
DLA ROZRYWKI I NAUKI. 
Z DZIEDZIN ODKRYĆ I WY- 

NALAZKÓW. 

(Telegraf bez drutu. — Ogrzewa- 
nie elektryczne. — ''Pływa- 

jąca skała.") 
Jedna z wielkich niedogodno- 

ści telegrafu bez drutu polega, 
jak wiadomo, na tem, że fale ele- 

ktryczne, niosące telegram, roz- 

chodzą się od stacyi telegrafują- 
cej we wszystkich kierunkach, a 

więc mogą być otrzymane na sta- 

cyi,-do której wcale nie telegra- 
fowano. By usunąć tę ważną nie- 

dogodność podanych było kilka 

sposobów. Między innemi odbyły 
się niedawno próby nad metodą, 
przedstawioną przez Włocha A- 
leksandra Arton. Wyniki prób 
zakomunikowano rzymskiej "A- 
cademia dei Lincei." Sposób po- 

lega na tem, że używa się fal ko- 
listo albo eliptycznie polaryzo- 
wanych, takich fal, w których 
cząstki eteru drgają nie prosto- 
padle do kierunku rozchodzenia 

się fal, jak to bywa z zwykłych 
jego falach, ale poruszają się 
wzdłuż kół, lub elips. Wykonano 
cztery serye doświadczeń i 

stwierdzono, że telegramom mo- 

żna nadać żądany kierunek. W 

ostatniej seryi doślwiadczeń wy- 
słano telegram z Monte Maria 
w Rzymie na wyspę Magdaleny. 
Nu- stacyi, znajdującej się na wy- 

spie Ponza prawie na tej samej 
linii, aparat nie wskazał nawet 

śladów telegramu. Przy dokona- 

nych doświadczeniach zauważo- 

no jeszcze jedną wygodę tego 
sposobu: maszty, używane do 

odbierania fal elektrycznych, mo- 

gły mieć znacznie mniejszą wy- 
sokość bez szkody dla telegrafo- 
wania, co ma ważne znaczenie ze 

j 
względu na koszta budowy. W 

Stanach Zjednoczonych uniwer- i 

sytet "Purdue University" wy- 
1 

konał próby telegrafowania bez 

drutu do pociągów, będących w 

ruchu. Istnieje projekt zaopa- 
trzenia każdego maszynisty, 1 

przyrządem do telegrafowania 
bez drutu, w celu komunikacyi z 

pociągiem bez potrzeby jego za- 

trzymywania. j 

* 

Użycie prądu elektrycznego j 
clla gotowania, ogrzewania i luto- ; 

wania zajęło w nowszych czasach j 
jedno z pierwszych miejsc, szcze- 

gólnie od czasu, gdy Moissan w 

r. 1S92 dowiódł swoim piecem 
elektrycznym, że można otrzy- 
mać za pomocą łuku elektryczne- j 
go temperaturę 3500 stopni C. 

Ciepło za pomocą prądu elektry- i 

cznego można otrzymać dwoma 

sposobami. Przewodnik prądu, j 
w pewnem miejscu przerywa się, | 
a między końcami jego, wpra- j 
wionemi zwykle w węgiel w po- I 

staci stożka zjawia się łukvświe- I 

tlny, posiadający wysoką tempe- 

raturę. Drugi sposób polega na 

tem, że absolutne przewodniki e- 

lektryczności nie istnieją, każdy 
bowiem stawia prądowi pewien 
opór większy, lub mniejszy, za- 

leżnie od natury przewodnika i 

jego grubości. Im przewodnik 
jest cieńszy, tem jego opór wię- 
kszy, a im grubszy, tem opór 
mniejszy, podobnie, jak tej sa- 

1 

mej liczbie osób trudniej przecis- ; 

nąć się przez bramę wąską, niż 

przez szeroką. ,I 
Wskutek tego oporu, traci się 

| 

pewna część energii elektrycznej; 
ale według powszechnego prawa 
zachowania energii, nie traci się 
ona właściwie, ale przyjmuje in- 

ny. kształt: ciepła. Wskutek więc 
oporu przewodnika zmniejsza się 
siła prądu, a zjawia się ciepło. I- 
lość ciepła tem jest większa, im 

większy opór przewodnika i im 

większa siła prądu. Wytw<5rzt>ne 
ciepło można używać dla różnych 
celów. Pierwszy sposób daje mo- 

żność ześrodkowania znacznej 
ilości ciepła na małej przestrzeni, 
przedstawia jednak niedogodność 
że ilości tej nie można regulować. 
W drugim sposobie można.regu- 
lować ilość ciepła, regulując opór 
przewodnika. 

Dotychczas używano, jako 
przewodnika, platynę i nikiel, 

ponieważ ich opór — a więc i i- 
lość ciepła — jest znaczną. Meta- 
le te jednak są kosztowne, z dru- 

giej strony zaś otrzymana tem- 

peratura nie może przejść 1700 
stopni C., ponieważ wtedy prze- 
chodzą w stan ciekły. Szukano in- 
nego przewodnika. Wybrano wę- 

giel, który tak trudno ulega dzia- 
łaniu ciepła, że dotąd nie zdoła- 
no otrzymać go w stanie cie- 

kłym. Aby zrobić go odpowied- 
niejszym dla wskazanego celu, 
zmięszano go z innymi dodatka- 

mi, z grafitem, karborundum i 

odpowiednio przygotowano. Ta 

nowa masa otrzymała fantasty- 
czną nazwę "kryptol". Sposób u- 

życia kryptolu jest bardzo pro- 
sty: między elektrodami, tj. koń- 
cami przewodnika wsuwa się w 

razie potrzeby płytkę kryptolu; 
prąd wskutek tego zamyka się 
i w krótkim czasie kryptol zna- 

cznie się zagrzewa, o czem świad- 

czą małe iskierki światła, prze- 
biegające między cząstkami kry- 
ptolu. Fdy na tej płytce kryptolu 
umieśici się przyrząd! do zagrze- 
wania, w krótkim czasie jest on 

gotów do użycia. Temperaturę 
można regulować, zmieniając i 

siłę prądu elektrycznego i gru- 
bość płytki, zastępując ją inną 
innej grubości. 

W ten sposób są skonstruowa- 
ne przyrządy dla zagrzewania 
wody, piecyki do ogrzewania po- 

koi, żelazka do prasowania, ma- 

! szynki do palenia kawy. Kryptol 
ma zastosowanie i w przemyśle, 
np. do opalania pieców kaflo- 

wych, tyglów itd. W tych ostat- 

nich temperatura może być do- 

prowadzona do 1800 stopni C. i 

wyżej. Kryptol jest wreszcie bar- 

dzo użyteczny w laboratoryach: 
do ogrzewania piecyków, w któ- 

rych chemicy robią analizę mate- 

ryj organicznych. Kryptol daje 
możność otrzymania temperatury 
3000 stopni C., albowiem wy- 

trzymuję tę temperaturę. Kryp- 
tol wreszcie ma tę wyższość 
przed innymi materyałami, że nie 

potrzebuje na długo prądu, po- 
nieważ ze względu na swoją nie- 

metaliczną naturę jest złym prze- 
wodnikiem ciepła. 

* 

Miano największego parostat- 
ku w świecie ma obecnie angiel- 
ski olbrzym parowiec "Baltic", 
należący do towarzystwa "White 
star Linę". Dopiero zeszłego la- 
ta otrzymał chrzest wodny, prze- j 
płynąwszy po raz pierwszy o- i 

cean. Jest większy o 1500 t. od 

uważanego dotychczas za naj- 
większy parowca "Great East-ij 
ern." Budowała go angielska fir- 

ma Harland and Wolff w Bel- I 
fast w Irlandyi. Ma 221.25 m- 

długości, 22,500 ton pojemno- 
ści i 28,000 ton ładunku. Waży 
sam 15,000 ton t. j. 15 milionów ! 

klg.! Tasama firma zbudowała 

jego maszyny, których siła jest j 
poprostu olbrzymia: 13,000 koni 

Darowych. Pomimo tego siła mo- 

orów jest tak wyrównana, aby 
•parowiec ulegał najmniejszym 
wstrząśnieniom, które istnieją w 

każdym parowcu jak i w każ- 

dym pociągu, a zależą od tej o- 

koliczności,. że maszyna zawiera 

w sobie części ruchome. Szyb- 
kość parowca olbrzyma wynosi 
tylko i6*4 — 17 węzłów na go- 

dzinę; więc jest mniejsza, aniżeli 

szybkość niemieckich najwięk- 
szych parostatków "Deutsch- 
land" i "Kaiser Wilhelm II" (23 
i pół węzła na godzinę). Towa- 

rzystwu jednak chodziło przy 
zbudowaniu tego statku nie tyle 
o możliwie największą szybkość, 
ile o dostarczenie pasażerom jak 
największych wygód i obszer- 

nych lokali; pod tym względem 
zaś przez dłuższy czas nie da się 
on prześcignąć. Dzięki umiejęt- 
nemu budowaniu, parowiec po- 
mimo ogromnych rozmiarów i 

wagi, w wodzie wydaje się lżej- 
szym i zgrabniejszym aniżeli 

fftjbożna było przypuszczać. Zaj- 
mujące są szczegóły o wewnę- 

trznym urządzeniu tej "pływa- 
jącej skały" — jak nazywają sta- 

tek, mieszczący, w sobie 350 1. 

załogi i 3,000 pasażerów. Składa 

się z dziesięciu przedziałów, al- 

bo piętr, z których 7 jest nad 

poziomem morza. 

Pierwsze piętro stanowi zwy- 

kły pokład; drugie piętro mie- 
ści czytelnie i sale do palenia pa- 
sażerów pierwszej klasy; na trze- 

ciem piętrze są miejsca dla pasa- 
żerów, rodzaj galeryi naokoło 
statku i kabiny pierwszej klasy; 
czwarte piętro obejmuje kabiny 
pierwszej klasy i sale dla palenia 
drugiej klasy; piąte piętro zawie- 
ra olbrzymie luksusowe jadalnie; 
szóste piętro mieści kabiny dru- 

giej klasy; w siódmem piętrze, 
ostatniem nad poziomem morza 

są składy prowiantu, węgla i ka- 

biny oficerów; ósme znów skła- 

dy, a dziewiąte olbrzymie sale 

maszynowe. Parowiec ma dwie 

śruby. Największe niemieckie pa- 
rostatki "'Deutschland" linii 

Hamburg Ameryka ma tylko 
208.5 m. długości a "lvaiser Wil- 

helm II", należący do "Bremer 

Lloyd" — tylko 215 m. długości; 
wkrótce jednak palma pierw- 
szeństwa w posiadaniu najwięk- 
szego parowca przejść ma znów 

w ręce Niemców, gdy skończy 
I się budowa parowca "Kaiserin 

Augustę Victoria," linii Ham- 

burg Ameryka, znajdującego się 
obecnie w Szczecinie. Olbrzym 
ten będzie miał 25,000 ton pojem- 
ności. , 

W KRAINIE KARŁÓW. | 

Słynny podróżnik Colonel Har- | 
! rison wydał tymi dniami piękną ' 

! książkę, zawierającą opis ekspe- 
dycyi w niezbadane jeszcze, nie- 

dostępne lasy krainy Kongo w A- 

fryce środkowej. Harrison wy- 

brał się w drogę w towarzystwie 
inżyniera Browne'a i Araba, za- 

mieszkałego w owych stronach. 

Po przekroczeniu rzeki Ituri, do- 

tarła ekspedycya aż do lasu Pig- 
mejów. Podróżnikom udało się 
skłonić kilku z owych bajecznie j 
małych ludzi, żyjących w głębi 
lasu, aby na przywitanie bladych 
olbrzymów zaprodukowali swe 

tańce. „Odwiedziło nas — opo- 
wiada Harrison — około 35ciu 
małych nagich ludzi, przeważnie 
mężczyzn. Mężczyźni mieli tylko 

[ małą przepaskę ze skóry jeleniej, ; 

kobiety zaś jako okrycie dwa pę- j 
ki liści. Stary jakiś wojownik bił 

w bęben, reszta puściła się w tan, 
który trwał około godziny. Daliś- 

my im płótno, sól i perły i popro- 

siliśmy ich, aby nas nazajutrz 
odwiedzili.'' 

W kniejach pigejskich wielce 

przykremi są muchy i mrówki, 
które po przez odzież torująsobie 
drogę do ciała ludzkiego. Wszę- 
dzie panuje cisza głęboka, przery- 
wana tylko od czasu do czasu 

głc^em jakiegoś ptaka, lub hała- 

sem wypadającej skądsiś bandy 
małp. Lasy są tak gęste w tam- 

tych okolicach, że promienie 
słońca nie przenikają do ich wnę- 
trza. Harrison pozyskał wkrótce 

zupełnie zaufanie tamecznej lud- 

ności, tak, iż wskazano mu drogę 
do jej wioszczyn z gałęzi i liści. 
Chatki te są szerokie na s!edm 

stóp zaledwie, wysokość ich wy- 
nosi cztery stopy. Wszyscy' mie- 

szkańcy wioski słuchają rozka- 

zów wybranego naczelnika, który 
rozstrzyga w sprawach spornych 
i decyduje o tern, na jakie miej- 
sce przenieść należy obóz. Karły 
te żyją bowiem koczowniczo. 
Kilka glinianych garnków i na- 

czyń z łupiny orzechów kokoso- 

wych na wodę — oto jedyne ich 

sprzęty domowe. Włosy ich są 
krótkie i kędzierzawe, a są one 

przedmiotem wielkiej troskliwo- 
ści karzełków, którzy stosownie 
do mody golą je tylko na połowie 
gjowy, albo pasmami. Długość 
ciała Pigmej czyków środkowej 
Arfyki wynosi od 3 stóp 10 cali 
do 4 stóp 5 cali. Niektóre karły 
są wcale tłuste. Kobiety są sil- 
niejsze od mężczyzn. 

Barwa ciała Pigmejczyków wa- 

ha się między barwą czarną a bla- 
do żółtą. Do rzeczy przez nich 

cenionych należą: druty miedzia- 
ne i mosiężne, które służą im do 

wyrabiania wszelakich przedmio- 
tów zdobniczych, następnie bar- 
wne perły i muszle różnej wiel- 
kośici. Broń wyrabiają w ten spo- 
sób, że topią kawały rudy żelaz- 

I nej w jamach, wydrążonych w 

ziemi, przyczem posługują się 
bardzo prymitywnymi miechami, 
zrobionymi ze skóry, cokolwiek 
garbowanej, a przymocowanej do 

trzciny bambusowej. Broń ich 

stanowia włócznie, noże i strza- 
*» 7 

ły, które świadczą chlubnie o ich 

zręczności, zwłaszcza, jeżeli się 
uwzględni, że jako narzędzia słu- 

żą im jedynie kamienie, ciosane 

w rozmaite kształty. 
Pigmejczycy żyją nader krót- 

ko. Mężczyźni rzadko osiągają 
czterdziesty rok życia. Dla ko- 
biet kres kycia przypada najpóź- 
niej na rok 35ty. Winne są temu 

warunki ich życia. Przez ośm 

miesięcy w roku pada deszcz co- 

dziennie, wskutek czego w la- 
sach tworzą się moczary. W tej 
porze deszczowej cierpią oni na 

brak żywności, i zaspakajają głód 
zdechłymi szczurami, myszami i 

żabami. z chorób ospa sroży się 
między nimi straszliwie. Prawie 

wszyscy cierpią na ustawiczny 
dokuczliwy kaszel. Dziwne są ich 

obyczaje matrymonialne." Żenią 
się zazwyczaj w ósmym lub dzie- 

wiątym roku życia. Mężczyźni 
kupują sobie żony za ccnę od 3 
do I5stu włóczni. Konkury roz- 

poczynają się w ten sposob, ze 

mężczyzna daje ojcu swej oblu- 

bienicy włócznię. Jeśli oświad- 
czyny zostały przyjęte, wtedy 
mężczyzna ów przybywa z drugą 
włócznią do ojca swej wybranej. 
Konkurentowi wolno jest zabrać 
sobie kobietę do domu wtenczas 

tylko, jeśli wszystkie włócznie 
dostarczył. 

Wolno każdemu mężczyźnie 
mieć tyle żon, ile jest w stanie so- 

bie kupić. Gdy urodzi się dziecko 
rodzaju męskiego, panuje radość 
w domu, jeśli zaś na świat przyj- 
dzie dziewczyna, to ojciec oćwi- 
czają natychmiast od stóp do 
głowy pękiem liści bana.iowych. 
Wymiar sprawiedliwości odbywa 
się u karzełków tych krótko i 

sprężyście. W razie zabójstwa 
najbliższy krewny zamordowane- 
go poszukuje winnego, a wyśle- 
dziwszy napada i zabija go. 

o 

Po najlepsze szczero z!ote 
ślubne obrączki idźcie do jedyne- 
go polskiego składu zegarmistrzo- 
wskiego na Milwaukee ave.—do 

M. Wojteckiego, 
x 677 Milwaukee ave. 

o 

Szlachetny kapłan. 
Grono parafian z Słobódki- 

dżuryńskiej (powiat czortkow- 
ski) nadesłało następujące pi- 
smo: Przed siedmiu laty przybył 
do naszej wioski X. Ignacy Rak- 

szyński, aby objąć stanowisko 
expozyta. Była tu bowiem wów- 
czas tylko mała, waląca się ka- 

pliczka, mieszkanie zaś księdza 
składało się z jednej malej izdeb- 
ki z kuchenką, pod nędzną strze- 

chą. Beneficyum expozyta skła- 
dało się — prócz szczupłej pen- 
sy jki — z 4 morgów pola. Mimo 

tych bardzo ciężkich warunków 

bytu, mimo niedostatku, a na- 

wet ubóstwa, X. Rakszyński za- 

wsze z wesołą i uśmiechniętą 
twarzą spełniał gorliwie swe 

żmudne obowiązki. Podczas tej 
pracy wspominał często, iż ma- 

rzy o skromnym, kościółku, któ- 

ryby stanąć miał w naszej wio- 

sce. Znający jednak stosunki 

miejscowe nie przypuszczali, a- 

by te "fantazye" księdza expozy- 
ta mogły się kiedyś ziścić. A- je- 
dnak! Mimo niesłychanych tru- 

dności i przeszkód, mimo braku 
zaufania w dokonanie takiego 
dzieła, mimo oporu ze strony pa- 

rafian, zniszczonych Polaków, 
mimo napaści pism ruskich, zdo- 

łał ks. Rakszyński myślą swą 

urzeczywistnić — i oto dziś stoi 

w wiosce naszej wykończony 
już, bardzo piękny kościół, a 

przy nim skromna plebania. Do- 

pełniwszy tego trudnego dzieła, 
osiągnąwszy cel swoich najszczy- 
tniejszych marzeń, zabrał się te- 

raz ks. Rakszyński z całą energią 
do podniesieenia społecznego i 

ekonomicznego stanu 

całej wioski. W 

tym celu urządza pogadanki w 

miesiącach zimowych — obecnie 

założył kasę Raiffeisena, prenu- 

meruje odpowiednie gazetki dla 

ludzi — a nosi się jeszcze z wie- 

lu dobrymi pomysłami, które nie- 

wątpliwie urzeczywistni dla do- 

bra narodu. 

i. s 

Wylecze w 5 dniachils^ 
Chco wyleczyć każdego mężczyzną cierpiącego na Varicocele, Stry1cti$3fr Zaraźliwe Zaka- 
żenie Krwi, Osłabienie Nerwowo, Uydrocele, albo Choroby MlędzykrflOsł,.. f 

Te korz?etna ofertą robimy dla wszystkich tych, którzy wydali swoja ptwi4»4fe'^*Wyle- czenia sio bez skutku, oprócz tego, aby udowodnić wszystkim tym. którzy byli IeczTOt pr*« 
tu/.in lub wiącej innych doktorów lecz bez skutku, Ze ja mam jedyny sposób za pomocą któ- 
rego Was raz na zawsze wyleczą. 

ME PŁAĆCIE ZA NIEWYLECZEN1E TYLKO ZA WYLECZENIE. 
Dolegliwości żołądka, wątroby 1 nerek, choć bardzo nawet zastarzałe, stanowczo wylecz*. 

PŁUCA. 
Którzy c-ierpif\ na dychawicą, 
bronchitis lub suchoty sta- 
nowczo wyleczą podług mo- 

jej najnowszej metody przez 
wdechiwanie Oxallnowego 
Gazu. 

PRYWATNE CHORO- 
BY MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą was szybko 1 raz 
na zawsze 1 to zupełnie ae- 
kretnie. 

PORADA DARMO. 

I Wylecznm na stule I 

iSpecyalietu Chorób I 
Kobiet i Mężczyzn. F 

■«7Vif5r.»>w6B ICTBMmH 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, ból w ple- 
cach białe upławy. wyleczone 
na stale moją metodą do lecze- 
nia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby skórne, jakoto: Kro- 
sty, wrzody, utrata włosów. Itd. 

Ja was wyleczę 
raz n» rausze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

DR.L.E. ZINS.24] W.MadisonSt.,rog Saogamon, CHICAGO. 
GODZINY OFISOWE: Od 8inej rano do 9tej wiecz. W Niedzielą od Otej ranodo6tej wlecz. 

Kolegium Św. Stanisława K. 
W CHICAGO, ILL. 

Nowy rok szkolny w Kolegium 
iSw. Stanisława Kostki rozpoczy* 

na się dnia 8-go Września, b. r. 

O katalog lub o bliższe informacye zgłosić się nale- 
ży do niżej podpisanego 

KS. J. KOSIŃSKI, C. R., 
W. JDiyision & Holt Sts. CHICAGO, ILL. 

Spółka Nakładowa 

Wydawnictwa 
Polskiego w Ameryce, 

BĘDĄC W POSIADANIU 
NAJLEPIEJ I PODŁUG NAJNOWSZEGO 

SYSTEMU URZĄDZONEJ 

r 

L DRUKARNI, 
zatrudniając przytem tylko unijnych, wykwalifikowa- 
nych pracowników, jest .w możności wykonywać 
wszelkie roboty w zakres drukarstwa wchodzące po 

możliwie nizkich cenach, w jak najkrótszym czaaie. 

II g II 

Konstytucye, 
Cyrkularze, 

Kwity kasowe, 
Afisze, Rachunki 

(Bill Hcads, 
Statements), 

Nagłówki 
do listów 

(.Letter-lieads), 

Szczególniej Towarzystwom 
Polskim zwraca uwagq na 

obok wyszczególnione 
roboty, któreml się 

zajmuje Bpe- 
cyalnle, 

TEJ DRUKUJĄC tW 

Karty adresowe 

{Business Cards), 
Karty wizytowe. 
Bilety i Programy 

na bale i 
obchody, 

Katalogi^ 
Cenniki (Priet- 

Lists), Koperty 

iimii 

i wogóle wszystko co tylko w zakres 

drukarstwa wchodzi. 

Drukarnia nasza jest zaopatrzona w najnowsze 
czcionki I prasy drukarskie, mamy także swoją własną 
odlewlarnię (Stereotype Room),. dlatego jesteśmy w 

etanie wykony wad wszelkie pracp w zakres drukarski 

wchodzące szybko, gustownie 1 tanio. 

Wszelkie zamówieni* na 

roboty należy przesyłać 
pod adresem: 

THE POLISA PUBLISUING CO., 
141-143 W. Division St., CHICAGO. 

-j Ofis otwarty do godziny 8mej wieczorem. j- 


