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VI.

Riobamba, Lipiec 1883.

We dwa dni po powrocie do Alausi, stały 
już osiodłane muły w oczekiwaniu dalekiej 
drogi. Około 1 0  mil (17 leguas) dzieliło nas 
od Riobamba, stolicy departamentu. Wyje
chaliśmy trochę zapóźno, co nas niemało kło
potów nabawiło. Już na noc się zabierało, 
gdyśmy mijali Tixan, skąd jeszcze 5 leguas 
(3 mile) oddzielało nas od pierwszego etapu, 
gdzieśmy nocować mieli i to jakiej drogi! 
Muły nasze grzęzły w zaspach piasku, który 
unoszony wichrem, bił nas w oczy; jak okiem 
zajrzeć, równina, porosła gdzieniegdzie skąpą 
osoką i łubinem; cokrok wysokie zaspy czar
nego piasku, w kształcie półksiężyca wypukłą 
stroną ku wschodowi zwróęone; znany wszyst-

')  Porów n. Wszechświat t. I I ,  str. 9 7 , 1 05 , 6 5 7 , 
7 2 4 , 8 0 1 , 8 2 4 .

kim podróżnikom w pustyniach amerykań
skich fenomen — owe ruchome góry zasypują 
w jednej chwili ślady podróżnych, które w tej 
pustyni jedynym są drogoskazem; na dobitek 
noc ciemna, choć oko wykol, biały szron tylko 
przed nami świeci. Błądzimy w tym kordyli- 
jerskim stepie, galopujemy tu i owdzie — dro
ga z oczu nam znikła. Niema rady, trzeba 
czekać księżyca. Zsiedliśmy z koni, owinęli 
cugle w około ręki i okrywszy się ciepło, cze
kaliśmy, aż łaskawy planeta z poza gór uka
zać się raczy. Cisza absolutna panuje w około; 
nawet tak charakterystyczne dla kordylijer- 
skiej puny żabki (Nothodelphys) milczą—czyż
by ich tu nie było? W dali nigdzie światełka, 
nie słychać nigdzie psów szczekania. A chłód 
tymczasem przejmuje do szpiku kości, wiatr 
zasypuje oczy, nozdrze i usta drobnym pia
skiem; pragnienie nas dręczyć zaczyna.

Nareszcie około północy księżyc posrebrzył 
szczyty Andów; jeszcze chwila i widnokrąg 
się rozjaśnia. Podciągamy popręgi mułów, 
poprawiamy sakwy i dalej w drogę. Po krót
kich poszukiwaniach znaleźliśmy gościniec, 
którym wciąż ku północy jechać należało. 
Zmęczone muły z trudnością się wloką, jakaś 
apatyja nas napada; nie wiem, jak się czują 
moi towarzysze, sądzę jednak, że nie lepiej 
odemnie. Nareszcie napotykamy malutki stru
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mień, pustynia się kończy; jeszcze paręset kro
ków i jesteśmy na wielkiej szosie Quiteń- 
skiej. Przejechawszy dwa ładne kamienne 
mosty, przyjeżdżamy o 4 ' / 2 rano do miastecz
ka Guamote. O trawie dla mułów ani o je 
dzeniu dla naszych wygłodzonych żołądków 
ani mowy być nie mogło. Po długich poszu
kiwaniach i prośbach, dostaliśmy wreszcie 
odrobinę lucerny dla wierzchowców i trochę 
anyżówki na ogrzanie. O 6 -ej byliśmy znowu 
na siodłach. Wdrapawszy się na wierzch stro
mej góry, ujrzałem majestatyczny szczyt 
Chimborazo, odbijający oślepiającą białością 
swego śnieżnego płaszcza od pięknego lazuru 
nieba i szarego krajobrazu okolicy. Jesteśmy 
na szczycie zachodniego łańcucha Andów. 
Aneroid wskazuje 11000' nad poziom oceanu. 
Odtąd już wdół spuszczać się zaczynamy; wo
dy płyną ku wschodowi do systemu królowej 
rzek amerykańskich, Amazonki. W krótce 
tracę z oczu białą kopułę króla Andów i znów 
jestem wśród szarego, jednostajnego krajo
brazu puny. Jakiś szary ptaszek, spłoszony 
odgłosem kopyt muła, zrywa się z drogi i za
pada w tejże chwili w pierwszej napotkanej 
kępie osoki; żabki kordylijerskie klekocą jak 
zawsze; w górze szybuje piękna harpija (Thra- 
saetos ornatus), lub wstrętny kondor, mimo- 
woli przypominający Chilijczyków z ich zbó
jecką dewizą *); koło stożkowatej chałupy, 
a raczej słomianego szałasu indyjskiego gó
rala pasą się rude, białe, łaciaste lub czarne 
lamy, zgrabne przy całej swej szpetocie; od 
czasu do czasu góral w swem prążkowanem 
poncho i filcowym kapeluszu, dążący z parą 
lam lub osiołków na targ, wita nas hiszpań- 
skiem „niech będzie pochwalony..." Naraz na 
jednym z zakrętów drogi, jakby za dotknię
ciem laski czarnoksięskiej, cudny widok uka
zał się moim oczom, tem cudniejszy, że nie
spodziewany, tem wspanialszy, że się w jednej 
chwili w całej swej okazałości przed oczami 
zdumionego widza roztacza.

Niezmierzona, prostopadła przepaść pod 
naszemi stopami: w dole prześliczna dolina 
rzeki Chimbo; wśród zielonych pól trzciny cu
krowej i złotych łanów pszenicy, bieleją schlu
dne domki ładnego miasteczka tegoż imienia;

' )  H erb chilijski przedstaw ia ko n d o ra  z dewizą: por 
la  razon  o por la fuerza.

poza niem szereg wiecznym śniegiem okry
tych dzikich urwisk najdziwaczniejszych kształ
tów — to szczyty wygasłego wulkanu „El Al- 
ta r“ (ołtarz); wieść niesie, że był on najwyż
szym niegdyś ze swych współbraci, lecz wsku
tek gwałtownego jakiegoś kataklizmu, o które 
w Andach nietrudno, stożkowaty niegdyś 
szczyt jego zapadł się, pozostawiając górę 
w dzisiejszym stanie; dalej ku północy, z poza 
gór świeci jak utoczony stożkowaty szczyt 
Tungurhagua, a het na lewo, zamykając do
linę swem olbrzymiem cielskiem dwa bratnie 
wulkany: Chimborazo i Karaguairazo ’). Tru
dno było oderwać oczy od tego czarownego 
widoku; lecz niestety, w parę chwil potem 
ostre kontury Kordylijerów zaczęły się zasła
niać potroszę gęstą mgłą, a po kwadransie 
już tylko przez obłoki przeświecał biały płat 
śniegu, czarowny widok zniknął, natomiast 
czeka nas nieskończona, wijąca się w dół ścież
ka wśród rozpalonej skały, gdzie ani źdźbła 
trawy, ani drzewka, ani krzewu, ani agawy nawet 
nie ujrzy. Jeszcze godzina spiekoty i przejeż
dżałem przez ukryte w głębokiej dolinie, czy
ste i ładne miasteczko St. Luis, gdzie mię ja 
kaś litościwa dusza poczęstowała „chichą” 2), 
zaco wiecznie jej będę wdzięczny. Piasek 
i piasek ciągle wśród dwu szeregów agawy; 
kiedyż się to skończy! Muł mój zaledwie się 
wlecze. Jeszcze godzina i jesteśmy nareszcie 
u kresu podróży: w obszernej kotlinie, prze
ciętej szeregami wysokich czereśni (C. capuli), 
eukaliptów, gaikami mimozy jakiejś, alejami 
agawy, odsłania się przed nami dość duże, 
choć nieludne miasteczko; za tło krajobrazu 
służy zachmurzony Chimborazo. Przejechaw
szy parę bezludnych ulic, o 3-ej po południu 
stanęliśmy w domu p. Napoleona Mancheno, 
zapalonego naturalisty i najzacniejszego czło
wieka pod słońcem, który się podjął być od
tąd naszym ciceronem.

Eiobamba, a właściwie Eayobamba (równi
na piorunów) niema jeszcze stu lat istnienia 
i może liczyć w stanie normalnym 20—25 ty
sięcy mieszkańców. Początek miastu dali nie
liczni mieszkańcy starego grodu tegoż imie
nia, ocaleni podczas straszliwego trzęsienia 
ziemi w 1797 r., które stare miasto w gruzy

*) C him borazo w języ k u  kiczuańskim : gó ra  śniegu 
K arag u a irazo  —  id. da j m i jeści śnieg. 

a )  R odzaj piw a z m aisu lub m anjoku .
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obróciło; na zwaliskach dwie nowe powstały 
osady, do których jeszcze wrócimy. Oprócz 
obfitości śnieżnych wulkanów, co okolicy 
wspaniały nadają urok, szczególniej w piękną 
noc księżycową, gdy blade promienie światła 
przedzierając się przez poszarpane szczyty 
„Ołtarza,” posrebrzają śnieżne pola Tangarha- 
gua i Chimborazo, oprócz nieustannego wichru 
i kurzu na ulicach miasta, które pobyt w niem 
do mniej przyjemnych zaliczyć zmusza, Riobam- 
ba z 2  rzeczy słynie: 1 ) Z pięknych kobiet, mają
cych tę wielką wadę, żesię w „mantę“ zawijają 
tak szczelnie, że im zaledwie oczy i kawałek 
nosa z pod okrycia widać; życie prowadzą kla
sztorne niemal, pół dnia spędzając w kościele, , 
drugie pół zamknięte u siebie; różnią się od 
Gruayaąuilanek pracowitością: nie widziałem 
żadnej Riobambanki bezczynnej tak samo, jak 
w Guayaąuilu nie widziałem nigdy kobiet czem 
innem zajętych, jak  bujaniem się w hama
ku lub wyglądaniem przez okno i kokietowa
niem przechodniów, 2) Drugą osobliwością 
są doskonałe i przepysznie jeżdżone konie: 
rosłe, barczyste, szerokie w krzyżu, ogniste 
i łagodne zarazem; mają skrocze (passo) nad
zwyczaj wydłużone, jak  kłus ruskich rysaków, 
a tak równe, że jeździec wcale go nie czuje. 
Zadziwiającą jest zręczność, z którą je jeźdź
cy w całym pędzie w miejscu osadzają.

W parę dni po przyj eździe, odbyliśmy wy
cieczkę do oddalonego zaledwie o godzinę 
drogi indyjskiego miasteczka Yaruąuiez, któ
rego zamożni mieszkańcy chlubią się pocho
dzeniem swem od królewskiego rodu inkasów. 
Miasteczko ładne, czyste, porządne; na placu, 
oprócz kościoła, plebanii i szkoły, wznosi się 
dom najbogatszego a niedawno zmarłego z tu
tejszych Indyjan, nazwiskiem Mayansela; był 
on deputowanym do parlamentu i posiadał 
pierwszy w kraju fortepian i metra mu
zyki dla swej bardzo szpetnej córki. Obecny 
właściciel, niejaki Carrillos, również Indyja- 
nin, wystrojony w jasne pantalony i czarne 
aksamitne poncho, był tyle grzecznym, że nam 
dom z przyległościami zwiedzić pozwolił. J e 
dna z sal zawiera bogatą biblijotekę, a ściany 
jej pokrywają freski w stylu przeszłego wieku, 
przedstawiające cztery części świata: Europę, 
Azyję, Afrykę i Amerykę w alegorycznych 
postaciach. Zabudowania gospodarskie wszyst
kie murowane, są najlepsze, jakiem w Ekwa
dorze oglądał; w ogródku, do domu przytyka

jącym, znaleźliśmy ze zdumieniem trzcinę cu
krową, cytryny, pomarańcze i kawę (na 90001 
wysokości). Zwiedziliśmy następnie cmentarz 
i ko ściółek, w którym do osobliwości należy 
obraz sądu ostatecznego, uwieńczony u dołu 
masońskiemi insygniami i wizerunkiem jego
mości, płaczącego nad grobem, niewiadomo 
dlaczego ubranego we frak i białe rękawiczki. 
Gdyśmy się już do odwrotu zabierali, z jakie
goś szałasu, skąd wielki gwar nas dochodził,— 
prawdopodobnie celebrowano jakieś święto— 
wypadło kilku Indyjan, zapraszając nas do 
wnętrza; zaciągnięto nas gwałtem prawie do 
licznego i pijanego, jak  zawsze, towarzystwa 
Indyjan i zaczęto częstować „chichą11 w takiej 
obfitości, żeśmy z wielkim trudem gościnnym 
czerwonoskórcom się wymknęli. Typ tutejszy 
wybitnie się różni od reszty Indyjan serrań- 
skich; są żywi, ruchliwi; wielu między nimi 
przystojnych, szczególniej kobiet; mają po
czucie swej godności i nie mięszają się z re
sztą swych współrodaków.

(D o k . nast.)

K IL K A  SŁÓW 

o działaniu kawy, herbaty i czekolady.
przez G r .  I ? .

Do najchętniej i najwięcej używanych na
pojów należy obecnie kawa i herbata. Niema 
domu, w którymby się bez nich obchodzono 
i to tak domu najuboższego, jak najmajętniej
szego. Co do wartości i skutków tych napo
jów, panują jaknajróżnorodniejsze zdania; 
jedni odmawiają im wszelkiej wartości i twier
dzą, że użycie ich sprawia skutki wprost szko
dliwe; inni znów przesadną nadają im war
tość. Pochodzi to po części stąd, że jak we 
wszystkiem tak i tutaj indywidualność gra wiel
ką rolę; po części pochodzi znów z braku zna
jomości składników tych napojów i działania 
ich na ustrój ludzki. Z tą właśnie kwestyją 
chcemy czytelników obznajomić.

Kawa, Coffea arabica, należy do marzano- 
watych, Rubiaceae, a ojczyzną jej jest Arabija 
i Etyjopija, skąd ją  przeniesiono do Indyj 
Wschodnich i Zachodnich. Najpierw używa
no jej w Arabii w XV-em stuleciu, gdzie nią 
odpędzano sen w klasztorach podczas długich
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modlitw. Dokładnie poznał i opisał jej wła
sności Prosper Albinus z Egiptu w r. 1584. 
Do Europy dostała się w środku X V II  stu
lecia przez Konstantynopol. Pierwsza kawiar
nia została założona w Londynie w r. 1652, 
w Paryżu w 1659, w Norymberdze w r. 1695. 
W Wiedniu dotychczas istnieje pierwsza ka
wiarnia, którą założył Polak, Kluczycki, po 
zwycięstwie Jana  Iii-go  pod Wiedniem. Po
między zdobyczami znaleziono wielką ilość 
kawy, z którą nikt się nie umiał obchodzić; 
Kluczycki zaś, pozostając w jasyrze przez 
dłuższy czas, poznał sposób przyrządzania 
kawy; wyprosił dla siebie zdobytą kawę i za
łożył w Wiedniu pierwszą kawiarnię. Od cza
sów tych kawa coraz więcej się rozpowszech
niała, a obecnie wchodzi w handel około 250 
milijonów kilogramów kawy; w samej Euro
pie zużywa się połowa tej ilości, a w Niem
czech, gdzie jest najulubieńszym napojem, 
szczególniej kobiet, rozchodzi się 2 2  milijony 
kilogramów.

Najlepszy gatunek kawy pochodzi z Arabii; 
jestto tyle wychwalana Mokka; po niej nastę
puje kawa z Jawy, Surinamu, Sumatry, Porto- 
rico, Jamaiki i Martyniki.

Główną istotą działającą kawy jest alka
loid, zwany kofeiną i olejek lotny, kafeon. 
Ilość kofeiny waha się, stosownie do gatunku 
kawy między 0 , 2  a 0,8%. Innych składników 
posiada kawa jak następuje: leguminu 15%, 
cukru i gumy 55%, olejku tłustego i lotnego 
13%, części mineralnych, jakoto: soli potasu, 
sodu, magnezu, tlenku żelaza i kwasu fosfor- 
nego 7%, wreszcie kwasu garbnikowego 5%.

Kofeina, jak wyżej powiedzieliśmy, należy 
do alkaloidów czyli zasad roślinnych. Zasady 
te są przeważnie krystaliczne, łączą się nader 
łatwo z kwasami, dając sole, na papierki lak
musowe czerwone działają alkalicznie, a więc 
błękitnią je, prócz tego łączą się na sole po
dwójne z niektóremi solami metali, jak z chlor- 
nikiem platyny, złota, rtęci i chlorkiem sodu, 
któreto sole są ogólnemi odczynnikami na al
kaloidy. Na ustrój zwierzęcy działają trująco.

Kofeinę otrzymał poraź pierwszy w stanie 
nieczystym Hunge w r. 1820; czystszą o wiele 
otrzymali później Pelletier, Robiąuet i Ca- 
ventou. Zasada ta znajduje się nietylko w ziar
nach, które się używa do przyrządzania na
poju, lecz także w łodygach i liściach kawo
wych.

Kofeina działa trująco na ustrój zwierzęćy, 
jednak w dość słabym stopniu. Użyta w ma
łych dawkach, sprowadza orzeźwienie umysłu, 
spędza sen i nastraja organizm korzystnie do 
pracy umysłowej. Dawki nieszkodliwe są do
0 3 gr.; wyższe już szkodliwie na ustrój dzia
łają. Pierwszym objawem zatrucia jest ból 
głowy, odurzenie, drżenie rąk, przyspieszenie 
ruchów serca, niepokój, a wreszcie wymioty. 
Zresztą wielki wpływ ma tutaj indywidual
ność ludzi; u jednych sprawia kofeina senność, 
u innych znów przeciwnie brak snu powoduje. 
Do zatrucia śmiertelnego nigdy jednak nie 
przychodzi, nawet cięższe objawy zatrucia bez

• skutku po dłuższym czasie ustępują.
W  praktyce lekarskiej największe zastoso

wanie ma kofeina przy bólach głowy, migre
nie, szczególnie u histeryczek.

Kofeina sama nie jest głównie działającą 
istotą w kawie; przekonano się, że działanie 
kawy jest o wiele silniejsze, aniżeli kofeiny 
czystej. W  działaniu kawy dopomagają kofei
nie olejki lotne, a wreszcie i sole mineralne. 
Dawniej, gdy przeceniano działanie fizyjolo- 
giczne potasu, chciano temuż przypisać te sil
ne własności kawy, późniejsze jednak badania 
wykazały, że przyczyną tego jest obec
ność olejków lotnych, przypalonych, mia
nowicie kafeonu. Olejki te pod względem che
micznym są mało zbadane; wytwarzają się 
podczas palenia kawy i nadają jej właściwy 
aromat. Działają one na serce, mianowicie 
przyspieszają jego działalność, rozbudzają fan- 
tazyją, sprawiają w żołądku uczucie czczości, 
a wreszcie działają skutecznie przy odurzeniu 
alkoholem, dla której to własności chętnie 
używają kawy po nadtniernem użyciu napo
jów wyskokowych. Oo do innych własności 
kawy, szkodliwych mianowicie, to te się dają 
spostrzegać jedynie u osób, nieprzyzwyczajo- 
nych do używania kawy lub u małych dzieci; 
dlatego odradzają dawTania kawy do lat dzie
sięciu. U osób takich występują drgawki 
mięśni, mocne zajęcie głowy, myśl jest przy
tępiona i niepokój wielki daje się spostrzegać, 
lecz nawet przy tak silnych objawach do za
trucia śmiertelnego nigdy nie dochodzi. Wo- 
góle można powiedzieć, źe działanie kawy jest 
dodatnie, dopóki nie przekroczy pewnych gra
nic, jeśli się więc w niezbyt wielkich dawkach
1 niezbyt często używa. Go do pożywności ka
wy, długo utrzymywano, że jest nawet dość
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znaczna, ostateczne jednak badania wykazały 
nieprawidłowość tego mniemania; działanie 
więc kawy ogranicza się jedynie do układu ner
wowego.

Drugim, powszechnie używanym napojem 
jest herbata (Thea chinensis, yiridis, bohea, 
stricta), roślina, należąca do kamelijowatych 
(Cameliaceae).

Ojczyzną herbaty są Chiny, skąd dostała 
się do Japonii, Korey, Jawy iCeylonu. W Eu
ropie zaczęto ją  pijać dopiero w X V II stule
ciu, w krótkim jednak czasie tak się rozpo
wszechnił jej użytek, że obecnie same Niemcy, 
które jeszcze w porównaniu z innemi państwa
mi, jak Rossyją, mało jej używają, około mi- 
lijona kilogramów rocznie spożytkowują.

Najlepszym gatunkiem herbaty jest herbata 
chińska Pakoe czyli biały puch; po niej na
stępuje Kongo, Souchong i t. d. Rozróżnia
my dwojaką herhatę, mianowicie czarną i zie
loną, stosownie do tego, czy dłużej była su
szoną czy krócej.

Co do składników, te są prawie te same 
w herbacie, jak i w kawie, tylko w pierwszej 
w znaczniejszych ilościach, mianowicie: ko
feiny (teiny) 1,8 białka 27, dekstryny 9,8, wo
sku 0,1, zieleni (chlorofilu) 2,1, żywicy 2,5, 
kwasu garbnikowego 15,7, olejku eterycznego 
15,7, pierwiastków wyciągowych 20,8, popiołu 
5,4, soli potasowych 3,1, soli, żelaza wapnia, 
magnezu 17 odsetków. Kofeiny, jak widzimy, 
jest ilość dwa do trzech razy większa, aniżeli 
w kawie; różnica ta  jednak znika w zastoso
waniu jako napoju, gdy zważymy, że znacznie 
większą ilość kawy, niźli herbaty, równą ilo
ścią wody wyciągamy. Alkaloid herbaty uwa
żano dawniej za odrębny od alkaloidu kawy 
i nazywano go teiną; później jednak przeko
nano się o jedności tych istot.

Co do olejków eterycznych, tych więcej 
znajduje się w herbacie zielonej aniżeli czar
nej, czego powodem jest dłuższe poddanie tej 
ostatniej działaniu podwyższonej ciepłoty.

Co do fizyjologicznego działania, możemy 
wszystko to samo powtórzyć, cośmy powie
dzieli o działaniu kawy.

Trzecim napojem, już nie tak rozpowszech
nionym, jednak dość używanym, jest czeko
lada, napój, przyrządzany z ziarn rośliny 
Theobroma Cacao (Biitneriaceae).

Czekolada posiada alkaloid (?), zwany teobro
miną. Działanie teobrominy jest nader podo

bne do działania kofeiny, znacznie jednak 
słabsze. Prócz teobrominy, której czekolada 
zawiera od 0,5—1 ,0 % , posiada tłuszczu czyli 
masła kakaowego (butyrum cacao) 30,0— 
50,0%, mączki 10,0—20,0%, białka 10,0 — 
15,0%, soli 2,9—3,0%, gumy 0,5—1,0%, wo
dy 4,0 -6 ,0 % .

Jeśli spojrzymy na wielką ilość tłuszczu, 
mączki i białka, z góry już możemy powziąć 
wyobrażenie o wartości czekolady pod wzglę
dem pożywności, w czem o wiele wyżej stoi od 
kawy i herbaty. Jako środek leczniczy, ani 
czysta teobromina, ani czekolada niema za
stosowania, raczej jako środek dyjetetyczny; 
tłuszcz czyli masło kakaowe ma dość znaczne 
zastosowanie w aptekarstwie.

♦

Obyczaje poświętnika.
przez B. K.

Spomiędzy owadów, karmiących się odcho
dami zwierząt ssących, zawsze najwięcej wszyst
kich zaciekawiał poświętnik czczony (Ateuchus 
socer), a to z powodu swych dziwnych obycza
jów. Już Egipcyjanie zwrócili na niego uwagę i 
czcili go jako boga, przypisując mu różne cu
downe własności.

Po obaleniu boskości poświętnika, nie wy- 
rzeczono się jednak wielu bajek co do jego 
zmyślności. Dopiero w ostatnich czasach p. 
Eabre, poświęciwszy wiele czasu zbadaniu 
tego owada, doszedł do dokładnej znajo
mości jego obyczajów. Prawie wszystkie cu
downe zdolności poświętnika zostały uznane, 
jeśli nie zupełnie za zmyślone, to przynajmniej 
za nadzwyczaj upoetyzowane. Opierając się 
na pracy tego badacza, postaramy się po
krótce przedstawić obyczaje poświętnika.

W południowej Francyi, w skwarny dzień, 
koło każdej kupy nawozu, między wieloma inne
mi żukami, karmiącemi się gnojem, łatwo 
można odróżnić poświętnika, odznaczającego 
się wzrostem pośród współpracowników.

Przedni brzeg głowy poświętnika jest sze
roki, płaski i uzbrojony sześcioma zębami, 
ułożonemi w półkole. J  estto narzędzie do roz- 

! grzebywania i wybierania gnoju. Przednie, 
1 łukowfato wygięte nogi są pozbawione stopki
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(tarsus); pełnią, one czynności łopaty i rąk. 
Cztery tylne nogi są przysposobione li tylko 
do urobienia kuli z gnoju; są one cienkie i dłu
gie, wygięte w lekki łuk i każda zakończona 
ostremi pazurami. Poświętnik zazębionym 
brzegiem głowy i przedniemi łapkami, wybie
ra delikatniejsze części odchodów, odrzucając 
niestrawione resztki owsa i siana; przedniemi 
łapkami podaje uzbierany materyjał tylnym 
nogom, które lekkiem naciśnięciem nadają 
mu kształt kuli. Kiedy się już dużo matery- 
jału uzbiera, poświętnik wprawia go w ruch 
obrotowy zapomocą tylnych nóg, poprawiając 
wszelkie nierówności przedniemi. Szybkość, 
z jaką poświętnik wykonywa swą pracę wpra
wia w podziw; w krótkim czasie gałka wiel

kości orzecha laskowego zamienia się na kulę 
wielkości jabłka.

Skoro kula przybierze należyte rozmiary, 
poświętnik puszcza się w drogę. Dwiema tyl- 
nemi nogami obejmuje kulę, wpijając w nią 
pazurki, które służą za oś; głową i przed
niemi łapkami opiera się o ziemię i pcha kulę 
tyłem postępując. Ruch, nadany kuli ostate
cznie, nadaje jej pożądany kształt. Poświęt
nik zdaje się pojmować, że najłatwiej jest 
przesuwać kulę i z tego powodu taki kształt 
nadaje swemu dziełu. Jeśli w czasie podróży 
owad spotyka jaką wyniosłość, nie omija jej, 
lecz z dziwnym uporem wtacza kulę na górę; 
nierówność gruntu powoduje częstokroć obsu
nięcie się kuli, lecz poświętuika wcale to nie 
zniechęca; nanowo wtacza on kulę do góry.

P. Fabre widział poświętniki, które nieraz po 
dwadzieścia razy zaczynały swą syzyfową pracę.

Przystępujemy teraz do najciekawszego 
rysu obyczajów poświętnika. Wielu autorów, 
jak Blanchard, Illiger, Mulsont i inni podają, 
że w razie stoczenia się kuli do dołu, poświęt
nik widząc, że wydobycie jej stamtąd prze
wyższa jego siły, oddala się do pobliskiego 
gnojowiska i wraca z towarzyszami, którzy 
mu chętnie pomagają w nieszczęściu.

Dziwnem się to wydaje, zważywszy, z jaką 
starannością, miłością nawet obchodzi się po
świętnik ze swem dziełem; czyżby on na jedno 
skinienie współpobratymca zostawiał zaczętą 
kulę, która niewątpliwie stałaby się łupem 
pierwszego lepszego przybłędy? Fakt ten, jak

również mniemany współudział obu płci w ro
bieniu kuli, został obecnie objaśniony przez 
p. Fabre w nowy i dowcipny sposób. Naj
częściej zdarza się spotkać nie jednego, lecz 
dwu, rzadziej kilku poświętników, skupionych 
przy jednej kuli. Anatomiczne badania oba
liły mniemanie o współudziale obu płci; tylko 
skalpel mógł tu wątpliwość usunąć, gdyż 
samiec od samicy nie wyróżnia się żadną ze
wnętrzną oznaką. Pozostaje tedy rozpatrzyć 
mniemanie o pomocy, udzielanej przez towa
rzyszy. Zanim przejdziemy do objaśnienia, 
w jakim celu przyłączają się ci ostatni do wła
ściciela kuli, zwróćmy uwagę na doświadcze
nia, które obalają mniemania pp. Blancharda 
i Illigera.

P. Fabre umieszczał kulę poświętnika w do
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le umyślnie wykopanym, starając się, o ile 
można odtworzyć okoliczności, jakie towarzy
szyły wydarzeniom, opisanym przez p. Blan- 
charda. Poświętnik po wielu niefortunnych 
próbach wydobycia kuli, oddalił się. Napró- 
żno oczekiwał go p. Fabre. Na drugi dzień 
znalazł on kulę w tem samem miejscu. Wido
cznie towarzysze nie pospieszyli z pomocą. 
Ażeby raz jeszcze doświadczyć poświętnika, 
przygwoździł on kulę do ziemi zapomocą du
żej szpilki, zagłębiając ją  w nawozie tak, aby 
łepka nie było znać. Poświętnik, obejrzawszy 
naokoło kulę i nieznajdując żadnej widzialnej 
przeszkody, nie udał się z prośbą o pomoc do 
innych współbratymców, z których jeden na
wet towarzyszył mu w toczeniu kuli — lecz, 
ufając jedynie w swój rozum, starał się wyna- 
leść przyczynę wstrzymania jej ruchu. Kiedy 
zaś, podkopawszy ziemię, znalazł szpilkę, zaczął 
powoli podnosić kulę do góry wzdłuż szpilki, 
dopóki z niej nie spadła. Tak więc twierdzenie 
o solidarności poświętników zostało obalone.

Jakież więc funkcyje pełni nieodłączny to
warzysz poświętnika? Jest on tylko złodzie
jem. Wedle p. Fabre, niema innego przykła
du między owadami, aby się tak bezczelnie 
skradały jak poświętniki. Między temi owa
dami można odróżnić dwa rodzaje: rozbójni
ków, zabierających kulę przemocą i podstęp
nych złodziei, którzy pod pozorem pomocy 
wkradają się w łaski prawego właściciela. 
Kiedy ten ostatni kopiąc, że tak powiem, rolę 
jadalną dla spożycia w niej specyjału, z takim 
trudem zdobytego, dostatecznie zagłębi się 
w ziemię, mniemany pomocnik ulatnia się ze 
zdobyczą. Gdy właściciel w porę dostrzeże 
uciekającego złodzieja, ten wnet zmienia swą 
pozycyją i toczy kulę nazad do otworu. W ten
czas to zaczyna się prawdziwa uczta Luku- 
lusa. W półcieniu podziemia, lekko ogrzane
go słońcem, pełni poświętnik swój obowiązek 
asenizatora ziemi, a że bez ustanku go pełni, 
nieodrywając się ani na chwilę od jedzenia, 
dowodzi tego nieprzerwana nić odchodów, któ
ra, zwinięta na kształt liny okrętowej, znaj
duje się w opuszczonem podziemiu.

Po zjedzeniu kuli, poświętnik znów wycho
dzi na światło dzienne, aby ulepić nową i t. d. 
aż do samej jesieni, kiedy samica przystępuje 
do najważniejszego aktu — ulepienia kuli, za
wierającej jajko.

U wielu autorów spotykamy się z twierdze
niem, że kula, toczona przez poświętnika, już 
zawiera w sobie jajko. Czyżby w takim razie 
miało racyją bytu porywanie kul, jak to czy
nią poświętniki? Czyżby jajko, rzecz tak deli
katna, nie uległo zniszczeniu podczas różnych 
przygód podróży? Stąd też należy przypusz
czać, że poświętnik lepi swą kulę, zawierającą 
jajko tylko w podziemiu, poprzednio nagro
madziwszy tam potrzebny materyjał, jak to 
czyni Copris i inne pokrewne mu owady.

Kula, zawierająca jajko, ma zwykle wiel
kość średniego jabłka. W  środku znajduje się 
owalna nisza, mająca w średnicy jeden blisko 
centymetr; w niszy znajduje się białe walco
wate jajko, mniej więcej kształtu i wielkości 
ziarnka owsa.

Naokoło niszy znajduje się pewna ilość gę
stej zielonkowatej cieczy, prawdopodobnie 
odchodów, na pół przetrawionych przez sami
cę. Gąsienica po wyjściu z jajka znajduje 
w tej cieczy zdrowe i wzmacniające pożywie
nie. Po tej papce następuje warstwa delika
tniejszego gnoju, a powierzchnia składa się 
już z grubszych części, nawpół pomięszanych 
z ziemią. Po wyjedzeniu przez młodą liszkę 
zawartości kuli, twarda powłoka tej ostatniej 
staje się przybytkiem, w którego opiekuńczem 
łonie odbywają się dalsze przeobrażenia po
świętnika.

WISZĄCY MOST
między

NOWYM YORKIEM I  BROOKLYNEM.

n ap isa ł E .  3 ? .

(D okończenie).

Roboty przygotowawcze pod osobistym kie
runkiem Johna A. Roeblinga rozpoczęto z wio
sną 1869 r.; szły one tak szybko i pomyślnie, 
iż Roebling był prawie pewnym ukończenia 
swego olbrzymiego dzieła w przeciągu 5 lat, 
lecz niestety i tu sprawdziło się trafne przy
słowie: „chłop strzela, Pan Bóg kule nosi. 77 

W  lecie tegoż samego roku Roebling, stojąc 
na jednym z pali, wbitych dla fundacyi filaru 

i mostowego ze strony Brooklynu, wskutek ude-
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rżenia o pale promu parowego, przybijającego 
właśnie do brzegu, spadł w dół i złamał nogę 
tak nieszczęśliwie, iż potrzeba było zrobić am- 
putacyją—to jednakże nie wstrzymało zgorzeli 
i na szesnasty dzień Roebling skonał jak bo
hater na swojem stanowisku i pierwsza ofiara 
molocha, pożerającego ludzkie życie przy ka
żdej większej budowie.

Po śmierci Johna A. Roeblinga naczelnym 
kierownikiem robót mianowany został jego 
syn, Washington A. Roebling, który przy 
boku ojca długie lata pracując około budowli 
mostów wiszących i biorąc czynny udział 
w projektowaniu brooklińskiego mostu, uży
wał niemal na równi z ojcem sławy bardzo 
zdolnego inżyniera. Zawisł wszakże jakiś 
złowrogi los nad przewodzącymi budową mo
stu, gdyż już w Grudniu 1871 roku młodszy 
Roebling silnie zapadł na zdrowiu po wypad
ku, w którym w całej pełni wykazał poświę
cenie się dla współpracujących.

Podczas robót w brooklińskim kesonie, pę
kła rura gazowa; powstał groźny pożar we
wnątrz kesonu, a zajęci na dole robotnicy 
znajdowali się w największem niebezpieczeń
stwie. Z podziwu godną odwagą Roebling 
spuszcza się na dół dla przyspieszenia ra tun 
ku; wydobywają nareszcie i jego, jednego 
z ostatnich, zemdlonego i bez przytomności; 
odratowano go wprawdzie do życia, ale po
rażenie krzyża uczyniło go kaleką nazaws?e 
niezdolnym do poruszania się. Czy sądzisz 
łaskawy czytelniku, że zrzekł się trudów i mo
zołów kierownictwa, nie, bynajmniej — tylko 
odtąd z domu swego w pobliżu mostu z lune
tą  w ręce śledzi każdy krok postępującej bu
dowy; najmniejszy szczegół nie obywa się bez 
jego rozporządzenia lub rady, on, pomimo do
kuczliwych cierpień, pozostaje i nadal duszą 
całego przedsiębiorstwa.

Zapewne, tylko w stosunkach bytu, jakiemi 
się cieszą Stany Zjednoczone, społeczeństwo 
amerykańskie może wydać takich ludzi. W yro
biwszy sobie wszakże—i to wcale nie wyjątko
wych — osobników tej miary, nic naturalniej
szego, że Ameryka wyprzedza świat stary we 
wszystkich tych dziedzinach, gdzie energiją 
i przedsiębiorczość stanowią główny czynnik.

Oderwaliśmy się nieco od opisu naszego 
przedmiotu, ale czyż można mówić o tak nie
zwykłe m dziele, niezapoznawszy się bliżej 
z twórcami jego.

W racając do konstrukcyi mostu brookliń
skiego, będziemy nadal trzymać się porządku, 
w jakim najważniejsze działy robót rzeczywi
ście wykonywano.

N a pierwszym planie, rzecz jasna, stały 
filary mostowe na obu brzegach, które przy 
olbrzymich rozmiarach w poziomie i wysoko
ści 82,7 metr. nad wodą przedstawiają raczej 
widok wieź. Taki więc ogrom, pomieszczony 
przy samych brzegach, przerwałby wszelki 
ruch i komunikacyją na wielkiej części nad 
brzeża (quai), również pociągnęłoby to za- 
dużo kosztów na rozbiór zabudowań, położo
nych tuż przy brzegach; postanowiono zatem 
oba filary odsunąć nieco od brzegów ku odno
dze i fundamenty założyć pod wodą poni
żej dna.

Według obliczeń, waga filaru wynosiła prze
szło 95000 tonn *), a ponieważ z ciężaru, sta
nowiącego wagę mostu wiszącego wraz z po
kładem i czasowem obciążeniem mostu, na 
jeden filar przypada około 9000 tonn, przeto 
fundamenty filarów miały wytrzymywać ciśnie
nie do 104000 tonn. Największe ciśnienie na 
podstawę wypadało pośrodku filaru, wynosząc 
do 27 kilogr. na 1 centymetr kwadr.; są to cy
fry, dotąd w najokazalszych budowach nie
spotykane. Wobec niezwykłych tych warun
ków o założeniu fundamentów na palach nie 
mogło być mowy i pozostawało tylko przebi
cie dna odnogi tak głęboko, ażeby dostać się 
do pokładów skalistych. Staranne wiercenia 
i sondaże wykazały, iż od strony Brooklinu, 
na głębokości 29,2 metr. pod najwyższą wodą 
zalegają jednolite pokłady gnejsu, ze strony 
zaś Nowego Yorku, w głębinie od 23,4 do 28 
mtr., nad skałą rozpościerają się warstwy zbi 
tego grubego piasku, zmięszanego z drobniej- 
szemi kamieniami lub gliną, wyżej znowu 
miałki piasek, a następnie muł aź do powierz
chni dna.

Specyjalny dział nauk inżynierskich, doty
czący budowli wodnych, zna rozmaite sposo
by zakładania fundamentów pod wodą; przy 
większych głębokościach wszakże, od lat mniej 
więcej 2 0 , weszły w powszechne użycie tak zw. 
kesony, jako najdogodniejszy sposób, a dla 
bardzo znacznych głębokości jedynie możliwy, 
szczególnie w zastosowaniu do mostów. Po-

' )  1 tonna ==: 1 0 0 0  k ilog r.
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sługiwano się również i u nas tym środkiem 
fundowania przy budowie wszystkich więk
szych mostów na drogach żelaznych, kilka lat 
temu ukończonych, obecnie także na kesonach 
wyprowadzają fundamenty filarów mostu na 
Wiśle pod Dęblinem na budującej się drodze 
żelaznej Dąbrowskiej.

Kesony są to niejako otwarte skrzynie, wy
wrócone dnem do góry; cel ich i dalsze postę
powanie zrozumiemy dokładniej, rozpatrując 
odrazu zastosowanie ich przy budowie brook- 
lińskiego mostu. Takie więc skrzynie, lecz 
niezwykle wielkich rozmiarów, bo długości
51,2 metr., szerokości 31,1 metr., a wysokie 
około 5 metr. zbudowano na brzegach z sil
nych belek z sosny amerykańskiej i na ze
wnątrz całe obito żelaznemi płytami; od brze
gów przyholowano kesony te parostatkiem na 
miejsca wybrane pod budowę filarów, gdzie 
ustawiono je w otoczeniu rusztowania, składa
jącego się z wbitych pali. Przez budowanie 
na wierzchu kesonu muru z kamieni granito
wych, cały keson zanurzano pod wodę i w mia
rę przybywania muru coraz to głębiej. Wodę 
z kesonu wygniatano ciśnieniem zgęszczonego 
powietrza, wprowadzonego rurami od kompry- 
matorów do najniższego przedziału kesonu, 
tak zwanej komory roboczej, do której robo- I 
tnicy wchodzą i wychodzą z niej osobnemi 
szachtami, zaopatrzonemi szluzami powietrzne- 
mi. W  tej komorze więc robotnicy zabezpie
czeni wprawdzie od napływu wody, lecz w cięź- 
kiem zgęszczonem powietrzu, którego ciśnienie 
w miarę opuszczania kesonu zwiększa się, wy
kopywali grunt dna rzeki, regulując tem równo
mierne osiadanie kesonu wraz z zwiększają- 
cemi się nad nim murami filarów; wydobyty 
materyjał, składający się z mułu, piasku i t. p. 
uprzątano, wyciągając go przez ustawiony 
w tym celu oddzielny szacht pionowy.

Omijamy bardziej szczegółowe rozwodzenie 
się o robotach kesonowych, jako rzecz, mogą
cą zająć tylko specyjalistów, powiemy tylko 
jeszcze na tem miejscu, iż tak postępując i na
trafiwszy nareszcie na twardy i bezpieczny 
grunt, keson brookliński zapuszczono do głę
bokości 13,5 metr., a ze strony Nowego Yor
ku do 23,9 m. pod poziomem wody, poczem 
zamurowano komorę roboczą, a otwory dla 
szachtów i rur wypełniono dobrze ubitym be
tonem, t. j. mięszaniną cementu, piasku i dro
bnych kamyków’.

O wielkości robót, niezbędnych do wysta
wienia kesonów, następne dane pozwolą nam 
wyrobić sobie sąd; keson brookliński zawierał 
253 tonn żelaziwa i 3100 metr. sześć, drzewa 
w belkowaniu, a drugi od strony Nowego 
Yorku 385 tonn żelaza i 3400 metrów sześć, 
drzewa.

Jakkolwiek na obudwu brzegach jednocze
śnie pracowano i przy częstej zmianie robotni
ków, jednakże roboty podwodne wymagały 
przeszło rok czasu i nie obeszły się bez ofiar 
w ludziach i wielkich strat materyjalnych. 
Z oddziału pracujących w kesonach robotni
ków, 1 1 0  ciężko zapadło na tak zwaną choro
bę kesonową; są to skutki dłuższego pobytu 
w powietrzu ściśnionem, objawiające się czę
ściową lub całkowitą głuchotą, rozdrażnieniem 
ustroju nerwów i rozedmą płuc. Zapewne 
wiadomo powszechnie, jak trudno utrzymać 
płomień na znacznych wysokościach górskich, 
gdzie powietrze rozrzedzone, w wysokości 
4500 metrów niepodobna rozniecić ognia — 
odwrotnie znowu w powietrzu zgęszczonem 

| niełatwo jest zgasić płomień. Przy ciśnieniu 
[ np. 1,75 kilogr. na 1 centymetr kwadr. ‘), sta

rannie napozór zgaszona świeca zapala się 
napowrót. Stąd też pomimo wszelkich ostro
żności, roboty kesonowe znajdują się pod cią
głą groźbą pożarów. W  brooklińskim kesonie 
dwa razy wybuchł ogień, z nadzwyczajną szyb
kością rozprzestrzeniający się; wspominaliśmy 
już, jak podczas takiego wypadku ucierpiał 
sam kierownik budowy Washington A. Roe- 
bling. Jeden z pożarów był tak gwałtowny, 
iż ani strumieniami wprowadzonej wody, ani 
nawet wpuszczonym dwutlenkiem węgla nie 
dał się stłumić i zniewolił chwycić się ostate
cznego środka, zatopienia w wodzie całego 
kesonu, gdzie przebywał przez 2  * / 2 doby.

W porównaniu z fundamentami, łatwą sto
sunkowo rzeczą było wymurowanie filarów, 
chociaż, jak wiemy z poprzedzającego, są to 
właściwie wieże wysokością swoją (82,7 m.), 
sięgające po nad szczyty najwyższych świątyń 
Nowego Yorku. Podstawa filarów w poziomie 
wody ma długości 42,7 metr., a szerokości 
18 m.; do wysokości 35,6 mtr. nad wodą filary 
wyprowadzone w jednej całości, tu zaś roz-

‘)  N orm alne ciśnienie pow ietrza czyli 1 atm osfera 
=  103  3 gram ów  na 1 centym etr kw adr.
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dzielają się na 3 slupy, połączonemi u wierz
chu sklepieniami ostrołukowemi, tworząc tym 
sposobem dwa otwory bramowe, szerokości po 
1 0  metr., służące do przejazdu powozów i 
wagonów drogi żelaznej. Na wierzchołku fila
rów ułożono płyty żelazne, jako podstawy dla 
2 2  stalowych walców, a na tych ostatnich spo
czywają 4 główne liny drutowe.

W  odległości 283,4 metrów od filarów na 
każdym brzegu, pośród domów, wystawiono 
dwa wielkie masywy murów średniej długości
39.3 metr., szerokości 36,4 metr. i wysokości
27.4 m., obejmujące 21500 metrów sześcien
nych muru. Zabudowania te przeznaczone są 
do umocowania w nich końców lin drutowych, 
unoszących cały most. W  tym celu zamurowano 
w fundamentach po cztery żelazne kotwice 
kształtu gwiazd i ważące 23 tonn każda, do 
nich ogromnemi i silnemi łańcuchami przymo
cowane są liny drutowe.

Omawiany właśnie punkt umocowań mo
stów wiszących, posiada nader ważne znacze
nie konstrukcyjne, tu  bowiem przenosi się 
całe naprężenie wiszących lin, a pionowej, 
składowej tej siły prężnej ciężar muru nad 
kotwią przeciwdziałać musi; w naszym wy
padku dla wszelkiej pewności obciążono ko
twie murarni, ważącemi około 60000 tonn.

Skończywszy filary i zabudowania do umo
cowania lin, przystąpiono następnie do wielce 
trudnego zadania zawieszenia lin drutowych 
na szczytach wieżowych filarów i złączenia 
końców lin z kotwiami. Ażeby mieć jaśniejsze 
pojęcie o trudnościach, nastręczających się 
przy wykonaniu tej roboty, trzeba pamiętać, 
że liny drutowe są to zwoje ze stalowych gal
wanizowanych drutów, nieskręcanych wszakże, 
jak to ma miejsce w wyrobie zwykłych powro
zów lub postronków, lecz ułożonych równole
głe mi rzędami, bardzo ściśle do siebie przyle
gaj ącemi i związane oddzielnym cieńszym dru
tem, który w poprzecznym kierunku do lin jest 
mocno nawinięty. Grubość czyli średnica po- 
jedyńczych drutów, w skład lin wchodzących, 
wynosiła trochę więcej niż 3 milimetry (%  cala 
ang.); każda lina zaś, złożona z 5434 równo
ległych rzędów drutu, dochodzi w całkowitej 
grubości do 0,4 metra, zawierając w sobie 
5655 kilometrów drutów, ważących przeszło 
900 tonn. Tak znaczną ilość drutów, równo
miernie wyciągniętych, niepodobna byłoby 
ułożyć odrazu w jednę linę; rozdzielono też ca

łość na 19 pomniejszych lin, z których każda 
mieściła w sobie od 278 do 290 drutów, oso
bno przewiązanych poprzecznym drutem, po- 
czem 19 lin takich złączono w jednę główną. 
Ogromna waga całej liny z góry wykluczała 
przypuszczenie, iż na tak wielkich odległo
ściach od punktów umocowania w kotwiach po
nad wierzchołkami filarów da się przeciągnąć 
w jednej sztuce; nie pozostawało przeto, jak 
pojedyńcze druty oddzielnie przeciągać od 
jednego przyczółku nad filarami aż do prze
ciwległego i z wiszących drutów sformować, 
jak  rzeczono wyżej, 19 pomniejszych lin, łą
cząc te ostatnie wkońcu w jednę całość.

Używano do tego celu bai-dzo udoskonalo
nych przyrządów, opartych na systemie linki 
drutowej bez końca, t. j. nawiniętej na gru
bych tarczach po obu stronach rzeki i prze
rzuconej nad filarami; maszyna parowa nada
wała tarczom, a przezto i lince, ciągły ruch 
obrotowy, bloczek zaś, przymocowany na tejże 
lince, przeciągał po jednym drucie od brzegu 
do brzegu po nad wierzchołkami filarów, po
trzebując do tego 8  minut czasu. Główną 
uwagę przytem wypadło zwrócić na równe 
i jednostajne naciąganie pojedyńczych dru
tów i szczelne przyleganie ich do siebie, albo
wiem tylko w tak wykonanej' linie każdy drut 
mógł być równomiernie natężony, pracując 
pod ciężarem zawieszonego mostu. Robotę tę 
wykonywali specyjalni robotnicy, wisząc w po
wietrzu na wysokości od 36 do 80 metrów nad 
wodą i walcząc ciągle z przeszkodami, pocho- 
dzącemi od wpływów atmosferycznych wogóle, 
w szczególności zaś wiatr i promienie słone
czne wprost uniemożliwiały pracę, wiatr bo
wiem nieustannie kołysząc druty, nie pozwolił 
naciągać ich należycie; pod działaniem zaś 
promieni słonecznych, druty wierzchnie wprost 
ogrzane przez promienie, więcej się rozcią
gały, aniżeli w rzędach przykrytych; wogóle 
pod wpływem ciepła długość drutu przybywała 
często na 0,75 m. Musiano tedy ograniczyć 
się pogodą spokojną, bezwietrzną i porą, gdy 
słońce było pokryte chmurami; rozumie się, 
to znakomicie przedłużyło czas, potrzebny na 
wykonanie lin drutowych, które rozpoczęto 
11 Czerwca 1877 roku, a ukończono dopiero 
15 Października 1878 r.

Rozkład i położenie 4 głównych lin druto
wych, przedstawiono na poprzecznym prze
kroju mostu na fig. 3-ej; dwie średnie liny od
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chylają się od pionowej osi mostu, krańcowe 
zaś liny nachylają się ku tejże osi; położenie 
takie w znacznej mierze zapobiega bocznym 
ruchom mostu i przeciwdziała parciu powie
trza na most podczas silnych wiatrów w kie
runku rzeki. Pokład mostu spoczywa na sta
lowych poprzecznicach kratowych, zawieszo
nych na linach pionowych, któreto ostatnie 
zapomocą obręczy ze stali przymocowane są 
do lin głównych.

Cała szerokość mostu jest podzielona na pięć 
odrębnych części, z których przestrzeń pomię-

rach i rozchodząc się w formie Ą, podtrzy
mują w pewnych odstępach poprzecznice po
kładu, które podłużnemi kratownicami zwią
zane są między sobą w jednę całość; ukośne 
liny sięgają aż do odległości 1 2 2  metrów od 
filarów i przyczyniają się znakomicie nietylko 
do wzmocnienia całego mostu, lecz niemniej 
też do nadania mu sztywności, niedopuszcza- 
jąc znaczniejszych wahań w kierunku pio
nowym.

Dodajmy wreszcie, że most brookliński 
oświetlony jest 52 elektrycznemi lampami łu-

F ig . 3.

Poprzeczny przekrój p. środek m ostu.

SI. lin. dr dr

Całk. szer. 2 6 , 2  in.

dzy średniemi linami głównemi zużyto na 
przejście dla pieszych, wzniesione o 3,6 mtr. 
powyżej pokładu mostowego; przejście to przy 
środkowych słupach filarowych rozszczepia 
się na dwie strony, okrążając słupy. Nato
miast przedziały, powstające między zewnę- 
trznemi linami iśrodkowemi, podzielono każdy 
na dwie drogi, z których jedna przeznaczona 
dla toru kolejowego, druga zaś do jazdy po
wozów; ruch wagonów ’), jak również jazda 
kołowa, odbywa się zawsze w jednym kie
runku.

By nie nużyć dłużej uwagi czytelnika dro- 
biazgowem opisywaniem konstrukcyi mostu, 
przejdziemy wprost do jednej ważnej jeszcze 
części mostu. Mówimy tu o oddzielnym sy
stemie ukośnych lin, podtrzymujących po
kład mostowy. Liny te, niezależnie od 
głównych wiszących lin, spoczywają na fila-

*) W agony  kolejowe ciągnięte są liną drutow ą, w pra- 
w ioną w ruch  sta łem i m aszynam i parow em i, um ieszczo- 
nem i na końcowych stacy jach  po obu stronach zjazdów .

kowemi systemu Westona i że cała budowa, 
trwając przeszło 14 lat, kosztowała, włączyw
szy wydatki na wywłaszczenie domostw i grun
tów, 15 ‘/ 2 milijonów dolarów czyli 77 */a mili- 
jonów franków.

Powinnibyśmy na tem zakończyć, niemając 
zamiaru opisywać przebiegu wspaniałych uro
czystości przed otwarciem brooklińskiego mo
stu, była wszakże przy tem jedna niezwykła 
okoliczność czysto amerykańskiego kolorytu, 
której pominąć nie możemy. W uroczystym 
pochodzie, przekraczającym poraź pierwszy 
most wykończony, szedł na czele prezydent 
Stanów Zjednoczonych, prowadząc pod ramię 
panią Roebling, małżonkę naczelnego kiero
wnika wielkiego dzieła. Nie był to atoli kon- 
wencyjonalny hołd tylko z przyczyny, iż sam 
Washington A. Roebling, niemocą przykuty 
do swego domu, nie był w stanie uczęstniczyć 
w uroczystościach, lecz uznanie, złożone przez 
współobywateli pierwszemu pomocnikowi, kie
rującego budową i jego alterego; dzielna ta 
kobieta bowiem, przy niezwykłej inteligiencyi,
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pod przewodnictwem męża wykształciła się 
rychło na praktycznego inżyniera i od czasu 
choroby W. Roeblinga w ciągu 11-tu la t ona 
czuwała nad wykonaniem robót, oddając roz
porządzenia męża swojego dalszym pomocni
kom; ona teź podtrzymywała ciągle energiją 
i ducha w cierpiącym małżonku i zachęcała 
robotników do wytrwałej, częstokroć bardzo 
niebezpiecznej pracy.

Zaiste jestto może jedyny przykład tak wy
bitnego udziału kobiety w dziełach budowy.

KORESPONDENCI.!! WSZECHŚWIATA.

Akademija Um iejętności w  K rakow ie.

Posiedzenie Wydziału matem.-przyrodniczego 
z d. 20  Lutego 1884 r.

Sekretarz odczytuje list ciepło napisany do 
Akademii przez p. Rogozińskiego przy prze
słaniu jej karty, dokonanych przez siebie od
kryć w Afryce. Treść listu z uznaniem przyję
to, kartę oddano do referatu.

Sekretarz odczytuje list p. Poniatowskiego
0 narzędziu do dzielenia kątów; przyjęto do 
wiadomości.

Sprawozdanie referentów prac, nadesłanych 
na konkurs (patrz sprawozdanie z posiedzenia 
styczniowego), pp. Karlińskiego i Kretkow- 
skiego, oświadcza się za przyznaniem na
grody autorowi pracy, mającej godło wypi
sane z Platona. Wydział naturalnie przychyla 
się do zdania referentów; otwarcie koperty
1 przyznanie nagrody odbędzie się na najbliż- 
szem publicznem posiedzeniu Akademii.

Pracę p. Zbrożka pod tytułem: „Zastoso
wanie wyznaczników w teoryi najmniejszych 
kwadratów” oddano do referatu.

O pracy p. Godlewskiego: „Przyczynek do 
teoryi krążenia soków," odczytuje p. Rosta
fiński referat, wspólnie z p. Janczewskim na
pisany.

P. Alth referuje o pracy p. Szajnochy: 
„Przyczynek do znajomości cefalopodów kar
packich.”

Następnie przystąpiono do otwarcia listów 
zapieczętowanych, złożonych w Akademii 
przez p. Olszewskiego. Pierwszy, z daty 29-go 
Stycznia, zawierał wiadomość, że udało się

autorowi doprowadzić wodór do podobnego sta
nu zagęszczenia, jakie odkrył pierwszy p. 
Wróblewski, a nawet kropelki bezbarwnej cie
czy osiadały na ścianach rurki.

Druga koperta zawierała pismo z daty 16 
Lutego. P. Olszewski próbował używać do 
skroplenia wodoru ciekłego azotu, ale doświad
czenie wypadło niepomyślnie, bo azot zamarzał 
lodowo (nietworząc nalotu kryształków, jakie 
odkrył p. Wróblewski) na powierzchni rurki, 
wodór zawierającej.

Dalej p. K. Jelski przedstawił swoje zapa
trywanie na powstawanie krzemieni, objaśnia
jąc rzecz licznemi okazami.

Dalej przedstawił p. Rostafiński pracę p. 
Raciborskiego, pod jego kierunkiem dokona
ną, pod tytułem: „Przyczynek do znajomości 
śluzowców.”

Wreszcie p. Rostafiński wyłożył treść swej 
rozprawy: „O znaczeniu jąder komórkowych.” 

Na posiedzeniu administracyjnem, między 
innemi, odesłano prace pp. Godlewskiego, 
Szajnochy, Raciborskiego i Rostafińskiego do 
komitetu redakcyjnego. Pismo p. Olszewskie
go postanowiono pomieścić w treści sprawo
zdania z obecnego posiedzenia.

D-r J. U.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na Marzec 1884.

Słońce przechodzi z gromady Wodnika do 
gwiazd Ryb; w dniu 2 0  znajduje się w punk
cie porównania wiosennego, czyli na przecię
ciu równika z ekliptyką.

Nad poziomem Warszawy mamy:

Wschórl słońca:

Dnia 1 Marca o godzinie 6  minut 47
» 10 „ „ 6 „ 26
„ 20 „ „ 6  „ 3
n 30 „ „ 5 „ 40

Zaclwd:

Dnia 1 Marca o godzinie 5 minut 39
„ 10 ,, n 5 „ 55
„ 20 „ „ b „ 12
„ 30 „ „ 6  „ 30
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Wysokość słońca Długość dnia 
w południe:

D. 1  stopni 30 min. 25 godz. 10 min. 52
1 0  * 33 „ 54 „ 1 1 „ 29
2 0  „ 37 „ 51 „ 1 2 » 9
30 „ 41 „ 46 „ 1 2 „ 50

W chwili południa na kompasie, zegary po
winny pokazywać:

Dnia 1 Marca godz. 1 2  min. 12 „ 10 „ „ 12 „ 10
„ 20 „ „ 12 „ 7
„ 30 „ „ 12 „ 4

Odmiany księżyca:

l-a kwadra D. 4 o godz. 2  min. 57 wiecz. 
Pełnia „11 „ 9 „ 4  „
Ostat. kwad. „ 2 0  „ 0  „ 37 rano
Nów „2 7  „ 7 „ 12 „

Księżyc w perigeum d. 1 i 29, w apogeum 
d. 17; na równiku dnia 12 i 26.

Na nowiu księżyca, d. 27 Marca, przypada 
częściowe zaćmienie słońca, widzialne przewa
żnie w północnej Europie; u nas tylko maleń
ki rąbek tarczy słonecznej będzie zakryty 
przez księżyc, zjawisko zaś rozpocznie się 
przed godz. 6  ’ / 2 zrana i trwać będzie krótko.

Planety:

Merkury na początku miesiąca w groma
dzie Koziorożca, pod koniec pomiędzy gwia
zdami Ryb; dnia 1  Marca wschodzi o godzinie 
6 -ej min. 20 zrana, dnia 15 o godz. 6  min. 8 , 
dnia 30 o godz. 5-ej min. 47, zachodzi zaś we 
dnie; przed wschodem słońca z trudnością wi
dzialny.

Wenus na początku Marca w gromadzie 
Ryb, w końcu miesiąca pomiędzy gwiazdami 
Byka; wschodzi we dnie, zachodzi zaś d. 1-go 
o godz. 9 min. 15, d. 15 o godz. 9-ej min. 59, 
d. 30 o godz. 10 min. 47 wieczorem; z łatwo
ścią dostrzegalna zaraz zwieczora na zacho
dniej stronie nieba.

Mars w gromadzie Raka, wschodzi we dnie, 
zachodzi d. 1  o godz. 6  min. 1 0  zrana, dn. 15 
o godz. 5 min. 8 , dn. 30 o godz. 4 min. 8 ; do
strzegalny bez trudności gołem okiem.

Jowisz w gromadzie Raka, wschodzi we 
dnie, zachodzi dnia 1 o godzinie 5-ej min. 2 0 , 
dnia 15 o godz. 4 min. 20, d. 30 o godz. 3-ej 
min. 25 zrana.

Saturn w gromadzie Byka, wschodzi w dzień, 
zachodzi d. 1 o godzinie 1-ej min. 23, dn. 15

0 godz. 12 min. 31 po północy, dn. 30 o godz.
11-ej min. 40 wieczorem.

Z gwiazd stałych dosięgają południka w d. 
15-ym Marca około godziny 9 ej wieczorem: 
z północnej strony poziomu gwiazdy Łabędzia
1 Cefeusza; w zenicie gwiazdy Wielkiej Niedź
wiedzicy, nieco na południe od zenitu gwiazdy 
Raka, ku południowej stronie poziomu gwia
zdy Węża morskiego (Hydry). K.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— P r ó b y  s k r o p l e n i a  w o d o r u  p. 
K.  O l s z e w s k i e g o .  P. Olszewski, nie
gdyś współpracownik p. Wróblewskiego w do
świadczeniach nad skropleniem tlenu, odtąd 
samodzielnie, chociaż równocześnie dążył ku 
skropleniu wodoru — o czem referował Aka- 
demijom krakowskiej i paryskiej.

Pierwsze próby wypadały ujemnie: pomimo 
ciśnienia stu atmosfer i oziębienia tlenem 
wrącym w próżni, wodór nie okazywał, w chwili 
rozprężenia, nawet mgły przemijającej (dyna
micznej). Zwiększając ciśnienie wodoru ze 
100 do 190 atmosfer, przy oziębieniu tlenem, 
wrącym w próżni ( 6  mm.), p. Olszewski osta
tnio postrzegł (w chwili rozprężenia) wrzenie 
wewnętrzne wodoru, trwające mniej od jednej 
sekundy, oraz mgłę drobnych bezbarwnych 
kropelek — tak samo jak niegdyś p. Cailletet, 
a obecnie prof. Wróblewski.

P. Olszewski wnioskuje stąd, że tempera
tura tlenu wrącego w próżni nie jest jeszcze 
dostatecznie niską do skroplenia wodoru 
w stanie statycznym i że wyraźnego trwałego 
przedziału pomiędzy płynnym wodorem, a je 
go parą dotychczas nikt jeszcze nie widział. 
(Comptes rendus X C Y III, 365).

A. H.

— O e l e k t r y c z n e  m p r z e w o d n i c 
t w i e  r o z c i e ń c z o n y c h  r o z t w o r ó w  
s o l n y c h ,  fizyka dotychczas nagromadziła 
znaczną ilość empirycznych faktów, niezwiąza- 
wszy ich jednak żadnem prawem ogólniejszem. 
Wiadomo, że przejściu strumieni każde ciało 
stawia opór, który dla wody i dla rostworów wo
dnych bywa nieraz milijon razy większy, niż 
dla rtęci, metali i innych dobrych przewo
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dników elektryczności. Opór ten zależy od 
własności chemicznych rozpuszczonej soli, od 
jej zdolności wytwarzania wodanów, od tem
peratury, od lepkości roztworu i t. p. Gdy 
roztwory solne są tak dalece wodą rozcieńczo
ne, iż ciężarem właściwym i lepkością mało 
się różnią od czystej wody, wtedy ich przewo
dnictwo elektryczne da się wyrazić bardzo 
prostem prawem, odkrytem przez p. Bouty, 
a referowanem na posiedzeniu 2 1 -go Stycznia 
roku 1884 Akademii paryskiej. Mianowicie 
przewodnictwo c roztworu jest wprost propor- 
cyjonalnem do wagi p soli rozpuszczonej w je
dnostce wagi wody, zaś odwrotnie proporcyjo- 
nalnem do równoważnika chemicznego e tej
że soli:

(1 ) c —  k ~
e

Współczynnik k jest jednakowym dla wszyst
kich soli obojętnych.

Rozpuśćmy w jednakowej objętości wody 
różne sole w stosunku ich równoważników, 
a przewodnictwo elektryczne tych różnych 
roztworów będzie jednakowem. Wynika to 
z wzoru ( 1 ), gdy p =  e.

Dla soli, które krystalizują bez wody, jak  
np. chlorek potasu, azotany ołowiu, srebra, 
potasu i t. p , prawo p. Bouty sprawdza się 
dokładnie przy rozcieńczeniu l/ iooo. Dla soli 
krystalizujących z w'odą, np. dla siarczanu 
miedzi, sodu, węglanu sodu i t. d., wzór (1 ) 
sprawdza się dopiero, gdy roztwór zawiera, 
na jednę część rozpuszczonej soli, więcej niż 
4000 części wody.

Prawo p. Bouty rozciąga się dotychczas do 
soli obojętnych; co do soli kwaśnych, kwasów 
wielozasadowych i innych chemicznych połą
czeń, doświadczenia wykazują odrębności, a 
dalsze studyja są jeszcze w biegu.

Na temże posiedzeniu Akademii paryskiej, 
słynny chemik Berthelot kładzie nacisk na 
ważność nowego prawa, które, tak samo jak 
prawo Faradaya o rozkładzie elektrolitów, 
wiąże siłę strumieni z równoważnikami che- 
micznemi. Zastosowane do liczb, wyrażają
cych ciężary atomowe (różne od równoważni
ków), prawa te tracą wiele na prostocie i na 
jasności. A. H.

(Chemija).

— O z y  a r s e n  t r u j e  w s z e l k i e  ży
j ą c e  i s t o t y?  Chemik O. Loew na zasadzie 
swych doświadczeń mniema, że kwasy arsena- 
wy i arsenny działają szkodliwie na protopla- 
zmę roślin tylko skutkiem swoich kwasowych 
własności. Przygotował on słaby rostwór 
( 1  na 1 0 0 0 ) arsenionu potasu i sprawdził, że 
wodorosty (Spirogyra) żyją doskonale w tym 
rostworze, a podobnież nie okazuje on szko
dliwego wpływu na wymoczki i gąsienice owa
dów, nawet po tygodniowem działaniu. Śli
maki i wodne tęgopokrywe przestawały żyć 
w tym płynie po 24—48 godzin. (Ber. d. d. 
ch. Ges. X V II. 51 Referatów). Zn.

— Badania Karola Amtora wykazują za
leżność składu odsetkowego winogron, wiśni 
i porzeczek co do składników stałych, wody 
i popiołu od różnego stopnia dojrzałości, 
a wreszcie stosunek kwasu fosfornego i siar- 
czanego do popiołu. Ilość składników stałych 
wina oznaczał, parując przy 100° C. wino, 
w ilości 1 0 0  c. s. do syrupowatej pozostałości, 
a następnie suszył. W  miarę dojrzewania, 
coraz wolniej się zmniejsza ilość popiołu w wi
nogronach, jak również i wyciągu. Ilość po
piołu w pestkach wzrasta w miarę dojrzewa
nia, również ilość kwasu fosfornego.

Stosunek kwasu fosfornego do popiołu we 
wszystkich okresach dojrzewania jest jak 
1: 9«/2. Stosunek kwasu fosfornego do popiołu 
z pestek winogron jak 1 : 3 ‘/2. Kwas fosforny, 
połączony z potasem, w miarę dojrzewania 
winogron corazto bardziej znika, tak, że w doj
rzałych gronach całkiem go już niema, a po
taż łączy się z kwasem winnym. Kwas fosfor
ny, w dojrzałych gronach znikający, przecho
dzi w szypułki i łodygi, w winie zaś obraca 
się na użytek drożdży.

Co do wiśni i porzeczek, ilość wody w szy- 
pułkach pozostaje niezmienna we wszystkich 
okresach dojrzewania; ilość wody w wiśni wzra
sta od początku dojrzewania aż do samego 
końca o 398%, ilość istot stałych po wysusze
niu o 295%. Ilość popiołu i kwasu fosfornego 
wzrasta o 204%. Ilość popiołu jądra wiśni 
wzrasta o 19*/a% , zaś ilość kwasu fosfornego 
o 20%. Wody w porzeczkach przybywa o 62%, 
istot stałych 62%, ilość popiołu wzrasta
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o 50%, kwasu fosfornego o 47%, kwasu siar- 
czanego o 126%- P-

(Botanika).

— J . J . Friih, w swej pracy pod tytułem: 
„Ueber Torf und Dopplerit,“ Zurich 1883, 
podaje niektóre ciekawe wiadomości, tyczące 
się roślin, tworzących torfy. Dawniej utrzy
mywano, że i morskie wodorosty, jak mor
szczyny (Fucaceae) mogą tworzyć torf, zwany 
morskim. Autor nie podziela tego zdania, 
gdyż pomimo licznych poszukiwań, takiego 
torfu nie znalazł. Wszystkie, przez niego ob
serwowane torfy, wytworzyły się tylko w wo
dach słodkich i składają się z najrozmaitszych 
roślin, z wyjątkiem wodorostów morskich i 
okrzemek; ale nawet i te ostatnie czasami 
tworzą w torfach bardzo znaczną (do 90%) 
domięszkę, jak to można zauważyć w tak zwa
nych dyjatomowych torfach w Hahnenmoor, 
Amt Zoningen (Oldenburg), Stosownie do 
roślin, tworzących torfy, ostatnie posiadają 
rozmaite własności; to też autor rozróżnia kil
ka ich gatunków. Typowy, czysty torf tworzą 
przeważnie mchy, a mianowicie różne gatun
ki torfownicy (Sphagnum), szczególniśj zaś 
Sphagnum cymbifolium.

Mchy te rosną w jeziorach i stawach na
przód nad brzegiem, a później zapuszczają się 
coraz więcej ku środkowi wód, tworząc pły
wające pokłady, na których osiedlają się na
stępnie wodorosty, rosiczki i borówki, a zwięk
szając ciężar całej masy, są przyczyną jej za
nurzania się.

Inne znów gatunki roślin tworzą torfy w wo
dach wapiennych. Tu rosną przedewszyst- 
kiem Cyperaceae (Carex, Scirpus), Phragmi- 
tes i Hypnaceae, które tworząc zwięzłe, pły
wające kępy, zczasem także zanurzają się 
w wodę. Na płytkich miejscach do wymienio
nych roślin przyłączają się jeszcze Potameae, 
Juncagineae, Alismaceae, Typhaceae, Iris, 
Utricularia, Myriophyllum i inne.

Nawet i wodorosty wód słodkich mogą two
rzyć torfy; tak np. torf w Giistrow (Meklem- 
burg-Szweryn) tworzą przeważnie dobrze zna
ne Ohroococcaceae. Dalej torfy takie, zwane 
wodorostowe, znajdują się w Doliwie pod 
Oleckiem (Prusy Wschodnie); w Purpesselen 
pod Gąbinem i w innych miejscach. Wszyst

kie te torfy, tworzące czasem wielkie pokłady, 
są utworzone z mikroskopowych wodorostów, 
które posiadają galaretowate błonki komór
kowe; stanowią one wszystkie bardzo nędzny 
materyjał opałowy. W. M.

(Bijologija).

— Z n a c z e n i e  p o k a r m u  z wi e r z ę 
c e g o  d l a  r o s i c z k i .  Wielce ciekawe 
badania przeprowadził p. Biisgen nad żywie
niem się rosiczki (Drosera rotundifolia), je 
dnej z roślin owadożernych, dla której znacze
nie pokarmu zwierzęcego dotychczas nie było 
wyjaśnione. 1 0 0  zdrowych nasion rosiczki za
siał p. Biisgen na torfie, który wprzód prze
gotowano w płynie odżywczym, zawierającym 
chlorek potasu, siarczan wapnia, siarczan ma
gnezu, fosforan wapnia i chlorek sodu; część 
ich karmił autor dużemi mszycami (Aphidi- 
dae). W  cztery tygodnie po rozpoczęciu kar
mienia okazało się, że 18 karmionych roślin 
miało razem 90 liści, 18 zaś niekarmionych, 
razem 95. W końcu Października zaczęły 
liście opadać, a w Maju roku następnego po
siadały 15 karmionych roślin, razem 126, 
16 zaś niekarmionych 96 liści. Mszyca
mi karmione rosiczki były wogóle silniej roz
winięte i tylko dwie z niekarmionych doró
wnywały im pod względem budowy. Przewa
ga roślin karmionych nad niekarmionemi naj
wyraźniej występowała w ilości kwiatostanów, 
mianowicie 14 karmionych rosiczek miało ra
zem 17 kwiatostanów, podczas gdy 16 niekar
mionych — tylko 20. Również waga rosiczek 
karmionych przewyższała wagę niekarmio
nych. ,

Z doświadczeń tych wyciąga p. Biisgen wnio
sek, że przystosowanie do pokarmu zwierzęce
go jest dla rosiczki wielce pożytecznem w wal
ce o byt. Karmione rosiczki wprawdzie, jak 
się autor przekonał, giną wcześniej, ale zato 
ilość owoców, jaką one wydają, wynagradza 
krótkotrwałość życia ich osobnikowego i wiel
ce się przyczynia do wzrostu liczebnego tego 
gatunku. (Die Bedeutung d. Insectenfanges 
fiir Drosera rotundifolia. Botanische Zcitung. 
1883. NNr. 35 i 36). S. G.

— P r o c e s  p r z y s w a j a n i a  u r o 
s i c z k i .  Pan Musset przeprowadził szereg
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badań nad asymilacyją u rosiczki i przekonał 
się, że przy 35—40° O. (przy tej temperaturze 
rozpoczyna się wydzielanie tlenu) wytwarzają 
liście rosiczki tyleż tlenu, co równie ważące 
liście Carex paucifolia, Sphagnum capillifo- 
lium, Polytrichum commune i Oxycoccus pa- 
lustris, które to rośliny rosną na tym samym, 
co rosiczka gruncie. S. G.

(Higijena).
— Do jakiego stopnia szkodliwym jest dla 

ustroju pył i kurz, osiadający na sprzętach, 
książkach i t. d., opisuje D-r Layet z Bor- 
deaux. Przy przekładaniu książek tamtejszej 
biblijoteki lekarskiej, poruszono wielkie ilości 
pyłu; posługacze, użyci do przenoszenia, zapa
dli wkrótce na zapalenie oskrzeli, katar, go
rączkę, mocny ból głowy, a w końcu na zapa
lenie ócz. Objawy te przypisuje D-r Layet 
nie mechanicznemu drażnieniu pyłu, lecz drob
nym żyjątkom, które mikroskopowe badania 
w pyle stwierdziły. Drobne te istoty szybko 
się poruszają i są nader różnorodne. Ruch 
niektórych z tych istot tamuje jodoform. Dzia
łanie tych żyjątek na ustrój nie zostało je 
szcze dokładnie zbadane. Szkodliwość jednak 
została dostatecznie stwierdzoną.

W  celu oznaczenia ilości kurzu w jakimś 
budynku publicznym, pracowni lub biblijotece, 
przeprowadza W, Hesse powietrze zapomocą 
aspiratora przez rurę szklaną, wypełnioną 
watą. Między aspiratorern a rurą znajduje 
się zegar gazowy. Rurkę suszy się nad kwa
sem siarczanym zgęszczonym i waży przed 
i po przeprowadzeniu powietrza. Różnica 
w ciężarze przypada na pył, znajdujący się 
w ilości powietrza, którą można na zegarze 
gazowym odczytać. Doświadczenie to wyma
ga, względnie do ilości kurzu w powietrzu, 
kilku godzin, a nawet dni kilku. Hesse zna
lazł, że szkodliwość pyłu nie tyle zależy od 
ilości jego, lecz od jakości, co potwierdza ba
dania Layeta. G. P.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— 16-go Lutego r. b. umarł T. hr. du 
Mońce], znakomity fizyk, zasłużony w dziedzi- j

4 o3bojoiło IIeu3ypoio. BapiuaBa 16 $eBpa.M 1884.

nie nauki o elektryczności. W  jednym z na
stępnych numerów damy jego życiorys.

Kalendarzyk bijograficzuy.

3 -g o  M arca 1 7 0 9  r. u r. Jęd rze j M a rg g ra f , chem ik , 

k tó ry  pierwszy puda! sposób o trzym yw ania cukru  z bu

raków ; u m . 17 8 2 .

5 -g o  1 8 3 0  r . ur. Thom son W yville, fizyk, p rof. 

w E dynburgu ; um . 10 M arca  1 88  2.

6 -go  1 7 8 7  r . u r .  Jó z e f  F rau n h o fer, pierwszy badacz 

ciem nych prążków  w w idm ie słonecznem ; um . 7 C zerw 

ca 1 8 2 6 .

7-go 178  8 r. u r. A n t. C ezar Bocąuerel, fizyk; um . 

18  Stycznia 1 8 7 8.

8 -go  1 82 9 r .  u r. Ilouzeau , obecnie profesor chem ii 

w R ouen.

9-go  1 4 9  1 r .  u r. A m eryk Vespucci, W łoch ; pierw 

szy opisał Amerykę, k tóra od jeg o  im ien ia  zosta ła  na

zw ana; u m . 15 12 w Sewilli.

T r e Ś ó : L isty  z podróży, przez Jó z efa  Siem i
radzk iego . —  K ilk a  słów o dzia łan iu  kaw y, herbaty 
i czekolady, przez G . P .  —  O byczaje pośw iętnika przez 
B . I i .  (z  drzew ory tem ). —  W iszący m ost m iędzy N o
w ym  Y orkiem  i B rooklinem , nap isa ł E . P aid ly  (z  d rze
w o ry t.)  (dokończen ie). —  K orespondencyja W szech
św iata. —  K alendarzyk  astronom iczny. —  K ronika  
naukow a. —  W iadom ości bieżące. —  K alendarzyk 
b ijografiezny. —  O głoszenie.

W ydaw ca E. D ziew ulski. R edak to r Br. Znatow icz .

m m m

T om  I V  za  ro k  1 8 8 4

wyjdzie w ciągu roku 1884 w treści i rozmia
rach podobnych, jak 3 tomy poprzednie. P re
numeratę, w ilości rs. 5 dla Warszawy, oraz 
rs. o kop. 50 dla prowincyi z przesyłką, przyj
muje W y d aw n ictw o  P am ię tn ika  F izy jo - 

grafleznego, P o d w ale  2.

D ru k  J . B e rg e ra , E le k to ra ln a  N r  14




