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ВЕЛИКА МАПА УКРАЇНИ
ДАРОМ
ДЛЯ КОЖНОГО, ХТО ТЕПЕР ПРИШЛЕ ЦІЛОРІЧНУ ПЕРЕДПЛАТУ
ВІСТНИК“ В СУМІ $2.50 З КАНАДИ, $2.75 З АМЕРИКИ.

НА "ЗАМОРСЬКИЙ

Се одинока до тепер величезна мана України (3014 через 27^/2 далів величини), у
кількох л<расках. У сій мані знайдети найменьші місточка а навіть і села, усі залізничі
іиляхи, копальні заліза, соли, нафти, вугіля тощо.
Звичайна діна сієї мани по всіх кйигарнях у Америці і Канаді $1.00, а видавнидтво
"Заморського Вістника“, дає сю ману в дарунку кожному, хто ще у місяцю лютім пришле
цілорічну передплату на "ЗАМОРСЬКИЙ ВІСТ НИК".
Нагода не бувала ще досі, тому кваптись, щоб не утратити так дорогої премії, яка
прикрасить кожну українську хату.
На карті України вже прилучені є Галичина і Буковина, тому кожний, чи то з Гали¬
чини чи з Буковини, буде м'ати на мапі і свою рідну місцевість.
Ся мапа буде для Вас ключем у Географічнім розуміню а крім сего Ви маєте нагоду
цілий рік побирати ріжні галузи знаня з "ЗАМОРСЬКОГО ВІСТНИКА".
Передплату грішми або моніордером шліть на адресу:—

Хатогзкуз Уіаіпук
504 ^иееп 8і. \¥е8І
Тогопіо, Опі. Сапасіа.
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Присилаючим кілька передплат разом, додаємо ще надгороду до надгороди.
НАКЛАДОМ

і

з Д Р У КА Р НІ
" Робітничої Книгарської і Видавничої Спілки “
ВИЙШЛИ ДО ТЕПЕР СЛІДУЮЧІ КНИЖКИ:

Географія
Дарвінізм
Фільозофія штуки
Перекази старинного сьвіта
Коли зійшло сонце
Про жіночу неволю
Початки укр. соціалізму в Галичині
Міжнародні Революційні Партії
Незвичайні дива природи
Як кров кружить в людськім тілі
Таємниця Америки

80ц.
80ц.
50ц
35ц.
30ц.
30ц.
25ц.
25ц.
20ц.
15ц.
15ц.

Витворене характеру
Північний бігун •
Попадя в зільниці
Як люди навчились числити
Відроджене України
Робітничі пісні
Вода в природі
Земна куля
Як мужик вигодував 2 Генералів
Боротьба* о сонце
Віджитки в людській натурі

15ц.
15ц.
15ц.
10ц.
10ц.
10ц.
5ц.
5 ц.
5ц.
Зц.

25ц.
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ДО ПЕРЕДПЛАТНИКІВ
„З А М О Р С Ь КО Г О В І С Т Н И К А“
Любі Приятелі !

Бо ми нація вбога на літературу.
Був час, коли в Канаді ліберальна, а ча¬
Але так було і з Чехами.
І їх колись
сом і консервативна, партія видавала часописі, Німець, рівняв з безвимовною худобою. Але
котрі роками приходили до читачів, за що
Чехи зрозуміли чим відбити нахабника. Кожен
наші людії'мало коли платили. Але той час Чех зрозумів, що Німець йому чеської літера¬
минув і здаєть ся ніколи назад не вернеть ся.
тури не здвигне,^ хоч і витикає йому, що чесь¬
Тепер здебільшого уся преса в українській
ка література заубога. Чехи усі, усім народом,
мові у нас в Канаді належить до самих Україн¬
своїми посильними лептами здвигнули свою лі¬
ців; а українські видавці на своїх плечах дви¬
тературу, а література просьвітила Чехів і зро.
гають ту так мало понлатну роботу просьвіти.
била їх вільними.
А просьвітити нарід мусимо!
Мусимо,
Ми, Українці, трохи запізнились, але і з
кільки б офір від нас ся праця не вимагала! нами не запізно. Ми вже усі відчули, що з
Бо годі рже бути- і вічно нищою расою, на завязаними очима не знайдемо дверей порятун¬
котру б усе мали претензію всілякі лядські ціку
Але ми і досі замало даємо на здвигненє
вілізатори, всілякі асимілятори та ”добродії“
української літератури.
від нашого маслаку.
Гірше того, ми навіть відтягаємось спов¬
Гнітачі з вищих рас усе витикають понево¬
нити наш обовязок заплатити річну передплату
леним націям, що ті через те не мають права
за той часопис, що собі пренумерували. Яка ж
на щовне ,самостійне житє, що не мають роз¬
тоді надія на розвиток української літератури,
виненої літератури. Се сьпівають нам усі нана просьвіченє нашого народу, на визвіл і во¬
щі сусідоньки, котрі як голодні вовки обляг¬
лю, коли свій обовязок що до підтриманя лі¬
ли з усіх боків Українців і в Европі і скрізь
тератури занедбуємо.
по всіх наших еміграціях.
Усі Передплатники ”заморсьокго Вістника",
Витикають, що вони мають літературу, а
котрі дістали наш журналь від ч.ч. І - до XVII
в нас її не багато. Тому немаУкраїни, немд^ за рік 1920, зволять ласкаво поновити перед¬
Українців, а є якась ”малопольска“, ”малоро-'. плату, ш,об мати можливість користатись на¬
сія“, "прикарнацька русь“,
котра має стати
укою "Заморського Вістнмка" в сім 1921 році.
Москалями, Поляками, Чехами, Румунами.
Не робить ріжниці к'^трого Ви місяця в ро¬
А відбираючи нам право на мову, на по¬
ці 1920 запренумерувалк собі Заморський Вістлітичну самостійність, ті нахабники приходять нкк; а коли Ви дістали ч.ч. І до XVII, так ва¬
в наші хати і забирают усе що їм хочеть ся,
ша передплата^ на рік 1920 скінчилась:
Ви
навіть честь наших сестер і жінок, беруть на¬ кваптесь поновити вашу передплату на рік 1921.
шу молодь до свого війська і посилають уми¬
рати за інтереси ненаші.
Видавництво ” 3. В.“
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Джордж А. Кормиш.

ПОЧАТКИ ХЕМІІ
(Продовжене.)
Меркур, ЧИТО живе-срібло, був якоюсь за¬
вороженою річею для первістних хемістів, якою він є так само і для сучасного / школяря.
його велика вага та еластична сила, а також
його срібне сьвічадо вражаючі та цікавлячі, і
можна зробити з ним багато експеріментів. Від¬
давна довідались, що коли живе-срібло буде
нагріване в стичності з повітрєм, воно ступне¬
во обернеть ся у червоний порох. Сей черво¬
ний порох був званим яко тегсіїгіиа саісіпаїиа,
або зкальцінований меркур. Коли його ще ду¬
жче роспечи, тоді він підляже розкладаню;
меркур зкондинуєть ся на боках вміщаючого
його начіня, а газ геть утече з рурки. Се розкладане того червоного пороху було вперще
доконане Джосефом Пристлієм,
найздібніщим хемістом за вісімнадцятого столітя.
Пристлій налив малу плящинку меркуром
(обр. 1.)
і занурив її у начінє з меркуром

Обр. 1. — Пристліїв прилад для витвореня квасню з
меркурового оксиду.
Н- Плящнна з меркуром з меркуровим оксидом, пла¬
ваючим на поверхні.
В. Запальне шкло, мито ленс.
N. Пневматичні нецькн.

успід; потім він підіклав під вінця
пляшки того червоного пороху; лехкий порох,
' звичайно, сплив на поверхню, видобувшись
ШИЙКОЮ

крізь важкий меркур. Потім, як він сам каже,
"добувши побільшаюче шкло (Ь) дванадцять
палів у промірі і двадцять цалів місцевого віддаленя, на пе|)ший день Серпня, 1774 р., я по¬
чав намагатись видобути повітрє з тегсигіиз
саісіпаїїю (зкальцінованого меркура); і неза¬
баром побачив, що, за помочею того запаль¬
ного шкла, повітрє (ґаз) був швидко вигнатий
з живого-срібла.“
Запальне шкло було ужите до зфокусованя соняшного проміня, котре дало'ТОЙ вели¬
чезний горяч, котрий був потрібним до розкладаня тієї субстанції.
Той ґаз, що тоді витворено, і котрого ви¬
знано, яко одним з складників повітря, посі¬
дав дивні прикмети і Пирстлій прозвав його
"дефлоґістоване повітрє." Пізніше той ґаз на¬
звали оксиґеном (кваснем), а нечинний склад¬
ник повітря одержав наяву нітроген.
8. Лявуазєрів славетний дослід горіня. Пов¬
не провидненє гєіріня було нарешті дано засновачем новітньої хемії Антуаном Лявуазєром,
чудовим французським дослідачем, котрий
згинув у 1794 р. на ґильотині з рук тодішних
революціонерів. Його експерімент, що в-решті-решт розвязав справу, був-зупевно одним з
визначних в хемічній історії. Обр. 2-ий
зрисовано з оригінального апарату.

Обр. 2. — Лявуазєрів оригінальний прилад до знай¬
дена складу повітря.
А- Шкляна реторта, містяча в собі меркур.
р. О. Дзвоно-банька, містяча в собі повітрє. Вона
стоїть на мпщині (К) з меркуром.
М- Вугляна піч.

(Далі буде).
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Чому завдяки короткому носови ми володіємо
нашим розумом
Наука розяснює,
собі великі очі,

як маленький вовнастий Тагяіиз, нахиляючи свій ніс до землі, зростив
що раз,видів більше, а тому думав більше, і після численних віків
став людиною.

Нарешті наука відінукала животину, з кот¬
рої розвивала ся людина, відшукала нравдивового пращура всіх нас.
Нашим пращуром буде тарзієр (Іагяісг),
котрого звуть також тарзієм (Ігавіив), дивна
маленька пипко-носа, мищинко-ока, волохата,
довгопала, лісова, мдлпоподібна животина,
знайдена лише в місцевостях полуднево-східної
Азії. Се дійсно є порода лемура.
Тарзій с знаним в мові тубольців як ”дух“,
завдяки неземної появи його великих очей. Він
ще замешкує ліси на Борнео, Яві і сумежних
островах полуднво-східної Азії,
спричиняючи
жах в людях тих місцевостей, якийсь інстинкТОВИІ? переполох, як вони бачуть духо-подібного заступця їхнього перщого прапращура.
Професор Манчестерського Університету,
Еліот Смит, славетний бритийський біольоґ,
недавно оголосив, що тарзій відзначив початкн
лінії людської еволюції (розвитку). Ще пізніще Гантерове Товариство,
поступова органі¬
зація бритийських хирургів, висловило думку,
що погляд Еліота Смита був правдивим; иньші
вчені в ріжних частинах світа прийшли також до
того ж висновку.
Нровидненє, чому тарзій почав розвиватись
в напрямку людини, лежить в тім, що се сотворінє скоротило свого носа, витворюючи собі
повний стереоскопічний зір, і таким робом без¬
межно розвиваючи свій розум. Иньші лінії роз¬
витку почали ся в нім рівночасно-, але жадна
з них не осягнула тих формів розвитку, котрі
вели до вищого розуму людини.
Сей науковий знахід є конечною потребою
до зученя людини. Кожний знає, що вчені довго
очікували доказів,
що людина розвила ся з
нищих животин, і що малпи є людям найбли-.
щими кревняками. Гадка, що людина походить
просто від малпів, була Звичаїїно закинена —
вони собі тільки брати в других.
За давної давнини, міліони років назад, пра¬
прадіди людини і малпи розійіпли ся. Через
довгі часи дві окремі лінії розвивали ся подіб¬
ними щаблями, але на останку вони виразно
росли окремо. Лінія песиголовців закінчила ся

брутальними і низькими животинами, що поди, бують ся тепер в нетрах лісів, ґориль, ЩИМпанз, оранґутан тощо. Людина продовжувала
розви?гштись довше як песиголовець, і є підста¬
ва вірити, що вона діпнеть ся ще до вищих
формів.
Міліони років назад, за еоценової, чито
”ранкової“ доби творіня, коли рептилі (гаде)
заселяли землю, сей дивний маїленький тарзій
прийшов до житя і почав довгу та болючу
мандрівку, що закінчила ся в природі найбіль¬
шим творенєм — людиною.
Тарзій має дз'же пласкатий ніс, в дійсності
майже зовсім його нема; тому нема чого сперичати ся що-до досконалости стереоскопічности
зору його очей. Крім того тарзієві очі містять
. ся на рівній поверхні і умірковано зближені,
що складає умови, необхідні до типу людсько¬
го зору.
Сей короткий ніс був однією крихіткою
свідоцтва потрібного до розвязаня тарзійового
намагаїїя бути нашим прапрадідом. Се питане
розвязуеть ся бритийським вченим проф. Ланґдоном Бравном ось як:
”Понище ссавців домінуючим сенсом є нюх,
але тарзій, скороченєм свого носа, мав спро¬
могу направляти свої очі наперед і осягнув сте¬
реоскопічний зір. Побільшені інформації, так
набуті що до форми річий, розвинули вправний
рух рук та чуткіший сенс дотику, з відповідною
шкірною поверхнею мозку, звязуючий дотик з
зором.
Людина репрезентує просту лінію розвитку.
Ті животини, котрі відхилили ся від сієї простої
лінії і про власне переховане розвинули спеціяльні прикмети
(гориль приміром, величезну
силу), не осягли першеньства в своїй расі. Лю¬
дина стала найславетніщою поміж пріматами в
простій залежності від розвитку її розуму.“
Чому короткий ніс буде такою необхідною
потребою? Тому, що дає спромогу очам осяг¬
нути чистий людський зір і тому, що та форма
зору розбуджує розум через надане більше су¬
цільного вигляду кожної видимої річі. Людина
баче скомбінований образ своїми обома очима,
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тоді як майже кожна животвда бачить два окре¬
мих пласкатих образа своїми обома очима.
У випадку дивленя на суцільний обєкт, ко¬
жне людське око розглядає до певної міри бо¬
ки, глибінь і вигляд річі, Потім розум комбі¬
нує два осягнених образа в один і через сей
скомбінований образ є сьвідомим при добаченю моделі і головних формів даної річі. Отеє
й є те, що звемо стереоскопічним зором. Двоє
очий животини майже усе так розділені великим
носом чи ринком, що комбінований зір є не¬
можливим. Животина мусить видіти чисто пласкатий образ без жадного рельєфу. Ми знаємо,
що конина, пес і більшість иньших животин по¬
вертають своїми головами, щоб подивити ся на
річ, а з сього видко, що вони дивлять ся одним
тільки оком на річ, котра їх цікавить. Рівнолиці
песиголовці звичайно користають ся стереоско¬
пічним зором, і се один доказ, чому вони сто¬
ять на щаблі вищім від иньших животин.
Кожний зрозуміє, що спромога видіти річ
докладно, спізнати її міру і її' вживане прова¬
дить до більшого розвитку розуму, більшої інтеліґнтности.
Другим головним фактом є те, що тарзій
згубив свій ніс тому, що почав жити на дереві,
і завдяки тому не залежав більше головно від
нюху для свого житя, як залежали ті животини,
що жили на земли. В тягу еволюції тарзієви
прабатьки раніш розвивали довгі носи, але
після того, як декотрі з них почали жити на де¬
ревах, вони скоротили собі сей орган і попрямзшали дорогою провадячою до людини.
Професор Еліот Смит досліджував пращу¬
рів людини навіть сперед тарзія. Ся животина
комахоїдна і явно споріднена своїми поживни¬
ми потребами і особливою формою своїх ніг
і стопів до плигаючих звірят. Звірята шрюси,
що замешкують на деревах в лісах Азії репрезентз^ють безпосередний щабель до тарзія.
Сі древо-мешканці маленькі, вивюркоподібні животини, які живлять ся комахами і овоча¬
ми, котре вони звичайно знаходять на деревах.
Вони жвавої вдачі і дуже верткі. Вони мають
відносно великі мозки і в будові своїх черепів,
зубів і конечностей виявляють багато свідоцтв
їхнього споріднена з тарзієм і малайськими ле¬
мурами.
Але сі древо-мешкаючі звірята мають довгі
носи, ті прикмети, котрі, як ми вже бачили, ма¬
ли згубити декотрі особи, щоби зробити ся
тарзіями.
В усіх-'животин, крім тих древо.-міЄщканцІв,
осередок нюху забирає більшу частину горіш¬
нього мозку. Кажучи словами п. Еліота Смита,

"мізкова куля є перевнщуючо нюховою в русі".
Наслідком сього вчинки животини, ненаправляють ся до більшої степені нюховими вражінями
осягненими в мізку, ніж вражінями иньших сенсів. Се залежало по части від факта, що для
малих животин-землерийок 'вказівка нюхового
вражіня, чи в пошуканю поживи, чи як засіб
відкритя приятеля або ворога, була багато біль,
ще вживана від усіх решти сенсів. Розумове житє сих малих сотворінь проходило виключно в
атмосфері запахів, а кожна річ з надвірного
світа роспізіїавалась початково нюхом. Сенс
дотику, зору і слуху були просто помічниками
до змушуваня впливу нюху.
Наарз таке сотворінє зіставило землю і по¬
чало жити на дереві; тоді досьвід нюхового
сенсу згубив багато своєї придатноси. З друго¬
го боку, житє між галузями дерев було надатним до високого розвитку зору, дотику та слу¬
ху. Більш того, воно вимагало гнучкости та хуткости рухів, проб застерици паданя, тощо, до
чого потрібна вразлива шкіра, щоб контролю¬
вати такі рухи яких житє на деревах вимагає.
Житє на деревах вимагає також добре роз¬
виненої пахової чулости, щоб пристосувати ся
робити між галузями рухи досконально щвидко.
В боротьбі за істнованє всі древомешкаючі
ссавці, такі як вивюркоподібні звірята, терп¬
лять від значного зменьшеня їхнього нюхового
знаряду, але набувають розвиненя мізкової шкі¬
ри, в котрій велика частина місця вділена зорови, дотикови, згуковим та тіловим функціям. В
той самий час мізок розвиває машинерію до
звязуваня спізнаня ефектів вражінь осягнених
стежкою тих сенсів.
Таким робом доскональна рівновага сенсів
дістала ся у мізок древомешкаючих животин.
В той самий час потенція сил натурального ґа¬
тунку стала безмірно вивищена тим фактом, що
цікавість животини, котра може вчити ся прак¬
тикою, припровадила сих плястичних комахоїдів у ріжноманітні ситуації, котрі сприяли чи¬
нам добору.
"Близько перед "Крейдовим Періодом", ка¬
же проф. Еліот Смит, якесь мале, древомешкаюче, шрюсо-подібне сотворінє зробило другий
крок в поступі, котре було обдароване більщ
сягаючими здібнощами, бо воно зазначило народики пріматів та рішуче відгалужене від инь¬
ших ссавців з лінії людських прабатьків."
*

(Далі буде).
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ІСТОРІЯ ПЕРВІСТНОЇ КУЛЬТУРИ.
(Продовжене.)

За теперішнього часу шлюбне житє "лю¬
дей — канґурів“, "людей — ему“, "людей —
іґванів“ та членів суплемепних тотемічних гур¬
тів иньших назв підпорядковуєть ся так званим
правом екзогамности, чито звичаєм позапілюбу. Сей шлюбний звичай полягає в, тім, ш,о
шлюби мають відбуватись між чоловіками і
жінками ріжних, хоч і споріднених тотемічних
гуртів. Попри се бачимо у Австралійців одну
особливість: одна частин^ тотемічних , гуртів
лобираєть ся з другою частиною гуртів так, що
що-до шлюбних відносин ^се племено ділить ся
наче на дві половини і двіа шлюбних підрозділа, котрі У чайменьше розвинених гуртів скла¬
дають ся з ріжних тотемічних гуртів. Сей по¬
двійний шлюбний поділ австралійських племен
стає очевидпчним,
коли суплеменні тотемічні
гурти сходять ся докупи і роскладають ся
спільним табором. "Коли декільки тотемічних
гуртів,“ кажуть Спенсер та Гилен "розклада¬
ють ся спільним табором, тоді лехко зауважи¬
ти, 1ЦО табор ділить ся на дві половини, котрі
відокремлюють ся одна від одної якою-неб^щь
природною лінією."
Коли табор роскладаєть
ся вздовж річки, так тоді одна частина тоте¬
мічних гуртів роскладаєть ся на однім березі,
а друга частина тотемічних гуртів, що побираєть ся з першими, росташовуєть ся на дру¬
гім березі. Коли ж спільний табор розкладаєть
ся біля якогось горба, тоді колиби тих гуртів,
що складають собою один шлюбний підрозділ
розташовують ся на спохилості горба; а ко¬
либи тих гуртів, що складають собою проти¬
лежну шлюбну половину даного племена, розта¬
шовують ся біля горба. Шлюбні ж зносини між
одноплеменцями того самого шлюбного підроз¬
ділу гостро карають ся.
ІЦо ж тичить ся самої форми шлюбу, так
тут приклад Австралійців буде особливо навча¬
ючим. Ми маємо можливість приглядатись у
них на найріжноманітніщі форми спілкована
поліїв, починаючи майже невпорядкованим і
кінчучи дійсним особистим шлюбом. Істнуючі у
них форми шлюбу подають нам перед очі істо.
рію розвитку первістного шлюбу і родини.
у племена Дієрів чоловіки і жінки стають
собі ”ноа“, себто дружиною, всіляко. Або ще
фатько обіцюе- свою доньку котромусь мужови,

або рада старших та ватаг призначують кот¬
русь жінку даному парубкови або чоловікови.
У тих випадках, коли батько обіцює свою донь¬
ку котромусь у "ноа“, угода гостро додержуєть ся. Парубок не може одержати собі "ноа“,
зак не- перейде певних звичаєвих посьвячень,
себто до осягненя повних літ чоловіка не може
взя'и собі обіцяної йому жінки; і її не можуть
йому дати. Дівка також не може стати ”ноа“
аж по відбутю над нею певного обряду, і во¬
на не можіе бути в один час "ноа“ про кількох
чоловіків. Однак се послідне обмежанє не ти¬
чить ся чоловіка, бо він може одночасно мат»
скілька "ноа“.
Окрім шлюбу — ”ноа“ Дієрі мають ще
форму гуртового шлюбу, котру вони звуть
"піравру". Коли я роздивив ся у сій частині Ав¬
стралії", каже Гавит, "моя увага мимохіть
звернулась па ту надзвичайну вільність, котру
я зауважив на царені шлюбних відносин. Я зди.
вуваз ся на ту готовність, з якою у Джантравунта, Дієрів і иньших племен гостили жінка¬
ми дружних чужинців.
Невдовзі перед відбуєм перших обрядів висьвяченя, а власне обрядів обрізаня, старши¬
на сходить ся на раду і, по часі нарадженя,
укладають кого кому можна дати яко "піравру".
"Піравруж" можуть бути тільки ті мужі і жони,
над котрими уже відбулись усі обряди обріза¬
ня. Так, паруючи, старшина не питає про зго¬
ду тих, кого парує. Так само не беруть під
увагу, чи є між парованими потяг один до од¬
ного, чи нема. Чи до пари вони собі, розвязує се питане сама старшина. Уважають тіль¬
ки, щоб ті, що побирають ся, походили з від¬
повідних шлюбних підрозділів племена та щоб
вони не були собі близькими кревняками. О;^ним словом, тільки ті можуть бути собі "піравра“, котрі можуть стати ”ноа“ (дружиною).
"Протягом кілька вечерів перед виконанєм
обряду, найстарший віком потиху і з протя¬
гом проголошує імена кожної пари "піравру",
а його слова переказують ся одним або кіль¬
кома з старшини. Підчас вимовленя котрого
імена в таборі вибухає вигук. Се час забав та
бенкетів. Не на дурно назбирали багато всіля¬
кої поживи Починають ся танці, а враз з тим
протягом принаймні чотирьох г^о,^ин між "пі*
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равру“ усього табору панує повна воля спілкованя. Треба зауважити, що ”піравру“, коли
віддані одно одному, позістають такими і на¬
далі. А тому, що під-час нової нагоди відбутя
обряду обрізаня усе призначують нові пари ”піравру“, так кінчить ся на тім, що кожний чо¬
ловік і кожна жінка по якімсь часі мають ці¬
лий гурт ”піравру“.
Таку ж саму форму иілюбиого спілкованя
ми бачимо і у иньших племен. Приміром, у
племена Урабунна слово ”нупа“ по-нашому бу¬
де "дитина материних старших братів", а також
має зміст "можлива жінка", "можливий чоло¬
вік"., Сим словом "нупа" чоловіки і парубки
певного гурту з племена Урабунна звуть без
винятку усіх жінок і дівчат другого певного
гурту і навпаки. Се показує, що зюі члени
тих двох гуртів будуть собі навзаєм можливи¬
ми чоловіками і жінками. "Звичайно кожний
чоловік має одну, а часом і дві з тих жон-нуп яко дійсних жінок", кажуть Спенсер та
Гилен, "Вони віддані йому у особисту влас¬
ність і живуть з ним у його колибі. Однак, на
придачу до тих жінок, кожний чоловік може
мати ще декілька жінок, до котрих він стоїть
в шлюбних відносинах "піраунґару". (Піраунґару“ те саме, що "піравру" у племена Дієрів).
З тими жінками, що стоять відносно до даного
чоловіка яко "піраунґару" (се ознака має вза¬
ємне значінє) даний чоловік може мати шлюб¬
ні стосунки, а ті жони можуть бути уважані
його додатковими жінками.
"Завдяки такому звичаєва стаєть ся таке,
що у племена Урабунна кожну жінку уважають
"нупою" котрогось з певних чоловіків. Але в
^ой самий час він не має виключного права до
неї, бо вона є "піраунґару" усім чоловікам, ко¬
трі теж мають право на шлюбні стосунки з нею.
Дивлючись з становища чоловіка, він має пра¬
во мати стільки "піраунґару", скільки є жінок,
котрі припадають йому "нупами". Щоб кот¬
рийсь чоловік мав виключне право до котро¬
їсь жінки, такого привілею у племена Урабун¬
на нема. Путі, себто старші брати тієї жінки
можуть дати котромусь чоловіковії певні приві¬
леї до їхньої сестри; але в той сам час вони
дадуть иньшим чоловікам того самого гурту
другорядне право до неї. Особистого шлюбу
у племена Урабунна нема ні в дійсності, ні в
розмові.
,
"За нашого часу відносини "піраунґару"
звичайно призначують ся тоді, як значна кіль^ кість членів племена сходить ся про виконане
головних громадських о.брядів та коли прихо¬
дять щЦ ббраДу та розвя^анє такі спраші, що
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мають велику вагу і вимагають згоди ради стар¬
шини. Кількість "піраунґар", котрого-будь чо¬
ловіка цілковито залежить від його сили та
зііачности. Як він буде "урку", себто впливо¬
вий, тоді віч буде мати значну кількість "піра¬
унґар". Коли ж він не має значіня і невідомий,
так не багато дістане.
■
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"Жінка може бути "піраунґарою" про бага¬
тьох чоловіків. Яко загальне правило, чоло¬
віки і жінки, котрі стоять до себе у відноси¬
нах "піраунґар", жиють одним гуртом. Кож¬
ний чоловік може поз.ичити своєї жінки, себто
жони, до котрої він перший має право, иньшому ЧОЛОВІКОВІЇ. Тільки треба, ш,об той послідніїй був її- "нупою"; в такім випадку навіть
не конче треба, щоб він стояв до неї у відно¬
синах "піраунґару". Але ті чоловіки, що не
стоять до котроїсь ЖІНКР1 у відносинах нупівства звичайно не мають до неї жадного присту¬
пу. Трафляєгь ся часом і таке, хоч і незгуста,
що чоловік пробує не дозволити другим чоло¬
вікам, котрі стоять у відносинах "піраунґару"
до його жінки, ма.ти з нею шлюбні стосунки.
Се спричинює бійку, і на такого чоловіка дивлять ся як ча зле вихованого.
Коли котрому
Австралійцеви доводить ся загостити до най¬
дальших тотемічних гуртів свого племена, в ко¬
трих прибулець
можливо не має піраунґари, тоді місцеві чоловіки тієї ж самої кляси
(себто тієї ж самої половини племена), що і
гість, уважають звичаєм дати йому одну або й
кілька з з своїх жінок-нуп. Декотрий, пожичивш'і своєї жінки, до котрої він перший має
право, відпускає гостевії і свою піраунґару та¬
кож.
"Таким чином" робить висновок Спенсер
з Гилеиом, "суспільний устрій племена Урабун¬
на, очовидячкн, дуже скидаєть ся на устрій
племена Дієрів, котре описав Гавит. Ті дві пле¬
мені є між собою У' декотрім місцевім звязку.
Також видно, що форми шлобного співжитя у
тих обох племен можуть бути описані, як якісь
вілміни форми гуртового шлюбу. Найголовні¬
ші риси гуртового шлюбу можуть бути переповіджені ось як:
1) 1'урт мужів, з котриx^усі належуть до
тієї самої шлюбної половини племена. Усі му¬
жі того гурту уважають себе "нупами", себто
можливими чоловіками того гурту жінок, котрі
належуть до протилежної шлюбної половини
їхнього племена.

(Далі буде).
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ПІДВАЛИНИ ХЛІБОРОБСТВА.
(Продовжене).
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ГОЛОВА IV.

54. Первістці потрібні про житє рослин та
животин, з кількости більше як вісімдесятьох
хемічних пепвістнів, що тепер нараховуємо у
сьвіті, тільки тринадцятеро звичайно містять
ся у рослинах та животинах.
Ті первістні ось які:
Кисень
Кальцій
Водень
Магній
Азот
Залізо
Вуглень
Хльор
(^ірка
Натр
Фосфор
Кремній.
'
Калій
З усієї кількости тих тринадцятьох первістнів тільки перших десятеро уважаємо по¬
трібним
про житє рослинам та животинам,
але і тих трьох решта первістнів також завжди
подибують ся у рослинах; можливо, що во¬
ни служать на користь рослині. В декотрих
рослинах трафляєть ся також первістень мар¬
ганець та один або й два иньших, але їхня
присутність не конечна.

Обр. І. —■ 1. Корчик пшениці, котрому бракне азоту;
2. корчик конюшини,
також без азоту;
3. конюшина,
котра одержала досить азоту.

Тому, ЩО усі ЖИВОТИНИ жиють безпосередно або посередно рослинами, вони також скла¬
дають ся з тих самих первістнів, що й рос¬
лини. 'Сіль і вода споживані животинами до¬
дають тільки до кількости натра, хльору, водня та кисня, достарчаних рослинами.
Коли в рослині бракне одного з перших
десятьох первістнів вона миршавіє.
Рослини
^потребують декотрих первістнів в дуже малій
кількості, але конче потребують. Се було до¬
ведено цілою.циз'кою спроб. Виплекували рос¬
лини у дистильованій воді, * до котрої були до¬

дані усі первістні, окрім одного. На образку
1-ім показано корчик пшениці, в котрім бу¬
ли усі первістні крім азоту. Такіж наслідки бу¬
ли одержані, коли рослині бракло котрого-небудь з тих перших десятьох первістнів. Вуглень достарчає повітрє, і тому тогф первістня
не доводять ся додавати до води.
Стрюкові
рослини, у певних умовйнах, можуть добува¬
ти собі і азот з повітря.
55. Джерело відживленя рослин. Довгий
час не знали звідки рослини побирають собі
поживу. Одні гадали, що рослина дістає со¬
бі поживу з повітря, а иньші запевняли, що
рослини набирають в себе споживчих матеріялів з ґрунту. Тільки в протязі сих послідних
пятьдесятьох років се питанє стало цілковито
розвязаним. Ми тепер знаємо, що рослина
одержує собі поживу з обох джерел — і з
повітря і з ґрунту, але більшу частину пожи¬
ви одержує з повітря.
Квасень та водень хемічно сполучені в
формі води споживають ся корінєм рослин з
ґрунту, але уся ґрунтова вода походить посередним робом з повітря.
Вуглень випиваєть ся листєм з повітря в
формі вугле-кислого Газу.
Азот отримуєть ся з ґрунту за винятком
стрюкових рослин, котрі можуть одержувати
азот і з повітря і з ґрунту Однак початковим
джерелом а:ооту буде повітрє тому, що азот до
ґрунту дістаеть ся з повітря.
56. Вода, твердії річі і азот. Коли росли¬
ни нагріють ся до темпепатури повище кропки
кипіня води, бувша в тій рослині вода геть ви¬
парує з неї. Кількість або процент води, що
містить ся в рослині і процент-твердини можна
взнати важинєм даної рослини перед і після нагрітя або сушеня. Коли суха твердина підля¬
гає дуже високій температурі, частина її перепалюєть ся і стає попі лом. Той попіл міс¬
тить в собі усей калій, магній кальцій, залізо,
фосфор, хльор, натр та кремній, що містять ся
в рослині, і частину сірки. Отже, попіл міс¬
тить в собі усі річі одержані рослиною з ґрун¬
ту, крім,, декотрої частини сірки та усього азо¬
ту.

57. Відносні кількощі ріжних первістнів, що
містять ся 8 рослинах. Кисень та водень, хе-
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мічно сполучені у формі води, творять більшу иньші первістні майже завжди подибують ся
частину усіх рослин. Ріпа, буряки та гарбузй нодостатку.
містять в собі яких девять десяток води, себто
'Найбільший розмір врожаю залежить від
більший процент як має води молоко. Про¬
центу води у сіні та збіжу геть меньше, але кількости води. Кількість вохкости можна
є дуже мало рослинних продуцентів, котрі б ма¬ збільшити або зменьшити штучним полйванем,
ли в собі меньше від 10% води, навіть у ви¬ доброю управою рілі, і иньшим робом.
59. Чини ріжних первістнів. В декотрйх
вітренім стану.
підручниках ботаники залізо звуть первістнем
Водень і кисень містять ся також і в инь- конечним до витворена хльорофилу (зеленйни).
ших складах рослин. В таких складах тих двох Але се здаєть ся не так; сей первістень не
більше потрібний, як фосфор та магній; бо
первістнів творять зо 40% сухої матерії. Слі¬
дуючим що до значности буде вуглень; поло¬ певно ідо усі ті решта первістнів, до певної міри,
беруть участь у витвореню хльорофилю посевину сухої матерії в рослині творить вуглень.
редно або безпосередно. Фармери звичайно
Азот часом творить аж 4% сухої матерії.
кажуть, що збіже має блідо-зелену барву через
брак в землі азоту, а не заліза. Рослини, що
т№ЯНіІ'ЦИШШКЛІ№Ші9
дістали велику кількість гною або азотового
Зелена 1 Ріпа. 1 Тимо1 Зерно
щтучного гною будуть темно-зеленої барви, а
паща 3
1 теус
V
^
1 куку¬
рослини, піо ке одержують досить гноєня, бу¬
1 рудзу. 1кукуру1
дуть блідо-зеленої барви. Велика кількість азо¬
«
1 ДЗІВ.
1
і
ту спричинює зріст і багато листя на рослині.
Проц.
Проц. 1 Проц. І Проц.
З другого боку, коли забагато дано азоту, се
спричинює зашвидкий і тендітний зріст стеблин
Вода (кисень
1
1
збіжа, через що вони незабаром кладуть ся, д
та водень).
10,6
13,2
1 79,3
1 90,5
тому не треба давати забагато азотових гноїв.
Вуглень, водень 1
1
1
Брак фосфору та калія виявляєть ся найбільше
та кисень у 1
1
!
неповностею зерен, хоч фосфор, а часом і калій
складах.
1 86,1 1 19,2
8,5 1 81,4
роблять великий вплив на силу зростаня. Взага¬
Азот.
1,6 !
0,2 1
0,9
0,3
лі ж не можна відокремити котрогось з тих пер.
1
Усі ИНЬІПІ
1
1
1
вістнів і сказати, що тільки той має щось одно¬
первістні.
0,8 1
1-7 1
4,5
1-2
го специфічного до роботи.
Жадний икьіпий первістень не подИбуєть
ся в рослинах у такій великій процентовості, а
декотрі з тих первістнів подибують ся в рос¬
линах процентово малозначно. На цілий акор
сіна не треба більше як одного фунта заліза,
хоч сей первістень є безперечно конечним для
рослин. Повища таблиця подає очевидячку уя¬
ву того, яку незначну частину свого складу
рослина побирає з ґрунту. Тільки одйн фунт
з сотки фунт.ів ріпи, і тільки трохй більше як
3% складу зерен кукурудзів походять з твер¬
дої матерї ґрунту.

58. Перзіпні, котрих може бракнути в ґрун¬
ті.

Про зріст рослин безумовно необхідні повище згадані тих десять первістнів, а коли ко¬
трого з тих первістнів подибуєть ся в^ ґрунті
в невистарчаючій кількости, — врожай через
се має хибнути. Водень та квасень (у формі
води), азот, фосфор, калій, а часом і кальцій,
не завжди подибують ся в ґрунтах в потрібній
кількості, щоб одер>ісати добрий врожай. Усі

Обр. II. — Рослина місячЬої редьки з корневою
волосінеіо.

(Далі буде.)
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ВУГ1ЛЯНІ ДЕРЕВА ТА РОСЛИНИ.
Для огріваня наших хат, чи помешкань,
уживаємо вугіль двоякої якости; бітон або мі¬
нерально-смоляний вугіль, та вугіль антрацит.
Перший має в собі багато більший процент
смоли та олію ніж другий, і в порівнаню меньше карбону, ЧИТО вуглероду.
Ріжниця між мягким або бітонним вугілем
а твердим або антрацитовим дуже видна при
паленю. Бітонний або мягкий вугіль підчас горіня сичить та тріщить. Тоді, горячість від¬
окремлює з вугіля гази та олій, гцо були увязнені цілими віками в тім вугілю; велика жовта
полумінь та дим вказують на те, яка скількість Газу та олію увільняєть ся горячостею з
вугіля. В противнім контрасті з тим, антрицитний або твердий вугіль горить у печі тихенько,
малою полумінею, без диму, так блідо, що
майже тієї полуміни не помітно.

вуглярнях можна здибати кусник глини з відбиткою на ній частинки папороті або спорід¬
неної з нею ИНЬШОЇ рослини. Вугіляні, кусники
були переглянені також хемічно; їх так тонень¬
ко розрізувано, ІДО вугіль, можна було проекзамінувати при помочи мікроскопа. Таким
робом скількість рослинної матерії була роспізнана. Відломок мягкого вугіля, приготований
в розрізуючий спосіб був признаним, що скла¬
дав ся з великої кількощі дуже малесеньких
частинок, котрі опсицались з стародавніх мо¬
хових, булавчаних рослин. Малесенькі^частинки
тієї кляси рослин, мають в собі багато олію,
за помочею котрого дуже швидко горять; на¬
віть ті з теперішніх подібних мохових рослин,
запро тієї якості, згуста уживають ся у фейрверках.
Рослини, продукуючі вугіль карбоніферич-

Так виглядав ліс вугіляної доби.
Вугіляне тепло, повстаюче від горіня, є
тим СОНЯШНИМ сьвітлом, котре було вложене
там сонцем в давну-давнину. Вугіль ріжних
якощів повстав з рослин, котрих зелень-листки або хльорофиль, діставали ту силу сьвітла
від сонця до витворена поживи для себе через
набиранє або увязненє соняшних промінів в
собі.
Звичайне розглянене кусника вугіля не зав¬
жди вияснить його походженя. Припадково, у

ног доби, належуть до ґатунку рослин подіб¬
них папороті, булавочному моху, та високо-тоненько-ростучих комишів і тростини, котрі ще
й до тепер є між рослинами скрізь по полях та
лісах.
До папороті, подібні були рослини'■'^тро¬
пічного характеру, чи походженя. В тіни сих
великих дерев папоррті, пишались роскішні по¬
рости меньшііх рослин, подібної якості. Заува¬
жено, не дуже давно, що багато рослин,

ЗАМОРСЬКИЙ
котрих уважалось за папороть, мали пасше, да¬
юче можливість до зачисленя їх у вищу клясу
Гатунка ніж тих, котрі множуть ся через поро¬
шок або так звані спори.
Булавчані мохи вугіляного віку не були та¬
кої якості, яку можна тепер подибати у північ¬
них лісах, що нам відомо з зелених, мохових
вінків. Були сС височезні і кремезні дерева,
до котрих навіть і гадки нема, щоб порівнати
теперішніх найбільших дубів.
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просто-стоячім стані, так, як вони росли, з
їхнім міцно врощеним в глину під вугілєм корінем.
Деревяний
порошок, з котрого майже
цілковито складаєть ся мягкий вугіль, був у
лущаних шишках, на подобину до теперішніх
соснових. Колі- той порошок у шишках дости¬
гав, так його надане на долину мусіло бути
подібним до пороху дрібної мнякини, котра в
теперішності осідає на поверхні озер у північ¬
них соснових лісах.
Хоч, сі великансьр дерева булавкових мо¬
хів, котрі високо росли в похмурих тропічних
лісах вугіляного віку вже щезли, але їхні без¬
посередні потомки ще можна здибати. В порівнаню до їхніх височезних предків, красуючих
ся у повітрю, сі виглядають як роса, племено малесеньких, непомітних рослин, що сте¬
лять ся по землі, ховаючись по під листе та
иньшу гущавину лісів. Час від часу, підносить
ся вгору на сьвітло коротка стебелинка як під¬
пора для шишок, з під котрих висіваєть ся
порошок, розносячий ся вітром для дальшо¬
го побільшена своєї родини.

Теперішні булавчані мохи, потомки
стародавних великанів.
Стародавні дерева були вкриті густим гейби шрубами, вузеньким, захвосткуватим дистєм,
котрого можна видіти причепленим до де-яких
з землі викопаних примірників. На де-котрих
примірниках заледви можна пізнати, що на тім
дереві було таке листе.
Після стану і форм» таких знаків на дере¬
вах, ґеольоґи поділили булавчані мохи, котрих
викопуєть ся з землі на два головні Гатунки:
на Сігілларіа або дерева з відбитками, і на
Лепідодендра або дерева наче-б вкриті лускою.
Перші дерева звуть ся так тому, що на них
відбитки листя наче-б витиснені печаткою, а
другі тому — що на них нема жадних рівча¬
ків.
Скаменілі примірники тих дерев, дуже згуста подибують ся у вугіляних копальнях. Такі
великі та тяжкі бувають вони, що завжди їх
треба підпирати, щоб вони випадково не па¬
дали та не грозили смертею працьовникам. У
де-яких випадках такі дерева подибують ся у

Дерево, вкрите лускою. Се дерево
знайденно у копальни в закаменілім
стані, довжини поверх 50 ліктів.
В рілсних місцевостях Канади є ще багато
булавкового моху. У надморських краях, особ¬
ливо в Новім Бронсвику, ще є багато ріжних
взірців, що ростуть у спрусових лісах. В не-
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прочищених секціях Північного Онтаріо ті рос¬
лини ще мають забезпечене від коніферів
(шишковате дерево), малих дубів та кленів.
Де-які взірці тих рослин подибуеть ся також і
в торонтонськім Гай-Парку, але відколи парк
полищено в натуральнім стані, їхня скількість
швидко зменьшуєть ся і з певностею вони невтрнмають ся при житю.
Між скаменілими взірцями лусковатих з від¬
битками дерев, згуста подибуеть ся хирляві,
захвосткуваті рослини' Каляміти або так звані
кінські-хвости. Сі рослини були більше при¬
звичаєні до мокрости ніж булавкові мохи, і за.
вдяки тому, вони заповняли собою річки та
озера стародавних лісів або зарощували собою
болотнисті простори. Каляміти хоч і не такі
високі як їхні сусіди булавкові мохи,' мають
право зачислятись до дерев, для відріжненя теПерІШНИХ їхніх вироджених взірців, виростаю¬
чих рідко коли більше кількох цалів. Загальна
будова теперішної форми примірників багато
меньша проти тих взірців, яких викопуєть ся
з землі, в обох, порожні деревини з рівчака¬
ми правильно і округло злученими. З тих злучників виростають галузки.

лавкових мохів. По болотах і попри пісковаті
береги річок та озер росли гущавини калямітів.
Сі вугіляні простори рослин були у залеж¬
ності від зміни поверхні землі, котра, підно¬
сячи ся вгору, знов потім затоплювалась у
воді. Після довгих віків, ліси з їхнею нагрома¬
дженою скількостею рослин щезали під водою,
або
були
затоплені великими ріками
та
морями.
Відтак знов земля увільнювалась
на поверхню води і її простори наново вкри¬
вали ся. буйними лісами поки знов не прийшлос щезнути під водою.
\

Такі затоплюваня і піднесеня землі е пред¬
ставлені у копальнях вугіляними рубцями чи
плитами, котрі знаходять ся над або під намуленями вапняного або піскуватого каменя. Вугіль нагадує нам давнину, коли місцевість була
вкрита лісами, а накопичене поверх вугіля ка¬
міне приводить до здогаду про кількість часу,
протягом котрого земля була під водою та ко¬
ли той намул встеливсь.
Прртягом віків, коли Ті простори землі
були поверх води, тоді на землі нагромаджу¬
валась величезна скількість рослинної матерії.
У кожнім лісовім навалі, з завзятостею працю¬
вали бактерії і иньша гнилизна, перетворюючи
впавші дерева у дрібненько розроблену мате¬
рію, яка й була головним матеріалом, повставшого вугіля. Подібний процес дієть ся і в те¬
перішності у ямах з болотом та в болотяних
місцевостях.
Усі подібні якощі рослин та дерева старо-давнини, як папороті, булавчані мохи, і иньші,
були чинниками у формації тієї старої матерії,
з котрої повстав вугіль. Каляміти і їм подібні
рослини вугіляної доби, крім даня субстанції
(матерії), вони ще й спричинились до того,
щоб вугіль був чистий, незмішаний з землею
або чим иньшим. Огороджуючи собою береги
річок та озер матерія тих рослин очищала воду
від намулйнь, котрих наносила повінь.

Сосна,

що стелить ся по землі.

Знаючи про сприяючі умовини згаданих
рослин, можна уявити собі правдивий стан лі¬
сів вугіляної доби. Отже, представмо собі ве¬
ликий простір вкритий прегустнми лісами. На
\ горбах росли дерева з відбитками і дерева па' пороті, від котрих тінь бVла пожиточною для
роскішного поросту меньших папоротів і бу¬

Коли ями, запавшої ся землі були сильно
давлені водою, тоді субстанції тих рослин в
ямах від тисненя води дуже нагрівались і так
витворював ся вугіль. Себто тепло відіграло
найголовнішу ролю у витвореню вугіля.
Рослини, які >6 на малюнках на сій стороні
нашого вістника, є тими, з яких творив ся мякий вуголь. Але в ріжннх часах ‘старожитних
часів були ріжні дерева, з яких повставав і
ріжної ЯКОСТІ! вуголь.

/
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Франц Шіндлер.

Відділ Фізики.

^1?
1

тт

(Продовжене),
Як протягнемо кілька разів дротиком, ііі,6
вживают до робленя паичох, по тім місці при¬
родного маґнету, де найбільше при досьвіді
причепило ся залізної тирси, то дротик одер¬
жить усі прикмети маґнету. ТіДа, котрі таким

робом одержують маїнетну
штучними магнетами.

силу,

звуть ся

Як візьмемо до нашого досьвіду замість
сталевого дротика залізний цвях або кавалочок
мягкого дроту, то сі тіла не стануть маґнетні.

Для тривких штучних маїнетів уживають лише
стали. Штучним маґнетам надаєть ся вигляд
штабок, підків або стрілок.
У Маґнетне притягане виявляеть ся і тоді, як
між маґнетом і немаґнетним залізом положи¬
мо картку паперу,, шкляиу шибу, тоненьку до¬
щечку тощо. Маґнетна сила ділає і крізь инь-

ші тіла.

Маґнетів уживають по фабриках голок і в
ріжних иньшпх залізничих варстатах; магнетами у робітників з очей витягують частинки за¬
ліза, іцо туди згуста падають підчас праці. Ті,
що шлюфують голки, завжди мають на лиці
магнетпу маску, зроблену з сталевого дроту,
щоб за її помочею охоронити ся від вдиханя
залізного пороху. До наукових досьвідів, до
забав ("слухняний лебідь“) також завжди
уживаємо маґнетів.

ПОЛЯРНІСТЬ.

.

'

.

Маґпет немає однакової сили в усіх части¬
ках.
посиплемо маґнетну штабку залізною
тирсою то побачимо, що найбільше її начепляєть ся на кіпцях штабки, а чим блище до сере,дичи, тим її буде меньше; сама ж середина
залишить ся зовсім без тирси. Кожен маґнет
має лиціе два місця, де маґнетна сила виявляеть
с^ї у найбільшій мірі; сі місця звуть ся бігунами.
Як причепимо просту маґнетну штабку на
нитці так, щоб вона висіла поземно, то вона
завжди займатиме такий напрям, що один бі¬
гун показуватиме на північ, а другий на пів-

л день. Кожен вілно рухомий маґнет займає в
спокою завжди таке становище, що один бігун
показує напівніч, а другий на південь; тому

перший зветь ся північним, а другий півден¬
ним бігуном маґнету.
Щоб завжди знати північний і південний
напрям, уживаємо так зв. маґнетної стрілки.
Вона складаєть ся з тоненької, загостреної з
обох боків, вільно рухомої маґнетної штабки;
пщ на Середині при допомозі агатової оправи
лежить на гострому сталевому шпилечку. Щоб
можна було легко роспізнати бігун маґнетної
стрілки, що завжди показує на північ, він зви¬
чайно покриваєть ся синьою фарбою.
Наблизивши до північного бігуна вільно
рухомого магнета північний бігун магнетної
штаби або до південного бігуна стрілки півден¬
ний бігун штаби, ми побачимо в обох випад¬
ках, що бігуни відпихають ся. Але коли до пів¬
нічного бігуна маґнетної стрілки наближати пів¬
денний бігун штаби або навпаки, до південного
бігуна стрілки північний бігун штаби, то поба¬
чимо, що бігуни притягують ся.
Рівноіменні

бігуни маґнетів відгФхають ся, ріжноіменні при¬
тягують ся.
Сі

досьвіди

ясно вказують

на те,

кожнім маґнеті є два маґнетизми:

що

в

північний і

південний.

РОЗВУДЖЕНЄ МАГНЕТИЗМУ; УДЕРЖАНЄ
МАГНЕТНОЇ СИЛИ.
а) Як до кавалочка мягкого заліза наблизимо маґнет, то воно намаґнетнзуєть ся; сей
кавальчик може притягувати другий, другий —
третий тощо. Але як тільки ми віддалимо маґ¬
нет, залізо зараз же втратить свою силу. Як що
до кавалочка заліза наблизимо маґнет північним
бігуном, то на блищомУ кінці заліза буде пів¬
денний магнетизм, а на дальшім — північний;
в противному разі — навпаки. Маґнетизуване
тіл таким робом звемо маґнетизуванєм через
вплив (індукцію).
Щоб сталеву штабку зробити маґнетом,
нам приходить ся уживати иньших засобів, бо
сталь не так легко маґнетизуєть ся через ін¬
дукцію (вплив). В сталевій штабці можна збу¬
дити магнетизм, потираючи її сильним маґне¬
том. Сей рід маґнетнзуваня звемо маґнетизу-

о
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ванєм через потиране.

б) Щоб сила маґнетів (природних і штуч¬
них) не ослабла, ми мусимо їх узброїти. Се
робить ся через прикладанє до їхніх кінців ка
валка мягкого заліза, так званого якоря; такі
маґнети не гублять своєї сили.
Коли злучимо два або більше маґнетів так,
гцо їхні рівноіменні бігуни лежать вкупі, то сі
маґнети мають таку силу, як і один сильний маґнет; такі злучені маґнети звемо складним маґ-

нетом або маґнетною батареєю (маґазином).

Маґнет слабшає, як відірвати якір просто
в нормальнім (сторчовім) напрямку до бігунів,
замість того, гцоб відсунути його на бік; сила
його слабшає також від нагріваня, сильного
притрушуваня
і ржавленя.

МАҐНЕТНЕ ВІДХИЛЕНЕ; КОМПАС.
Докладні розсліди переконують нас, шо
північний бігун маґнетної стрілки не звертаєть
ся докладно до Географічного бігуна земної
кулі, але трохи відхиляєть ся на схід чи захід,
дивлячись, в якому місці. Кут, який утворює

в стані спокою вісь маґнетної стрілки, вільно ру¬
хомої в поземнім напрямку, з правдивим пів"
нічним напрямком (Географічним південником),
зветь ся маґнетним відхиленєм (відхилом).
Маґнетне відхилене має ріжні значіня
ріжних місцевостей.

для

Насадімо маґнетну стрілку на сталевий
шпилик в середині кружка; поділімо обвід його
на 360 рівних частин або на сторони сьвіта і
вложімо тепер се все в деревяну або мосяжну
коробку, яку замкнено зверху шкляною шиб¬
кою; такий прилад зветь ся компасом.
Компаса завжди уживають мореплавці, гір¬
ники і подорожуючі, пдо відкривають нові краї.
/

Хінці (Китайці) вже за 1100 років перед
Христом знали про вжиток маґнетної стрілки.
Наукові розсліди показали, що земля теж має
маґнетну силу і що землю можна уважати за
великий маґнет, бігуни котрого лежать біля ге¬
ографічних бігунів. Маґнетну силу землі звемо
і

земним магнетизмом.
ЕЛЕКТРИЧНІСТЬ.
ЕЛЕКТРИЗУВАНЄ ЧЕРЕЗ ПОТИРАНЕ.
Шкляна паличка або паличка з ляку, на¬
терті сухим жмутиком вовни, притягують вже з

С

ПОМІТНОГО віддалена легонькі тіла, як кавалочки паперу, кульки з бузинового стрижня тошо,
а зіткнувши ся з ними, знову їх відпихають.
Тіла, котрі мають властивість, иньші легонькі
тіла з невеликого віддалена притягати до себе,
а зіткнувши ся з ни^и, відпихати їх назад, зве¬
мо електризними тілами.
Причину такого притягана і відпихана зве¬
мо електричкою силою або електричностею.

через
потиране всі тіла можуть бути наелектризовані;
Докладні досьвіди дають ось що;

але найліпше електризуєть ся шкло і живиця.
Натерши дуже сильно шкляну паличку на
сухім повітрі, ми помітимо в темряві, шо па¬
личка буде СЬВІТИТИ. Як підсунемо щиколоток
пучки, то на нього з тріскотом перескочить
гискра і рівночасно почуємо, що нас щось уко¬
лоло. Як наблизимо руку, то нам буде здава¬
ти ся, неначе-б ми попали в павутину. Крім
того ми помітимо якийсь особливий запах, по¬
дібний до запаху фосфора. Електричність бу¬

ває завжди сполучена з сьвітлом, згуком і иньшими зявищами.
Досьвіди удають ся найліпше, коли шкля¬
ну паличку будемо натирати шкіряним клапти¬
ком, намащеним амальґамом. Амальгам є мі¬
шанина, що складаєть ся з однієї частини цин¬
ку, однієї частини цини і двох частин живого
срібла.

Електричне притягане і відпихаиє було ві¬
доме вже Грекам за 600 літ перед Христом; во¬
ни зауважували його на бурштині (янтар, елект¬
рон).
(Доторкнім ся до так званого "електрично¬
го маятника'* (себто до кульки з бузинового
стрижня, підвішеної на шовковій ниточці) ЯКИМнебудь наелектризованим тілом; як що тепер
наблизити кульку другого електричного маят¬
ника, то перша притягне спочатку другу, а
потім доторкнувіпись відіпхне її. Електричність
може переходити з одного тіла на друге і тим
електризувати його; се зявище звемо електризувлнєм через уділенє (передаване).
У сильно наелектризованих тіл електричність
перескакує з них на ненаелектризовані тіла гнекрами крізь повітрє.
Точні розсліди про електричність показу¬
ють, що електричність купчить ся лише на по¬
верхні тіл^

(Далі буде.)
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Н. А. Рубакин.

КАМЕНІ ЩО ПАДАЮТЬ З НЕБА.
З московської переклав В. Б.

(Продовжене).

Вже дуже давно зауважено, що крім 10
серпня, ще є і другий день в році, коли мож¬
на бачити багато падаючих зорь. Буває се 15
падолиста кожного року, та й не линіе в одній
якійсь країні, а по всій землі. Отже, виходить
таке; 10 серпня і 15 падолиста на всю землю
налітають тучі каменів. Прилетіли, спалились,
посипали всю землю своїм порохом і знов десь
щезли. Але рівно за рік вони знов прилітають
в ті самі місяці, і в ті самі дні — 10 серпня і
15 падолиста
Люди зауважили се вже дуже давно. Та ду¬
же дивуючим є те, що падучі камені зявляють
ся у згаданих' днях не випадково і як-небудь,
а гей-бн після якогось припису: камені, наче-б

вилітали з одних

і тих самих місць

з неба.

Те місце, з котрого зявляють ся падучі зо¬
рі, знаходять ся поблизу зорьного кругу Пер¬
сея. Вони вилітають звідтам, запалюють ся, ле¬
тять, нарещті щезають. Так буває з року на
рік. І завлщи такиц огневий дощ починаєть ся
10 серпня в тім самім місці нц небі, коло тих
самих зорь. Тому то і дивно, що то завжди
буває поблизу тих самих зорь.
Подібне тому буває і 15 падолиста. В той
день падає огневий дощ. Але він починаєть ся
в иньпіім місці на небі, в иньщім зорянім кру¬
гу. Сей гурток зорь зветь ся зорьником Лева.
Кожного року 15 падолиста починають звід^ там у великій скількості падати розгицовані ка¬
мені. І звідсіль розлітають ся вони на всі боки.
Отже, виходить таке, що тучі каменів наліта. ють на землю що-року кожного 10 серпня і 15
падолиста; одна з тих туч, в серпні, вилітає
з зорьника Персея, а друга, в падолисті, з
зорьника Лева. З сих місць в небі, падучі зорі
роблять наче-б напад на землю і сиплять ся на
неї цілими потічками огневого дощу.
Але камені падають не лище з сих двох
місць. Є ще^й иньніі місця в небі в иньїних
зорьниках, звідки-ж бувають подібні прояви,
. хоч і багато слабщі. Наприклад, недалеко від
зорьника Персея є зорьник (гурт зірок) Андромеди і там є одно місце, звідки теж зявляють
ся камені і падають огневим дощем на землю.
На небозводі є ще і иньщі місця, з котрих
теж зявляють ся тучі каменів, але ще слабші.

Кожному такому з каменів дощеви надано окре¬
му назву, щоб відріжнити одну прояву від
другої. Камені, що вилітають з зорьника Пер¬
сея, звуть ся персеїди; ті, що з зорьника Ле• ва — Леоніди, а з зорьника Андромеди — андромедиди.
і

І

ЧОМУ ЗДАЄТЬ СЯ, ЩО КАМЕНІ ПАДАЮТЬ З
'
ОДНОГО МІСЦЯ ?
%

Коли камені падають, то нам здаеть ся, що
одні летять вверх, а иньші в той самий час
ндче-б падали вниз, а ще иньші летять вправо
і вліво. Але чи то так?
Зовсім не так. В
дійсности всі ті камені летять з далекої височепн і просто до землі, наче-б простісінько на
нас. Се так лише видасть ся, що камені розлі¬
тають ся з одного місця в ріжні боки. Камені
зовсім не розлітають ся, а пливуть в небесній
простори один від одного на тім самім віддаленю і заразом наче малюють блескучі пасмуги на темнім небі. Нам з землі здаеть ся, що
всі ті пасмуги (лінії) сходять ся в один центр.
Але в дійсности вони щіколи не сходять ся. По¬
дібно до того видають ся нам на залізниці ши¬
ни, по котрих їдуть потяги. Залізна дорога рів¬
на. Зворотів нема. Одна шина від другої є на
однаковім віддаленю, але коли глянути на тяг¬
нувші ся в далечінь шини, то вони видають ся
нам, наче-б сходили ся докупи. Подібне тому
ми можемо бачити і на будь якій довгій вули¬
ці. Геть далеко від нас, здаеть ся нам, що
хати на тій вулиці сходять ся докупи
А
в дійсности широкість вулиці є однакова по
цілій її довжині. Таке саме і з падучими зо¬
рями: кожний камень летить по рівній лінії, так
гей-би по рівнім шляху, з землі, здаеть ся, що
шляхи всіх каменів сходять ся. Ні, кожний ка¬
мень летить все просто і просто, поки його не
зверне з його шляху якась окрема сила.

ЯК ВИСОКО ЗАПАЛЮЄТЕ СЯ КАМІНЄ ?
Камені роспікають ся на такій височені від
землі, де є повітре, бо без помочи повітря,
вони самі не можуть роспікатись. Коли камі¬
нець вже блиснув, то значить, що він влетів
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у повітрє. Коли ж камінець іцс не сьвітить ся,
то значить, що він ще летить через такий
простір, де повітря зовсім нема. Над сим варто
застановитись, бо в противнім разі не зрозумі¬
ємо, чому камені зявляють ся зразу з одного
і того самого місця. Се тому так видаєть ся,
що на тім самім місці камені влітають в повіт¬
рє. Звідкіля-ж вони влітають? А з таких про¬
сторів, де нема повітрі. От, по яких просто¬
рах камені вандрують перше, ніж дістануть ся
на землю. А де, так приміром? Поміж не¬
бесними сьрітилами — землею, місяцем і сон¬
цем, в небесних просторах.

НЕБЕСНИЙ ПРОСТІР і ЗАСЕЛЮЮЧІ ЙОГО
СЬВІТЛ.А.
Але що ж Т;0 за простори, там у небі, над
нашими головами?
То простісінько є недосягнена широчінь,
широчінь в усі боки, пустеля без дна і гряниці,
без кінця і краю, холодна й без повітря. Така
пустеля і оточує землю з усіх боків. Блище
до землі стелить ся повітрє, а за ним та пу¬
стеля. З землі можно бачити ту пустелю лиш
крізь повітрє. в погідний день повітрє зовсім
закриває ту пустелю, але в ночі вона здаєть ся
темною і просьБІтленою, як пустість. І в тій
небесній пустелі скрізь пороскидані зорі і иньші сьвітла. Кожна така зоря є також сонце,
подібне до сего, що осьвічує і огріває нашу
землю. Тай наше сонце також зоря, подібна до
багатьох иньших зорь, тільки наше сонце є ба¬
гато блище до нас, ніж ті иньші. Сонця-зорі
^уже далекі від нас тому і видають ся нам та¬
кими маленькими. Далекі, блимаючі зорі, як і
наше сонце, також сильно роспалені. Тому во¬
ни, подібно як і сонце, сьвітять своїм власним
сьвітлом. Але навкруг тих сонць, дуже далеких
від нас, плавають ще і иньші небесні сьвітила,
кот{)их звемо кометами і планетами. Таких
сьвітил є щеД^ільше ніж зорь. Тільки ті сьві¬
тила своєю веТикостею є багато меньші від
зорь, і майже не сьвітять своїм власним сьвіт¬
лом, а блещать лиш тоді, коли одержують
лучі від иньших сонць.
Планети літають навколо сонця наче-б покругах. Навколо декотрих з тих планет круж¬
ляють (ґьвітла ще меньші від них. Такі малі
світла звуть ся ”планетними подорожуючимй“.
Сю назву дано їм тому, що вони кожний про
себе співпровадиїь свою планету: куди вона,
туди і вони, і заразогл облітають її навколо.
Найбільша планета, що кружляє навколо на¬

шого сонця, зветь ся
”Юпитер“. Навколо
Юпитера кружляє пять подорожуючих планет.
Сі подорожуючі планети теж є округлими ті¬
лами, тільки в багато разів меньшими.
,
Через телескоп або- побільшаючі шкла мо¬
жна’видіти як кружляють ті подорожуючі:
кожний з них робить коло Юпитера свій круг
в небесній пустелі. І всі подорожуючі плава¬
ють навкруг планети з лівого боку в правий.
З початку (їх можна видіти по лівім боці, по¬
тім вони обходять планету і зявляють ся на
правім боці її, потім знов повертають ся і пли¬
вуть вліво по той її бік і таким робом закінчають повний круг. А сама планета в той са¬
мий час пливе круг сонця. Дивлячись на ту
велику планету і її подорожуючих, можна легецько зрозуміти і рух всіх иншйх планет. Всі
вони п^іавають також після кругів, кожна нав¬
коло свого сонця.
Земля, на котрій ми жиємо, є теж плане- ,
тою і так-само є округлою, як куля. Тому і
зветь ся вона "Земна Куля.“ Земля має в попе¬
рек 12 тисяч кільометрів. Жиючи на такій ве¬
ликій планеті, якою є Земля, тому і не може¬
мо її видіти усю нараз. Земля тому і вида¬
єть ся нам не зовсім круглою, і ми також за¬
буваємо, що небо не тільки є над нашою го¬
ловою, але й під нашими ногами, по той бік
земської кулі. Земля в протягу року також
робить величезний круг навколо сонця. Коло
Землі також, як і коло багатьох инших планет,
є подорожуючий: навколо неї кружляє Місяць.
Він разом з Землею теж кружляє
і довкола
сонця.
Між планетами і їхніми подорожуючими
плавають теж у небесних пустелях і комети. Во¬
ни теж кружляють довкола сонця, тільки їхні
дороги инакше виглядать, ніж дороги планет,
Юпитера та Землі. Комети кружляють по
иродовговастих кругах, а круги ті звуть ся
"елліпсіси."
Себто,
комети роблять дов¬
кола сонця не круги, а еліпсіси. Таких комет
у небесних безмежних просторах є дуже багато
без числа й рахунку. Ріжні комети літають
довкола сонця по своїх власних дорогах, то з
ліва в право, ато й з прдва В'ЛІво. Але у ко¬
жної комети, як і у кожної планети є свій
шлях. Небесна пустеля є простора. Вистає
місця там і для комет і для сонця і для вели¬
чезних зорь. з такої пустелі падають на землю
якісь камені. В такій пустелі ті камені плава¬
ють і звідтам падають цілими тучами на землю.
(Далі буде.)
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ата у воді.
(Продовжене.)
”Я не ганю вас-ані крихітки за се, що ви
Майже протягом десятьох хвилин, Бой гля¬
дів з непевностею. Відтак він побачив, що рис бороните бобрів!" — продовжував Джейб.
почав підбирати свої сили до остатного фаталь¬ Вони якраз на ^воему місці!
Се ліпше було,
ного нападу. Тоді Бой, перестерігаючи здиво¬
як який-небудь циркус; я не памятаю, коли б я
ваного Джейба, прилагодив свою рушницю і міг більше забавити ся, як тепер."
вистрілив.
"В такім разі від вас, Джейбе, вимагаеть
Грімкий згук внстрілу, здавалось, потряс ' ся дуже мало; тільки слово, що не будете біль¬
усим окруженєм. Його відгомін змішаний був ше ловити в кафкан бобрів," —• швидко сказав
з мітушнею, перестрашених, втікаючих до води Бой.
^
бобрів. Тоді як бобри перелякані втікали, рис
"Отже, в . кожнім разі я зроблю, що від
з швидким підскаком в повітрі, коротко мявк- мене залежить, щоб і бобрів не скривдити і
нувши упав боком на землю. Кущі та галузе ставка не нарушити". Говорив Джейб, коли во¬
на дереві аж затріщали від того вистрілу. За ни увійшли до табору і почали простелювати
сим Бой почув раптовий крик Джейба. Тепер свої бленкети.
Бой глянув кругом себе як побідник, здогадую¬
На другий день рано, коли лісник вибирав
чись, що крик Джейба зовсім не був спричине¬ ся у що-денну подброж, Бой сказав йому:
ний його справним вистрілом. Подібно нещас¬
"Коли б вам, Джейбе, не було моторошно
ному рисови, ведмідь також на власну руку під- ще одну ніч витримати на варті,
я а^ вам
крадав ся до бобрів, заледвн не вилізши на на¬ показав щось цілком иньшого,
коло ставка
ших мовчазних в кущах глядачів.
сього вечера."
”Я годжусь підтн!" — відповів лісник.
ГОЛОВА V.
"Коли годитесь, так приходіть фаніще, не як
звичайно, та підемо з зараня сховати ся у но¬
ве місце", сказав Бой.
БУДОВА І ЛАТАНЄ ГРЕБЛІ.
"Добре, Бою, я прийду пару годин перед
Бой, як побідник йшов до табору, твердо заходом сонця", відповів Джейб, повернувшись
ступаючи по ясно осьвіченій місяцем на підгірю своїм довгим кроком до відходу. Дізнаватись
землі. Він ніс нерухомого, перечепленого зад- пр^ несподіванку, котрої надіяв ся Бой, було
ними ногами через своє плече риса. По такім
проти звичаю лісовика. Однак цікавість не по¬
випадку Бой мав право бути гордим в очах ліс¬ кидала Джейба через цілий день.
ника. Але лісник був мовчазний як пустеля. Від¬
Коли Джейб відійшов, Бой відважно спра¬
так вони, переходячи через друге ПІДГІре, не вив ся йти горі річкою в напрямку до греблі.
були зауважені маленьким табором. Джейб Не турбуючись Бой, закрадав ся. туди з пляном,
тоді заговорив; ”той ваш стріл був дуже котрого не радий був виконати. Однак, Боя
вдалий, чи ви се тямите?. Ви Бою, швидкіший' потішала і додавала йому відваги гадка, що
від блискавиці; раз — і вже!"
яку б він шкоду не робив маленьким тубольцям
”То таке щасте, Джейбе!"
відповів не- ставка, то з другого його боку буде відпла¬
І^дбайлнво Бой, пробуючи, не виставляти себе в чено тим піклуванем, котре він так щиро ста'^вальки.
рав ся виконювати для них. Бой мав замір про¬
Але таке пояснене, Джейб швидко зрозумів. ломити греблю, ради того, щоб побачити, як
Він знав, що Бой так не розумів, як йому ска¬ бобри будуть її' наново загачувати.
зав.
Але, прибувши до греблі, Бой надумав, що
”Але я думав, чи не могли б ви і що-инь- коли він проломить греблю тепер, так бобри
шого так убити? — заговорив Джейб колючо. можуть уважати се за пильну справу своєї ро”Я мав то зробити!"
відповів Бой. '^-То,
ббти, і не чикаючи ночі, можуть крадькома по¬
що стало ся, се в са]мообороні! Бобри ті, е лагодити у день. Бой не міг собі представити,
мо'їми бобрами. І я завжди бажав знайти добре як бобри приймуть таку велику небезпеку, якою/
оправдане, щоб таки роздобути шкіру з риса!" є розвалене їхньої греблі. , Відтак Бой поста-
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новив затримати свій замір на пополуднє, щоб ширюватись і розмиватись поза її низькі бере¬
бобри не взялись до роботи швидче, як у НОЧИ. ги. Причиною свого розливу була якась гейТим часом Бой міг добре оглянути русло річки би частинна загорода посеред русла — що ви¬
вище ставку, щоб побачити, чи нема ще иньглядало,
мов би припадкове цанесенє водою
ших громад для студійованя. Обходячи по сім
галуз/я дерев,
каміня та
болота.
Але'; спо¬
боці ставку до його кінця, Бой перейшов через
глянувши вдруге, його серце якось забилось в
маленьку прогалину і рівчак та дійшов знов до
грудях від замішаня і радости. Тут зачинав
річки, приближно пятьдесять кроків вище став¬
ся новий ставок, тут були підвалини нової греб¬
ку. Тут річка була вузенька і дуже бистро лі. Бой не міг не помітити, як мало дослідуважурчала по камені, між високими берегами; чі диких місцевостей ті студенти природи, мали
після його здогаду, та річка була такого нагоди увидіти щось більшого, а то як сі пус¬
вигляду приближно
пів-милі. Потім, зійшов¬ тельні інжишри-бобри виконували свою вели¬
ши знов на нижчу рівнину, Бой наткнув ся на чаву роботу.
Сжрізь, навкруги тієї місцевости, були по¬
маленьку греблю. Ся будова була висока на
приближно вісімнадцять цалів, а ставок повинне зрізувані найстрункіщі дерева вільхи, що мали
,тіє! гребельки, був маленький, мілкий і не по¬ і^айрясніщі корони гіля. Вибрані для того дере¬
давав жадної признаки, що-до мешканя. Не ва мали найменьше десять до дванадцять ліктів
мож було добачити бобрячих хат анГу воді, високости. Багато з них ш,е лежали там, де
ані на березі, а води не було глибше чотирьох впали, але й велика скількість була затягнена
ліктів. Коли Бой задумавсь над сим — він здо- до ріки і при помочи каміня та клею сильно
гадував ся, що бобри дурно не будували б припнята на місці навпоперек ріки. Та Бой за¬
греблю — він побачив другу і багато більшу уважив з великим признанєм для бобрів, що ті
“тртеблю геть одалеки за ставком.
вільхи були правильно поукладані після спаду
Спішучись Бой, пішов оглядати ту греб¬ річки, пеньками проти води, а верхами за во¬
лю і побачив, що вона була три лікті висока дою, щоб в такий спосіб вода мала найменьше
та дуже сильно збудована. Вицщ від тієї греб¬ сили зірвати їх з місця привязи. Але таке за¬
лі був вузенький але глибокий ставок, простя¬
городжене, хоч нараз не спирало води , спиня¬
гаючий ся поміж спусковатими вниз берегами. ло течію річки і вода почала широко розлива¬
Бой здогадувавсь, що на березі є збудовані тись поза береги, між куші лісового поросту.
три бобрячі хатки з низенькими дахами. По
Бой чув, що бобри мали звичай починати бу¬
середині ставка не було жадної будови і Бой дову греблі, поваливши дерево через ріку і
був тієї гадки, що ту між сими спусковатими потім навалюючи наверх него всілякий свій маберегами під-час повені швидко тече вода. По- теріял. Але такий плановий і досконалий кус¬
нища гребля, очевидно, була збудована з на¬
ник роботи, що був перед його очима, був
міром зкріпити повиту греблю, через стриманє дійсно довгочасним,
в порівнаню з чимсь по¬
півтора ліктя води проти неї, щоб таким робом дібним в уяві;
нгобільше, щоб відкинути по¬
зменьшити напружене води на ту повищу греб¬ дібну теорію, бобри гатять греблю впоперек
лю. Відтак Бой поріщив, шо побудоване тих кладучи дерева, а не повздовж як то в дійстрьох хаток на березі сталось з тієї причини, ности є, — тут зараз коло ріки лежав чорний
що високі береги давали спеціальну нагоду до високий ясень,, частево звисаючий у воду, так
мов би хтось вже готовив його покласти на
роблена норів на суші.
Горячкова захопленність дослідника цілком призначене місце.
опанувала ни.м, але Бой не міг спинятись довго
На сім місці Бой спинив сьогодняшні свої
на докладнім оглян^ню ставка. Він йшов впе¬ досліджена. Вибравши одно сухе місце в по¬
ред проти текучої води і йому дух аж спира¬
близу спрусових та смерикових хащах, щоб бу¬
ло від захопленности, що от-о.т ще щось біль¬ ло дещховатись в ночі для него і Джейба, де
ше цікавішого відкриєть ся для його огляду.
він сподівав ся що бобри прийдуть в ночі за
Однак він нічого більше не побачив. Тому, поживою і матеріалами, —- Бой пішов до табо¬
що напрям річки завертав ся і скручувавсь у ру на обід, широко -оглядаючі всі ставки, що
другий бік, для Боя було дуже цікаво ідти були подорозі. Прибувши до табору він за¬
ще далі й далі.
палив огонь з хамла, спік кілька шматочків ба¬
Аж близько пів-милі вище вершини вузько-, ранини, запарив гербати для свого самотного
го ставка, наш щирий розслідувач зійшов на обіду, і потім під стрімкими промінами сонця,
рівну трясовину,, поросшу зрідка маленькими що лагідно спускались на него, він приліг від¬
деревцями. Тут напрям річки починав роз¬ почити спокійно на годину часу.
(Д. б.)
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ся. Се є власне основа на якій опираєть ся психо-фізика, що прикладає до розділу духових
проявів математично-фізичні способи дослідів.
Про сьвідомість часу і місця при одержуваню і повставаню вражінь роскажемо опісля
пр>і ионятях простору і часу.

Треба тільки нарисувати дві прямовисні лінії й
на них, як на співрядних відміряти сили вражінь і відповідаючих їм сил подражнень; се
уможливить нам винайти пункти, що представ¬
ляти муть вражіня, відповідаючі зазначеним си¬
лам вражінь і подражнень; як в^е знаємо то
3. ПОДРІБНИИ ПЕРЕГЛЯД ГОЛОВНИХ
до викликувана постепенно і рівномірно вищих
РОДІВ ВРАЖІНЬ.
вражінь потреба уживати все чим раз то сильніщих подражнень, в наслідок того сила вра¬
Вражіня, які ми одержуємо нащими чутнижінь буде представлена на нашій одній співками, се власне основи нашого духового житя;
рядній по собі пост^упаючими рівними лініями
а сили подражнень по собі поступаючими чим зрозумінє тих проявів причинюєть ся незвичай¬
раз то довшими відтинками на другій співряд- но до зрозуміня иньших духових проявів а до
сього ся частина психольоґії належить до най¬
ній; через те лінія, що представляє перебіг вра¬
більше розсліджених і пізнаних, і тому крім
жінь при постійнім підвищуваню сили подраж¬
нень, зразу буде швидко підносити ся в гору зазначених вже повище загальних уваг про
а відтак звільна переходити ме в лінію позему вражіня, ми приглянемось ще й блище окремо
кожному родови вражінь. Як сказано повище,
і ся лінія буде справді вірним зображенєм пе¬
реходу повище -описаних духових проявів, Од- ми розріжняємо стільки родів вражінь скільки
маємо чутників і для того й ми уложимо їх
накож математика на тім не зупинюєть ся, во¬
на має можність означити докладно правило собі після наших чутників, починаючи від вра¬
повстаня й істкованя чи як кажеть ся означи¬ жінь, які одержуємо найдосконаліщими чутнити рівнанє кожної лінії. Власне Фехнер пер¬
ками, бо хоч ЕОНИ найбільше зложені та про
ший обчислив рівнанє лінії перебігу вражінь та те, найліпше розсліджені.
відкрив право, що: ”сила вражіня є льоґаритМ'Ом сили подражнеия“, себто: щоб викликати
а) Вражіня чутника ^пуху.
вражінє два рази сильніще, треба подражнена
100 разів сильніщого | а коли хочемо виклика¬
Чутником слуху одержуємо незвичайне бати вражінє три рази сильніще, треба ужити гацтво вражінь: тут шумить листє дерев, журподра-жненя 1000 разів більшого. Ми не по¬
чить свавільний потічок, бренять працьовиті
даємо згаданого математичного обчислеия то¬ бжілки та" щебеч^^ь веселі пташки, там знов
му, що його моглиб зрозуміти тільки ті, що са¬ несеть ся гомін весільних сьпівів, або похорон¬
мі зможуть лехко се обчислити, згадуємо од¬
них зойків і плачів, то знов на росхвильованаче про него тому, щоб звернути власне ува¬
них народних зборах гремлять палкі промови
гу на можливість розсліджуваня духових про¬ завзятих провідників або на концерт^ сьпівацьявів математичним способом. Новіщі досліди ка дружина в супроводі орхестри відтворює
виказали, що згадане психофізичне право Ве¬
по мистецьки Лисенкового ’Туса“. Яка незви¬
бера і Фехнера підлягає часом змінам а на вся¬ чайна ріжноманітність і яке неімовірне багацткий спосіб є правдивим тільки в певних грани¬
во згукових вражінь а все-ж таки основа їхня
цях, однакож хочби і з такими застереженими одна: згукові хвилі а радше незвичайно ніжні
то мусимо признати, що наші духові прояви є тремтіня повітря та подражнена слухових нер¬
дуже залежні від впливу окружаючих фізич¬
вів в наших вухах тими-ж тремтінями повітря.
них проявів, а ся зале5кність є часом таїк тісна, Всю безліч згаданих згукових вражінь ділимо
що ми маємо можність при помочи вимірювана звичайно на два роди а то: шелести і згуки.
і обчислюваня фізичних проявів, вимірювати Шелестами звемо неправильні згукові вражіня;
та обчислювати духові прояви та в той спосіб вони і не дають нам почуваня правильности і
відкривати права після яких вони відбувають власне повстають тоді, коли згукові хвил] пе-
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реходять нерівномірно і неправильно. Знаємо
дуже багато родів шелестів, бо по правді в при¬
роді повстає кругом нас і вражає нас б^ьше
тремтінь повітря неправильних як правильних,
які вимагають вже певних питомих умовин повстаня й істнованя, однак ми маємо дуже мало
слів на означене тих вражінь. Звичайно звемо
їх словами, які нам нагадують своїм згуком ті
шелести і так кажемо; ліс шумить, вода жур'чить, бабуся шепоче, листє шелестить, двері
скриплять, сорока скрегоче, муха бренить, грім
гремить, магпина гуде тощо. І власне ті слова
віддають найліпше ті вражікя. По за тим влас¬
не через їхню неправильність не можна їх уложити в який небудь порядок і систем. Звука¬
ми звемоч такі вражіня, які дають нам рівно¬
часно-сьвідомість рівкомірности і правильности
і вони по правді й повстають тоді, коли зву¬
кові хвилі переходять рівномірно і правильно.
У кожному правильному звуку розріжнюємо: висоту, силу і барву і після тих трьох
чинників можна всі звуки дуже кравильно упо¬
рядкувати. Вдарьмо по трьох по собі слідую¬
чих кляпках пяніна а почуємо три по собі слі¬
дуючі звуки ріжної висоти; вдарьмо три ра^и
в ту саму кляпку пяніііа, але кожним разом
слабше, тоді почуємо три рази той сам звук,
тільки за кожний раз слабше, себто, три згуки
тієї самої висоти але ріжної сили; стрібуймо
той сам звук так само сильно відіграти на пяніні, скрипці, сопілці, трубі, дзвінку та ииьших музичних струментах, а одержимо кож'"ного разу той сам звук тієї самої висоти і тієї
самої сили але зівсім відмінний своєю барвою.
Крім того розріжнюють іце й характер звуків:
низькі згуки роблять на нас питоме вражінє:
ЕОНИ видають ся нам глухими, тяжкими, тем¬
ни,ми мягкими, противно високі тони вида¬
ють ся нам гострими,
лехкими,
ясними і
твердими.
Висота звуків залежить від скількости трем¬
тінь звукових хвиль на одну секунду, чим біль¬
ше тремтінь на одну секунду зробить струна,
металевий кружок або повітрє в сопілці, тим
вищий почуємо звук, з того розумієть ся не
виходить, що тремтінє повітряних хвиль му¬
сить трівати^іцо найменьше через цілу секунду,
Ц'Об ми могли почути звук,
звук може трівати
значно коротше, висота зг^ка залежить від чи.
сла тремтінь припадаючих на одну секунду, без
уваги па те, чи тремтіня повітря трівають
справді цілу секунду, чи більше або меньше.
Найкищий звук, який ми можемо чути повстає
тоді, коли дане тіло а в слід за тим і окружаюче його повітрє тремтять що найменьше 10
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разів на секунду; найвищий звук, який зага¬
лом можемо ще чути і розріжнити викликуєть ся 30000 тремтінями на секунду. У музиці
вживаєть ся тільки від 16 до 12000 тремтінь
на секунду. Найнищий звук пяніна має 27 а
найвищий 3480 тремтінь на секунду. Як бачи^мо у музиці не вживаєть ся всіх можливих зву¬
ків, власне ті звуки, які уживають ся в музиці
зватимемо музичними звуками або тонами. Як
сказано, музичні згуки або тони обхоплюють
від 16 до 12000 тремтінь на одну секунду, між
тими гряницями є можливий безпереривний пе¬
рехід, однак з сього не виходить, щоб музика
вживала безліч тонів, в музиці уживаєть ся
тілйіси тонів о певнім числі тремтінь і яких чи¬
сла тремтінь стоять до себе в певних постійних
відносинах. Уживанє тих музичних тонів в му¬
зиці оперте на історичнім розвою музики, на¬
ука тільки-що опісля розслідила питомі прик¬
мети тих тонів та стараєть ся провиднити їхнє
уживанє з фізичного й психольоґічново боку.
Годі нам тут займатись подрібним психольоґічким розслідом музики та згадаємо тільки
про найважніщі основи.
Як сказано, в музиці уживаєть ся тільки
певних тонів а саме таких, які вражають при¬
ємно наш чутник слуху. Ті тони мають постій¬
не питоме число тремтінь та відзначають ся
тим, що, коли з двох тонів один має два рази
більше тремтінь на секунду як другий, то він
вражає нас зовсім подібно до нього тільки видаєть ся нам значнб вищим, такий тон звемо
октавою нищого тону. Кожний музичний тон
має свою октаву. Найнищий тон уживаний в
музиці, має 16 тремтінь на секунду і зветь ся
ншінищим С (читай: Ц), його октава т. зв.
нигіш С. має 32 тремтінь на секунду, а окта¬
ва того-ж має 64 тремтінь на секунду, а тон
ще о октаву вищий має 128 тремтінь на сек.
Се все є тони, які уважають ся низькими, чи
як кажеть ся басовими. Тон о октаву вищий
о 256 тремтіпях на секунду т. зв. правильне
або нормальне С. роспочинає вже тони високі
т. зв. віліонові. Слідуючі виш,і октави того то.
ну мають по 512, 1024, 2048, 4096, 8192 тремтінь
на секунду. Кожний з тих згаданих тонів мож¬
на взяти за основний, уважаючи число його
тремтінь мірою всіх вищих тонів. Між котрим
будь таї'нм ґрунтрвним тоном а його октавою
є ще 6 головних'^^ томів, яких теперішня музи¬
ка означує буквам^и: (І, е, і,
а, її, які мають
9,8, 5|4, 4|3, 3|2, 5|3, 15|8, тремтінь на одну
секунду більше від ґрунтовногр.

(Далі буде).
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IX.

толковля пллея

Зовсім у иньшу сферу, а власне в сферу
високої теольоґічної полеміки, веде нас збірка
названа Палея Толковая. Не можна сказати,
щоб у старій Південній Руси не були відомі
спеціяльно теольоґічні твори такі як Івана Дамаскина або Шестоднев Василія Великого, коли
не в перекладі, то в грецькім орігіналі. Майже
на певно можна сказати, що відомий тут був
також Шестоднев Іоана Екзарха болгарського.
Основна думка сих двох творів, а також основ¬
на думка невеличкого грецького твору ”Палаіа Історікі“ послужили основою просторої, без
ваганя у XII віці в Південній Руси зложеної енцикльопедії, званої Палея Толковая. Метою сего твору було в однопільнім, високо вченим
стилем зложенім викладі подати весь обсяг люд¬
ських відомостей про природу, про людину, про
творене сьвіта і про стародавню історію Жидів
аж до Різдва Ісусового; однак спеціяльний ви¬
клад доведений тілки до кінця панованя Соломона. Крім того другою метою сего твору було
в полемічних екскурсах долучених до кожного
важніщого уступа доказати Жидам,
що їхня
власна письменна і устна традиція все і скрізь
доказувала, що Ісус е правдивий син божий,
спаситель сьвіта і обіцяний жидівському наро¬
дові Месія.Крім сего чисто теоретичного боку
містить Палея дуже багату збірку окремих старинних творів, переважно апокріфічного змісту,
як ось у першій частині, то е у так званім Шестодневі орігінальну перерібку Фізіольоґа, спеціяльні відомости про звірів і птахів, а також
про анатомію і фізіольогію людського тіла, а
в другій історичній частині апокріфічні леген¬
ди про Адама і Еву, Авраама і Лота, Мелхиседека, Ісаака, Якова і Ісава далі просторий твір
Заповіти дванадцяти патріярхів, себто дванад¬
цяти синів Яковових, і в додатку Заповіт або
Ліствицю Якова, з пророкованем про долю кож¬
ного сина. В тій рукописній Палеї, якою я спеціяльно користував ся, і яка в початку XVII
віка належала до Станіслава Жолкевского, си¬
на відомого польського гетьмана, а тепер на¬
лежить до бібліотеки Крехівського монастиря,
маємо далі довгий ряд апокрікічних оповідань

про Мойсея, вихід Жидів з Єгипту, про про¬
рока Валаама, про царів Давида і Соломона.
В тій же Палеї виклад, хоч у троха коротщій
формі, тягнеть ся далі; маємо там оповідане
про пророка Ієремію і про вигнане Жидів до
Вавилона, коротеньке оповідане про Дарія і
Зоровавеля, і нарешті про відвідини Олексан¬
дра Македонського в жидівськім храмі у Єру¬
салимі. Крехівська Палея кінчить ся просторим,
але сухим реєстром цитатів з усіх книг старо¬
го завіта, в яких пророкуєть ся про месіянічний характер Ісуса Христа. Після того має вона
ще дальше продовжене, так званий Хронограф
про римських і византійських кесарів, і нарешті
•просторі виємки з болгарського Хронографа,
в яких між иньшим є також скорочене житіє
Константина з широко розведеними суперечка¬
ми між христіянином і Сараценами, а потім
Ж^Лдами. Книга кінчить ся похвалою рівноапо¬
стольних князів Константина і Володимира і
просьбою по.магати руській землі проти всяких
супостатів. 5'же се одно закінчене показує, що
Палея була редагована в Південній Руси. Дру¬
гий важний доказ, се антіжидівська полеміка,
що червоною ниткою проходить крізь усю кни¬
гу, а третий не меньше важний доказ той, що
в географічних реєстрах поміщених у ріжних
частинах книги маємо дуже докладну географію
руських і північно-європейських земель, у го¬
ловному схожу з тією, яку маємо в початку
найстаршого літопису, але подекуди далеко докладніщу. Спеціальне порівнанє, яке надію ся
перевести незабаром, повинно виказати, чи і о
скільки літописні дані черпали з Палеї, чи мо¬
же навпаки. Взагалі треба сказати, що Толко¬
вая Палея в тій формі, як вона маєть ся в Крехівській копії з XVI віка, може крів літопису і
Патерика уважати ся найцінніпгою памяткою
нашого стаоого письменства. Треба додати, що
Толковая Палея дійшла до нас у небагатьох
копіях (усіх мабуть не більше десяти) і в ріж¬
них редакціях. Найстарша що до віку копія,
захована в Коломиї, написана на пергамені 1495
р., і кінчить ся панованєм Соломона. Мені ві¬
дома ще одна рукописна Палея, може з почат¬
ку XVII віка, дарована в р. 1638 ковельським
священником для одного з афонських монасти-
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рів, відки вона в початТках XIX віка дістала ся
до ц. к. надворної бібліотеки у Відні ^Зіауіса
ч. 9.). Від Крехівської Палєї вона відріжняеть
ся далеко меньшим числом апокріфічних вста¬
вок, згідно з Коломенскою копією кінчить ся
панованєм Соломона, і замість просторої ре¬
дакції Заповітів дванадцяти патріярхів, яку ма¬
ємо в Крехівській Палєї (друкована мною в
Ііершім томі Памяток), має коротку редакцію
без Ліствиці Якова.

X. АПОКРІФ1ЧНІ ОПОВІДАНЯ І ПОВІСТИ.
Також крім Палєї мало старо-руське пись¬
менство велике число ріжнородних апокріфіч¬
них оповідань і духовних повістий. Апокріфічні
оповіданя, яких обєм у ДОМОНГОЛЬСЬКІЙ Руси
невідомий нам докладно, обіймали все таки
ПЯТЬ великих циклів, з яких кожний репрезентуєть ся хоч одним або кількома творами, ві¬
домими вже в домонгольських копіях. Сі циклі
ось які; стар0|3авітні апокріфи, апокріфічні
євангелія і взагалі писаня про житє куса, його
матери, його приятелів і ворогів; спеціяльиий
пребогатий цикль апокріфічних діяній апо¬
стольських, далі просторий цикль творів есхатольоґічних і апокаліптичних(, до чого можна
долучити цикль апокріфічних оповідань про теперішних апостолам і троха пізніше сьвятих му¬
чеників. Як бачимо, маємо тут простору літера¬
туру, багату найріжнородніїцими леґендовими
) літературними мотівами, яка може дати нам
дуже добре розумінє про багацтво і ріжнородність лектури і загалом духових інтересів на¬
ших предків. Про широту росповсюдженя і
глибину впливу тих творів серед нашого народа
сьвідчить найліпше той факт, що зміст і мотіви тих творів вникнули глибоко не тільки в
обряди і церковні пісні нашої церкви, але та¬
кож і в проповіді! { в поученя нашого сільсь¬
кого духовенства, у популярне письменство дав¬
ніших віків і в устну тридицію широких мас на¬
рода ві^ Дону до Тиси і Спіша.
Апокріфічні оповіданя творять перехід від
духовних оповідань до СЬВІТСЬКИХ повістий, новель і байок. І сей відділ письменства визначав
ся В давній Південній Руси значним багацтв^м.
Ще В Болгарії разом з византійською хронікою
' Маиасії перекладено історію збуреня Трої, яка
з Болгарії перейшла в Південній Руси у склад
так званих Хронографів. Ся повість про збу¬
рене Трої основана не на Гомері, а на пізно-грецьких оповіданях Дареса Фрігійця і Діктіса
Кретенця, буцім то очевидних сьвідків Троян¬
ської війни. Правдоподібно в Південній Рус»,
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може в XII, а може в котрім пізнішім віці, та.
все таки в домонгольськім часі повстав пере¬
клад славної духовної повісти про Варлаама і
Іосафа, одного з найкрапріх і найпопулярніщих творів всесьвітної літератури, в якім у ро¬
манічній, високо драматичній закрасці подано
головні дані з жити індийського царевича Гота¬
ми, знаного загально
під назвою Будди. По¬
вість крі\г головної основи містить у собі кіль¬
канадцять прегарних причт, з яких найславніща
причта про однорога, знана тако'^к у нашім
письменстві пізніших часів у прозових і віршо¬
ваних перерібках. Індійський оріґінііл сієї по¬
вісти невідомий нам. З якоїсь невідомої нам
арабської тіеперібки пішла жидівська перерібка,
зрештою ду;же сво0ідна, доконана гішпанським
Жидом Ібн Хісдаєм у X віці. З невідомого
джерела, після здогадув'визначного арменіста
Марра, з вірменського оріґіналу, пішла грець¬
ка перерібка сієї повісти, іцо зробила ся клясичкою книгою європейських літератур. її ав¬
торство довгі віки приписувано Іванови Дамаскину, визначному теольоґови VII віку, але ви¬
разний слід її істпованя знаходимо аж у XIII в.
на Афоні. Повість написана стилем взірцевим
що до своєї простоти і ясності! і містить у со¬
бі крім основної првістевої теми кільканадцять
причт оповіданих Вц'рлаамом в поученє Іосафови, і надто декілька окремих теольоґічних трак¬
татів, як ось просторий трактат в обороні христіянства против поганських вір, вложеніщ в
уста одного з героїв повісти Нахора, в якім
віднайдено затрачену здавна апольоґію христіяксьтва грецького ритора Лрістіда. В формі сну
Іосафа подано коротку візію раю, взяту також
з якоїсь старшої христіянської візії. Найстар¬
ший відомий нам рукопис староруського пере¬
кладу сієї повісти походить з XIV віка.
В Південній Русії повстала також прозова
перерібка византійської рицарської епопеї про
Діґеніса .Лкріта. Найстарша копія старо-р^юької перерібки містила ся в тім са.мім рукописі
Мусіна Пушкіна, в якім заховало ся Слово о
полку ИгоревГ. З сієї копії заховали ся тіль¬
ки деякі виписки, збережені Карамзіном. а пов¬
ний текст був віднайдений пізніше у пізніших
копіях. Руська перерібка в порівнаню до гре¬
цької поеми, що дійшла до нас у кількох вір¬
шованих і в одній прозовій популярній редак¬
ціях, появлюєть ся дуже короткою і убогою
ца зміст переповідкою якогось невідомого гре¬
цького, оріґінала, або вмисним скороченєм русь¬
кого автора.

(Далі буде.)
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ВСЕСЬВІТНА ІСТОРІЯ.
(Продовжене.)

/

РАНІШНЯ АРАВІЯ.

МЕЗОПОТАМІЯ

Коли "пастуші царі" і їхні люди прийшли
до ^'йпту з Арабії, так вони мусіли прийти з
тих лівнічних частин того півострова, де манд|йіЛй'й, півварварськйй стан житя майже не
відмінив ся протягом усього історичного часу,
ЗаЯідйо-полуднева Арабія була осідком однієї
первістної цівілізації, котра підвелась до знач¬
ної височені, хоч її дійсна старезність і усе,
що тичить ся її початків та розвитку незнані.
Багато річей дають натяк на близькі зносини
полудневої Арабії з протилежним Африкансь¬
ким берегом, і в певнім напрямку, з первістною культурою Єгипту та Вавилонії; але го¬
ді сказати чи се було даване, чи бране; усей
сей підмет чекає на провидненє, яке можуть
подати будучі досліди,
і

РАНІШНИЙ ХАНААН

і ХАНААНЦІ.

Коли Авраам прийшов ’ до Ханаану, та
іфаїна могла бути знана під иИьшою назвою, і
Ханаанці, з котрими за неї воювали його
нащадки, могли наївіть
ще і не
прибути
туди. Ті люди, що звані в біблійній історії
Х'анаанцямн, були Семитамй, щільно споріднелимн з Авраамом і його насінєм, і, після
їхнього власного переданя, попертого иньшими доказами,, вони були осадниками з тієї ж
самої країнй від Перської затоки, звідки прий¬
шов і Авраам; певно з країни близької до
Вавилонії; але час їхнього перемандрованя не
вевний. Одна частина того народу забрала у
евою посілість долини і рівнини;/" друга осіла
нонад морськйм берегом і стала нацією море¬
плавців та купців, (біблійні Сидонці) Фіникійці
за пізнішого часу. Біблійн} Ханаанці містять
В собі ті обидбі частини, Иньший же нарід, що
можливо був у Ханаані сперед Авраамових днів
був Аморійці, котрі посідали гори тієї країйИ і Також Сирії, і котрі, здаєть ся, не по¬
ходять від Семитів, але від Либійців в пів¬
нічній Африці, Але се припущене підлягає ще
диспуті. Видасть ся, що впливи Вавилонії, а
часами і її суверенність, ростягались на цілу
Сирію і Ханаан. Що ж тичить ся Єгипту, їх¬
нього блищого сусіди, мало що видно.

СИРІЯ.

Цівілізуючий вплив Вавилонії був могутним
геть на півночі і заході, на мезопотамській
долині і на її межах, головно у семитських
народів, котрі, видасть ся, були посідали біль¬
шу частину тієї країни, котру підливали ті дві
річки. Могутня нація Ассирії, котра зявилась
в історії уже в пізнішім часі, осіла на східнім
боці Тиґресу, і одержала місцеве вояцьке ви¬
ховане запро своєї будучої карєри. Ассирійці
удавались до Вавилону за усією наукою, окрім
науки войованя та гандлю,
бо дотично тих
двох послідних Ассирійці були більше спритні¬
шими ніж їхні кревняки на полудні.
Та країна, що була повище Вавилонії, між
Тиґресом і Евфратом (котра і була дійсною
Мезопотамією стародавних) і більшість Сирії,
на захід від неї, була обсаджена Семитами
армійської галузи, котрі в тягу історії посі¬
дали небагато самостійности.
Спочатку вони
були підбивані н^семитськими напастниками з
верховин Вірменії та сходу Малої Азії, а потім
владними Ассирійцями, котрі підігнули під одно
ярмо і завойовників і завойованих. За того
часу нічого не виявляєть ся про не-Семитів,
Гитів та Митанців, котрі зявились на тій сла¬
ветній долині кількома столітями пізніще, мож¬
ливо прийшовши зпоза гір півночи та північ¬
ного заходу, принісши досить поступившу на¬
перед їхню власну культуру.

НА

і

НАВКОЛО ЕҐЕЇ.

Пізніще далось трохи роздивитись цівілізацію, котра того часу (себто за третього тисячелітя Пр. Хр.) повстала на і навколо Еґейского Моря. Виглядає, що нарід тієї місцевости, як на тих островах, так і на межах
Ма,дої Азії, а також і на суходолі самої Греції
поробив дивуючий поступ у розвитку штуки,
перш ніж зайшла там доба письменьства. їхні
рукотвори,
особливо гончарські,
показують
завязок, навіть тоді, тієї хорошести смаку, ко¬
тра дала відріжненє грецькій штуці за пізніших
часів. Був знайдений майже певний доказ, у
Єгипті і Креті, котрий сьвідчить про значну
виміну тих виробів з Єгиптом навіть за доби
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геть ранішньої як та,
що отеє згадана.
Та¬
кож на других частинах північного берегу Се¬
редземного Моря- знайдено рештки якоїсь ра¬
нішньої культур і якусь ранішню діяльність
виміни, істнов^нє котрої ніхто навіть собі і
не припускав,
N

СТОЛОВАТА ЗЕМЛЯ ІРАНУ.
На сході
і на-схід-на-полз^дне від Тиґресо-Евфратової долини лежить висока оточена
горами місцевість, котру згуста звуть ”столоватою землею Ірану," котра в теперішніх ґеоґрафіях зарепрезентована Перзією, Афґністаном, Белуджистаном і частиною турецького
Курдистану. З якогось ранішнього часу, як
ми уже зазначили, та місцевість і долина
Гинда, що лежить поза нею, дісталась в но'сідане народів, мови котрих належуть до арій¬
ського г^рту. Звідки і коли вони прийшли
туди, коли вони не були тубольцями, і як
воно сталось, що вони відлучились від тих
гуртів, історією котрих є історія Европи, — се
є одним з тих питань,
котрі ще не розвязані етнольоґами. Можливо, що прадіди Перзів та Гиндусів, мова і походженє котрих спо¬
ріднені з нашими, мешкали на Ірані та понад
Гиндом (від котрого пішла назва Индія) ще
перед тим, як Гаммурабі підвів до величі Вавилон, і передше ніж Авраам прийшов до Ханаану; але усе те, що знайдене, не дає нам
основи до установленя дат-їхнього передісто¬
ричного житя, хіба аж у геть пізніщім часі.

25.
ГОЛОВА II.

ВЩ ПРИПУЩЕНОЇ АВРААМОВОЇ ДОБИ ДО
ДАВИДОВОЇ СМЕРТИ.
(Приближно 2200 до 960 Пр. Хр.)
Єгипет: Пановаиє Гиксів. — Вигнане їх. — Правдо¬
подібність оповідана про Йосифа. — Аменготеп сонце —^
сьвяткар. — Знайдене його закордонного листованя у
Тель-ель-Амарні. — Рамзес II фараон, котрий гнітив Ізраельців.
^
Вавилонія: Розвиток шкіл, книгарень, штук, літера¬
тури, гандлю. — Пановане Касийців. — Підвід Ассирії.
Ханаан та Арамія: Вихід Ізраеля з Єгипту. — Вави¬
лонські виливи в Мойсейових установах. — Підбите Ханаала Ізраеле.м. — Доба суддів. —• Войни з Филистіями.
- Засноване жидівської монархії. — Саул. — Давид.-—
Давидові підбої. — його занепад що-до вдачі. — Бо¬
ротьба за унаїцаджене Давидового вінця. — Соломонвва слава.
Фіникійці:
Переднє
переціноване
цівілізаційного
впливу Фіникійців. — Вони не були вигадачами азбуки.
Грецькі місцевощі: Ранішня цівілізація навколо і на
Еґеї. - ^’ Відомощі з роскопів. — Сьвітло на
Гомерови
думи. — Тірийці та Мікени.— Вражаючі знахода на Креті. — Лабіринт царя Миноса. — Кретське писане. •— ОчевиТГячие походженє фіникійської азбуки. — Кретська
доба. — Мікенська доба. — Поділи геленських народів.
— Мандрівка Дорійців. — йонське переховане ранішньої
культури.
Скрізь:
Правдоподібний етап других частин Европи. — Надозерні мешканці. — БіопеЬеп^е- — Лідія.
— Троянці. — Арійці. — Имни Веди. — Авеста.
7

ЄГИПЕТ.

Ще нічого не знайдено на монументах або
у гробівцях та руїнах Єгипту, щоб кидало до¬
КИТАЙ.
сить сьвітла на ту добу, протягом котрої ся
1
країна була у підданстві Гиксам. А се була
На найдальших рівнинах та долинах Китаю,' довга доба, за час котрої відбулись, насту¬
коли ми звіримось на літописні записи тієї кра¬
паючи одна за другою, три умовний, кожна
їни з пізніших днів, національна історія поча¬ па довгий час. За першої, за котрої здаєть
лась десь коло Авраамової доби. "Книга Істо¬ ся, було багато поколінь, та країна була ґра¬
рії," котру уважають Конфуцієвим твором, по- сована і плюндрована наїздниками, панованю
чинаєть ся від панованя царя, чи імператора котрих вона ставила опір. Потім, протягом
Яо, котрого декотрі обрахунки датують так двох чи трьох століть, Єгипет був підлягав
рано, як 2357 Пр. Хр., а иньші так пізно, як гиксівським царям, під котрими князі старйх
2085. Иньші китайські писаня згадують імена династичнйх ліній посідали тінь влади заступ¬
царів сперед Яо, але здаєть ся, що то усе більш ників Фараонів. За того часу цівілізація під¬
казки,
що про них росповідають; ' і недавні битих походила пів-варварство підбійників на
європейські вч^ні знайшли ще додаткові резо¬ таку велику скалю, що рештки з тієї доби не
ни в тих казках до припущеня, що китайська показують вражаючих прикмет відміни. Але
нація повстала з мандрівної ватаги народу,
гиксівські фараони позістали вірними своїм
котрий насадив цівілізацію звану сумерською в власним богам, з поміж котрих вони уважали
долішній долині Евфрату. Коли се припущене О.ДНОГО, Сутеха, за головного; і нема вага¬
вірне, так те псі'іемаидрованє мало статись,, без ня, що власно та релігійна рґжниця і не давала
ваганя, в обсягу доби теперішньої нашої роз¬
щезнути ворожнечі єгипецького народу до
гиксівських царів.
(Далі буде.)
відки,

л

ЗАМОРСЬКИЙ ВІСТНИК

Відділ Математики.
(Продовжене.)
ШЛШШШ

'Ь! 'V!

Нарисуйте, — на скалю один инч (цаль)
до ярда, X — фіі^УРУ АВСО, щоб репрезен¬
тувала одну квадратову роду. Починаючи від
А« поділіть кожний бік АВ та АП так, щоб
видко було скільки буде ярдів у одній роді. По¬
чинаючи від В, поділіть бік ВС таким са¬
мим робом. Починаючи від В, поділіть ВС
так само. Потім лініями, один ярд навідалі,
рисуючи згори надолину і зліва направо, по¬
діліть цілу фігуру на меньщі фігурки. Скільки
З тих меньших простокутникі'Ві будуть квадра¬
тами? Як забагато місця забирає кожний з тих
квадратів? Як забагато місця забирають ра¬
зом усі ті квадрати? Як забагато місця заби¬
рають усі рещта простокутників (не рахуючи
того, що буде у куті з правого боку здолини).
Скільки буде квадратових инчів у тих деся¬
тьох? Яка буде довжина того найменьщого
квадрата? Яку частину квадратового инча во¬
на містить в собі? Скільки буде квадратових
Ннчів в цілій фігурі АВСВ ?
Скільки буде
квадратових ярдів у квадратовій роді?
і

ПОВЕРХНЯ.
Площа поверхні буде тим числом одиниць

поверхні,

скільки його та поверхня в собі міс¬

тить.
Табуля поверхні, квадратова, мито земель¬
на міра.
144 квадратових инчів.1 кв. фт.
9 кв. футів . 1 кв. яд.
301/4 кв. ярдів . 1 кв. рода.
160 кв. род
.1 акор.
640 акрів. 1 кв. миля.

Увага:

В декотрих місцевостях
одну квадратову милю звуть секцією.

Канади

Устні вправи.

.
.

1 Скільки буде квадратових футів у 8 кв.
ярдах? у 12 кв. яд.? у 10 кв. яд.?
2 Скільки буде квадратових ярдів у 4 кв.
родах? у 8 кв. род.? у 28 кв. род.?
3. Скільки буде квадратових футів у 432
кв. инчах? у 720 кв. ин.? у 864 кв. ин.?

4. Скільки буде кв. ярдів у 81 кв. фт.? у
34 кв. фт.?
5. Скільки буде акрів у ^40 кв. родах? у
1600 кв. рд.? у 6400 кв. рд.?
6. Якою частиною квадратової милі буде
160 акрів?
Писемні (Вправи.
1 Скільки буде квадратових родів і ярдів
у 3456 кв. яд.?
'
2. Скільки містить ся квадратових ярдів у
однім акрі?
3. Скільки буде квадратових инчів у 8 кв.
футах? і 125 кв. инчах?
4. Збийте 37,894,635 кв. ин. на акри, тощо.
Не майте дробів у відповіді.
5. Довідайтесь, скільки буде коштувати те¬
лефонічний дріт 20 миль довгий, що продасть
ся по 35 центів за фунт, а на один фунт іде
того дроту 80 футів.
,
6. Довідайтесь, що буде коштувати квад¬
ратова миля землі, коли один акор її прода¬
сть ся по $ 10.25.
7 Розбийте 5 акріві, 39 кв. род, З кв. яр¬
да, 7 кв. футів, 100 кв. инчів на квадратові
инчі. А потім, щоб довідатись, що ви добре
се зробили, заверніть усі ті кв. инчі, що одержете, назад у кв. акри, кв. роди, тощо.
8. Скільки буде кв. род у двох чвертях сек¬
ції землі?
9. Знайдіть ріжницю межи 10 акр. 159 кв.
род. ЗО кв. яд. 2 кв. фт. 36 кв. ин. і 11 акра¬
ми? Зробіть се з памяти.

.

.

І

СУЦІЛЬНА ЧИТО КУБОВА МІРА.
В шкільній кімнаті є кацавалок до навчаня
квадратової і кубової міри. Яка його діменсія? Скільки він має лиць? Яка площа кожно¬
го з тих лиць? Скільки суцільних рогів і кутів
має той кацавалок? Коли кожний рубець того
кацавалку буде один инч довгий, яке б імено
дали ви тому кацавалкови? а колиб кожний
рубець був один ярд?
Кубовим инчом буде обрахунок місця заб¬
раного кубом, кожний рубець котрого буде один инч довжини. Яке місце забирає кубовий
фут? кубовий ярд?
Скільки буде кубових инчів у фігурі, кот-
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ра є 1 инч широка, 12 инчів довга і 1 инч гру¬
ба? 1 инч широка, 12 инчів довга і 2 инча гру¬
ба? З инчів груба? 4 инчів груба?
Скільки буде кубових инчів у фігурі 12 ин¬
чів довгої, 12 ин. широкої і 1 инч грубої?
Скільки буде кубових инчів у відрубі кубо¬
вого фута 12 инчів довгого, 12 инчів широко¬
го і 2 инча грубого? В подібнім відрубі З ин¬
ча грубого? 4 ин. грубого? 12 ин. грубого?
Скільки буде кубових инчів у кубовім футі?

27.

Відруб 4 фт. на 4 фт. і на 1 фт. від купи,
такої як показана тут (обр. 2.) зветь ся одним
шнуровим футом. Скільки буде кубових футів
у однім шнуровім футі?

Табуля кубової, мито суцільної міри.

1728 кубових инчів.і.. 1 куб. фут.
27 кубових футів ......... 1 куб. ярд
128 кубових футів ... 1 шнур.

Писенні вправи.

.

1 Розбийте б шнурів 106 куб. футів на ку¬
бові фути.
2. Збийте 9856 куб. фут. у шнури.
3. Скільки буде куб. ярдів, тощо, у 63,784
куб. инчах?
4. Купа дров буде 40 футів довга, 4 фт. ши¬
рока і 4 фт. висока; скільки буде там шнурів?

Зробіть се в голові.
Обр.

Сі фігури уявляють, респективно, один ку¬
бовий фут і один кубовий ярд. Скільки буде
кубових футів у відрубі кубового ярду з фута
довгого, з фт. широкого а один фут грубого?
у відрубі з фт. довгого, з фт. широкого а 2
фт. грубого? Скільки буде кубових футів у
кубовім ярді?

шнури
[по-канадийському корди (сог(І)]. Ко¬
ли дерево зрубане до продажу, поліна мають
бути 4 фута довгі. Купа такого дерева 4 фт.
високого,
8 фт. довгого
і 4 фт. широкого
творить один шнур (один ”корд-вуд“). Про¬
студіюйте уважно сю фігуру одного шнуру па¬
лива, а потім дайте відповіді на сі запити.
Коли б взяти від тієї фігури частину 4 фт.
високу, 4 фт. широку і 1 фт. грубу, відрубав¬
ши її від правого боку тієї купи дров, скіль¬
ки кубових футів буде в ній? Коли сей кінець
частини буде 2 фута грубим, скільки кубових
футів ^і(;тить ся в нім? а коли-8 фт. грубий?
Скільки кубових футів буде в шнурі дерева або

каменю?

5. Купа каменю буде 56 фт. довга, 4 фт. ви¬
сока і 4 фт. широка; скільки буде там шнурів
каменю? Зробіть се в голові.
6. Купа дров була 8 фт. довга, 8 фт. висо¬
ка і 4 фт. широка; скільки могло бути в ній
шнурів опалу? Зробіть се в голові.
7 Фірман привіз кубовий ярд піску. Дру¬
гий фірман привіз чверть шнуру піску. Розбий¬
те той пісок (з кожної фіри зокрема) на куб.
фт. і довідайтесь, котрий фірман привіз біль¬
ше піску.
8. Купа дров півмилі довга, 12 фт. висока і
16 фт. широка має бути перевезена колією.
Кільки треба колійових возів, кожний вмістяюЧИЙ в собі по 10 шнурів, щоб перевезти усе те
дерево? Скільки вляже в довжину тієї купи
довжина одного шнуру? Скільки разів вляже
височина одного шнуру у височині 'тієї купи і
також шнурова ширина в ширині тієї купи?
9. Скільки буде шнурів у купі 128 фт. дов¬
гій, 8 фт. високій і 4 фт. широкій?
10. Виміряйте купу або купи дерева або ка¬
меню у себе дома, на шкільнім подвірю, або
в котрім иньшім місці, а потім обрахуйте кіль¬
ки там буде шнурів.

.

(Далі буде.)
Чи Ваш товариш, сусід, 'краян або приятель
передплачує і читає "Заморський Вістник"?
Коли ж ні, так постарайте ся про се. Запізнайте
його з сим^журналем, а він напевно сподобає
його собі і запренумерує.
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«

Др. Іван Куровець.

РАДИ ПРО ЗДОРОВЛ0.
(Продовжене).

І!

іІ

♦ І

(Продовжене).
Вже сказано повище, що поверхню землі
оточує 79 — 80 кільометрів глибока верства
повітря, (числячи від поверхні моря), —вона ж

і зберігає соняшне тепло і світло у повітрі, в
рослинах і у всіх животинах. Там де нема по¬
вітря, безграничуа'студінь. Теж саме було б і
на поверхні землі без повітря. Повітряна ат¬
мосфера, враз з водяною парою і всім живлом
задержують на поверхи} земл} соняшне тепло
і світло.
Теплота повітря на землі не скрізь рівна.
На бігунах повітрє срашенно студене, а чим
блище до рівників щораз горячіще. У долинах
і низинах, над морем тепліще як на горах. Теповітря має великий вплив на житє усего жи¬
вого, на житє та культурний розвій людини.
Як сказано передше, в устрою людини, в
тілі, відбуваєть ся за житя безнастанне окиса.нє, себто, складанє кисня, вдиханого з повіт¬
ря вугілем, воднем і иньшими складнями добу¬
тими з харчів. Се окисанє або топденє в нашім
тілі, раз-враз дає багато тепла і держить тіло
людини завжди у рівній теплоті, зо 37С. —
Ся теплота є стала і мало що зміняєть ся у
здорової людини, рано трохи меньша о кілька
десятих, під вечер о кілька десятих вища. Таке
саме по їді, урохи підвищаєть ся, рівно і в пра¬
ці теплота змагаєть ся. В спокою і підчас спа\
ня зменьшаєть ся о кілька десятих одного сте¬
пеня.
У хрробах теплота зміняєть ся — часом до¬
ходить до 40^ С, а де-коли й до 42 або меньше як 36 %С. ■— До міреня теплоти людини і
повітря служать нам прилади термометри. В
нашім підсоню уживаєть ся термометер Цользія, де скаля поділена є на сто рівних частин.
Людина не може видержати довший час
без шкоди запро здоровля і житя зміни тепло¬
ти вищої тіла і нижчої понад сталу теплоту.
Людське тіло витворює безвпинно у собі
тепло,
а скількість його залежна від скількості і якості побраної поживи, від праці і від
староиЛв. Тепло з тіла людського уділяєть ся
окружаючому повітрю через промінюване (від¬
кидане соняшнх лучів)^ провід і пароване.
Людина тратить найбільше тепла через
шкіру, бо зо 30%, через легкі зо 20%, себто

через віддихаиє, малий відсоток протрачуєть
ся на огріте харчів і води, що їх уживаємо.
Запро регуляції 4:талого тепла у звірят,
шкіра покрита волосєм, — людина регулює
свою теплоту одежею, — про се буде розмова
в окремих розділах при згадці про одіж і хату.
Утрата тілесного тепла залежна від темпе¬
ратури, вохкости і руху окружаючого повітря,
від праці, себто руху людини, її одіня, хати і
харчів. Перебуванє людини на вохкім повітрі,
а ще до того на вітрі і холоді, спричиняє ве¬
лику утрату сталого тепла, і приготовляє лю¬
дину до всіляких недуг.
Перемркненє одежі і озуву на холоді при
наглих змінах температури, сильних холодних
вітрах, лихім відживлюваню, справляє людину в
наслідок сильного обниженя теплоти тіла, до
недуг, а се через се, що в тілі людини по¬
встає перекровленє слизових болон і слабша
відпорність; через се витворюють ся користні
умовнни до розвитку вдиханих ріжних бактерій.
Перебуванє довгий час на холоді або спеці,
більших як мірне тепло людини, шкодить здо¬
ровлю і може спричинити смерть. Велика і рап¬
това зміна теплоти є шкідлива здоровлю. Так
само як склад хемічний і занечищенє повітря,
тепло і СОК.ЧШНе світло, яке є в повітрі, має ве¬
ликий вплив на житє і здоровлє людства.
Брак соняшного світла в копальнях, пивничних мешканях і лихих хатах спричиняє, що
людина блідне і стає малокровною, слабне і хорує. За Остре світло шкодить очам, а при ве¬
ликій спеці загальному здоровлю.

Повітряна атмосфера спричинює тиснене на
поверхню землі і на поверхню тіла людиНи.
Тисненє повітря є ріжне, нрд морем і низинах
є більше, а на високих горах значно меньше.
Повітряне тисненє є залежне від наповненя во¬
дяною парою повітря і тому воно є змінч^ве.
Тисненє повітря і раптова зміна теплоти, спри¬
чинюють атмосферичні зміни як водні опади,
вітри і бурі. Се все має великий вплив на жи¬
тє і здоровлє людини. Мірні водні опади як і
дощі р малі вітри мають добру прикмету, що
прочнщують повітрє. Надмірні і сильні та хо¬
лодні вітри шкодять багато здоровлю, бо спри-'
спричиняють застуди.
,
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3. ОДІЖ.
Зміни тепла і холоду у нашім підсоню, а
також і атмосферичні зміни такі великі, що
людина мусить хоронити своє тіло від надмір¬
них протрат тепла. До охорони потрібна лю¬
дині одіж і хата.
Найкраща річ,
охороняюча людину від
температурної зміни є одіж. Цілею одіжи є
окружити тіло людини верствою теплого повіт¬
ря, котре є раз-у-раз тепле, бо нагріваеть ся
від тіла, а одіж не дає йому швидко уходити
і змішуватися з окружаючим холодним повітрєм. Одіж не гріє людину, бо вона сама мерт¬
ва, холодна, а тіло людини само себе гріє.
Одіж спирає швидку протрату власного тепла.
З того бачимо, що кілька лехких одеж , вбра¬
них одна на одну, тепліщі, ніж одна груба
свита або кожух, вбрані на голе тіло, а се че¬
рез те, що між тілом а кількома одіжами є
кілька верстов повітря, найблища до тіла найтепліща, а дальші вже холодніщі, але тепліщі
від окружаючого повітря і через се не так лег¬
ко прохолоджують ся. Не убираємо тому сви¬
ти ні кожуха на голе тіло, але наперед сороч¬
ку, а далі лекше убранє, а відтак після холоду,
загортку, кожух чи свиту. — Дві або три легкі
онучки чи панчохи гріють яіпще, ніж одні гру¬
бі.
Щоб одіж була добра, тепла, треба, щоб
вона пропускала легенько повітрє, щоб вона
у всіх шпарках наповняла ся теплим повітрєм,
нагрітим тілом людини. Як приклад взяти таке,
нехай-би хто вбрав холодного часу на голе
тіло канчукову одіж, так швидко змерзне, бо
іверства теплого повітря між тією одіжею а го¬
дим тілом швидко прохолодила-б ся через про¬
від тепла; —навпаки є з вовняною сукняною
одіжею, вона є наповнена в усіх шпарках теп¬
лим повітрєм і легенько його пропускає. Здіб¬
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шім тілі рівне стале тепло, тіло безнастанно
спалюєть ся і через те, витворюєть ся вільне
тепло, — чим більше наше тіло потрачує теп¬
ла, тим більше мусить горіти втілі і тому тре¬
ба їсти більше харчів. Через те, убранє добре,
бо воно спирає утрату людського^ тепла, і та¬
кож важне з економічного боку, бо спричинює,
що людина меньще потребує їсти. Навпаки, при
тяжкій праці або добрім харчованю, витворю¬
єть ся у ТІЛІ через роспад харчів за багато теп¬
ла, тоді добра, легесенька одіж,
улекщуюча
віддалене тепла.

Людське тіло віддає надмір тепла через пе¬
репускане, провід і пароване. Протрата тепла
через одіж після того яка вона є, чи полотня¬
на, чи з иньшогї матерії, є ріжна. Найбільша
ріжниця є в проводі тепла, меньша в порівнаню, а далі чи одіж суха або вохка, чи мокра.
Найліпша одіж літом є полотняна, але не
занадто збита, густа, вона віддає багато водя¬
ної пари і через се прохолоджує тіло. Полот¬
няна одіж має те зло, що коли мокра, тоді ма¬
ло пропускає повітрє, — зате вовняне сукно ^
пропускає багато повітря, навіть більще чим
бавовна або полотно. Сукно парує меньше і
не дуже швидко і через се не відбирає багато
тепла, тому вовняна сукняна'одіж є тепліща від
полотняної або бавовняної. Вовняна одіж є
трохи задорога, а далі, коли вбираєть ся прос¬
то на голе тіло, має те лихо, що у людей, що
мають ніжну шкіру дражнить її і може спричиїіити сверб, себто дражнене шкіри. Шовкова
одіж є добра зимою і літом, тільки задорога
для бідних людей. Одіж регулює'^ тепло тіла
людини.

Одіж треба згуста змінюва'ґи, особливо
одіж, котру вбираєть ся впрост на голе тіло,
як сорочка, штанці, задля чистоти тіла. Шкіра
людська виділяє з своєї поверхні через пітні і
лоєві зелези, товщ і воду, котрі враз з нашкірком безнастанно злазять з щкіри і разом тво¬
ність пропускати повітрє й випаровувати воду рять піт. Піт занечищуєть ся порохом і ріжє найважніщою прикметою доброї одіжи.
ними мікробами,
бактеріями — добра одіж
Перепускане тепла, себто приниманє сьвіт- втягає в себе піт, тому треба її згуста міняти.
ляних лучів і тепла залежить вид барви одежі.
Нечиста одіж, не змінювана, може спричинюва¬
Біла одіж приймає і віддає найменьше тепла. ти ТЯЖКІ шкірні хороби і закаженє цілого устНавпаки чорна, найбільше приймає і віддає.
рою-людского пошестними, хоробами, НайШЕидче треба змінювати онучки і шкарпитки,
Біла одіж найліпша (^имою** й літом, бо літом
^
вона не дуже тепл^, а зим^ю не страчує ду¬ ^відтак сорочки, а далі штани.
же тепла. Одіж'^ироблюєть ся -з полотна, вов¬
Рівно-ж важним для здоровля ^людини ,Є.'
ни, бавовни, шовку і шкіри, а часом рідко
крій одін^- Одіж не сьміє бути за тісна, бо се
коли з гуми, як от непропускаючі мантлі.
перешкоджає кровокруженю і віддихові. Ду¬
Стале власне тепло людського тіла є знач¬
же шкідливим для людського тіла є уживане
но вище від пересічного тепла окружаючрго
тісних ковнірців та шнурівок.
повітря нашого підсоня. Щоб утримати в на(Далі буде).
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Загальна-українська мова.

Г-

(Причинок до витвореня загально-української мови.)

РОЗДІЛ II.

ЧАСТИНИ

МОВИ.

■ •'

І'

(Продовжене.)
№ 5.
'
У нашій розвідці ми вжнемо в. українськім
перекладі латинської назви: іменуючий, прина-

ГОЛОВА І.

лежний, даючий, винуючий, покликуючий, тво¬
рячий, і двох місцевих.

Іменники і їхні відміни.

Родовий поділ іменників. _

Іменниками звемо ті слова, котрими озна¬
чуємо всілякі річі, і ті, котрі ми відчуваємо
своїми чутниками, і ті, про котрі маємо розумінє тільки в думці.
Перші іменники ми звемо чутні другі
гадкові.
Приміром; камінь, вода, квасень,
промінь чутні;
а мрія, воля, слава, уява —
іменники гадкові.
Ще ділимо іменники на оживлені
і неоживлені. Приміром: людина, Іван, голуб —
іменники оживлені; а камінь, сокира, хмиз —
іменники неоживлені.
Річі в природі стоять в поєдинчім, подвій¬
нім і многім числі; тому іменники, чито назви
тих річей, відмінюють ся після тич чисел, в
котрих стоять зазначені ними річі.

Іменники ділять ся ще що-до родів. Імен¬
никових родів є три: чоловічий, жіночий і ні¬
який.
1. До чоловічого роду належуть ті імен¬
ники, що їх можна заступити словом ”він“.
Приміром: чоловік, рубель, Рябко, суддя, со¬
бака.
До жіночого роду належуть ті іменники,^
котрих можна заступити словом ”вона“; при¬
міром; земля, вода, піч.
3. До ніякого роду належуть ті іменники,
котрих можна заступити словом ”воно“; при¬
міром: вікно, поле, житє, насінє, тилє, дівча.

Відмінянє та відмінки.
і

ІДоб показати, ідо іменник робить, або
що з ним дієть ся, ми приставляємо до імен¬
никового коріня чіевні приставки, і се пристав¬
лене звемо відмінянєм іменників,
а той стан
у котрім через ту чи иньшу приставку стає
іменник звемо відмінком.
в українській мові іменник має 8 відмінків.
УВАГА. Після латинської мови учені пона¬
давали відмінкам в тій мові ось
які назви:
Котіпаїіуіія, СепеДуиз, Оаііуііз, Ассиваїіуіів,
Уосаііуня, АЬІаІіуц».
В галицьких граматиках відмінки зазначе¬
но нумерами від 1 до 7.
В московській мові
відмінки мають назву рівну в перекладі латин¬
ській. В граматиках таких мов, як англійсь¬
ка, німецька та французська, вжито латанських назв.-' ^
Значити відмінків нумерами недобре; бо
нумера не дають жадної уяви, чому той чи иньщий відмінок зветь ся приміром № 1,
а не

Відміни іменників чоловічого роду.
'

і

Після того 1) на які згуки кінчать ся імен¬
ники чоловічого роду, 2) які річі вони озна¬
чують, оживлені чи неоживлені, іменникові від¬
міни ділять ся на кляси.
1. До першої кляси належуть іменники, що
кінчать ся на тверді сьпівзгуки. Ся кляса ді¬
лить ся на два розділи:
1) іменники, що зазначують річі оживлені
і 2) що неоживлені.
2. До другої — ті, що кінчать ся на мнягкі
сьпівзгуки а* також й, ж, ч, ш; з такими сами¬
ми двома розділми на оживлені і неоживлені, як
і перша кляса.
3. До третої — ті, що кінчаьт ся на о.
4. До четвертої — ті, що кінчать ся ок,
але те о в тягу відмінень випадає.
5. До пятої — ті, кінчать ся на а та я.
6'До шестої — ті,
що кінчать ся на
тверді і мнягкі сьпівзі^уки, а^е і в корені тих
слів в дягу відмінень^ стає о. ^
7. До семої — ті, що кінчать ся на ень,
ець, але те корінне е в тягу відмінень випадає.
8. До восьмої — такі слова, як жрець.
9. До девятої —такі слова, як лікот^.
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ЗРАЗОК

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Іменуючий
Приналежний
Даючий
Винуючий
Покликуючий
Творячий
Мсцевий І.
Місцевий II.

ВІДМІНИ

Дуб
до дуб-а
дуб-ові
дуб-(а)
дуб-е
дуб-ом
на дуб-і
по дуб-у
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І.

Поєдинче число.
Луг
до луг-у
луг-ові
луг-а
луж-е
луг-ом
у луз-і
(лугом.)

Брат
до брат-а
брат-ові
брат-а
брат-е
брат-ом
на брат-і
по брат-у

Син
до син-а
син-ові
син-й
сиин-у
син-ом
на син-і
по син-у

V

Подвійне число.
1. Іменуючий

два дуб-а
два луг-а
два брат-а
двох братів
два луга
два дуба
Решта відмінків так як у МНОГІМ числі.

4. Винуючий

два син-а
двох синів

-

Многе число.
1. Іменуючий
2. Приналежний
3. Даючий
4.,.Винуючий
5. Покликуючий
6. Творячі
7. Місцевий.

луг-и
луг-ів
луг-ам
луг-и
луг-и(ове)
луг-ами
луг-ах.

дуб-и
дуб-ів
дуб-ам
дуб-и
руб-и(ове)
дуб-ами
дуб-ах.

брат-и
брат-ів
брат-ам
брат-ів
брат-и(ове)
брат-ами
браю-ах.

ЗРАЗОК ВІДМІН ІМЕННИКІВ КЛЯСИ

син-и
син-ів
син-ам
син-ів
син-и(ове)
син-ами
син-ах.

II.
V

Поєдинче число.
1. І.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

П.

д.

В.
П.
Т.
М. І.
М. II.

Цаль
до цал-я
цад-еві
цаль
(цал-ю)
цал-ем
на цал-і
по цал-ю

Слонь
до слон-я
слон-еві
слон-я
слон-ю
слон-ем
на слон-і
по слон-ю

Книш
Гай
Корч
до книш-а
до корч-а
книш-еві
корч-еві
книш
'
корч
книш-е
корч-е
книш-ем
корч-ем
на книш-і
на корч-і
по книш-у
по корч-у

Подвійне число.
1. І.
4. В.

два цаля
два цаля

два корча
два книша
два слоня
два
книша
два корча
двох СЛОІНІВ
Решта відмінків так як у многім числі.

Многе число.
1,
2.
3.
4.
5.
6.

І.

п.

д.

В.

п.
т.
7. м.

цал-і
цал-ів
цал-ям
цал-і
цал-і
цал-ями
цал ях,.

слон-і
СЛОН-ІВ

слон-ям
слн-ів
слон-і
слон-ями
слон-ях.

•

,

корч-і
корч-ів
корч-ам
корч-і
корч-і
корч-ями
корч-ах,
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книш-і
книш-ів
книш-ам
книш-і
книш-і
книш-ами
книш-ах.

до га-ю

га-еві
гай
га-ю
га-ем
в га-ю

два гая
два гая.

га-ї
га-їв
га-яи
га-ї
га-ї
^ га-ями
’^га-ях.

Ставайте Членами
” РОБІТНИЧОЇ КНИГАРСЬКОЇ і ВИДАВНИЧОЇ СПІЛКИ,
^
з обмеженою порукою, в Торонто.
Наша Спілка заінкорпорована від 1918 р.з капіталом $40.000.00,
поділених на 4000
уділів, по $10.00 уділ номінальної ціни. Проданих уділів до тепер є на суму $7.470.00. Але
завдяки тому, що на кожний проданий уділ припадає на $ 40.00 маєтку Спілки, тому уділовці ухвалили продавати слідуючи уділи не ііо$ 10.00, але уже по $25.00. Спілка посідає ру¬
хомого і не рухомого маєтку на $36.900.00, вчисляючи вже і власний дім, який в році
1920 закуплено.

.
[чг у^лтг;
Ро5}уники і старшина ”Р. К. і Видавничої Спілки'*.
З ліва на право; Н. Мандрик пресман, П. Шевчук лайнотайпист і секретар-касіер спілки, Н, Сакалюк про¬
давець в книгарні і авдітор спілки, С. Аронець завідатель друкарні і друкарський робітник, М. Єремійчук упра¬
вителі, ' голова та загальний- робітник спілки.
Нема кращого і чесніщого діла, як помагати просьвічувати нарід. А скільки тисяч {'тисяч гроша тримають
наші Робітники та Фармери по банках за малий процент, коли у своїм підприємстві їхній один доляр зробив би
за пару років своєму властителеви кідька^сять доларів.
Приставайте до Спілки, вложіть Ваші гроші у добре діло напо/іної'просьвіти! Але не відкладайте напізніще
набути уділів в Робітничій Книгарській і Видавничій Спілці в Торонто, бо зі зростом маєтку Спілки, неза¬
баром знов подорожчають і її уділи.
Тепер наш уділ стоїть на $ 25.00.
Замовлена на уділи присилайте на адресу:

\УОККМБК’8 ВООК & РІІВЬІВНШС СО. ВТВ.

504

^иееп 81.

Тогопіо, Сапада.

<♦

Нові Книжки з Краю !

заморський

}.*

р

ВІСТНИК

р
а

Научно"літературний ілюстрований місячник,
^ метою котрого є помагати українським робіт|.| никам та рільникам в набутю научного знаня
|.| та витвореню широкого сьвітогляду.

І* В Канаді річна передплата $2.50, півріч. $1.25.
І до Европи і Америки річно $2.75, півріч. $ 1.40.
9
Поодиноке число 25ц.

2атог8куі Уібіпук

І 504 Оиееп 81. №.

ТОКОКТО, 0NТ.

І „Робіт. Книг, і Видавнича
Спілка“
в Торонто
Ц
І}
і}

маючи свою власну друкарню на

,

504

^иееп 81. \У.

^ виконує всілякі друкарські роботи як: друкова^ не тікетів, оголошень на представленя або мітінґи, статути для товариств і членські кннжочр ки, книжки до. читаня або газети ріжної велиІ'І чини, по дуже низькій ціні і робота виконуєсь
І* дуже скоро і як лише можна добре.
1*1
Замовлена приймаєть ся і з провінцій.
|| Роботу виконуєть ся на мовах: українській,
§ російській, польській, литовській і англійській.

||

"Робітнича Книгарська і Видавнича Спілка “

є одинокою в Східній Канаді робітничою українською інституцією, цілею котрої є ширене
української літератури та просьвічене україн¬
ці ського робітництва.
ЦІ
Дотепер Спілка видала багато научних книЦІ жок. Тому повинностею українських товариств
ЦІ і взагалі Українців є, за' всілякими друками
ЦІ удаватись тільки до Української Р. К. і ВидавЦІ ничої Спілки на адресу:

КоЬіІпусга КпуЬагзка
і Шу^а\^пус2а Зріїка
II

і

504 Оиееп З^.^Vе8і
Тогоп4о,Оп1.Сапа^а.

книжки КОМУНІСТИЧНІ!

І

Азбука Комунізму написали Н, Бухарін і Е.
Гіреображенський. Доступне пояснене програми Російської Комуністичної Партії (большеви
ків). Ціна з пересилкою $ 1.25.
Держава і Революція написав Н. Ленін,
ціна 35 ц.
Прогамя К^омуністів написав Н. Бухарін,
ціна ЗО ц.
Програма Большевиків, ціна 12 ц.
'
Капіталістичний світ, 12 ц.
І.
Національне питане ,
12 ц.
Розбийте кайдани. 12 ц.
Ленін (житєпись)
5 ц.
І'

§
^
^
^
^

Ш
^
у

А

С' ' ’р
І

КНИЖКИ

ЗООЛЬОҐІЯ 80ц
МАТЕМАТИКА 50ц.
МАЛА УКРАЇНИ 80ц.

^

•.

1* ,

•

НАУКОВІ.

НАУКА ПРИРОДИ 50ц.
ЛЮДИНА 25ц.
СИН УКРАЇНИ 2.00

В

Українській Книгарни
у Торонто на
504 ^иееп 81.
можна набути такі календарі на 1921 рік.
Загальний календар
$1.00
Календар Українського Голосу
60
Січовий Стрілець
50
Календар Канад. Фармера
'
50
Веселий Друг
'
50
Совітський календар (на рос. мові) 1.35

Замовленя висилайте на адресу;

икгаіпзка КпуЬагпіа
504 ^^^ееп 81. \Уе8І

Тогопіо, Опі.

При більшім замовленю значна знижка.

ЯК СТАТИ ДІЙСНИМ МУЗИКОЮ?
Ви станете дійсним музикою, коли
пічнете брати лекції музики у професо¬
ра музики Міхаеля Андже.ча.
Він учить грати на скрипці, мандолині, корнеті, саксфоні, і всіляких иньших струняних та дутих інструментах.
Добрий учитель для дітей також.
Телефонуйте, або самі зголосіть ся
особисто:

Рго£. МісЬаеІ Ап§:е1о
АШатЬга Наїї 450 8райіпа Аує.
поблизу СоПе^е 81.
ТеІерЬ. Сої. 17.

§

І
п

&

І
Ц

книжки з ЕВРОІШ!
Наша книгарня одержала сими дняму велику скількість книжок з Европи, а то слідуючі:
ТВОРИ В. ВИННИЧЕНКА в одицайцятьох томах $ 10.50 з пересилкою,
УЧЕБНИК ФІЗИКИ Петра Огоновс’ького д дуже багатьма ілюстрапіями, 160 сторін біль¬
шого формату, ціна з пересилкою 65 ц.
;'
ІСТОРІЯ НОВОЇ ФІЛЬОЗОФІЇ В. Віндельбанда на українську мову переклав М. Залізняк.
В сій книжці містять ся такі науки:
'
Фільозофія відродженя. ^Природно-наук ові метафізичні системи. Фільозофія просвічености. Кант і німецький ідеалізм. Фільозофія XIX столітя.
Ся книжка має 242 сторінки і коштує з пересилкою $ 1.05.
Сю книжку повинен набути для себе кождий український робітник і фармер.
ЖИТЄ І ЗДОРОВЛЄ ЛІОДИЙ“'написав'Др. І. Куровець. Є се одинока під сю пору на
українській мові Біольоґічно-ГІґієнічна розвідка.
Зміст книжки такий:
8. Хата. Опаленє, провітрюване (вентиля¬
ЧАСТИНА І.
ція) і освітлене хати.
Що то є ЖИТЄ.
9. Відходові річи. — Зниьценє відходовнх
Про ЖИТЄ людини.
річий і нечисти.
Що то є здоровлє, хороба і смерть.
10. Гребанє вмерлих. Цвинтарі (кладо¬
ЧАСТИНА II.
вища).
V
1. Бактерії.
11. Здоровлє школи.
2. Повітрє.
12. Відживлене.
Харчі, уживні і смако¬
3. Одіж.
ві річи, напої, піянство, курене тютюну.
4. Купіль.
'
13. Пошестні хороби. Відкаженє.
5. Земля.
14. Хороби від праці.
6. Вода.
15. Здоровлє мозку і нервів. Сон.
7. Веремя і. клімат (підсонє).
16. Полове ЖИТЄ.
Ся книжка має 130 сторінок більшого формату коштує з пересилкою 65 ц.
КРІВАВА КНИГА матеріял списаних звірств зроблених польською інвазією на українсь¬
ких землях в Східній Галичині 1918 і 1919 р.
Ся книжка має 100 сторінок більшого формату і з пересилкою коштує 55 ц.
УКРАШСЬТВО В РОСІЇ житєпись українських писателів і поетів з портретами. Сторін 116.
Ціна 55 ц, за примірник.
НИВА книжочка для народа,. присьвячена науці і розривці. Ціна 20 ц.
РІДНЕ ПИСЬМЕНСТВО написав, Др. В. Сімович. Ціна 20 ц.
ЧУЖИНЦІ ПРО УКРАЇНСЬКУ СПРАВУ. Ціна 20 ш
ПРО ЗЕМЕЛЬНУ СПРАВУ НА УКРАЇНІ написав Др. Макс Зерінґ. Ціна 10 ц.
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ НА УГОРЩИНІ написав С. Новик. Ціна 20 ц.
ЯКОЇ АВТОНОМІЇ І ФЕДЕРАЦІЇ ХОЧЕ УКРАЇНА написав М. Грушевський. Цігіа 20 ц.
М. Левицький написав: ПАКИ Й ПАКИ про нашу літературну мову. Ціна 15 ц.; КАЗЕННІ
ДІТИ спогади лікаря. Ціна 10 п.; ШКІЛЬНІ ТОВАРИШІ (оповідане). Ціна 10 ц.
ВЕЛИКІ РОКОВИНИ УКРАЇНИ
написав М. Явшан. Ціна 10 ц.
ЗОРЯНИЙ ХЛОПЧИНА написав Оскар Уайльд з малюнками. Ціна 20 ц.
ДВІ КАЗКИ написав І. Чумак і Н. Стратійчук. Ціна 12 ц.
РІК НА ВЕЛИКІЙ УКРАЇНІ спомин з української революції, написав Др. Осип Назарук.
Ціна 85 ц.
,

ЗАМОВЛЕНЯ

і ГРОШІ ПОСИЛАЙТЕ НА АДРЕСУ :

иККАІНЗКА КN¥НАКNIА
504 Циееп 5і. ^V.

І

Тогопіо, Опі. Сапа(1а.

