
jeho povrchu slitinovou vrstvu, vzdornou proti chemickým jako fysikálním vlivům. 
Další používání india plynou z jeho nízkého hodu tání. Již dlouho se ví, že slitina 

dvou kovů má zpravidla nižší bod tání, než každý kov samotný (eutektická směs}. 
Vzpomeňme jen měkké pájky, jejíž hod tání je 200°C, kdežto její složky, cín 
a olovo, tají při 232°, resp. při 3270C. Podobně lze připraviti z vizmutu, olova, 

cínu, kadmia a india slitinu, jejíž bod tání je 47°C. Můžeme tedy roztavenou 
slitinu nechat ztuhnouti v ruce. Takové kovové slitiny lze použiti nejrozmani
tějším způsobem. Tak můžeme její pomocí snadno vyrobiti velmi přesné odlitky 
tělových částí, na př. ruce slavných badatelů nebo umělců. Rovněž tak hodí se 
jako hmota k modelování; můžeme z ní modelovati jako z hlíny, a povrch se 
dá snadno zpracovafi elektricky zahřátou lžičkou. Chceme-li zhotoviti odlitky, 
povlečeme model galvanickou cestou jakýmkoliv jiným kovem a dáme vše do 

horké vody. Slitina roztaje a zbude kůra jako pevná trvalá forma. Podobně lze 
vyrobiti duté nádoby beze švů. Dále se používá směsi v lékařství. Páska, která je 

nassáklá slitinou, slouží jako obvazový prostředek při zlomeninách kostí. Po na- 
pravení zlomeného údu navine se obvaz za tepla a ztuhne velmi rychle v pevný 
obal. Jeho předností je, že k odstranění stačí jen obvaz zahřáti, a potom bez 

trhání a škub ání odvinout, aniž se tím způsobí nemocnému bolesti. Konečně 
možno použiti této slitiny velmi dobře při kovovém střiku, aby předměty ze sádry 
nebo dřeva dostaly kovový povlak. Lehké zahřátí stačí, aby se dosáhlo pěkného 
lesklého povrchu bez mezer. Konečně lze použiti slitiny s takovým nízkým bodem 

tání také k automatické kontrole teplot (na př. v obilných a uhelných skladištích 
„silo") a v automatických požárních poplachových přístrojích.

Indium, které do nedávná mělo jen ten význam, že je to prvek číslo 49. a že 

má modrou čáru ve spektru, je na nejlepší cestě, aby se dostalo do řady uži

tečných kovů, s nimiž se denně setkáváme. Jan ílatzner.

Jak se kdysi cestovalo. V dnešní době rychlých a stále zrychlova
ných doprav není nezajímavo uvědomiti si, jak se kdysi cestovalo. Rychlost a 

pravidelnost dopravy závisí na organisaci dopravních prostředků a spojení, a ta 
zas vyplývá z organisace správy toho kterého území. Dnes mezinárodní dopravní 
dohody pomáhají překonávati hranice států a území, kdysi těžkou překážku ces

tování. Bude proto vhodno obrátit se pro srovnání do doby římského imperia, 
které objímalo velmi rozsáhlá území a ze strategických a hospodářských důvodů 
pečovalo o organisaci dopravy. Několik zachovaných příkladů bude mluvit! samo 
Soukromí cestující a poslové urazili na vozech průměrně 60 — 80 km denně; 
to není mnoho, ale zdržení nastávalo v přípřežních stanicích, kde byli soukromí 
cestovatelé odbavováni až po státní poště a úředních kurýrech ; vzdá lenost 60 — 80 km 

odpovídá dvěma poštovním stanicím.
Cesta oficiáln ich osobností a kurýrů ubíhala ovšem daleko rychleji, ať už se 

jelo vozem se střídanou přípřeží, anebo koňmo s častou výměnou koní. Caesar urazil 
cestu z Říma k Rhóně (asi 1200 km) za necelých osm dní, to jest denní prů

měr asi 150 km. Zpráva o smrti Neronově byla donesena Galbovi do Clunie
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v Hispanii za necelých sedm dní kombinovaným použitím cesty po zemi (Řím— 
Ostia), po moři (z Ostie k břehům hispánským) a zas po souši (z Tarragonu do 
Clunie); tento poslední oddíl cesty (asi 500 km) by! absolvován za dva, nejvýše 
za půltřetího dne. Cesta z Ostie do Tarragonu po moři se ve zvlášť příznivém 

případě proplula za 4 dni, ale i 5 dní se pokládalo za velmi příznivou lhůtu, 
— Zpráva prokurátora belgické provincie o povstání, vypuklém v noci z 1. na 
2. ledna byla už 10. ledna v Římě; kurýři dokázali projet cestu přes 2100 km 

dlouhou za necelých devět dní; to odpovídá průměru asi 230 km za 24 hodin. 

Ještě vyššího průměru dosáhl Tiberius, když pospíchal z Pavie za onemocnělým 
bratrem do Germanie; urazil za 24 hodin skoro 300 km. To byly mimořádné 
výkony. Obyčejně kurýrní spojení počítalo s průměrem 200 — 210 km za 24 hodin, 

státní pošta asi 180 km; ale i tak to byly rychlosti až do 19. stol. nepřed- 
stižené. Souviselo to s dokonalým stavem silnic v římském impériu ; je známo, že až 

18. stol. začalo znova budovati strategické silnice, umožňující rychlou dopravu. 7

Poznámky a zprávy.
Polární záře. Nádhernou polární zá

ři, také u nás pozorovanou v noci 
z 25. na 26. ledna, bylo vidět nejen 
skoro po celé Evropě — na jih zasa
hovala až po Gibraltar, Sicílii a se
verní Řecko —, ale i ve větší části 
Kanady. Nečekané přírodní divadlo 
trvalo podle místa pozorování od 6. 
hodiny večerní do 3. hodiny ranní, ně
kde bylo i chvílemi přerušeno. Nej
větší pozornost upoutaly různé odstíny 
červené záře a zelený oblouk sahající 
až k nadhlavníku, nestálé žlutoěervené 
i bílé pruhy, paprsky a chuchvalce 
po celé severní obloze od východu na 
západ. U nás byla někde rudá záře 
tak intensivní, že se mohlo při ní 
čisti. Zpravidla pásmo polárních září, 
severní i jižní, obklopuje oba zemské 
magnetické póly v magnetické šířce 
asi 67 st. (Severní magnetický pól má 
souřadnice 96 st. záp. d. a 70'5 st. 
sev. š., jižní magnetický pól 15Γ5 st. 
vých. d. a 7Γ5 st. již. š.)

Halley první roku 1716 upozornil, 
že severní záře bývá sdružena s mag
netickými poruchami země, a od té 
doby se potvrdilo mnohokrát jeho po
zorování. Příčina poruch zemského 
magnetismu se hledá v činnosti slu
neční, projevující se slunečními skvr
nami a prominencemi. Ač se souvis

lost mezi oběma zjevy zdá nepochyb
nou, přece jejich vzájemné vztahy ne
jsou tak jednoduché. Uvádí se zejmé
na, že křivka slunečních skvrn během 
známého jedenáctiletého cyklu na
prosto souhlasí s podobnou křivkou 
magnetických bouří a polárních září. 
Aurorální zjevy se vracejí často po 
27 dnech, jako se opakují slabší mag
netické bouře. Shodná data velkých 
slunečních skvrn, velkých magnetic
kých bouří i polárních září byla už 
vícekrát statisticky zachycena. Silná 
magnetická bouře na zemi vzniká oby
čejně den potom, co velká skvrna 
přešla centrálním poledníkem Slunce. 
Má se za to, že trvá asi 24 hodin, než 
se sluneční činnost projeví poruchami 
celého zemského magnetického pole. 
Čím však jsou sluneční skvrny menší, 
tím více ubývá souběžnosti zmíněných 
zjevů. Také některé jiné solární in
dexy, zachycující sluneční činnost, ob
rážejí se podivuhodně v kolísání zem
ského magnetismu. Ale poslední auro
ra byla anomální v tom smyslu, že ji 
těsně nepředcházela žádná velká 
skvrna na slunci; neobyčejně velká 
sluneční skvrna prošla hlavním poled
níkem 18. ledna, tedy 7 dní před ob
jevením polární záře.

Podle Birkeland-Stoermerovy teorie
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