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FRANCISZEK E R N E S T

NEUMANN.
W S P O M N I E N I E  P O Ś M I E R T N E .

Zmarły d. 23 maja 1895 r. fizyk, Franci
szek Ernest Neumann, był już stuletnim 
prawie starcem. Nauce służył przez lat 
siedemdziesiąt przeszło, najważniejsze swe 
prace ogłaszał w czwartem i piątem dziesię
cioleciu kończącego się już wieku, a przy 
szybkim w naszych czasach rozwoju fizyki był 
wobec pokolenia dzisiejszego przedstawicie- j  

lem minionego już dziejów jej okresu.
Przebieg jego żywota opowiedzieć się da- ; 

je  krótko. Urodził się dnia 11 września 
1798 r. w Joachimsthal w Brandeburgii; 
w młodości miał udział w wojnach przeciw j  

Napoleonowi i w bitwie pod Ligny był ranny. 
Następnie dopiero oddał się studyom uni
wersyteckim, a w r. 1826 otrzymał w Berli
nie tytuł doktorski za rozprawę z dziedziny 
krystalografii. W  tymże samym roku habi- I

[ litował się na docenta w Królewcu, gdzie też 
w r. 1828 został nadzwyczajnym, a w r. 1829 
zwyczajnym profesorem fizyki i mineralogii 
i uniwersytetu tego nie opuścił aż do śmierci. 
Od r. 1833 był korespondentem, od r. 1858 
członkiem zamiejscowym akademii nauk 
w Berlinie.

Aby ocenić należycie stanowisko Neuman- 
na jako profesora i uczonego, przypomnieć 
tu należy, że w początkach stulecia życie umys
łowe w Niemczech pochłonięte było wyłącznie 
przez spekulacyą filozoficzną. Jak niegdyś 
uczeni greccy, w pierwszym brzasku wiedzy, 
sądzili ówcześni filozofowie niemieccy, że 
drogą wywodów dedukcyjnych z dowolnie 
obranych założeń dadzą się wszystkie zja
wiska przyrody wyjaśnić, a badania doświad
czalne uważali nieledwie za niegodne umysłu 
ludzkiego. Pod naciskiem prądu tego fizyka 
w Niemczech pozostawała w zaniedbaniu, na 
uniwersytetach uważano ją za przedmiot pod
rzędny i wykładano elementarne jej zasady. 
Otóż, podniesienie poziomu wykładów fizyki 
zawdzięczają uniwersytety niemieckie Neu- 
mannowi, on pierwszy wprowadził tam naukę 
fizyki teoretycznej, którą wówczas rozwinęli 
uczeni francuscy, przez szczęśliwe połączenie 
analizy matematycznej z badaniami doświad- 
czalnemi. Wzory tak wyrobionych metod
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dał zwłaszcza Fresnel, który doświadczenia
mi i rachunkami swerni zapewnił zwycięstwo 
teoryi ondulacyjnej światła, oraz Ampere 
opracowaniem całego działu elektrodynamiki. 
W  tymże czasie Faraday w Anglii wykrył 
działania indukcyjne prądów elektrycznych, 
czyli wzbudzanie prądów nowych pod wpły
wem już istniejących. Z temi wielkiemi ba
daniami i odkryciami prace Neumanna 
wiążą się bezpośrednio.

Pierwsza jego większa rozprawa (1835) 
obejmuje badania teoretyczne nad prawami 
odbijania i załamywania się światła na gra
nicy dwu doskonale przezroczystych środ
ków; uzupełnia on tu rezultaty osięgnięte 
przez Fresnela, obejmując w zakresie swych 
poszukiwań i środki krystaliczne. Następnie 
zbadał prawa podwójnego załamania światła 
w ciałach niekrystalicznych, ściśniętych lub 
niejednostajnie ogrzanych. Oprócz tych 
dwu, ogłosił pewną jeszcze liczbę rozpraw 
optyczno-krystalograficznych, a co do zjawisk 
polaryzacyi światła przyjmował, że płasz
czyzna drgań schodzi się z płaszczyzną pola
ryzacyi, w czem zajął stanowisko przeciwne 
Fresnelowi, według którego drgania promie
nia spolaryzowanego dokonywają się w płasz- 
czyznie do płaszczyzny polaryzacyi prosto
padłej. Długi spór w tym przedmiocie prze
chylił się wszakże na stronę tego ostat
niego.

Ważniejszy jeszcze udział Neumann 
wziął w rozwoju teoryj elektrycznych, a to 
przez swoję teoryą prądów indukcyjnych, 
którą wyłożył w dwu rozprawach: „Allge- 
meine Theorie der inducirten elektrischen 
Strome” (1845) i „Ueber ein allgemeines 
Prinzip der mathematischen Theorie indu- 
cirter elektrischer Strome” (1847).

Teorya indukcyi elektrycznej w przewodni
kach elektrycznych mogła być w dwojaki 
wyprowadzona sposób. Można bowiem było 
oprzeć ją na zasadniczych jej prawach, po
znanych doświadczalnie, a wyraziwszy je 
ogólnem twierdzeniem zasadniczem, wypro
wadzić stąd drogą dedukcyi matematycznej 
oddzielne jej przypadki i natężenie prądów 
w każdym z tych szczegółowych przypadków 
obliczyć. Druga droga przedstawiała cha
rakter ogólniejszy, pragnęła się bowiem 
oprzeć bezpośrednio na prawach przyciąga
nia i odpychania elektrycznego, a stąd wy

snuć podstawowe fakty indukcyi, które w roz
ważaniach powyższych już same były punk
tem wyjścia rozumowań dalszych. Pierw* 
szą z tych dróg obrał Neumann, przyjąwszy 
za podstawę swych wywodów matematycz
nych wzór pewien, obejmujący w wyrażeniu 
analitycznem prawa indukcyi, poznane drogą 
doświadczalną. Rozważa on przedewszyst- 
kiem przypadek, gdy prąd indukcyjny wzbu
dza się przez ruch przewodnika, podczas gdy J  
prąd wzbudzający pozostaje w spoczynku, 
a stąd wyprowadza i pozostałe przypadki, 
gdy prąd się porusza, a przewodnik pozostaje 
w spoczynku, jako też, gdy oba pozostają 
w ruchu. W iększe trudności nastręczał po
zostały jeszcze przypadek indukcyi, gdy prąd 
wzbudza się nie przez ruch, ale przez zmianę 
natężenia prądu indukcyjnego; zadanie to na
stręcza znaczniejsze trudności,rozwiązać daje 
się wszakże w tem przypuszczeniu, że zmiana 
w natężeniu prądu wzbudzającego wywiera 
działanie takież samo, jakgdyby zmieniała 
się odległość tego prądu względem przewod
nika. Wszystkie te przypadki sprowadza 
wreszcie Neumann do zmiany wartości po- 
tencyału prądu wzbudzającego, w bliższe 
wszakże szczegóły tych dociekań matema
tycznych wkraczać nie możemy i na tym 
tylko ogólnikowym szkicu poprzestać tu mu
simy.

Współcześnie teoryą zjawisk indukcyjnych 
rozwinął i W . Weber wskazaną wyżej drogą 
ogólniejszą, wyprowadził ją  bowiem ze swego 
zasadniczego prawa elektrycznego, które mu 
posłużyło również za podstawę do teoryi 
działań elektrodynamicznych. W  pewny cli 
przypadkach okazała się wprawdzie nie
zgodność formuł, ścisła jednak dyskusya 
przekonała ostatecznie, że prawa Neumanna 
dają się z zasady Webera wyprowadzać, 
a Neumann sam uznał jej wyższość, wypły
wały z niej bowiem zarówno prawa elektro
dynamiczne Ampera, jak i działania induk
cyjne, przez Faradaya odkryte. Diatego 
też może zaniechał on rozprzestrzenienia 
swych badań i do objawów indukcyjnych, 
zachodzących w przewodnikach bryłowatych, 
gdyż dochodzenia, o których mówimy, tyczyły 
się jedynie przewodników linijnych. — 
Teorya Webera zyskała powszechne uznanie 
i przytaczaną była przez wszystkie większe 
podręczniki. W  ostatnich dopiero czasach
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ścisłe roztrząsania nasunęły wątpliwość, czy 
zasada "Webera zgadza się należycie z pra
wem zachowania energii; teorya natomiast 
Neumanna, odnosząca się do szczuplejszego 
obszaru zjawisk, w zakresie tym ścisłość 
swą zachowuje.

Z innych prac Neumanna, do działu elek
tryczności należących, przytoczymy jeszcze 
badania nad siłą elektrowzbudzającą prądów 
termoelektrycznych, oraz nad rozkładem 
magnetyzmu w magnesach. Tu też należy 
rozprawa matematyczna o funkcyach kulis
tych wraz z zastosowaniem do teoryi magne
tyzmu.

W  termice również Neumann upamiętnił 
nazwisko swoje, a mianowicie badaniami nad 
ciepłem właściwem. On to bowiem zasadę 
Dulonga i Petita o wzajemnej zależności 
ciepła właściwego i ciężaru atomowego pier
wiastków rozszerzył i do związków chsmicz- 
nych, wykazawszy, że równoważne chemicz
nie ilości ciał, mających skład analogiczny, 
wymagają do jednakiego ogrzania jednakich 
ilości ciepła. Udoskonalił sposób oznaczania 
ciepła właściwego metodą oziębiania, a w me
todzie mięszanin wprowadził pewne udogod
nienia przy ogrzewaniu parą ciał badanych. 
Wbrew tez poglądom poprzednim przekonał 
się, że ciepło właściwe wody wzrasta wraz 
z temperaturą, lub, że jeżeli w temperaturze 
20° przyjmiemy je za 1, to w temperaturze 
100° wyraża się liczbą 1,0127.

O zasługach nauczycielskich Neumanna 
wspomnieliśmy już wyżej. Jakkolwiek roz
porządzał skromnemi zaledwie do badań do
świadczalnych środkami, w seminaryum jego 
wykształciła się znaczna liczba fizyków, któ
rzy zyskali głośne w nauce nazwisko, jak 
Kirchhoff, O. E. Meyer i Lotaryusz Meyer, 
Wildt, Sohncke, prócz wielu innych. W  rzę
dzie uczniów Neumanna zajmuje też wybitne 
miejsce i własny syn jego, Karol Neumann, 
profesor fizyki matematycznej w Lipsku.

Wspólnem staraniem pewnego grona tych 
dawnych uczniów Neumanna wydane zostały 
w r. 1881—1885 wykłady jego: „Yorlesungen 
iiber mathematischePhysik,” obejmujące pięć 
tomów. Wraz z przytoczonemi wyżej bada- 
niemi zapewniają one zmarłemu trwałe 
miejsce w dziejach fizyki.

LUDY MADAGASKARSKIE
i europejczycy.

(C iąg dalszy).

II.

Położenie danego kraju na kuli ziemskiej 
stanowi o pochodzeniu jego ludności. Ustrój 
powierzchni tego kraju — o losach tej lud
ności w ogólnym zarysie. Wszelako wy
zyskanie tego ustroju bywa zależnem od 
stopnia uzdolnienia ludności samej. Uzdol
nienie zaś, bywając różne, wprowadza różni
ce pomiędzy ludnością i zapewnia przewagę 
jednej jej części nad drugą.

Zastosowanie tych uwag do Madagaskaru 
ułatwia zrozumienie stosunków etnicznych 
na tej wyspie.

Jeśli popatrzymy na położenie Madagas
karu z punktu widzenia etnologicznego, ude
rzą nas jednocześnie dwie okoliczności. 
Wyspa ta leży pomiędzy trzema częściami 
świata, aczkolwiek odległość od każdej 
z nich jest bardzo różna. Wyspa ta jest 
przytem od innych wysp i lądów jakoby odo
sobniona, samotna. Przeto uchylając zupeł
nie kwestyą autochtonizmu ludności mada- 
gaskarskiej, tak zwanych ogólnie Malgaszów, 
już z samego położenia Madagaskaru i jego 
odosobnienia, do wniosków następnych do
chodzimy: ludności Madagaskarowi dostar
czyć mogły wszystkie trzy części świata; im- 
migracya na Madagaskar, to jest to dostar
czanie, mogło się odbywać tylko przygodnie 
z każdej, być jedno lub kilkorazowem, lecz 
nigdy stałem, ciągłem, ponawiającem się 
peryodycznie, przynajmniej z dwu części, 
Azyi i Oceanii, bardziej oddalonych; dostar
czony żywioł etniczny, jedno lub kilkorazowo, 
niebędąc zasilany i w czystości utrzymywa
ny przez stałe napływy, z konieczności rzeczy 
wchodził w stosunki wszelakie z innemi ży
wiołami, już na wyspie istniejącemi, na co 
m ia ł czas bardzo długi; to wszystko nieodzow
nie, jako wynik krzyżowania różnych pier
wiastków etnicznych, doprowadzało do zacie
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rania się pierwotnych typów; to zacieranie 
się było tem większe, im przez dłuższy prze
ciąg czasu się odbywało i im więcej pierwiast
ków etnicznych weń wchodziło.

Studya nad obecną ludnością Madagaska
ru te wnioski potwierdzają.

Pomimo wielkiej rozmaitości w zabarwieniu 
skóry Malgaszów, rasa czarna stanowi tło 
ogólne. Z niej to domieszki, pochodzące 
z innych, wytworzyły dzisiejsze ludy, odstę
pujące od typu czarnego człowieka w miarę 
ilości i jakości owych w nią wsiąkłych pier
wiastków obcych. Lecz, jak wiemy, rasa 
czarna posiada dwa swe ogniska: czarną 
Afrykę i południowo-wschodnie krańce Azyi 
wraz z wyspami przyległemi. Z pierwszego 
ogniska pochodzą murzyni, z drugiego—pa- 
puowie. Powstaje przeto pytanie, skąd po
chodzili czarni madagaskarscy, z Afryki czy 
z Azyi? Jeśli z Afryki, owe tło czarne sta
nowią murzyni; jeżeli z Azyi—stanowią go 
papuowie. Quatrefages jest za pochodze
niem azyatyckiem głównej masy czarnych na 
Madagaskarze.

Doprowadziły go do takiego przypuszcze
nia oprócz wskazówek cefalicznych (wyraźny 
dolichocefalizm), oprócz bujnego uwłosienia, 
przedewszystkiem język Malgaszów. Rzecz 
godna zastanowienia. Pomimo wyraźnie 
różnych typów, świadczących o różności po
chodzenia, cała ludność Madagaskaru 
mówi jednym językiem, naturalnie jeżeli jed
nym językiem nazwać można język nie ma
jący swego piśmiennictwa, a więc dźwięków 
doprowadzonych zapomocą znaków piśmien
nych do pewnej normy, ujętych w pewne 
granice; język, którym mówi kilka milionów 
ludzi, rozrzuconych na przestrzeni tak znacz
nej, jak Francya połączona z Belgią i ponie
kąd z Holandyą. Język malgaski wchodzi 
do rodziny malajo-polinezyjskiej, do której 
i język papuów należy. Dopiero na tle ogól- 
nem, dostarczonem przez papuów, według 
Quatrefagesa, przyjęły się pierwiastki mu
rzyńskie, pochodzące z Aryki. Tymi murzy
nami mogli być tylko murzyni zamieszkali na 
wschodzie Afryki, szczep Bantu. Papuowie 
więc i Bantu stanowią podkład czarny obec
nych Malgaszów.

Inni antropologowie, a ich liczba jest prze
ważna, nie widzą potrzeby w kwestyi tła  
czarnego ludności Madagaskaru uciekania

się do przypuszczenia immigracyi papuań- 
skiej. Dla nich wystarcza immigracya mu
rzyńska ze wschodniej Afryki, te same co 
i papuańska cechy rasowe (dolichocefalizm, 
barwa skóry, uwłosienie, acz mniej wspaniałe) 
wnosząca. Kwestyą języka pomijają w tym 
przypadku. W  każdym jednakże razie 
wszyscy się zgadzają na jedno, że: immigra
cya ludności czarnej poprzedzała wszystkie 
inne, liczebnie je przewyższała i odbywała 
się w czasach bardzo odległych. Do dziś 
dnia przechowało się podanie wśród Malga
szów o ludzie czarnym dawniej na wyspie 
istniejącym. W  nazwie tego ludu Wazimba 
dźwięczy owo wa czy też ua często spotyka
ne w nazwach ludów afrykańskich.

Drugi pierwiastek etniczny stanowią 
w ludności Madagaskaru czerwono-złotawo- 
oliwkowi malaje, pochodzący ze wspomnia
nych już krańców południowo-wschodnich 
Azyi. Oni to zapomocą krzyżowania zabar
wienie skóry czarnych swych poprzedników 
zrobili jaśniejszem; brachycefalizmem swym 
zmodyfikowali dolichocefalizm tamtych; na- 
koniec, oni to wytworzyli w języku malgas- 
kim te podstawy, które pozwalają wprowa
dzić ten język do rodziny języków malajo- 
polinezyjskich.

Ci, którzy przypisują wyłącznie malajom tak 
znaczny wpływ językowy, nie baczą wszelako 
na to, że i te ludy, na których postaci naj
mniej się odbiło krzyżowanie z malajami, 
mówią językiem malgaskim zarówno jak i te, 
na których postaci to krzyżowanie odbiło się 
najwięcej. Ale rozstrzyganie kwestyi po
chodzenia ludności Madagaskaru na podsta
wie językowej wymaga głębszego i szerszego 
zbadania języków malajo-polinezyjskich niż 
to, którem obecnie językoznawstwo poszczy
cić się może.

Trzeciego pierwiastku etniczego dostarczyli 
biali z południowo-zachodnich krańców Azyi. 
Byli to przeważnie Arabowie (ilość Persów 
i Indyan nieznaczna) bądź to bezpośrednio 
przybywający ze swej ojczyzny przez wyspy 
Komorskie na Madagaskar, bądź też ślada
mi czarnych przedostając się z lądu afry
kańskiego. Ten wszelako pierwiastek, iloś
ciowo, jak sądzić można, najmniejszy, mniej 
od poprzedniego uwydatnia się wMalgaszach.

Każdy z dwu ostatnich pierwiastków 
etnicznych, zwłaszcza zaś malajski, wsiąka



N r 32. WSZECHSWIAT. 501

jąc w czarny, wnosił doń nietylko swe ce
chy zewnętrzne, które w stosunku liczebnym 
jednych jednostek do drugich mniej lub wię
cej odbijały się w różnych kombinacyach 
anatomiczno-fizyologicznych na nowych, po
wstających z krzyżowania pokoleniach; ale 
zarazem wprowadzał do tej kombinacyi swą 
istotę moralną i umysłową.

Ludność Madagaskaru przeto nietylko dla 
analizy anatomiczno-fizyologicznej przedsta
wia wielce ciekawy materyał, ale dostarcza 
go także i dla analizy psychicznej. Jeżeli 
w pierwszym wypadku można ustawić szereg 
Malgaszów w takim porządku, że rozpocznie 
go najbardziej zbliżony do murzyna (lub do 
papua, a w następstwie do murzyna, jak 
chce Quatrefages), a zakończy najbardziej 
zbliżony do malaja, lub odwrotnie, przez co 
przejście od jednego pierwiastku do drugiego 
da się poglądowo uwidocznić; to w drugim 
wypadku, dla analizy psychicznej, na jednym 
krańcu tegoż szeregu odkryjemy usposobie
nia murzyna, na drugim usposobienia mala
ja. Z przewagą pierwiastków zewnętrznych 
czarnego człowieka związaną jest przewaga 
usposobienia negra; z przewagą pierwiastku 
zewnętrznego malaja związaną jest przewa
ga pierwiastku wewnętrznego, inaczej psy
chicznego, malaja.

Z takich to pierwiastków podwójnych, ze
wnętrznych i wewnętrznych, anatomiczno- 
fizyologicznych i psychicznych, wniesionych 
przez przedstawicieli trzech ras, czarnej, 
śniado-żółtej i białej, powstająca ludność Ma
dagaskaru rozpada się na liczne grupy 
etniczne, które przedstawiają różne ludy. 
Ludy te noszą nazwy przygodne, najczęściej 
geograficzne, z pochodzeniem rasowem nie 
mające żadnego, chociażby ukrytego związ
ku. Poznawać przeto ludy madagaskarskie 
możemy nie według pochodzenia, lecz pasu 
zamieszkania, nie według zewnętrznych 
cech, lecz miejsca zajmowanego przez nich 
na powierzchni Madagaskaru.

Powierzchnia Madagaskaru w ogólnym za
rysie przedstawia następujący obraz: Środek 
wyspy jest wyniosły, stanowią go wyżyny 
poprzerzynane pasmami gór '). Ponieważ

')  W śród  tych gór: A m boluiniandram a sięga 
do wysokości 2 350  m, A n k aritra— 2 530 , Tsin- 
fakafo— 2 540 , Tsinfażuw ona— 2 590.

wyspa jest podługowata, a góry, idące z pół
nocy na południe, są równoległe do jej brze
gów, te zaś równe i nizkie, więc pomiędzy 
wyżynami środkowemi i nizinami nadbrzeż- 
nemi z obu stron wyspy tworzą się kraje pa
górkowate, -stanowiące niby stoki, zachodni 
i wschodni, środkowych wyżyn. W taki spo
sób powierzchnia Madagaskaru przedstawia 
pięć pasów równoległych: środkowy—wy
niosły, dwa po obu stronach jego pagórkowa
te i dwa—równe i nizkie, będące właściwie 
nadbrzeżami wyspy. Ponieważ wyżyny środ
kowe są bardziej zbliżone do wschodniego 
brzegu wyspy niż zachodniego, więc wschod
ni ich stok, pas pagórkowaty, jest bardziej 
stromy niż zachodni, a pas nadbrzeżny 
wschodni węższy niż pas nadbrzeżny za
chodni.

Oto jak się rozmieściły rozmaite ludy ma
dagaskarskie na tych pięciu pasach. Środ
kowe wyżyny, zwane Imeryna, zajmują Anti- 
merny (lud z Imeryny); na południe od nich 
Betsileo (niezwyciężeni). Ku północo-wscho
dowi od 2>ierwszych idą Antisihanaka; ku po
łudniowi od drugich Bara (dzicy). Pas pa
górkowaty zachodni: Sakalawy (ludzie z dłu
gich równin). Pas pagórkowaty wschodni: 
Betsimiraki (ludy połączone). Pas nadbrzeż
ny zachodni: Makafali i ciż sami Sakalawy, 
pod rozmaitemi nazwami miejscowemi. Pas 
nadbrzeżny wschodni: Antanossy (ludzie nad
brzeżni), Antaimory, Antanale (ludzie leśni) 

i i Betsimiraki, z pasa pagórkowatego. Nadto 
| na krańcach południowych wyspy: Antandroi; 

j  na krańcach północnych: Antankary (ludzie 
północni).

Ilość ogólna ludności na Madagaskarze 
wynosi od 4 do 5 milionów. Z natury rzeczy 
wypływa, że te ludy, które najwięcej zajmują 
przestrzeni są najliczniejsze. Będą to na 
zachodzie Sakalawy, na wschodzie Betsimi
raki. Ilość każdego z tych ludów do milio
na wynosić może. Po nich idą Antimerny, 
których ilość przewyższa pół miliona. Saka
lawy i Betsimiraki przedstawiają najsilniej 
pierwiastek murzyński; Antimernowie—ma- 
lajski; Antaimory— arabski.

Wszystkie te ludy przez szeregi wieków 
żyjąc każdy niezależnie jeden od drugiego 
w swoim kraju, posiadającym zwykle granice 
naturalne (rzeki, góry), z sobą nie miewały 

| wogóle żadnej łączności. Dowodzi tego
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najzupełniejszy brak wszelkich dróg i same 
sposoby komunikacyi do dziś używane. P o
dróżni i wszelkie ciężary, ponieważ niema 
żadnych zwierząt pociągowych, są na rękach 
zwykle przenoszeni. Każdy z tych ludów 
prowadził życie, to jest zdobywał środki wy
żywienia się, zależne od miejscowości, jaką 
zajmował; były to więc ludy już to rybacze, 
pasterskie, myśliwskie, już to rolnicze, natu-

na, ani też ograniczona. Powstawały one, 
rozpadały się i ginęły, a życie codzienne lu
dów płynęło swoim trybem dawnym. Reli
gią tych różnych ludów stanowił animizm 
pierwotny, z całym aparatem zaklinań, wróżb, 
czarów, amuletów i nawet tabu polinezyj
skiego. Dające się odszukiwać ślady maho- 
metanizmu zlewały się wybornie z tym ani- 
mizinem. Miejscowy przemysł dostarczał

I
Typy B arów  (m ężczyzni).

ralnie w obrębie warunków zupełnie pierwot
nych. Grupując się w osadach pojedyńczych, 
podlegali władzy starszego w osadzie, ogra
niczonej wszelako radą innych starszych. 
Kilka lub kilkanaście takich osad tworzyło 
większą,' podlegającą władzy jednego czło
wieka, całość społeczną, którą europejczycy 
zwykle królestwem nazywali. Z natury 
rzeczy takich królestw bywała ilość niezliczo-

tkaniny na okrycie, błyskotek na ozdoby, 
strzał, łuków i nożów na obronę lub napaść. 
Taki stan rzeczy na Madagaskarze otwierał 
wyspę dla każdego zwycięzcy, o ile pokonać 
zdołał miejscowe warunki przyrody i klimatu. 
Z takiego mianowicie stanu rzeczy korzystali 
Francuzi w X V II  i X V III  stuleciu, cho
ciaż bezskutecznie. W X I X  zaś mógł 
nie dopuścić Francuzów na wyspę, jak sądził
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R. Farąuhar, jeden z ludów malgaskich, 
któryby zapanował nad całą wyspą. Przy
patrując się różnym ludom na Madagaska
rze odkryć lud taki dla rozważnego i prze
biegłego polityka nie przedstawiało żadnej 
trudności. Farąuhar więc znalazł, co zna
leźć pożądał. Tym ludem wybranym stali 
się Antimernowie.

Przewagi umysłowej Antimernów nad in-

łodziach, przebijając się przez fale oceanu 
Wschodniego, zaludnić Polinezyą, a odrodzić, 
wnosząc żądze przedsiębierstw, zamarłych 
mongołów japońskich.

Ci Antimernowie, korzystając z bogactwa 
kraju, który zdołali zająć, stali wyżej od in
nych Malgaszów w kulturze. Rolnictwo do
starczało im środka do życia. Byli już po
dzieleni na klasy. Jedna, arystokratyczna,

Typy B etsim iraków  (kobiety).

nemi ludami Madagaskaru dowodzi już samo 
zajęcie środka wyspy, części głównie uprzy
wilejowanej od przyrody, gdzie klimat zdrów- j 
szy niż gdzieindziej na wyspie, przestrzenie j 
znaczne nadają się do rolnictwa, góry i lasy 
dostarczają podostatkiem materyału do prze- j 
mysłu. ~W tych Antimernach obficiej niż 
w innych ludach malgaskich płynie krew j 
owych malajów, którzy zdołali na drobnych J

| zwana Andriama, dostarczała im urzędni- 
! ków i panujących. Druga—pracowała nad 

rolą. Praca ta była bardzo poważana, sko
ro nazwa klasy pracującej, Howa, oznaczać 
z czasem zaczęła cały lud. A  przytem ta 
praca nie wyczerpywała ich umysłu, nie wątli- 
ła zdrowia, gdyż do wykonywania jej zamiast 
nieznanych sobie sił i własności przyrody 
zmuszali znaną od wieków światu siłę rąk
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niewolniczych. Niewolnicy w tym ludzie sta
nowili trzecią klasę, zwaną Mainli i An- 
drewo.

Farąuhar, wyszukawszy Howów i wybraw
szy ich za narzędzie swojej polityki, rozpo
czął od tego, że obdarzył ich królem nad 
królami. Był • to Radama I. Farąuhar 
ubrał go po europejsku, ozdobił na wzór mo
narchów europejskich symbolami władzy 
królewskiej, właściwie go uzbroił, a przede- 
wszystkiem dał mu dwu nauczycieli i do
radców, jednego w postaci sierżanta armii 
angielskiej, nazwiskiem Hasty, drugiego 
w postaci misyonarza protestanckiego, d-ra 
Jonesa. I  rozpoczął się szereg królów i kró
lowych madagaskarskich. Radama I — do 
1828; Banawolo I —do 1861; Eadama l i 
do 1863; Razoherina I —do 1868; Ranawo- 
lo I I —do 1882; Ranawolo I I I  obecnie szczęś
liwie panująca.

Pod każdem z tych panowań Howowie j  

posuwali się ze swych wyżyn na niziny, ku j 
brzegom wyspy we wszystkich jej kierunkach, 
zajmowali coraz to nowe kraje, podbijali co- j  

raz to inne ludy. Obecnie cały prawie Ma- j 

dagaskar do Howów należy; wyjątek stano
wią południowe i południowo-zachodnie krań
ce wyspy. Wszystkie ludy madagaskarskie 
wchodzą do państwa Ranawolo III; tylko 
Makafale i Antandroi zachowali dawną nie
zależność.

Wszelako państwa Howów i panowania 
Ranawolo I I I  nie należy brać ściśle w zna
czeniu europejskiem. Panowanie Howów 
nad Madagaskarem jest bardziej nominalne 
niż rzeczywiste. Co do ludów ograniczyli 
się oni obłożeniem ich podatkami bądź w pie
niądzach, bądź w naturze i ustanowieniem 
wśród nich, przy zachowaniu dawniejszych 
stosunków sądowo-administracyjnych, przed
stawicieli swej władzy. Co do ziemi, tę po
zostawili w rękach poprzednich właścicieli, 
prywatnych i zbiorowych, wzbraniając jed
nakże europejczykom nabywania jej na włas
ność i zadowolnili się sami zajęciem strate
gicznych punktów i nadbrzeżnych portów 
i osad handlowych. Również i centralizacya 
ich władzy jest bardziej pozorną niż istotną. 
Ojcu Radamy I  przypisują uwagę, że dwu 
wodzów broni przystępu do Imeryny, jedne
mu z nich na imię febra, panująca na wy
brzeżach, drugiemu—lasy i to zwrotnikowe,

porastające stoki gór prowadzących do Ime
ryny. Wierni zasadzie następcy przezorne
go króla utrzymywali istnienie tych wodzów, 
których osuszający kanał lub droga prze
rżnięta mogłyby powalić. Zaprowadzenie 
zaś centralizacyi wymaga przedewszystkiem 
ułatwienia środków podróżowania.

Bądź co bądź jednakże Madagaskar stał 
się obecnie królestwem, rozleglejszem niż 
Francya, ludniejszem niż Holandya; na 
którego czele stoi monarcha, ministrowie, 
sekretarze stanu, administracya, polegająca 
na czternastu stopniach dostojeństwa; które
go broni wojsko, na wzór europejskiego 
urządzone i poniekąd pod dowództwem euro
pejczyków pozostające.

(Dok. nast.J.

I. Radliński.

Barwniki staroegipskie.

Znakomici badacze, jak Baeyer, Berthe- 
lot, Salkowski i inni w latach ostatnich wie
lokrotnie zajmowali się rozbiorami staroegip- 
skich szminek, znajdowanych w rozmai
tych wykopaliskach, spodziewając się w taki 
sposób zdobyć pewne wiadomości o stanie 
wiedzy chemicznej i mineralogicznej, a rów
nież o postępach przemysłowych u starożyt
nych Egipcyan. Dalsze tego rodzaju poszu
kiwania były wykonywane w najnowszych 
czasach w pracowni uniwersyteckiej w Erlan- 
gen. Miano tu do czynienia ze szminkami, 
które p. Flinders Petries wydobył z grobów 
w pobliżu Illahun, Kahun i Gurob w Egip
cie. W edług słów d-ra Fischera, który roz
biory te wykonywał, najstarsze z tych szmi
nek mają około 4400 lat, najmłodsze około 
3 000. Podobneż badania były robione 
w Anglii przez p. Russela, który niedawno 
temu ogłosił obszerną rozprawę o tym przed
miocie.

Czerwony barwnik, stosowany w Egipcie 
od najdawniejszych czasów, jest naturalnym 
tlennikiem żelaza. Przeważną część dużych
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odnalezionych kawałków stanowi hematyt 
oolityczny. Rozbiór jednego gatunku wyka
zał 79,11%, drugiego 81,34% tlenniku żela
za. Kawałki, używane jako barwnik, były 
bezwątpienia wybierane nader troskliwie, 
a próbki badane przez Russela i pochodzące 
przeważnie z Gurob i Kahun, miały barwę 
doskonałą. Wszystkie większe kawały mia
ły osobliwy kształt. Z jednej strony były 
gładkie, wypukłe i zaopatrzone w mocne ry
sy. Tę zakrzywioną powierzchnię najpraw
dopodobniej tak trzeba wyjaśnić, że kawały 
te ucierano z niewielką ilością wody w półku- 
listem naczyniu i przez to przybierały one 
kształt powyższy. Próby specyalne przeko
nały, że znalezione kawałki hematytu bez 
wszelkich innych domieszek dają barwnik, 
który wprost można nakładać pędzelkiem. 
Barwnik taki doskonale przylega i stanowi 
zupełnie tę samą czerwień, jakiej używano 
w malarstwie staroegipskiem. Prócz tych 
próbek są inne jeszcze czerwone barwniki 
również naturalne, delikatniejsze w odcieniu 
i gładsze na przełomie, najprawdopodobniej 
znacznie staranniej wybierane kawałki he
matytu, ucierane, przemyte i suszone na po
wietrzu.

Produktami naturalnemi są także barwni
ki żółte. Egipcyanie używali zwykle ochry, 
która w czwartej części składa się z tlenniku 
żelaza, w 7—10% z wody a w reszcie złożo
na jest z gliny. Gdy ochra ta jest wilgotną, 
wówczas w dotknięciu jest tłusta i dobrze 
daje się rozrabiać pędzelkiem. Barwnik ten 
z pewnością nie tyle jest trwały, co czysty 
czerwony tlennik żelaza. Pomiędzy próbka
mi znalezionemi w Gurob i Tel-el-Amarna, 
wiele sztuk posiada nadzwyczaj piękną 
barwę.

Przez ucieranie czerwieni z żółtym barw
nikiem otrzymywano barwniki pomarańczo
we, jak tego dowiodło zbadanie niektórych 
znalezionych próbek. Próbki te pochodzą 
z grobowca w Mehun, który, według zdania 
profesora Flinders Petriesa, był zbudowany 
przez Nefermata, wysokiego urzędnika na 
dworze Senefru. Ten ostatni, o ile wiado
mo, żył w czwartej dynastyi, około 4000 roku 
przed Chrystusem i był poprzednikiem Khu- 
fa czyli Cheopsa Greków, znanego ze wznie
sionych przez się piramid. Litery i figury 
na grobowcu Nefermata są wycinane i wy

pełnione barwną pastą, która, wedle napisu 
na samym grobowcu, przez niego samego 
została wynalezioną. Wszystkie pasty uży
wane były w odcieniach matowych i wyrabia
ne tylko z naturalnych minerałów. Najczę
ściej stosowanemi materyąłami były hematyt, 
ochra i malachit. Barwnik błękitny, chessy- 
lit, zapewne również był w tym czasie znany. 
Lecz sztuczne barwniki błękitne chyba nie 
były jeszcze podówczas w użyciu; przynaj
mniej nie wykryto ich na grobowcu Nefer- 
mata.

Często bywał stosowany inny jeszcze, z sil
niejszym od ochry połyskiem barwnik żółty. 
Jestto siarek arsenu, aurypigment, znacznie 
rzadszy niż ochra i zapewne używany tylko 
w tych razach, kiedy chodziło o niezwykły 
połysk. O ile wiadomo dotychczas, barwnik 
ten nie był w użyciu aż do dynastyi osiem
nastej. Złota używano dużo i osięgano nim 
piękne efekty. Widocznie znaną była nie
zwykła ciągliwość tego metalu, znaleziono go 
bowiem w bardzo cienkich płytkach, które 
nakładano na żółtem tle, podobnie jak się to 
i dziś jeszcze praktykuje.

Obok tych barwników otrzymywanych 
z prostych minerałów, a więc naturalnych, 
stosowano już także barwniki sztuczne. Tak 
np. barwnik błękitny, najwięcej przez Egip- 
cyan używany, był sztucznym produktem. 
Nie ulega wątpliwości, że umiano go już 
przyrządzać za dwunastej dynastyi, więc 
około 2 500 lat przed Chr. Było to niezu
pełnie doskonałe szkło, masa przyx-ządzana 
przez ogrzewanie krzemionki, wapna, alka
liów i rud miedzianych. Rozbiory, dokonane 
przez Russela, dowodzą wielkiej staranności 
w wyborze surowych materyałów, w samem 
przyrządzaniu ich i mieszaniu, a nawet od
ważaniu części składowych. Ilość dodawanej 
rudy miedzianej stanowiła o barwie. Przy 
2—5% otrzymywano jasny, delikatny błę
kitny odcień;przy 25— 30% ciemny, bardziej 
granatowy, przy jeszcze większym dodatku 
miedzi produkt stawał się czarny. Gdy bra
no zbyt mało alkaliów, otrzymywano masę 
niespoistą, piaskową; gdy zaś brano zanadto, 
masa stawała się twardą, kamienistą i na 
barwnik całkiem niezdatną. Trudności 
wszakże w fabrykacyi bynajmniej nie koń
czyły się na mieszaniu części składowych. 
Niezmiernej staranności potrzeba było przy
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-ogrzewaniu. Niestety, do dnia dzisiejszego 
nie jest dokładnie znany kształt pieca, w któ
rym operacyi tej dokonywano. Doświadcze
nia wykonane przez Russela przekonały, że 
nawet przy posługiwaniu się piecami nowo- 
źytnemi proces ten bardzo jest uciążliwy. 
Potrzeba dokładnie regulować temperaturę 
i  działać tym samym stopniem ciepła wytrwa
le  przez czas dłuższy. Rozmaitość w trwa
niu działania ciepła sprowadza zmiany w sa 
mej masie szklistej. Wobec niedoskonałych 
zapewne pieców ówczesnych największą 
sprawiało trudność niewątpliwie zapobiega
nie, ażeby niespalone gazy nie stykały się 
z wypalonym materyałem, co powoduje czer
nienie masy. Jednakże potrafiono widocznie 
omijać te wszystkie trudności i przyrządzano 
masę szklistą, która istotnie zadosyć czyniła 
wszelkim wymaganiom. Miała ona właściwy 
stopień spójności i przez ucieranie z wodą 
można ją było łatwo mleć na proszek. Zna
lezione kawały, podobnie jak i hematyt, mia
ły jednę powierzchnię zaokrągloną. Lecz 
otrzymany z nich proszek nie przylega tak 
dobrze jak proszek hematytu i dlatego przed 
użyciem do barwienia dodawano doń odpo
wiedniego środka. Niektóre z odnalezionych 
próbek rozmaite wskazywały odcienie barwne 
w różnych częściach, co objaśnić najpewniej 
należy tem, że użyte materyały nie były do
statecznie mieszane lub piec nie był równo
miernie rozgrzany we wszystkich swych 
częściach. Przez stosunkowo nieznaczne od
miany, np. przez dodanie żelaza, otrzymywa
no zielone masy szkliste. Jeżeli zamiast 
zwykłej ziemi okrzemkowej brano piasek 
■czerwonawo zabarwiony, otrzymywano rów
nież zieloną masę. Przez wczesne powstrzy- 
wanie procesu ogrzewania osięgano także zie
lonkawą barwę, podczas gdy taż sama masa 
szklista dostatecznie długo ogrzewana b łę
kitniała. Inny jeszcze sposób zamiany błę
kitnych mas szklistych na zielone polegał na 
tem, że powlekano tamte przezroczystym 
żółtawym pokostem, który dziwnie długo za
chowywał swą przezroczystość. Prawdopo
dobnie pokost ten pierwotnie był prawie bez
barwny, tak że i masa szklista z początku 
przeświecała na błękitno. Lecz stopniowo 
pokost żółknął i w miarę tego masa stawała 
się zieloną. Aż do dwunastej dynastyi uży
wano zielonych mas szklistych w matowych

odcieniach. Jeżeli przypadkowo żądano zie
leni bardziej połyskującej, wówczas stosowa
no malachit. Dla otrzymywania lśniącego 
błękitu używano, jak już wspomnieliśmy, wy
szukanego starannie i dobrze sproszkowane
go chessylitu. Aż do dynastyi dwunastej, 
zdaje się, posługiwano się nieco bardziej po
łyskującemu barwnemi masami szklistemi, 
później znów były w użyciu bardziej matowe 
odcienie. Wszystkie te błękitne masy two
rzyły trwały niezmienny barwnik, którego 
ani światło słoneczne ani kwasy nie nisz
czyły.

W  rozmaitych odcieniach używano często 
barwnika bladoróżowego. Jestto znów pro
dukt sztuczny, lecz zupełnie różny od tych, 
które poznaliśmy dotychczas, bo pochodzenia 
roślinnego. Za ogrzaniem produkt ten dy
mi, barwa znika i pozostaje proszek siarczanu 
wapnia.

Jako pigmenty białe były w użyciu węgla
ny, częściej jeszcze siarczany wapnia w formie 
alabastru, gipsu i t. d. Substancye te często 
odznaczają się oślepiającą białością, w wo
dzie nadzwyczaj mało są rozpuszczalne i są 
doskonale drobnoziarniste, dają się zatem 
dobrze rozrabiać pędzlem i niezmiernie są 
trwałe. Otrzymywano je z łatwością, bo wy
stępują w wielu okolicach w Egipcie, często
kroć w stanie zwietrzenia. Można było do
wieść w sposób prosty, że wzmiankowany wy
żej barwnik bladoróżowy był gipsem, zabar
wionym przez substancye organiczne, naj
częściej przez krap, używany od najdawniej
szych czasów. Barwnik krapu nie jest w go
towym stanie zawarty w roślinie (Rubia 
tinctorum), lecz znajduje się w korzeniu 
w postaci glukozydu, z którego odszczepia się 
dopiero w zetknięciu z wodą przez osobliwszy 
proces fermentacyjny. Otrzymywano sam 
barwnik po skrobaniu korzeni i zanurzeniu 
w wodzie na czas dłuższy. Osady barwne 
łatwo przyrządzano, dodając małych ilości 
soli żelaza, wapnia i glinu do powyższych wy
ciągów i w taki sposób otrzymywano cały 
szereg lak barwnych. Najczęściej wszelako 
tą drogą przygotowywano ów barwnik blado
różowy. Zarabiano w tym celu siarczan 
wapnia w umiarkowanie stężonym roztworze 
krapu, dodając drobnej ilości wapna. Sub- 
stancya barwiąca mocno przylega do soli 
wapiennej, która osiada na dnie; ciecz z nad
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osadu zlewano, a osad, jeśli tego potrzeba 
było, suszono. Ze istotnie barwnikiem owym 
był krap, można się było dowodnie przeko
nać i zapomocą analizy widmowej. Obadwa 
istotnie ciała barwiące w krapie, zarówno 
czerwień krapowa czyli alizaryna, jak i pur
pura krapowa czyli purpuryna, dają bardzo 
charakterystyczne smugi absorpcyjne, gdy 
światło przez nie wysyłane przechodzi przez 
pryzmat. Odpowiednie próby spektroskopowe, 
wykonane z barwnikami mające mi kilka ty
sięcy lat zupełnie stanowczo wykryły ich na
turę chemiczną. I  dzięki sumiennym tym 
badaniom p. Russela pozyskaliśmy niezwykle 
cenny przyczynek do poznania kultury w sta
rożytnym Egipcie.

M. FI.

WPŁYW MUZYKI
na l\id.zi I z-̂ rierzęta, ').

Nie zaprzeczano nigdy muzyce wpływu 
pewnego na człowieka, nie zbadano jednak 
dotąd ściślej wcale prawie jak wpływ ten się 
przejawia. Prof. Tarchanow podjąwszy 
w tym celu doświadczenia, zaczął od tego, 
że zapomocą ergografu Mossa określił sto
pień zmęczenia zginaczy drugiego palca koń
czyny górnej, podnoszących przy każdem 
skurczeniu się ciężar 2,5 kg. Skurczenia po
wtarzały się co 2 sekundy, a wywoływane 
były bądź przez wolę, bądź zapomocą prądu 
elektrycznego, pobudzającego nerw pośrod- 
kowy. Sprawdzano przedewszystkiem, czy 
muzyka usunąć może znużenie palca, który 
w pracy powyższej się wyczerpał, t. j. pobu
dzany czy przez wolę czy też przez bodziec 
elektryczny kreślił już tylko linią poziomą 
na walcu zapisującym ruchy w ergografie. 
Okazało się, że u osobników nerwowych i na

') P od ług  odczytu prof. J .  Tarclianow a. 
A tti dell X I Congresso Medico In ternazionale . 
Kzyin, 1894.

dźwięki muzyki wrażliwych ta ostatnia może 
na czas pewien usunąć zmęczenie, t. j. że pod 
jej wpływem palec znów rozpoczyna kreślić 
w ergografie linie pionowe. Pamiętać nale
ży, że w doświadczeniu tem ani na chwilę nie 
ustawały bodźce (woli lub elektryczne), co 
mogłoby pozwolić mięśniom wprost odpo
cząć. Wyczerpany mięsień, gdy już na wal
cu krzywych nie kreślił, pomimo nieustanne
go pobudzania go, naraz pod wpływem mu
zyki wesołej, pobudzającej—odświeża się 
i znów kreśli znaki, oznaczające ruchy, w cią
gu kilku sekund aż do 2 i 3 minut. Muzyka 
smutna („minorowa”) działa wręcz przeciw
nie, osłabiając ruchy już nieco zmęczonego 
mięśnia; ale dość jest zmienić melodyą smut
ną na wesołą, by wywołać silniejsze i żywsze 

| skurcze mięśni (przy ciągle tej samej sile 
bodźca).

Szukając przyczyny wpływu muzyki na 
mięśnie p. Tarchanow przypuszcza udział 
obiegu krwi w powstawaniu tego zjawiska: 
muzyka wesoła przyspiesza obieg, czyli do
starcza mięśniom zmęczonym więcej tlenu, 
usuwa szybciej wytwory chemiczne zmęcze
nia; muzyka smutna działa przeciwnie, po
zwalając na gromadzenie się wytworów che
micznych zmęczenia,dostarczając mało tlenu. 
Obok tej teoryi naczyniowej postawić jeszcze 
można i inną hypotezę—nerwowo-mięśniową. 
Mięśnie podlegające woli są unerwiane ga
łązkami nerwowemi dwu gatunków (jak to 
dziś przypuszczają): włóknami pobudzające- 
mi i włóknami tłumiącemi. Otóż przypusz
czać można, że muzyka wesoła drażni włókna 
nerwowe pobudzające ruchy mięśni, muzyka 
zaś smutna drażni nerwy tłumiące ruchy 
mięśniowe.

Która z powyższych hypotez jest słuszniej
szą—trudno obecnie przesądzać; na teraz 
faktem pozostaje wpływ muzyki na mięśnie 
ludzkie. Ponieważ stan mięśni jest ściśle 
związany z wymianą oddechową, nasuwa się 
podejrzenie, że dźwięki, wpływające na mięś
nie, wywierać muszą też wpływ na stopień 
utleniania w tkankach zwierzęcych wogóle 
zachodzący. W celu sprawdzenia tych teo
retycznych domniemań analizowano prze
mianę materyj gazowych psów i świnek mor
skich, które raz pozostawiano wśród ciszy, 
innym razem pobudzano dźwiękami (dzwonka 
elektrycznego). Zauważyć tu należy, że
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zwierzęta te przed rozpoczęciem doświadczeń 
przyzwyczajono do dźwięków tegoż dzwonka 
(t. j. zwierzęta nie czyniły więcej ruchów pod
czas dzwonienia, niż w ciszy). Otrzymane 
wyniki są więc skutkiem jakiegoś subtelnego 
a niezbadanego wpływu układu nerwowego 
na utlenianie wewnątrz-tkankowe, pod wpły
wem wrażeń dźwiękowych zachodzącego. 
Wiedziano dotąd, że podrażnienia świetlne 
i podrażnienia skóry zwiększają wymianę 
oddechową zwierząt; przekonano się teraz 
o takimże wpływie podrażnień dźwiękowych. 
Pies, w ciągu godzin 24, na każdy 1 kg swo
jej wagi:

Spokój
wydzielał dwutlen

ku w ę g la .............  18,66 g 21,78 g
pochłaniał tlenu. . . 16,66 g  20,01 q

Podrażnienie
słuchowe

Świnka morska:

wydzielała dwutlen
ku w ę g la ..............

pochłaniała tlenu. .
38,20 g 

935,54
42,23 g 
38,79 g

Liczby powyższe są przeciętnemi z 15 do
świadczeń na psach i 12 na świnkach mor
skich.

Jeszcze jedno doświadczenie przytacza Tar- 
chanow. Badając zapomocą czułego galwa- 
nometru Wiedemanna i Hermanna prądy 
skórne człowieka, możemy zauważyć, źe pod 
wpływem muzyki pobudzającej prąd się wi
docznie zmienia; prąd ten, jak wiadomo, za
leży głównie od czynności gruczołów potnych.

Jednem słowem, doświadczalnie wykazano 
wpływ muzyki na działalność skóry, na ruchy 
mięśni, na przemianę gazową.

Sewer. Sterling.

21-go lipca b. r .  w idziałam  w Szem etow szczyz- | 
nie (gub. w ileńska, pow iat św ienciański) o godz. 
9 '/a  w ieczorem  (godzina m iejscow a), w spaniały  
m eteoryt p rzeb iegający  w k ie ru n k u  ze w schodu j  

na zachód. Spadał p rzy  zupełnie w ypogodzonem  J

niebie, by ł św iatłości olśniew ającej i zostaw ił po  
sobie p rzez  p a rę  m inut sm ugę św ietlną. Z dało  
rei się, że słyszę p rzy  spadaniu  rodzaj głuchego 
szum u, nic jed n ak  podobnego do szum u w iatru . 
W ieczór był z resz tą  zupełnie spokojny.

M arya Twardowska-

KRONIKA NAUKOWA.

—  Krople cieczy. P . H annay p rzedstaw ił 
T ow arzystw u królew skiem u w L ondynie re z u lta 
ty  badań  swoich nad  tw orzeniem  się k ropel cie
czy. P rzepuszcza ł on, mianowicie, krop le  wody 
przez  w arstw y olejów różnej tem pera tu ry  i różnej 
lepkości, ja k o te ż  kroplom  oleju  dozw alał wznosić 
się przez wodę w górę. Objętość norm alna k ro p li 
wody dysłylow anej w oliwie okazała się rów ną 
0 ,4 0 9 6  cm3. Gdy k rop le  następ u ją  po sobie 
w  odsłępach co 10 sekund, objętość ich w zrasta  
i  dochodzi do 0 ,5 6 1 1  cm3; gdy zaś walec, zaw ie
ra ją c y  wodę, ta k  zosta ł urządzony , że w pływ 
ciężkości był wyrugowany, objętość krope l zm niej
sza ła  się do 0 ,5 4 7 0  cm3, co w skazuje, że tw orze
n ie  się k rope l zależy głównie od ściągania się 
cieczy. Ciężkość dąży do pozbaw ienia k rop li je j 
postaci k u lis te j, ściąganie się w szakże cieczy 
p rzeszkadza  tak iem u przekszta łcen iu , a  wynikiem 
obu tych sił przeciwnych je s t  zwężenie k rop li 
i je j oddzielenie. —  P . H annay potw ierdza te ż  
daw niejsze spostrzeżenie, że ciężar k rop li je s t ,  
w przybliżeniu , proporcyonalny do średnicy ru ry , 
z k tó re j k ro p la  ta  opada. Siła, u trzym ująca 
k roplę , je s t  zupełnie pow ierzchniową, je s tto  po 
w łoka n ad er cienka, k tó ra  określa wielkość i po 
stać  k ropel. F a k t ten  stw ierdzony został p rzez  
opuszczanie kropel wody, m ającej tem p era tu rę  
2 0 °  C, w parze  benzyny o tem pera tu rze  37?, ta k  
że p a ra  benzyny nagle się sk rap la ła  i tw orzy ła  
cienką w arstw ę wokoło k rope l wody. W  w arun
kach  tych objętość k rope l wody, w ynosząca 
w stanie norm alnym  0 ,1081  cm3, u leg ła  zm niej
szeniu do 0 ,0 4 4 9  cm3.

S. K.

—  0 promieniowaniu gazów rozgrzanych.
W ysyłanie prom ieni św iatła  p rzez  gazy je s t  p o d 
staw ą analizy spek tra lne j, k tó ra  przedew szyst- 
k iem  w spiera  się na tw ierdzeniu  Kirchoffa, że gaz  
rozżarzony  w ysyła też sam e prom ienie, k tó re  
pochłania z przechodzącego przezeń  św iatła, co 
innem i słowy znaczy, że linie ciemne w widm ie 
absorpcyjnem  gazu  odpow iadają zupełnie liniom 
w idm a jasnego , jak ie  gaz ten  w ydaje, gdy świeci.
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Pewne w szakże odstępstw a od tego  p raw a do
s trzeg ł obecnie p . J .  E vershed , o czeta opowie
dział w „Philosopliical M agazine.” B adając 
widma gazów rozgrzanych p rzekonał on się n a j
pierw , że świecenie gazów w płom ieniach zależy 
bezpośrednio od ich wysokiej tem p era tu ry  i że 
naw et doprow adzanie ciepła z zew nątrz  spowodor 
wać może wysyłanie przez  gaz prom ieni jasnych . 
Poniew aż zaś istn ieją  ju ż  daw niejsze spostrzeże
n ia  o rozżarzan iu  się pary  jodow ej, ogrzewanej 
z  zew nąłrz , au to r więc za ją ł się najp ierw  b ad a 
niem w ysyłania prom ieni przez tę  parę .

Dowolna ilość jo d u  um ieszczoną została  w w ąz- 
kiej ru rce  szk lanej, poziom o zaw ieszonej; gdy 
pew na część tej ru ry  rozgrzana  zosta ła  do czer
woności, um ieszczono paln ik  B unsena poniżej 
m iejsca, gdzie się jo d  znajdow ał. Jo d  u la tn ia ł się 
natychm iast, ru ra  w ypełniała się p a rą , a w ogrze
w anej je j części w ystąpiło  ja sn e , czerw onawe ro z 
żarzen ie . Toż samo m iało m iejsce, gdy jo d  
znajdow ał się w atm osferze azotu , dw utlenku 
w ęgla lub  też w próżni. W ypływ a więc stąd , że 
rozżarzen ie  następu je  jedyn ie  pod  wpływem 
•ciepła, bez udzia łu  działań  chem icznych.— B ada
nie spek tra lne  w ykazywało p rz e d  ulotnieniem  
jo d u  blade, prążkow e widmo, skoro w szakże jo d  
się u lotnił, w ystąpiło widmo jasne , zupełnie ciąg
łe, ja k  widmo rozżarzonego d ru tu  żelaznego. 
Silne rozszczepienie naw et pięciu pryzm atów  nie 
zdołało w idm a tego rozw iązać na  linie jasn e . 
■Gdy zaś przez parę  jodow ą p rzesłano  białe 
światło parafinow e, dostrzeżono ciemne smugi 
absorpcyjne, też  same, k tó re  ch arak te ry zu ją  parę  
jodow ą w niższej tem pera tu rze , bez żadnego śla
du  pochłaniania ciągłego. W brew  zatem  tw ier
dzen iu  Kirchoffa, w tem pera tu rze  dośw iadczenia 
powyższego, jo d  wysyła widmo ciągłe, a  nietylko 
te  prom ienie, k tó re  pochłania. D oświadczenia 
z brom em , chlorkiem , siarką , selenem  i arsenem  
w ydały podobny rezu lta t. P a ry  tych  ciał m uszą 
być rozżarzone przez ogrzanie do tem pera tu ry , 
w k tó re j ru ra  szklana s ta je  się m iękką, w tedy 
św iatło , przez rozżarzone te p a ry  w ysłane, daje 
widmo ciągłe. Pom iędzy w ysyłaniem  więc a  po 
chłanianiem  prom ieni nie zachodzi tu  zw iązek ta k  
ścisły, ja k  tego  praw o Kirchoffa w ym aga. F osfor 
w szakże przez rozgrzan ie  świecącym się nie s ta 
je ,  co przypisać należy zapewne tem u, że p a ra  
jego  je s t  bezbarw na.— B adanie p a r  m etalicznych 
przedstaw iało  trudności w iększe, ale dośw iadcze
n ia  wykazały, że gęsta  p a ra  sodowa zachow uje się 
podobnie, ja k  jo d  i inne pary  barw ne, abso rpcy j
ne je j widmo je s t  prążkow ane, w ysyła zaś św iatło 
wszelkich prom ieni i w ydaje widmo ciągłe; p rzy  
zm niejszeniu gęstości widmo pary  sodowej p rz e 
chodzi w lin ijne. Z daje się w szakże, że i p rzy  
gęstej parze  sodowej w tem pera tu rze  wyższej z a 
m iast św iatła ciągłego w ysłęp u ją  sm ugi, k tó re  od
pow iadają sm ugom  absorpcyjnym , gdy bowiem 
obserw uje się św iafo  w tem p era tu rze  najw yższej, 
j a k ą  p rzy rząd  dopuszcza, nie b lednie ono je d n o 
sta jn ie  we w szystkich częściach widma. Opisane

tu  zjaw iska dotyczą bardzo  ściśle zasad analizy 
spektralnej i w krótce zapew ne zostaną dokładniej 
zbadane.

S. K.

—  Grafofon W służbie telefonicznej. W  Ame
ryce robiono ju ż  k ilkakro tne  próby  w celu u s ta 
wienia w oddziałach telefonicznych aparatów , 
k tó re  daw ałyby odpowiednie znaki abonentom  
w razie, gdyby pożądane połączenie było obsa
dzone; w ten sposób chciano ulżyć telefonistkom , 
k tó re , bądź co bądź, w godzinach służbowych aż 
nadto m ają  mówienia. W  „N ew E ng land  Telepho- 
ne and Telegraph C om p.” w Bostonie próbow ano 
zastosow ać w tym  celu grafofon. P rzeznaczeniem  
ap a ra tu  miało być odzywanie się do abonenta 
z wciąż pow tarzającem  się: „za ję te , p roszę się
zgłosić za 5 m in u t.” Jeś li tedy zachodzi p o trze 
ba  odmownego odpow iedzenia abonentow i, te le 
fon istka łączy obwód p rąd u , w k tó ry  w łączony 
je s t  grafofon, z przew odnikam i w ołającego abo
nenta  na czas ta k  długi, aby grafofon, poruszany 
sta le  przez mechanizm  zegarow y, a zatem  wciąż 
mówiący powyższe słowa, był w stanie pow tórzyć 
je  k ilkakrotn ie.

Cylinder grafofonu należy codziennie zm ie
niać; na nowym w inny być powyższe słowa raz 
po razie  bez odstępów umieszczone. „E lect. 
R eyiew ,” donosząc o nowem tem urządzeniu , ko 
m unikuje, że abonenci, nie będąc przygotow ani 
do te j nowości, w pierw szych dniach nie m ogli się 
do niej przyzw yczaić.

F. FI.

—  Wyładowanie elektryczne drętwy. P rzy  
pomocy um yślnie do celu tego zbudow anych 
przyrządów  p. A rsonval p rzeprow adził badania 
nad  wyładow aniem  elektrycznem  drętw y czyli 
p łaszczk i elektrycznej; p rzyrządy  te notow ały 
w szystkie fazy  w yładowania i w każdej chwili 
m ierzyły natężenie, ja k o  też siłę elektrow zbudza- 
ją c ą  p rąd u  w ytw arzanego przez zw ierzę.— D o
św iadczenia te  okazały, że p rąd  zachow uje 
zaw sze k ierunek niezm ienny, przyczem  g rzb ie t 
tw orzy  biegun dodatni, a brzuch biegun ujem ny. 
W yładow anie je s t  przeryw ane i sk łada się z 4 do 
12 wyładowań częściowych, następujących po 
sobie w odstępach około Yioo sekundy; w yłado
wanie ogólne odpow iada postaci linii krzyw ej, 
k tó ra  p rzedstaw ia i przeb ieg  skurczu  m ięśniowe
go, dosięgając szybko swego m aximum po 2/ 100 
lub 3/ 100 sekundy, schodząc następnie do zera  po 
10/ioo l5/ioo sekundy. Natężenie p rąd u  je s t  
bardzo  znaczne i u  zw ierzęcia, m ającego 30 cm 
w średnicy, wynosi od 1 do 7 am perów, siła zaś 
elek‘row zbudzająca przypada w granicach 10 do 
17 wolt; obie te  wielkości są zupełnie zależne od 
woli zw ierzęcia, k tóre  wyładowania swe s topn iu 
je , ja k  skurcze swych mięśmi. Siłę w yładow ania 
drętw y m ożna ujaw nić naw et w sposób bardzo 
widoczny, łącząc oba p rzy rządy  elektryczne
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z lam pą żarow ą; pod w pływem w yładow ania 
włókno węglowe rozżarza  się do białości o lśnie
w ającej. Po  k ilku  jed n ak  uderzen iach  zw ierzę 
doznaje w yczerpania i lam pa ju ż  się nie zapala . 
Gdy lam pa połączona je s t  z jed n y m  ty lko  p rz y 
rządem , ten  się tylko w yczerpuje, a  po p rzen ie 
sieniu na p rzy rząd  drug i lam pa zapala  się znow u. 
P rzy  wyładowaniu p rzy rząd  w ydaje dźw ięk, ja k  
m ięsień kurczący  się dobrow olnie; ton  ten  je s t  
wyższy od tonu  mięśniowego i odpow iada około 
100  drganiom  na sekundę.— Z dośw iadczeń tych 
wnieść m ożna, że o rgan  e lek tryczny  zachow uje 
się ja k  m ięsień i że w ytw arzanie elektryczności 
w tym  organie zależy od zm ian napięc ia p o 
wierzchniowego, ja k  to, w edług b ad ań  au to ra , 
dzieje się i ze zm ianą e lek tryczną m ięśnia.—  ̂
Zgodność ta  objaw ów  elektrycznych i mięśnio- 
wyoh daje nadzieję, że obie te  spraw y, w ytw arza
nie energii elektrycznej i w ytw arzanie energii 
m ięśniowej, w zajem nie dopom ogą do w yjaśnienia 
obu procesów.

S. K.

—  Porażenie słoneczne, k tó re  ta k  często za 
b ija  żołnierzy podczas m arszo w i manew rów , było 
przedm iotem  badań  pp . L avezana i R egnarda. 
W ychodząc z p rzypuszczenia , że w łaściwe n ie
bezpieczeństw o sprow adza tu  nadm ierny  ruch  
i znużenie m ięśniowe, badacze ci zam knęli dw a 
psy w zbiorniku, k tórego tem p e ra tu ra  m ogła 
stopniowo być podnoszona do 35°, 40° i wyżej. 
Jeden  pies pozostaw ał w spoczynku, gdy d rug i 
zm uszony był ustaw icznie po ruszać  się na  o b ra 
cającym  się bębnie. Ju ż  w tem p era tu rze  36° do 
4 6° ten  o sta tn i bardzo  był osłabiony i oddech 
m iał przyśpieszony do 260  na  m inutę, podczas 
gdy pies spoczyw ający czuł się w tej ciepłocie 
zupełnie dobrze. P rzy  55° p ies b iegający  zdechł, 
zaś spoczyw ający żył jeszcze  p rzez  d łuższy czas 
p rzy  60° i dopiero u leg ł tej tem p era tu rze  po k il
ku  godzinach. O ględziny pośm iertne  i badanie 
krw i nie da ły  żadnych w skazów ek co do p rzy czy 
ny śm ierci, a  fizyologowie pow yżsi sąd zą , że z a 
chodzi w tym  raz ie  zakłócenie w funkcyach o środ 
ków nerwowych, nie zaś sam o zatrucie  w skutek  
nagrom adzenia  się dw utlenku  w ęgla, ja k  to  daw 
niej przypuszczano.

M. FI. 

—  Wydzieliny roślin. P . Tschirch podaje
w „Botanisches C en tra lb la tt” , że we w szystkich j  

przypadkach  norm alnych, w k tó rych  obserwow ał 
tw orzenie się wydzielin u  roślin , p rzekonał się, 
że było to  sp raw ą nie p ro top lazm y, ale ściany 
kom órki. W  gruczołkach oleistych roślin  w ar- I 
gowych i złożonych w ydzielanie pochodzi jedyn ie 
z w ew nętrznej w arstw y ściany kom órkow ej; toż i 
samo m a m iejsce u  roślin  m otylkow ych. W y
dzieliny nad to  nie pow stają  nigdy p rzez  p rzeo 
brażenie substancyi sam ej celu lozy.— O bserw acya j 
ta  stosuje się i do żywic, k tó re  p . Tschirch uw aża, 
ja k o  złożone z kwasów arom atycznych i pew nej

g ru p y  właściwej alkoholów, nazw anych p rzez  
n iego rezynolam i.

T. R.

—  Mięśnie oddzielone od c ia ła  pob iera ją
z pow ie trza  tlen  i w ydziela ją  dw utlenek w ęgla, 
podobnie j a k  norm alne, funkcyonujące jeszcze  
w żywem ciele m ięśnie. W iadom o w szakże ju ż  
oddaw na, dzięki Valentinowi, M ateucciem u i H er
m anowi, że stosunek tych obudw u gazów  odchyla 
się w w yciętych m ięśniach znacznie od stosunku  
norm alnego, że ilość pobieranego tlenu  do ilości 
wydzielanego dw utlenku  w ęgla nie pozostaje  
w żadnej określonej p roporcyi. Również nie 
znajdow ano żadnego stosunku  do stopnia żyw ot
ności wyciętych mięśni. Obecnie p . J .  T isso t 
w ykonał doświadczenie nad wymianą gazów  w wy
ciętych m ięśniach żaby p rzy  rozm aitych tem pe
ra tu ra c h  i zauw ażył, że ilość w ydzielonego C 0 2 
w zrosła  w raz z tem p e ra tu rą  od 0 ,1 7 0  cm3 p rzy  
17° do 0 ,7 7 6  cm3 przy  70°. N atom iast ilość po
branego tlenu  p rzy  podobnem  podniesieniu tem 
p e ra tu ry  naprzód  w zrasta  od  0 ,2 1 0  cm3 p rzy  15° 
do 0 ,4 8 0  cm3 p rzy  27°, lecz następnie opadar 
a  p rzy  42° wynosi ju ż  ty lko 0 ,105  cm3. S tąd  
w nosi p . F ischer, że w ydzielanie C 0 2, okazujące 
swe m axim um  p rzy  tem pera tu rze  zab ija jącej m ię
sień , nie m a nic w spólnego z fizyologiczną czyn 
nością. N atom iast pobieranie tlenu uw ażać n a 
leży  za funkcyą norm alną, gdyż dochodzi ono d a  
m axim um  w tem p era tu rze  najw iększej spraw no
ści m ięśnia.

(Com p. rend.).

M. FI.

—  Czynność fizyologiczną gruczołu tarczo
wego niedostatecznie je s t  dotychczas poznana- 
Pom im o to  na  podstaw ie pewnych em pirycznych 
spostrzeżeń  używ a się wyciągów tego gruczołu  
w ostatn ich  czasach przeciw  n iektórym  cierp ie
niom . Chem iczny skład  tych wyciągów m ało 
je s t  nam  znany. Obecnie p . N otkin otrzym ał 
z g ruczo łu  tego ciało białkow e, k tó re  nazw ał 
ty reop ro te idem  i k tó re  okazało się mocno tru ją - 
cem. W  pew nych w arunkach chemicznych m oż
na  z tego p ro te idu  odszczepić w odan węgla. 
Z as łrzyknięte  zw ierzętom  nowe to  ciało białkow e 
nap rzód  dzia ła  drażniąco, później p o raża jąco  
i najpew niej wpływa na ośrodki nerwowe. W ed
łu g  poglądu  au to ra  ciało to  je s t  ową trucizną , 
k tó ra  skupia się w organizm ie zw ierzęcia po w y
cięciu gruczołu  tarczow ego. N ie należy w szakże 
uw ażać tego ja d u  za p ro d u k t sam ego gruczołu  
tarczow ego; je s t  on raczej w ytw orem  ogólnej 
p rzem iany m atery i. Czynność fizyologiczną g ru 
czo łu  tarczow ego polegać m a właśnie na  tem , że 
p rzy  pomocy w ydzielanego ferm entu  niszczy,, 
czyni n ieszkodliw ą ową truciznę białkow ą.

M. FI.
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—  Przypuszczalne odkrycie komety. P . L .
Sw ift w L os A ngeles, w K aliforn i południow ej, 
dostrzeg ł d. 29 czerw ca w gw iazdozbiorze Ryb 
u tw ór m gławicowy, k tórego  w szakże d. 4  lipca 
odszukać ju ż  nie mógł. Nie m ożna więc roz
strzygnąć, czy to  by ła  kom eta .— U derzający  je s t  
w ogólności b rak  kom et w ostatnim  czasie; od 
stycznia żadnej ju ż  nie obserw ow ano. K om ety 
r .  1894 , z w yjątk iem  jed n e j, były to  kom ety 
peryodyczne o k ró tk im  czasie obiegu, k tó re  tedy  
często w racają, a pow rót ich był zapow iedziany.

s. K.

*  —  Osobliwy tw ór kopalny, znajdu jący  się 
w N ebrasce i D akocie południow ej, opisał w roku  
1893 prof. B arbou r pod  nazw ą D aem onelix. 
P aste rze  tam eczni nazyw ają go „g rajcark iem  
dyabelskim ” lub  „robakiem  kopalnym .” D la 
zbadania tej w ykopaliny udała  się do tych  słabo 
zaludnionych okolic w ypraw a naukow a, a  o re 
zu lta tach  je j złożył niedaw no spraw ę p. F . C. 
K enyon w piśm ie „A m erican N a tu ra lis t.” —  D o
brze  zachow ane okazy tego  tw oru  sk ład a ją  zię 
z p rę ta  pionowego, sp iraln ie skręconego, a opa
trzonego w podstaw ie dodatk iem  ogoniastym , 
k tó ry  się zw raca k u  górze, tw orząc z częścią sp i
ra ln ą  k ą t ostry . N ajw iększa ilość skrętów , ja k ą  
na jednym  okazie napotkano, wynosi 13 , a  ogól
na  ich wysokość przechodzi 8  s ‘óp, szypułka ogo
n iasta  tego okazu m iała 13 stóp  długości. N ie
kiedy napo tykają  się śruby  bez szypułki, sk rę ty  
zaś p rzeb iegają  ju ż  to  na  praw o ju ż  n a  lewo, 
rozłożone bądź szeroko, bądź gęsto skupione; 
częściej w ystępują p rę ty  z niewielu tylko sk rę ta 
mi i z szypu łką k ró tką .

Osobliwe te  w ykopaliny u tw orzone są  z sub- 
stancyi b iałej, tw ardszej nieco aniżeli w apień, 
w k tórym  są rozm ieszczone i po k tórego  zwie
trzen iu  wypukło w ystępują. Pow ierzchnia sk rę 
tów  byw a g ładką lub  chropaw ą, a  n iekiedy węz- 
łow atą. W  odłam ie wyróżnić się daje  b iały  p ie rś
cień zew nętrzny, k tó ry  o tacza w ielkie ją d ro , b a r
wy tak iej ja k  skała o taczająca i m iększe, aniżeli 
obejm ujący j ą  pierścień.

Tw ory te  są  do tąd  zupełnie zagadkow e; nie
k tó rzy  uw ażają  je  z a  korzen ie  roślin  wodnych, 
inni jedyn ie  za  skam ieniałe odciski legow isk pod
ziemnych, wyżłobionych p rzez  niew ielkie jak ieś  
zw ierzątko, z rzęd u  gryzących. P rzy toczeni 
w szakże badacze, pp . B arbour i K enyon, domysły 
te odpierają. Podobnie k rę tą  d rogę mogłoby 
w prawdzie wywiercić pew ne zw ierzę, trudno  
wszakże przypuścić, by  d roga tak a  w p iasku  r u 
chomym zatrzym ała czvsłość i  dokładność, swych

ścian, ja k u  zachował odcisk w ewnętrzny, k tó ry  
dotychczas p rze trw ał. N iepodając z resz tą  żad 
nych przypuszczeń co do natu ry  tego  zagadko
wego tw oru, w yobraża sobie p . K enyon rozwój 
jeg o  w sposób, w skazany na  załączonej rycinie: 
Szypułka wydobywaj ąca się z boku śruby  i z gór- 
nego je j końca, zapuszcza się w głąb i  po pew 
nym  odstępie wysyła dalszą szrubę, skąd tw orzy 
się długi ich szereg kolejny.

T. B.

—  Śnieg W  Arabii. W yobrażam y sobie 
zwykle, że A rab ia  zgoła nie zna zimna; z dostrze
żeń wszakże podróżnika N oldego, przytoczonych 
przez  „G lobus,” okazuje się, że dzieje się ta m  
inaczej. W  pustyni N ejed, w A rabii w ew nętrz
nej, pod 28° szer. półn., tem p era tu ra  w nocy 
opada do — 5°, a  naw et do — 10° C, chociaż 
dnie są  gorące. Zm iany tem pera tu ry  są  tam  
nagłe. D nia 1 lutego 1893 , w południe, te rm o
m etr wskazywał 5,5° p rzy  w ietrze zim nym ; 
o godzinie 2 wskazywał + 6 ° ,  o godz. 4  + 7 ,5 ° ,  
a w tej chwili niespodzianie poskoczył aż do 
2 5 ,5°, po zachodzie zaś słońca opadł do — 8°, 
a  najn iższa tem p era tu ra  w ciągu te j nocy w yno
siła — 11°. D nia następnego okolica dotkniętą  
została  zaw ieją śnieżną, k tó ra  pokryła pustynię 
w arstw ą śniegu, grubości k ilku  cm, co nadaw ało 
je j  pozór raczej stepu okolicy chłodnej, aniżeli 
p usfyni arabskiej.

T .B .

—  Początek zwyczaju tatuowania. W  ostat- 
niem  spraw ozdaniu  rocznem  b iura etnologicznego 
Stanów  Zjednoczonych w ylicza p. J . W . Pow ell, 
na  podstaw ie starannych poszukiw ań, następnych 
siedemnaście przyczyn, k tó re  wywołały w różnych 
okolicach ziem i zwyczaj ta tuow ania ciała, a  m ia
nowicie: 1) W yróżnianie wolnych członków p le 
m ienia od niewolników. 2) W yróżnianie stanu 
wyższego od niższego. 3) Oznaki wytrwałości 
w znoszeniu zadawanych cierpień p rzy  cerem o
niach dojrzałości. 4) O znaki waleczności oso
bistej w życiu pryw atnem . 5) Odznaczenie 
za  czyny w ojenne. 6) Symbolika relig ijna.
7) Ś rodki ochronne przeciw  różnym chorobem.
8) Ś rodki lecznicze w istniejącej ju ż  chorobie.
9) P iętnow anie ja k o  oznaka niełaski. 10) O zna
k i u  kobiet gotowości w ejścia w zw iązek m ałżeń
ski, a niekiedy 11) i uzdatnienia  do m ałżeństw a.
12) O znaki tożsam ości czyli dowody osobisto.
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13) P onę ta  d la  płci drugiej. 14) P rzejm ow anie 
n ieprzyjació ł postrachem . 15) Ś rodek czaro 
dziejski, zapew niający ochronę od ran . 16);O zna- 
k i sprow adzające szczęście. 17) O znaki na leże
n ia  do pewnego stow arzyszenia ta jem niczego .—  
W idzim y więc, że au to r nie zalicza do tych  p rz y 
czyn chęci upiększania ciała, co do tąd  uw ażanem  
było za główny cel ta tuow ania, chyba, że cel ten  
zaw iera się w punkcie trzynastym .

T. R.

—  Obracająca się w ieża obserwacyjna. Jes t-
to  ostatn ia  nowość sensacyjnej pomysłowości am e
rykańsk ie j. P ierw szy egzem plarz m a być u s ta 
wiony w A tlantic City. Je s tto  ze s ta li, n ad zw y 
czaj lekko lecz bezpiecznie zbudow ana w ieżyczka. 
Pi'zy pom ocy elew atorów  dostać się będzie m ożna 
na  szczyt je j ,  na k tórym  zn a jd u je  się p la tfo rm a, 
jed n ak że  n iepodobna do zw ykłych. N iem ożna 
tam  u góry spacerow ać w celu podziw iania okolic, 
natom iast p la tfo rm a ta  je s t  ruchom a około swej 
osi. O bserw ator um ieszcza się m ożliw ie w ygod

nie w jed n em  z ustaw ionych tam  150 k rzese ł b u 
ja jący ch  się, a  w ruch  w praw iona p la tfo rm a daje 
m u możność zachw ycania się n a tu rą  m iejsco
wości.

F. F.

—  Prędkość okrętów. Ryw alizacya okrętów  
pod  względem  prędkości ograniczała się dotych
czas do kom unikacyi m iędzy E u ro p ą  a S tanam i 
Z jednoczonem i. W alka  w szakże ogarn ia  te raz  
i  inne linie. D zienniki donoszą, że o k rę t „Cale- 
don ia ,” należący do tow arzystw a „P en insu lar and 
orien ta l S team N avigation ,” p rzeby ł drogę z B om 
b a ju  do B rind isi w ciągu  10 dni i 2 godzin. 
Sprow adzone przezeń  listy  rozdane być mogły 
w L ondynie w dw anaście dni po w ysłaniu z Bom 
ba ju .

(L a N a tu rę ).

T. R.

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 31 lipca do 6 sierpnia 1895 r.

(ze spostrzeżeń na staey i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i R olnictw a w  W arszaw ie).

D
zi

eń

B arom etr 
700  mm -f- T em p era tu ra w st. p  K ierunek  w ia tru  

Szybkość w m etrach
1 Tin HplriinrlA

Sum a

opadu
U w a g i .

7 r. 1 p. | 9  w. 7 r . 1 p 9  w. N ajw .|N ajn.

31 s. 52,1
I

52,4  J 52,4 16,6 19,3 19,2 21,5
!

14,5 p'7 W 3,N2,NW ‘ 5,3 # 7 w  nocy.
1 C. 51,1 48,2 47,2 16,5 18,3 16,6 21,1 14,2 85 SE3,E \W 4 29,0 •  od południa z krótk.
2 P. 48,5 49.3  1 49,7 15,0 18,6 17,« 19,9 14,0 78 W2,NW 3,E* — przerwami
3 S. 4^,9 47,8  j 46,8 14,6 20,4 17.8 21,5 13.5 76 NE3,SE5,SE3 —
4 N . 4 '.4 40.8 j 40,8 19.1 24,6 2o ,5 2ó,o 16,0 68 S E 7,W 4,W3 4,5 •  chwil, około lo  a. m.
r> P. 40,4 4 o,3 | 37.0 17,9 20,7 18,5 22,3 16.6 [83 E S3,ES5,ES3 5 ,o •  drobny około 1 p. m.
6  w . »3,4 35,9 ) 40,0

1
16,2 l 5 ,o 16,8 19,0 l 5 ,o 87 W 7,W 12,W 2 3,4 /  •  cały dzień.

Ś red n ia  44,9 18,1 76 47,2
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