
DLA NAUKI I 

. S ZAMEK CROMWELLA. ^ 

Xa wyspie Tresco niedaleko 

Sycylii znajduje się starożytny 
zamek, dziś w ruinach będący, 

zbudowany w czasach Cromwella 

znakomitego męża stanu Anglii z 
XVIII wieku. 

Rozpylacz Metalowy. 

Dotychczas pokrywać mctalo—I 

wą powłoką można było tylko 
metale. \V tym celu przedmiot 
metaliczny należało zamoczy w 
wannie z roztopionego metalu, 

lub też w cieczy przygotowanej 
do galwanoplastyki. Szwajcarski 
inżynier Schoop wynalazł przy- 
rząd za pomocą którego w spo--j 
sób prosty i łatwy, każdy będzie j 
mógł pokryć jakim chce metalem j 
różne przedmioty nietylko metali- j 
czne. lecz z drzewa, tektury itp. 
O ile pierwsze próby okażą sie 

pomyślne i przyrząd da sie łatwo 

z korzyścią zastosować w prakty- 
ce, to ten prosty a genialny wy- 
nalazek szwajcarskiego inżyniera 
dokona wielkiego przewrotu i 

będzie mógł objąć wszystkie ste- 

ry mechanicznej pracy człowieka. 

Przy pomocy tego przyrządu mo- 
żna będzie tworzyć rzeczy nad- 

zwyczajne, takie, których do dziś 

wykonanie wydawało się niepo- 
dobieństwem. 

Przyrząd ów podobny jest do 

zwyczajnego rozpylacza, składa- 

jącego się z dwóch rurek, jakiego 
używamy do rozpylania perfum 
w pokoju lub zraszania kwiatów. 

Proces rozpylania metali jest 
ten sam. 

Otrzymujemy strumień drob— 

W Dennysville, Md. pewien far 
mer posiada krowę, która cierpi 
na jakąś chorobę racic, które jej 

się tak skrzywiają, że zwierzę cho 
dzić może, widać owo skrzywie- 
dzić nie może i widać owo skrzy- 
wienie na rycinie. 

niutkiego pyhi metalicznego, o 

którego stanie fizycznym trudno 
ccś orzec napewno, czy jest to 

metal roztopiony, czy też zamie- 

niony w gaz, ponieważ, jeśli w 

chwili rozpylania metal był w 

stanie płynnym, to powinien być 
gorącym, tymczasem możemy 
bez żadnej szkody dla siebie roz- 

pylać metal na rękę i pokryć ją 
warstwą rozpylonego metalu. 

Nowo wynaleziony przybór, 
inżynier Schoop nazwał pistolet— 
rozpylacz. Rozpylacz genialnego 
wynalazcy, od zwyczajnego roz- 

pytacza różni się tyrrt prostym 
pomysłem, że nie potrzebuje do 

rozpylania płynu.· Metal wprowa- 
dza sic do lufy owego pistoletu, w 

postaci cienkiego metalowego 
drucika, który zupełnie automa- 

tycznie wychodzi z lufy. Przy 
końcu lufy znajdują się dwie rur- 
ki. idące po obu stronach z boków 

lufy, które końcami dotykają o- 

tworu lufy — te dwie rurki służą 
do wydzielania tlenu i wodoru, 

które zapalając się. tworzą coć w 

rodzaju tygielka do lutowania. 

Silny płomień momentalnie za- 
mienia koniec drutu w stan płyn- 

ny. a strumień ścieśnionego po- 

wietrza podchwytując krople roz- 
topionego metalu i zamienia je w 

drobny pyłek — jaki widzimy 
przy rozpylaniu każdego płynu. 

Cały ten proces odbywa się 

przy samym otworze lufy owego 

pistoletu — i w ten sposób można 
bez przerwy wyrzucać strumienie 

roztopionego metalu gdyż dru- 
cik posuwa się wciąż automatycz- 
nie. Człowiek nieposiadający naj- 
mniejszego doświadczenia będzie 
miał możność pokryć metalową 

powłoką jaki chce przedmiot i o- 

trzyma warstwę grubości dowol- 

nej. 

Będzie to doskonały sposób 
konserwowania różnych przed- 
miotów. ulegających gniciu lub 

wysychających kwiatów: i prepa- 

ratów anatomicznych. owadów 

itd. Jeśli metal nie przylgnie na- 

wet. to jednak pokryje je cienką. 
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WNĘTRZE MECZETU „HAGA SOFIA." 

Meczet ..Haga Sofia." dawniej- 
szy kościół chrześcijański p. w. 

śvv. Zofii, istniejący w Konstanty- 

nopolu jest jedną z największych 

budowli świata: mahometanie u-·' 

ważają go za wielką świętość >wo 

jł- 

t , 'J to . i 

nieprzeniknioną warstwą, przez 

którą nie przejdzie powietrze i da 

ny przedmiot nie ulegnie gniciu, 
ani nie wyschnie. 
Gdyby Kgipcyanie znali ten 

sposób pokrywania metalem, mu- 
mie ich napewno przetrwałyby 
dłużej, nietknięte zębem czasu. 

Faraoni egipscy, którzy się roz- 

stali z tym światem 3000 lat temu, 

byliby do dziś dnia niezwyciężeni 
przez czas i mogliby ozdabiać, ja- 
ko wspaniałe posągi niejedno 
muzeum europejskie. 
Współcześni niezawodnie nie 

omieszkają skorzystać, by uwie- 
cznić rysy drogich osób. Jakież 
wspaniałe metaliczne posągi moż- 
na bedzie stworzyć z ludzi, którzy 
odeszli, a których zechcemy za- 

trzymać przy sobie. Trumno me- 

talową, a w niej zmarły cały z 

metalu z zachowaniem wszyst- 
kich najsubtelniejszych kontu- 

rów. Tego nie dokona najgienial- 
niejszy rzeźbiarz. 

Niepodobna wyliczyć wszyst- 
kich doniosłych korzyści, jakie 
mogą wypłynąć z tego wynalaz- 
ku. Czekajmy wiec niecierpliwie 
rezultatu dokonywanych obecnie 

prób. 
Jak już poprzednio zanaczyliś— 

my, pył metalowy nie pali się, a 

zatem można będzie pokrywać 
warstwą metalową każdy przed- 
miot nawet z drzewa i tektury. 

Przy pomocy tego wynalazku 
będzie można cynkować żelazo, 

gdy będzie dach pokryty i tylko 
z jednej wierzchniej strony odna- 
wiać na miejscu · dachy. Zatem 

można pokrywać cienką warstwą 
domy, wieże żelazne, metalowe o- 

grodzenia. 
Wynalazek ten wyruguje olej- 
ną farbę, która jest wielce niepra- 
ktyczna. 
W bardzo prosty sposób bę- 

dzie można wykonywać różne 

przedmioty, które dotychczas za- 

bierały dużo czasu i pracy, na— 

przykład wypukłe ozdoby na me- 

talowej powierzchni. Teraz wy- 
starczy wziąć liść zasuszony, lub 

też rysunek wycięty z grubej tek- 

tury, położyć na metalowej po- 

wierzchni i rozpylać na to pożą- 

dany metal — i otrzymamy sub- 

telny w rysunku liść metalowy lub 

inny przedmiot. 

Inny sposób: narysować na 

metalowej płaszczyźnie jaki ry- 

sunek tłuszczem i na to rozpylać. 
Metal przylgnie tam, gdzie niema 
tłuszczu — miejsca pokryte tłu- 

szczem pozostaną czyste. W ten 

sposób można będzie robić klisze 

do druku w sposób szybki, łatwy 
i tani. Wszystkie przedmioty z 

drzewa, rzeźby itd., które do- 

tychczas pokrywano farbą, lakie- 

rem. można będzie pokrywać cicn 

ką warstwą metalu. 

Nowe zdobycie lot 
nictwa. 

Prasa francuska poświęca ob- 
szerne sprawozdanie niezwykłym 
akrobatycznym niemal popisom 
lotnika Pegoud, które w świecie 

lotniczym wywołały usprawie- 
dliwiony entuzyazm. Popisy, u- 

rządzone dwukrotnie, odbywały 

się w aerodromic lotnika Bleriota 
u* Buc pod Paryżem. Pierwszy 
był urządzony dla nielicznego 

grona znajomych, drugi odbył się 
w obecności tysięcznych tłumów. 

Paryski ..Temps" poświecą mu 

obszerny opis. który przytacza- 

my w streszczeniu : 

Począwszy od godziny 7 zrana 

zaczął płynąć na miejsce popisów 
tłum naliczony.' Mnóstwo osób 
atacza hangar}·. Wśród publicz- 
ności widać przedstawicieli lotni- 
ctwa wojskowego. 
Wprawdzie dzień zapowiada 

się piękny, dokoła panuje gęsta 

mgła, tak, że trzeba czekać prze- 
szło trzy godziny, zanim się mogą 
zacząć popisy. 
Nareszcie około godziny 10-tej 

wyjaśnia się. Przygotowują apa- 
rat. Jestto monoplan systemu 
Bleriota, długości 18 metrów, pę- 
dzony motorem Gnome'a o sile 

50 koni. Lotnik zajmuje miejsce, 
przywiązują go doń podwójnym 
rzemieniem. 

Siadając, wyjmuje z kieszeni 

portmonetkę i wręcza ją jednemu 
r. przyjaciół, mówiąc : 
— Przechowaj me pieniądze i 

zachowaj na wypadek, gdybym 
" 

Nowością ma być umieszczanie 

fotograiii zmarłych osób, wpra- 

wionych w ich nagrobki ; tak gło- 
szą amerykańskie gazety ; w Eu- 

ropie nowość ta znana jest od kil- 
kudziesięciu lat. 

nie wrócił, uczepiwszy się gdzieś 
w górze ! 

Pegoutl żartuje. Xie widać w 

nim żadnej emocyi. 
O godzinie 10 minut 20 mono- 

plan podnosi się. W powietrzu u- 

noszą się jeszcze mgły i lotnik 

znika nam często z oczu. Przed 

wzlotem jeszcze. — wskazując 
na niewielką przestrzeń na niebie 

zawołał do fotografów i operato- 
rów kinematograficznych : 
— W tem miejscu wykonam 

odwrót — uważajcie! 
Tłum spogląda za nim z nie- 

pokojem. Właśnie przeszedł 500 
metrów wysokości. Jeszcze jedno 
okrążenie i wznosi się tuż nad 

polem wzlotów. 

Nagle normalnym wzrotem za- 

czyna opadać. Manewr ten widać 

doskonale. Aeroplan spada w li- 

nii prostopadłej około 200 me- 

trów. Przez lornetkę widać lotni- 

ka. jak spada z głową, opuszczo- 
ną w dół, wywijając rękoma, jak- 

by chciał tłum powitać! 
nagle dzieje się rzecz nie- 

zwykła: aeroplan przyjmuje zwy- 
kły kierunek poziomy i jak na 

skrzydłach posuwa »ię równole- 

gle. 
Lot ten trwał 25 sekund: aero- 

plan przelatuje około 600 metrów 

i Pegoud ponawia eksperyment, 
który tym razem wydaje się jesz- 
cze bardziej wstrząsającym. 

Niedługo ląduje. Ku tryumfu- 
jącemu rzuca się publiczność, sa- 

perzy wręczają mu bukiet kwia- 

tów. Przyjaciele ściskają mu 

dłoń, Blcriot ujmuje w objęcia. 

Pytają go o wrażenia. Lotnik z 

właściwym sobie humorem opo- 

wiada, że miał jedynie illuzyę, iż 

znajduje się u swego fryzyera. W 

chwili bowiem, gdy leciał głową 
w dół, z rezerwoaru spadały mu 

na głowę krople płynu, które go 

„mile orzeźwiały." 
O lotniku podaje „Tepms" na- 

stępujące szczegóły: Pegoud liczy 
24 lat, jest smukły, blondyn, wie- 

cznie uśmiechnięty. Świadectwo 

pilota zdobył niedawno, gdyż do- 

piero przed 7 miesiącami, 8 lute- 

go. Pierwszy raz ujął miejsce w 

aeroplanie w roku zeszłym jako 

pasażer kapitana Carlina na polu 
wzlotów w Satory. 

Pochodzi z Montferatt. Służył 

wojskowo przy strzelcach w Af- 

ryce, następnie przeniósł się do 

armii kolonialnej, był w szeregach 
w Marokku i Algierze. Lotnict- 

wem zajął się od pierwszego swe- 

go lotu. Jako uczeń Pderiota roz- 

winął niezwykłe zdolności, w 

czetn wysoce pomaga mu wprost 

niesłychana zimna krew i odwa- 

ga. 

Doświadczenia, dokonane przez 
1 

Powyższy obrazek przedstawia 
książkę do modlitw nieszczęśliwej 
królowej Francyi. Maryi Antoni- 
ny. która została ścięła w czasie 

Wielkiej Rewolucyi 1 »93 r. 

s łAT '·.,**·" - 
MWLi^. 

Pegouda umożliwiają Bleriotowi 

zamysł konstrukcyi aeroplanu, 

który będzie przedstawiał zupeł- 
ne bezpieczeństwo. Xa najbliższe 
trzy miesiące Bleriot zapowie- 
dział całą seryę popisów, do któ- 

rych Pegoud zrobił wstęp. — O- 
bejmują one następujące postu- 

laty: 
1) Obrócenie aparatu w płasz- 

czyźnie jego osi i naprostowanie 
go z powrotem. 

2) Obrócenie aparatu w płasi> 
czyźnie prostopadłej do osi i na- 

prostowanie go z powrotem. 
3) Lot ślizgowy na odwrotnej 

stronie skrzydeł. 
4) Ześliznięcie się w dół w li- 

nii skrzydeł i podniesienie się. 
5) Ześliznięcie sic w dół linii 

ogona i podniesienie sic. 

6) Nie sterowanie przez pe- 

wien czas. * 

7) Próby spadochronu ze zwie- 

rzętami. 

8) Próby spadochronu z pasa- 

żerami. 
— W ciągu pięciu lat — zape- 

wnia Bleriot — wszystkie te pró- 
by zastosowane będą <lo apara- 
tów wojskowych. 

Wyprawa do nieznanego lądu. 

W czerwcu bieżącego roku wy- 

ruszyła z Kanady ekspedycya w 

okolice bieguna północnego, ce- 

lem zbadania geograficznego tych 
okolic, w których wedle zdania 

kapitana Peary'ego znajduje się 

ląd, a wedle opinii Nansena jedy- 
nie burzliwe morze polarne. No- 

wy ląd w razie odkrycia przyłą- 

czony zostanie.do terytoryów an- 

gielskich aczkolwiek gdyby nie 

znaleziono w nim wielkich pokła- 
dów kruszczu, które odszukać spo 

dziewają sie odkrywcy, praktycz- 
na jego wartość będzei bardzo ma 

łą. Ekspedycya przeprowadzi ba- 
dania między północną Kanadą a 

biegunem. Na przewodnika wyprą 
wy, której koszta pokryje Kana- 

da, powołano znanego badacza 

arktycznycli okolic, Islandczyka 
Stefansona. 

Uczestnicy wyprawy wyru- 

szając z Kolumbii, z portu W ik- 

torya zgłaszają się. dobrowolnie, 
a ochotników dla geograficznego 
badania kraju znalazło się dużo, 

nawet miejsca majtków i kucha- 

rzy zajęli ludzie z uniwersytec— 
.dem w\ kształceniem. Jak spis te- 

go sztabu naukowego wykazuje, 

niezbyt ściśle przestrzegano zasa- 

dy. aby tylko tych poddanych an- 

gielskich dopuszczać do udziału 
w podróży. Drugim komendan- 
tem jest dr. Anderson, towarzysz 

studyów uniwersyteckich Stefan- 
sona. Andersonowi przydzielono 
do pomocy zoologa Duńczyka, 
F. Johansena, który badał już o- 
kolice podbiegunowe, jako czło- 

nek ekspedycyi Eriohsena do 

wschodniej Grenlandyi. Oceano- 

grafem jest profesor uniwersyte- 
tu w Glasgow, Murray, biolog, 

znany z ekspedycyi Shackletor.a. 
Postanowił 011, zbadawszy po- 

przednio już biegun południowy, 

porównać go obecnie z północ- 

nym. Xa pokładzie znajdować się 
nadto będą, antropolog dr. James 
i badacz rasy Eskimosów, Fran- 

Icuz H. Beuchat. 

Wyprawa wyruszy na dwóch 

okrętach : na starym statku, słu- 

żącym dotychczas do łowienia 

wielorybów „Kariuk" o 274 to- 

nach pojemności, i na ,,Jeddy 
iear", który zatrzyma się, jako 

podstawa operacyi wyprawy przy 

wyspach Wiktorya. W przeci- 
wieństwie do poprzednich wypraw 
ckspedycya Stefansona posługi- 
wać się ma tylko najprost- 

szemi środkami. Zapasy żywności 
brane dotychczas w tak wielkich 

ilościach, obecnie staaowić będą 
nieznaczną część tego ładunku, 

gdyż — zdaniem Stefansona 
— 

w okolicach tych należy przyjąć 
sposób życia odżywiania i ubra- 

nia Eskimosów. Wedle dotych- 

czasowego planu, jeśli wyprawa 

napotka na dalekiej północy na 

ląd. to „Kariuk" odesłany zosta- 

nie do wysp Wiktorya, a członko- 

wie ekspedycyi na czas badań o- 

siedlą się na lądzie. W przeciw- 

nym razie Stefanson zamyśla do- 

trzeć do wysp św. Patryka, tam 

założyć zimową kwaterę i z tarn- 

tąd czynić w zimie na saniach 

wycieczki na północ i na zachód. 

Młodzież angielskich szkól ma- 

rynarki utrzymała praktyczną no- 
wość : oto na dachach gmachów 

szkolnych urządzono imitacye po- 
kładów okrętowych z najrozma- 

itszemi instrumentami, którymi 
studenci expcrymentuja, znacznc 

czyniąc postępy praktyczne w na- 
ukach. . . 1 i 

Cześć wyprawy, która badać ma' 

nowo 
' 

odkryty „europejski" 
szczep Eskimosów, zatrzyma się 

Wprost na wyspach Wiktorya. 
Prace wyprawy obliczane są na 

lata. a członkowie jej nie tracą 

nadziei odkrycia nieznanego lądu. 

Przyrząd Trawienia. 

Żołądek i jelita, (kiszki) są tą 

siedzibą centralną skąd cały or- 

ganizm czerpie i otrzymuje, po- 
trzebne do swojego życia i rozwi- 

jania się, zasoby. 
Przysłowie : ,,zdrowy duch, w 

zdrowem ciele", — stosuje się 
głównie do prawidłowego proce- 
su trawienia, a osoby, u których 
aparat trawienia nie jest w nale- 

żytym porządku, stają się udrę- 
czeniem dla siebie samych i dla 

swojego otoczenia, i ci wszyscy 

zgorzkniali hypochondrycy, ci 

nieznośni tetrycy niezadowoleni 

z nikogo i z niczego, z pewnością 
! chorują na niestrawność, i mają 
kłopot z żołądkiem. 
Pokarm dostaje się z jamy ust- 

nej do przełyku, skąd dostaje się 
do żołądka przez otwór, zamyka- 

ny jakby klapą ochraniającą żo- 
łądek. 

Żołądek, kształtem swym, jest 
podobnym do gruszki, i może mie 

ścić około dwie kwarty płynu. 
Żołądek jest elastyczny, i wyście- 

lony błoną śluzową, w której są 
ułożone tak zwane gruczoły żo- 

łądkowe. Liczba tych gruczołów 
dochodzi do 5 milionów. Wyglą- 
dają, jak szereg butelek wina uło- 

żonych w ten sposób, że otwory, 

niby szyjki tych butelek, sa wi- 
doczne w jamie brzusznej. Zada- 
niem tych gruczołów jest wydzie- 
lanie soków, potrzebnych do prze- 
trawienia pokarmów, soki zaś te 

tworzą się w specyalnych komór- 

kach, któreini znowu są ściany 
gruczołów. 
Podobne gruczoły, napotykamy 

także w jelitach. Soki żołądkowe 
przerabiają wszelkie pokarmy, 

dostające się do żołądka w ten 

sposób, że wprost przemieniają 
je w materye potrzebne do życia 
i rozwijania się organizmu. I tak 

białko np. przemienia się na pep- 
tony, mączkę na cukier, zaś tłusz- 

czc, na rozmaite kwasy tłuszczo- 

we, za pomocą fermentów. 

I właśnie ta przemiana matery; 
wprowadzonej do żołądka w for- 
mie pokarmów, jest potrzebną dc 
wessania tych gotowych już so- 

ków przez ściany żołądka i jelit. 
Jelita zawarte są, jakby w wor- 

ku, zwanym otrzewną i połączo- 
ne ze sobą włókniastą błoną w 

jamie brzusznej, i mają za zada- 
nie przekuwanie pokarmu, nic 

przemienionego jeszcze w żołąd- 
ku do odbytnicy. 

\Y jelitach, znajdują się także 

gruczoły, wydzielające znowu in- 
ne, różniące sie od żołądkowych 
soki i fermenty, a mające na celu 

dalszą przemianę materyi tak, że 

tylko niewiele już cząstek pokar- 
mu, niepotrzebnego dla organiz- 
mu, wydostaje się z kiszek na 

zewnątrz. , 

Ma się rozumieć, że jroces ter 

trawienia odbywa się tylko u 

w ego człowieka w taki, wyżej o- 

pisany i normalny sposób, jc/ei 
coś się zepsuje w żołądku, albo w 

jelitach, proces ten itlega roznia 

itym zmianom, i człowiek choru- 

je. Chorobliwe także zmiany, po- 

wstają wówczas, jeżeli jakieś cięż 
kie, albo trujące substancye do- 

staną sic do żołądka albo jeżeli, z 

powodu jakiejś choroby organiz- 
mu, jakiegoś zapalenia lub uszko- 

dzenia, owe gruczoły, przetrawia, 
jące pokarm, przestaną normalnie 

funkcyonować, cały przyrząd 
trawienia się zepsuje. 

I tak, jak delikatną jakąś ma< 

szyneryc nieżyjącą ochraniamy 

skruputalnie i oczyszczamy, tak 

samo ową cudowną maszyneryę 

żyjącą, należy nam ochraniać i 

utrzymywać w porządku, ażeby 

się nie popsuła. 

Pozna! się. 

Służący do pana: W naszem mie- 

szkaniu są myszy. Dziś w nocy zjadły 

cały kawał placka. 
Pan (przyglądając się butelce:) 

Zdaje się, że nawet popijały konia- 

kiem. 

Trafna odpowiedź. 

Nauczyciel: Co widzimy nad sobą 

w dzień pogodny? 
Uczeń: Niebo. 

Nauczyciel: Dobrze. A co widzi- 

my nad sobą w dzień deszczowy? 
Uczeń: Parasole. 

STAGYA POMPOWA W OYOENOS AIRES. 

Rząd Argentyny wybudował w 

pięknej dzielnicy miasta gmach 

wspaniały, wyglądający jak pałac 
.. i*"*"»"· - :łl"·- 

sztuk, a to tylko Stacya Pomp, 
crągniąca wodę dla miasta.... 
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