy
emigrowali do Hayti, które, jak  wiadomo, 
posiada ustrój państwowy, według modły 
europejskiej urządzony.

Niewielka liczba krajowców Australii, 
która dotąd przetrwała, o ile nie zostaje 
pod wpływem Europy, należy do ludożer
ców, ale ważny tu udział przypada poglą
dom religijnym. Tak np. brat starszy zja
da młodszego, sądzi bowiem, że tą drogą 
przyswoi sobie zarazem i jego siłę; nad rze
ką Peak krajowcy zjadają zmarłe dzieci, da
jąc za powód, że gdyby tego nie zrobili, 
ciągle martwićby się musieli, a w Queens- 
land zjadają przedewszystkiem zmarłych 
naczelników, by ich tym sposobem uczcić.

Klasycznym gruntem ludożerstwa są 
wyspy oceanu Południowego, gdzie wystę
puje ono na różnych archipelagach, a zwła
szcza w Melanezyi. Z licznych wiadomości 
przytoczymy tu kilka tylko przykładów; 
tak np. w r. 1858 na wybrzeżu wyspy Ros- 
sel w archipelagu Luizyjady rozbił się 
okręt wiozący 317 chińskich kulisów: zanim 
nadeszła pomoc wysłana z Nowej Kaledo
nii, pozostało czterech tylko jeszcze kuli
sów, reszta została przez krajowców zamor
dowana i zjedzona. O podobnym zresztą 
wypadku bardzo niedawno pisma przynio
sły wiadomość. Na wyspach Fidżi kaniba
lizm należy do urządzeń społecznych, przy 
wszelkich bowiem uroczystościach, jak np. 
przy ścinaniu drzew na maszty do nowych 
statków, ludzie są bogom poświęcani, zarzy
nani i pożerani.

Przechodząc do Ameryki, przypomnimy 
najpierw, że stamtąd to pochodzi nazwa ka
nibalizmu, od ludożerczych Karibów, któ
rzy zamieszkiwali wyspy Antylskie, przez 
mylne powtarzanie ich nazwiska, Kaniba 
zamiast Kariba; wyraz kanibalizm upowsze
chnił się już we 28 lat po odkryciu Amery
ki. Dawni meksykańczycy stanowią naj
lepszy dowód, jak  wysoka kultura pogo
dzić się może z antropofagiją. W  czasie 
zdobycia Meksyku przez hiszpanów świą
tynie tam były bardzo liczne, a przy każ
dej uroczystości poświęcano na ofiarę ludzi, 
których liczba rocznie dochodziła 20000. 
Zwłoki zaś ofiar były w sposób przepisany 
obrządkami dzielone i zjadane. Nadto, 
mięso ludzkie uchodziło za przysmak i nie 
brakło na wystawnych ucztach, a do tego 
celu tuczono i zarzynano niewolników.

Obecnie nałogowe ludożerstwo napoty
kamy jeszcze w Ameryce południowej, 
zwłaszcza u plemion koczujących w obsza
rze Amazonki i jej dopływów, jakoteż u Bo- 
tokudów w prowincyi Minas Greraes. U in- 
dyjan północno - amerykańskich pozostałe 
dotąd nieliczne ślady tych dawnych obycza
jów wywoływane są przez zemstę lub prze
sądy.

Szczególny wreszcie rodzaj ludożerstwa 
zachodzi na wyspie Vancouver i na wybrze
żach Kolumbii brytańskiej, u indyjan, wy
soko nawet rozwiniętych i znanych ze 
swych uzdolnień artystycznych. Najwyż
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szą. mianowicie u nich godność tak zwa
nych „hameców” osięgnąć można po wielu 
mozołach i ćwiczeniach, do których i ludo- 
żerstwo należy. Innym członkom tych ple
mion mięso ludzkie surowo jest wzbronio
ne, ale dla „hameców” jest warunkiem ko
niecznym; że zaś władze angielskie surowo 
wzbraniają zarzynania i zjadania jeńców, 
wynagradzają to sobie owihamecowie w spo
sób straszliwszy jeszcze, przy uroczysto
ściach swych bowiem pożerają zwłoki, z zie
mi wygrzebywane.

A.

KROMKA NAUKOWA.

FIZYKA.
— Nowe oznaczenie równoważnika mechanicznego 

ciep ła przeprowadził G. A. W ebster w Ameryce, 
ogrzewając wstęgę stalową prądem  elektrycznym. 
lJraca prądu mierzy się iloczynem z ilości elektry
czności przez różnicę potencyjalów; a ponieważ 
przechodzi ona na ogrzanie powyższej wstęgi stalo
wej, wyrównywać przeto musi iloczynowi ze wzbu
dzonej w niej ilości ciepła przez równoważnik me
chaniczny ciepła. Ze zwiąaku tego ten ostatni 
obliczyć się daje.

S K
FIZYJOLOGIJA.

—  Badania nad ściętą głową. Pp. Regnard i Loye 
mieli niedawno sposobność badania głowy skazane
go na śm ierć w Amiens, we dwie sekundy po ścię
ciu. Twarz, w tej chwili, zachowała swe zabarwie
nie różowe, rysy były nieruchome, oczy szeroko 
otwarte, usta konwulsyjnie zaciśnięte. Głowa nie 
okazywała najsłabszego ruchu dowolnego; przez 
pięć sekund można było wywoływać m rużenie oczu 
przez dotykanie palcem rogówki, — po szóstej se
kundzie ruch ten ustał. Tułów po ścięciu nie wy
konał najdrobniejszego ruchu. Po upływie minuty 
twarz zaczęła blednąc. Szczypanie skóry nie wy
woływało zmiany fizyjonom ii; zbliżanie światła 
przed oko nie sprowadziło zwężenia średnicy. We 
cztery m inuty po ścięciu powieki zaczęły zapadać; 
usta, lubo słabiej, były jeszcze silnie zaciśnięte. Po 
20 m inutach dokonano autopsyi, — sorce biło jesz
cze, a po przecięciu osierdzia ruchy w komórkach 
utrzym ały się do 25 min., w przedsionkach do 00 
m inuty.—Śmierć ta  spokojna, bez agonii, różni się 
znacznie od opisów podobnych doświadczeń na 
zwierzętach, prowadzonych prze? różnych autorów. 
(Comptes rendus).

A.
CHEM1JA.

—  Nowy sposób otrzymywania metalów alkalicznych.
Stosowany po dziś dzień znany sposób otrzymywa
nia sodu ma liczne niedogodności.

II. Y. Castner opisuje nową metodę wydobywania 
metalów alkalicznych, polegający na odtlenianiu 
wodanu lub węglanu alkalijów przez t. zw. węglik 
metaliczny. Odczynnik redukujący otrzymuje au
to r przez koksowanie mięszaniny smoły i drobno 
rozdzielonego żelaza, w takim stosunku, żeby po
wstała ciężka masa metaliczna koksowa zawierała 
około 70°/0 żelaza i  SO°/0 węgla odpowiednio do 
wzoru FeCj. Ten mechaniczny związek zostaje 
zmielony i składa się w tym stanio z drobnych czą
stek żelaza pokrytych węglem. Autor do otrzym a
nia sodu posługuje się wodanem sodu z uwagi na ła- 
twą jego topliwość i mięsza go z taką ilością t. zw. 
węgliku, żeby niebyło więcej węgla, nad  ilość odpo
wiadającą wzorowi

3 Na O H +F e C„=3 N a + F e + C 0 + C 0 2+31I.

Przeróbka mięszaniny odbywa się w dużych ty 
glach z żelaza lanego. Przestrzeń ogrzewalna pio- 
ca podzielona jest ua komory, których wielkość 
i ilość zależne są od wielkości i ilości tygli. Na 
dnie każdej komory znajduje się otwór, przez który 
zapomocą odpowiedniego mechauizmu tygiel nabi
ty  wciąga się do pieca. Pokrywy tyglów stale są 
umocowane w komorze i od nich przeprowadzono 
są rury  do zgęszczalnika, znajdującego się naze- 
wnątrz pieca. Brzegi pokrywy są wypukłe, brzegi 
tygla wklęsłe, przez co przy przyciśnięciu ze spodu 
tygla do pokrywy, osięga się szczelne zamknięcie. 
Opalanie odbywa się zapomocą gazu, k tó ry  wchodzi 
do komór z powietrzem, potrzebnem do spalenia.

D ystylacyja par sodowycli poczyna się około 
1 000°. Po ukończeniu operaeyi tygiel opuszcza się 
i zastępuje świeżo nabitym , tak, że bieg wyrobu jest 
ciągły. Przyrząd utrzymujący pokrywę pozwala 
na usunięcie jej w razie potrzeby. Postępowanie 
całe posiada wiele zalet. Odczynniki znajdują się 
w bespośrednicm zetknięciu, a działania drobno 
rozdzielonego węgla podtrzymuje się przez odtle- 
niający wpływ żelaza na wodan sodu. Tygle mogą 
mieć większą średnicę i przez dłu-sszy czas mogą 
być używane. Nadmiar wę^la i dodatek wapna są 
zbyteczne Sposobem Castnera otrzym ać można 
90% s o d u ,  podczas gdy dawne p o s t ę p o w a n i o  ma 
30% wydajności. Uchodzące przy odczynie gazy 
składają się z wodoru, tlenku węgla i bezwodnika 
dwutlenku węgla, k tóra to mięszanina nie oddziały
wa lub słabo tylko oddziaływa na pary sodu. Ochło
dzone tygle zawierają nieco węg’anu B o d u ,  całą 
ilość żelaza w  rozdrobnionym stanie i bardzo n ie
wiele węgla. Z pozostałości tćj ciepłą wodą z ła 
twością można węglan sodu wyługować i przez 
odparowanie ługu otrzymać w stanie stałym, żelazo 
po wysuszeniu ponownie mięsza się ze smołą i kok
suje w celu otrzym ania t. zw. węglika. Postępowa
nie Castnera stosować się daje i do otrzymywania 
innych metalów alkalicznych. (Chem. Z tg ).

Sl. Pr.
TEGHNOLOG1JA.

—  Przeprowadzenie oleju skalnego w stan s ta ły  by
łoby z wielu względów pożądane, ułatwiłoby zwła
szcza jego przewóz i zastosowanie do ogrzewania.
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Pierwsze próby robiono w Stanach Zjednoczonych. 
Przez gotowanie oleju skalnego z mydłem o trzym a
no masę kleistą, która wszakże paliła się trudno. 
Lepsze rezu lta ty  m iał otrzym ać d r Kauffmann na 
Kaukazie, przez ogrzewanie oleju z 1 do 3 odsetek 
m ydła zwykłego; po upływ ie pół godziny mydło ros- 
puszcza się zupełnie i cała masa przechodzi w sub- 
stancyję stałą, konsystencyi łoju. Pocięty w cegły 
olej skalny tak  skrzepły dosyć trudno się zapala, 
ale po zapaleniu pali się zwolna, bez dymu, pozosta
wiając około 2%  czarnej, bezwonnej pozostałości.

K a le n d a r z y k  a s t ro n o m ic z n y  

n a  S i e r p i e ń . .

Dnie coraz krótsze pozwalają o wcześaiejszej już 
godzinie rospoczynać dostrzeżenia nieba, a noce 
pogodne i w ogólności cieple jeszcze czynią ten 
miesiąc jednym z najkorzystniejszych do obserwa- 
cyi gwiazd.—Bogactwo nieba wzmaga się, a wkrót-

POLNDC

PO ŁU DN IE

K arta n ieba na miesiąc Sierpień.

Ilość wydawanego ciepła jest większa, aniżeli przez 
spalenie węgla. W  tej formie może się przeto olej 
skalny nadawać do ogrzewania, nie wymagając 
szczególnych przeobrażeń w urządzeniu dotychcza
sowych pieców. Ponieważ taż sama m etoda nie po
wiodła się z nafłą am erykańską, można to przypi
sywać różnicom w składzie chemicznym obu g a tu n 
ków nafty. (Rev. Scient )

T. R

ce ukażą się wspaniałe gwiazdozbiory zimowe. — 
W  godzinach wieczornych na południe zenitu błysz- 

' czy Wega w Lirze, a w jednakowej od n :ego odle
głości ku wschodowi Deneb, najpiękniejsza gwiazda 
Łabędzia, ciągnącego się w postaci krzyża ku połu- 
dnio-wschodowi w blaskach drogi mlecznej, nieco 
powyżej Orła, którego skrzydła rosciągają się po 
obu stronach gwiazdy pierwszej wielkości Atair. 
Na południowej stronie poziomu zachodzi już S trze
lec, a wcześniej jeszcze Koziorożec. Na niebie za- 
chodniem błyszczy wężownik, Wąż, Herkules i Wo- 
larz z A rkturem , obok Korona Północna. Na pół
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nocnym zachodzie Niedźwiedzica W ielka i Smok, 
na północnym wschodzie Kasyjopea i Cefeusz, na 
północy Niedźwiedzica mała, a niżej prawie na po
ziomie, Woźnica i Koza poza Perseuszem. Na wschód 
wielki czworobok Pegaza i świetne gwiazdy Andro
medy iskrzą się powyżej Barana, który  właśnie 
wschodzi.

W Sierpniu ziemia przebiega przez jeden z naj
obfitszych rojów m eteorycznych, stąd noce 8 — 12 
ożywione są licznemi gwiazdami spadającemi, k tó 
re wybiegają z punktu położonego w gwiazdozbio
rze Perseusza, skąd nazwa Perseidów, gdy więcej 
ludowa ich nazwa „łez św. W awrzyńca” zależy od 
daty, w jakiej występują. Od drugiego słynnpgo 
roju, leonidów listopadowych, meteory sierpniowe 
tem się różnią że corocznie ukazują się z jedna- 
kiem natężeniem, gdy gwiazdy listopadowe co do 
obfitości ulegają okresowi 33—34 letniemu. Zresztą 
perseidy nie są to jedyne m eteory w Sierpniu, Den- 
ning bowiem naliczył 55 rojów meteorycznych, 
które w ciągu tego miesiąca niebo nawiedzają.

Co do planet, to Wenerę w początkach miesiąca 
widzieć jeszcze można w godzinach wietzornych 
bardzo blisko poziomu, następnie jednak zachodzi 
już ona za dnia; Jowisz, wyżej położony, jakkolwiek 
również wczesnym wieczorem zachodzi, jest przez 
cały miesiąc jeszcze widzialny. Mars i Saturn 
wschodzą znacznie po północy i widziane być mogą 
na kilka godzin przed wschodem słońca. Szczegó
ły  zresztą daje następna tabela:

Sierpień.
1887.______

D nia Wschód-

10
20
30

10
20
30

10
20
:;o

10
20
30

10
20
30

3 .1 7  r.
3 . 8 „
4. 0 „

8 .40 r. 
8 . 46 
8.20 „

1 . 51 r. 
1 .4 7  „
1 .43 „

11 . 26 r. 
10 .55 „ 
10 .24 „

2 .4 9  r. 
2 .1fl „ 
1 .4 3  „

10 9 .35 r.
20 8 .5 8  „ 
30 8 .2 2  „

10
20
30

10 . 50 w. 
10.11 „
9 . 32 „

P L A N E T Y .  W konste-_ lacyi.
Z a c h ó d  r r z «  j ś c i e  p r z e z  

p o ł u d n i k

M erkury .
g. m. g. m.
6 . 37 w. 10 . 57 r. )
6 . 36 ,, ]0  . 52 „ [ Rak
0 . 4 1  „ 11 22 „ )

W enus.
8 .2  3 w. 2 .  37 w .)
7 . -16 „ 2 . 14 „ [ 1’anna
6 . 58 „ 1 . 39 „ )

M ars.
6 . 27 w. 10. 9 r. Vn l. > • .
6 . 9 „ 9 . 6 8  „ jB bźm ęta
5 47 „ 9 . 45 „ Rak

Jo w isz .
9 . 46 w. 4 . 36 w. )
9 . 9 „ 4 . 2 , , [  Panna
8 .3 2  ,, 3 .28  „ )

S a tu rn .
6 . 51 w. 10 . 50 r. 1
G. 10 „  10 . 16 „ Rak
5 39 „ 9 .4 1  „ J

U ran.
9 . 9 w. 3 .22 w .)
8 .3 0  „ 2 .44 „ | Panna

. 7 ■ 52 „ 2 . 7 „ )
\e p tu n .

2 . 26 w. 6 . 38 r. 1
1 . 47 „  5 .  59 „ > Byk
1 . 8 „ 5 .2 0  „ j

Najważniejszem wszakże zjawiskiem astronomi- 
cznem w bieżącym Sierpniu będzie całkowite za
ćmienie słońca d. 19, którego szczegóły, podane 
w Nr 28 naszego pisma, uzupełniamy kartą  w obec
nym numerze zamieszczoną. Oprócz tego, dnia 3 
tego miesiąca przypada zaćmienie cząstkowe księ
życa. W ed!u j średniego czasu warszawskiego po
czątek ma miejsce o godz 8 min. 59 wieczór, środek 
10 godz. 13 min. wieczór, koniec 11 godz. 27 min. 
wieczór. Wielkość zaćmienia 0,42 średnicy księ
życa. Zaćmienie to widzialne będzie w Europie, 
w zachodniej połowie Azyi, w Afryce, A ustralii i na 
oceanie A tlantyckim, t. j. wszędzie, gdzie w tej 
chwili księżyc przypada nad poziomem. Zaćmienie 
bowif m księżyca ma miejsce współcześnie dla całej 
ziemi, a raczej dla tej jej części, która jest w tym 
czasie ku księżycowi zwrócona, gdy zaćmienie słoń
ca sunie przez ograniczony pas z:emi; stąd, jakkol
wiek w ogólności zaćmienia słońca przypadają nie
co częściej, aniżeli księżyca, dla jednego punktu 
ziemi stanowią zjawiska rzadsze.

Słońce w c ągu S ierpnia szybko zbliża się ku ró
wnikowi, zboczenie bowiem z 183 w początku mie
siąca schodzi do 8° w jego końcu, — stąd długość 
dnia prędko maleje, a lato dobiega ku końcowi.

R O Z M A I T O Ś C I

— Dzieła Galileusza. K-ól włoski podpisał de
kret, rosporządzający nowe i zupełne wydanie dzieł 
Galileusza kosztem państwa. W ydanie to objąć ma 
20 tomów in ąuarto po 500 stronic, a kierunek wy
dawnictwa powierzony zos'ał m inisterstw u oświa
ty wraz z komisyją złożoną z najwybitniejszych 
uczonych włoskich.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .

Wisła, tom I, zeszyt IV, zawiera: O sposobie gro
madzenia materyjałów etnograficznych, Zawiliń- 
skiego ('dok.). Etnograficzno-statystyczny zarys li
czebności i rossiedlenia ludności polskiej E. Czyń- 
skiego (c. d.). Czary i czarownice w Polsce J. K ar
łowicza (c. d.). Wśród ludu krakowskiego S. Ula- 
nowskiej. Z puszczy zielonej A. Zakrzewskiego 
(dok ). Próbki pieśni litewskich (o. d.).

Przyrodnik dwutygodnik popularny w Tarnowie, 
Nr 8—11, zawierają: O powstawaniu skał glebę two
rzących przez Kolbuszowskiego. Zwierzęta ssące 
na wyspie Beringa dziś i przed 140 laty. O pszczole 
murówee spraw. M. Wszelaczyuskipgo. Obrazki 
z motywów ludowych, I kruk, II wilk, przez Kolbu-
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Bzow skiego. Smoki M aindrona, tłum. Wszelaczyń- j 
skiego. Z życia boćków, przez J. Chmielewskiego. 
K ronika naukowa. Rozmaitości.

Celowość w naturze, studyjum  przyrodniczo-filozo- 
ficzne, ks. Maryj ana Morawskiego T. J . Kraków, 
1887, str. 197 w 8 ce.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

Prenumeratorowi w Warszawie. Domysł Pański jest 
słuszny. Ośmiornica przedstaw iona na rysunku 
w zeszłym numerze Wszechświata jest rzeczywiście 
tym  mięczakiem głowonogim, który został wsławio
ny w obrazie fantastycznym  W iktora Hugo w jego 
„Pracownikach morza11.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 20 du 26 Lipca 1887 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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K ierunek w iatru
Suma
opadu

Q 7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. Najw. Najn.

20 53,4 53,5 52,8 21,0 22,0 19,7 23,2 15,2 53 N.NW.W 0,0
21 52,8 52,3 52,6 21,1 22,5 17,0 23,2 14,5 54 WWS,SW,WN 0,0
22 53,8 53,8 52,4 18,1 20,8 18,4 21,4 11,6 1 45 W /W NW .W 0,0
2 i 61,2 49,3 47,9 21,5 22,2 19,5 23,0 13,1 47 W S,EES,WS 0,0
24 49,8 50,1 50,1 14,2 18,2 18,6 20,4 14,0 81 NE.NE, NE 9,4
25 49,9 48,8 48,9 20,0 23,6 21,8 25,6 13,8 55 ES,KS,ES 0,0
26 48,7 49,0 49,5 21,2 26,3 23,0 20,5 15,5

48
SSE,SE,SE 0,0

Średnia 51,0 ~2C\g" 9,4
UWAGI, 

wieczorem, b.

Uwagi .

O ii'/2 po poł. dr. d. 
W nocy i z rana d.

Kierunek w iatru  dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i  9-ej 
znaczy burza, d. — deszcz.

PRZEGLĄD TECMCZHI
CZASOPISMO MIESIĘCZNE, POŚWIĘCONE SPRAW OM  TECHNIKI I PRZEMYSŁU.

r o s p o c z f ł o  Z I I I  r o ł £  s w e g - o  i s t n i e n i a , .

PR ZED PŁA TA  WYNOSI:

w Warszawie: rocznic rubli 10, półrocznie rubli 5. 
z przesyłką pocztową: „  „  12, „  „  6.

BIURO Redakcyi i Administracyi Przeglądu Technicznego (Warszawa, Krakowskie- 
Przedmieścic, Nr 66), otwarte każdodziennie, za wyłączeniem niedziel i dni świątecznych, 

od godziny 5-ćj po południu do 8-ój wieczorem.

Pp. Prenumeratorzy Wszechświata pragnący 

dopełnić sobie komplety z lat ubiegłych, mogą 

nabywać je  w Redakcyi po cenie zniżonej: po 

rs. 1 za kw arta ł w W arszawie, a po rs. 1 kop. 

3 0  z przesyłką na prowincyją, —  z tem nadmie

nieniem, że kompletów z 1-go kw artału roku 1883 

Redakcyja nie posiada.

^osBOJieBO U,enaypoio. BapmaBa, 17 Iioaa 1887 r.

TREŚĆ. O roślinach uprawnych Ekwadoru i Pe
ru, przez J. Sztolcmana. — O ważeniu ciał n iebie
skich, napisał S. K. — Mapa przebiegu zaćmienia 
słońca d. 19 Sierpnia 1887 r., podał K. I). — Ludo
żerstwo, przez A. — Kronika naukowa. — K alenda
rzyk astronom iczny na Sierpień. — Rozmaitości. — 
Książki i broszury nadesłane do Redakcyi Wszech
świata. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn m eteo
rologiczny. — Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna f i  26.


