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Trzecie wejście na wierzchołek 
Mongo-ma-Lobah

(G łów ny szczyt gó r K am eruńskich).

przez

S. S. Rogozińskiego.

Stacyja Mondoleh, 17 Grudnia 1884 r.
Dwadzieścia i cztery lata upłynęły od chwili, 

w której Ryszard Burton (1860) dotarł jako 
pierwszy biały (a prawdopodobnie nawet jako 
pierwsza istota ludzka) na wielki szczyt 
Mongo-ma-Lobah, najwyższy punkt gór Ka- 
meruńskich i oznaczył jego wysokość około 
14 000 stóp ponad oceanem Atlantyckim.

W  18 lat później, w roku 1878, uskutecznił 
toż samo angielski misyjonarz Comber, nale
żący wówczas do osady misyjonarzy-baptystów 
Victoryi,—leżącej u stóp gór Kameruńskich 
w zatoce Ambas naprzeciwko naszej stacyi 
Mondoleh. Następnie próbowało 3 anglików 
(pp. Allan, Grenfeld i Thomson) dotrzeć do 
szczytu gór, co jednakże im się nie udało; obe

cnie zaś mogę się podzielić z krajem wiado
mością, iż d. 12 Grudnia stanęliśmy szczęśliwie 
na szczycie gór Kameruńskich czyli na „Górze 
Boga“ krajowców. Sądząc, że ta trzecia uda
na wyprawa na Mongo-ma-Lobah zaintereso
wać może ogół rodaków, spieszę złożyć spra
wozdanie o niej w szpaltach Wszechświata.

Dnia 8 Grudnia o g. 8 a. m. wyruszyłem z 
Mondolijskiej stacyi w towarzystwie zawsze 
wiernego przyjaciela Leopolda Janikowskiego 
oraz p. Hugona Zóllera—reportera Gazety 
Kotońskiej, wysłanego przez swą redakcyją 
dla zwiedzenia zachodnich brzegów Afryki. 
Słysząc, że wybieram się na pik (tak nazywają 
tu zwykle krótko szczyt Mongo-ma-Lobah), 
przyłączył się do nas na przeciąg czasu tej 
wyprawy. Obszerny surfbot niósł oprócz nas 
3-ch białych, 10 krumanów tragarzy, prze
wodnika Silvę (czarnego), oraz tłomoki i re
kwizyty podróżne wraz z prowijantem. Obli
czyłem wycieczkę na 8—10 dni.

Średnia temperatura ża dotychczasowe dnie 
Grudnia była przez ten czas na stacyi Mon
doleh :



82 W SZECHŚW IAT. Nr. 6.

o g. 7 a .m . =  +26° C. 
o g. 12 m. — 4-28° C- 
o g. 6 p. m .=  +  27° O.

Niestety jednakże panują teraz ciągłe mgły 
i atmosfera nie jest szczególnie czystą; z dołu 
wyżyny gór i szczyty rzadko widaó odsłonięte 
i wolne od chmur.

Około 10 a. m. stanął nasz surfbot w Bo
cie, miasteczku naszem, u stóp gór nad brze
giem zatoki położonem. Przywitali nas kacyko
wie miasta i część ludności i odesławszy wy
ładowaną łódź nazad, ruszyliśmy—14 głów — 
dalej, w góry, około 10 h. 45 m. Dzień był 
gorący; przy wyruszeniu z Boty temp. była 
35° O. (w dusznem mieście); barometr zaś 
— 784 mm.

Droga—choć zaraz od brzegu teren się po
dnosi—jest jednakże w trakcie dnia pierwsze
go łagodną i niezbyt męczącą. W  południe 
przybyliśmy do miasteczka Mukunda—Mben- 
ge (leżącego w naszem terytoryjum) i zaczęli 
tu gotować dla ludzi i siebie. P. Zoller czuł 
się niezmiernie zmęczonym, lecz nietyle przez 
trudną drogę jak dla braku wprawy w marszu 
i przez wyjątkowo gorący dzień. Obozowali
śmy na świeźem powietrzu pod rozłożystem 
drzewem (bar. — 758,75; t. — 30,25° C,, niebo 
pokryte, wiatru nie było zupełnie).

O godz. 2 m. 15 p. m. ruszyliśmy dalej 
przez drugą Mukundę i wreszcie po południu 
o 4 m. 30, przybyli na pierwszy nocleg do Bo- 
ando. (Tu leży północna granica naszego te
renu w górach Kamer lińskich). Wysokość 
Boando ponad zatoką wynosi około 1750 stóp;
0 5 p. m. barometr wskazywał 729, term. =  
27,25° C.

Gały kraj—w którym wioski rozsiane tu
1 owdzie tworzą jedyne oazy łąk—pokryty jest 
gęstym lasem, który—jak wkrótce się przeko
namy—ciągnie się jako ciemno zielony labi
rynt do 7 500 stóp wysokości. Aczkolwiek 
ludność jest dobroduszną, trudno z nią być w 
stosunkach łatwych z początku i nieraz mu
siałem doznawać przykrości w Boando zanim 
znalazłem się z jego kacykami: Mukumba, 
Moniką i Diko w poufałych stosunkach, w ja 
kich jesteśmy obecnie. Piękny otwiera się 
stąd widok na zatokę Ambas i Bimbiją, które 
jakby olbrzymia mapa rysują się na dole z 
wyspą Fernando-Po na oddalonem tle.

Choć byliśmy zaopatrzeni w żywność, przy

nosiła jednakże ludność świeże zapasy na 
sprzedaż; kacyk Mukumba zabił na nasze 
przyjęcie prosiaka i przyniósł kilka butelek 
wina palmowego—kobiety zaś jego sprzedały 
kilkanaście jaj, nieco bananów i innych zapa
sów—i podczas gdyśmy kończyli notatki, za
szumiało w kociołkach. Zasiedliśmy do afry
kańskiej wieczerzy—z wyjątkiem naszego re
portera, który hołdował tylko kuchni europej
skiej—a następnie rozesławszy kołdry w cha
cie kacyka—zasnęliśmy twardym snem podró
żnika.

Następnego dnia, 9 Grudnia, o godz. 5 m. 
30 a. m.—t. =  22° C., bar. =  730. W godzi
nę później t. =  28° C. Poranek był przyje
mny i cichy.

O godz. 6 m. 45 a. m. pożegnaliśmy się z 
gościnnym kacykiem, podarowawszy mu—za 
podejmowanie nas—10 jardów materyi niebie
skiej i 4 głowy tytoniu i ruszyli dalej, wziąwszy 
z Boando 5 krajowców, którzy przed karawaną 
dążąc, przecinali dla nas drogę przez gąszcze. 
Tu albowiem kończą się ludzkie mieszkania, 
gdyż wyżej banan i palma olejna—główna ży
wność krajowców—nie prosperują już więcej. 
Wyżej ciągną się niezamieszkałe wyżyny w 
których do 4 000 stóp wysokości panują słoń 
i lampart, dzik, małpa i dźebu—wyżej zaś 
zwinne antylopy i dzikie kozy—ulubione prze
dmioty polowania krajowców.

W  wysokości 7 350 stóp znajduje się źró
dło—ostatnia woda dla podróżnika,—nazwana 
po botaniku Manie (towarzyszu Burtona z 
1860 roku) Mans Spring (źródło Mana). To 
zdawało mi się dogodną stacyją na 2-gi no
cleg. Drogi jednakże tak były zarosły, że 
przy ciągłem zatrzymywaniu się dla usuwa
nia przeszkód—ani było można myśleć o do
tarciu do Mansspringu tego samego wieczora.

Rozbiliśmy więc namio t w lesie około 4 m. 
30 p. m. w miejscu, w którem przyroda utwo
rzyła dziwnej formyjaskinie. Wygasłe ogniska 
świadczyły nam wyraźnie, że krajowcy także 
tu zatrzymują się na nocleg, jeżeli wycieczki 
myśliwskie zaprowadzą ich do tych wyżyn. 
Miejsce nazywają Bakwiri (plemiona gór) Isu- 
ma (t. j. jama), wysokość zaś jego wynosi oko
ło 3 500 stóp ponad morzem. Miejsce to dla 
tego też poleca się jako stacyja, że niezbyt 
daleko (o godzinę drogi) przepływa rzeczka 
Kele mogąca dostarczyć świeżej i czystej wo
dy dla karawany. Rzeczka ta bierze swój po -
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czątek na wschodnim skłonie małego Kame
runu czyli Góry Kraszewskiego, tworzy na SE 
od szczytu tej góry wspaniały wodospad i jako 
zachodnia granica kraju Boando spływa by
stro po górach w głębokiem korycie do morza 
za przylądkiem Limboh.

O 4 m. 30 p. m. w Isumie wskazywał bar. 
~  679, temp. =  23° C. Wieczór był nad-

z damźanami do rzeczki Kele pod przewodni
ctwem Silvy. Najniższa temp. w nocy była 
15° O., o wschodzie zaś słońca (około 6 a. m.) 
mieliśmy 17° O., barometr =  674. Rosa była 
niezmiernie silna—flaga, którą wystawiłem 
przed namiotem wczoraj—była rano jak z wo
dy wyciągnięta. Drzewa i gałęzie dlatego za
pewne pokryte są długiemi i gęstemi brodami

Reprodukcyja szkicowa części mapy wybrzeża Kameruńskiego, zamieszcz. we Wszechświecie, t. I I I ,  str. 344, 34 5.

zwyczaj spokojny, choć miejsce wyglądało dzi
ko i widać było dokoła namiotu świeże ślady 
słoni; te jednakże nie przeszkadzały gawędce 
naszej w namiocie, przed którym naprędce 
sformowałem flagę o krajowych kolorach, ani 
nie zdołały spłoszyć snu z naszych powiek, 
które raz zamknięte, nie otworzyły się jak o 
następnym świcie.

10 Grudnia. Ponieważ zabrakło zapaso
wej wody w drogę posłałem 3-ch krumanów

szarawo-zielonego mchu. Takiemi też' były 
słupy ścięte dla namiotu, co nadawało jego 
wnętrzu pozór jakiejś północnej kwatery.

Wziąłem rano kilka kierunków kompaso
wych, między innemi na Mongo-ma-Etindeh 
(Górę Kraszewskiego), który wypadł na ma
gnetyczny SSW, oraz o 7 m. 30 a. m. azimut 
słońca na 135 (magn.).

Około g. 8 m. 10 a. m. ludzie przybyli z wo
dą, zebrano więc tłomoki i o 8 m. 30 a. m. ru
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szyliśmy dalej. Po drodze ciągle trzeba było 
przecinać drogę, a naszemu reporterowi—któ
ry z niecierpliwością chciał już byó na piku— 
wydawała się praca czarnych wyrzynaczy za- 
opieszałą; nie przywykł on jeszcze albowiem 
do flegmy afrykańskiej, gdzie czas nie jest 
jak w Europie pieniądzem lecz gdzie wszystko 
■płynie powoli. Poszedł więc naprzód dozoro
wać i napędzać murzynów, przez co posuwa
liśmy się rzeczywiście nieco prędzej.

Około 11 a. m. dopędziła nas partyja kra
jowców z Boando przybyła z kacykiem Diko 
by pomódz ciąć drogę—w nadziei naturalnie 
okazałego prezentu. Karawana więc nasza 
urosła do blisko 30 głów.

O 12 w południe stanęliśmy w lesie dla 
śniadania. Temp. =  18,75° C., bar. =  631. 
Obozowaliśmy na wąskim dukcie lawy spada
jącym stromo z obu stron. Roślinność była 
niezmierna a wśród niej u stóp olbrzymiego 
Bombaxu, krumani nasi, boandczycy i my roz
łożyliśmy się jak na zielonym kobiercu naoko
ło ogniska.

O 2 m. 30 p. m. ruszyliśmy dalej. Teraz 
marsz stał się nadzwyczaj uciążliwym—droga 
miejscami niezmiernie stroma i dzika. Podzi
wiałem naszych krumanów, którzy po niej 
mimo ciężarów (50—60 funtów każdy) szli j 
żwawo i dziarsko naprzód.

Nagle około 4 m. 30 p. m. zaświeciła przed 
nami przez drzewa żółtawa falująca masa
i—za chwilę wystąpiliśmy z pasu lasów, które 
jakby sztucznie—kończą się tu nagle (7 300 
wysokości). Przed nami leżała falująca po
wierzchnia wysokiej preryi, która pokrywa 
wyższe regijony gór. Był to wspaniały widok j 
„A glorious view“ jak zawołał na to Burton. 
Pod nami zielony spadający ku morzu ocean 
lasów, dokoła zaś i nad nami ten step prowa
dzący iiad chmury. Zachodzące słońce ozła- 
cało tę panoramę i po godzinie dalszego mar
szu weszliśmy w leśną kępkę (które tu i ow- | 
dzie rozsiane leżą na tym otwartym terenie) 
i stanęli przy najwyższem źródle g ó r—przy 
ostatniem dla podróżnika—w Mansspringu.

Tu oczekiwała nas—dzięki postępowi cza
su—dogodność, jakiej Burton w 1860 roku i 
i Comber w 1878 nie (pieli, a mianowicie pod
czas gdy owi podróżnicy musieli tu rozbijać j 
namioty, niezastając przy źródle nic nad dzi- 
ką przyrodę—spostrzegliśmy tu kilka bambu
sowych chat—starych wprawdzie, dziurawych I

i opuszczonych, lecz w każdym razie więcej 
znaczących niż dziewicze pole lub las. Na po
czątku bieżącego roku albowiem przybyło tu 
w góry 4 szwedów, jak się zdaje dla polowa
nia i zbierania, wybudowali sobie owe chaty 
przy źródle w Mansspringu i spędzili tu kilka 
miesięcy; następnie jednakże opuścili znów to 

I miejsce—i oto ich chaty posłużyły nam tu za 
nocleg.

O godz. 6 p. m. temperatura była 16° C., 
bar. =  588.

Wkrótce zapalono ogniska, krumani zaczęli 
gotować swój ryż, boandczycy swe platany 
w oleju palmowym—a my wszystkiego potro- 
chu. Zimno dawało się już uczuwać i kaza
łem palić ognie przez całą noc.

(d. n.).

ROZKŁAD MATERYI ORGANICZNEJ

P R Z E Z  ŻY JĄ T K A  P Y Ł K O W E ,
skreślił

Józef Natanson.

Pojęcia z bijologii o grzybkach najniższych.

a) Grzybki pączkujące czyli Droidze.

55. Oddychanie drożdży. Wycieńczenie.—
Czytelnikowi jakotako obeznanemu z nauka
mi bijologicznemi wiadomo, że zarówno zwie
rzęta jak i rośliny oddychają, że w każdej ży
jącej istocie tlen odgrywa rolę regulatora nie
jako chemicznego składu jej ciała; u zwierząt 
i saprofitów z przyjmowanego pokarmu pow
staje w ten sposób tkanka ciała danśj istoty 
od pokarmu chemicznie odmienna. Z góry 
przeto wiedzieć już można, że i drożdże muszą 
oddychać i tlen pochłaniać. Doświadczenia 
jednak okazują nadto, że drożdże są chciwym 
i energicznym bardzo konsumentem tlenu, że 
mają niepospolitą zdolność do odtleniania. 
Woda świeża, zawierająca w sobie dość dużo 
powietrza rozpuszczonego, przez rozbełtanie 
i pozostawienie ze świeżemi drożdżami zupeł
nie tak samo traci cały zasób tlenu, jak przez 
przegotowanie lub pod działaniem opiłek cyn
kowych. Paryski prof. Sehutzenberger w pię-



Nr. 6. WSZECHŚWIAT. 85

knem doświadczeniu ') zdołał pod działaniem 
oddychania drożdży krew tętniczą zamienić 
na żylną. Liczne doświadczenia wykazały 
wielkie znaczenie tlenu przy rozwoju drożdży 
podczas fermentacyi; według obliczeń, komór
ka drożdźowa szybciej i potężniej oddycha 
niźli ciałka krwi ludzkiej w naszym organizmie. 
Pasteur, a po nim (1880) jeszcze dokładniej 
Cochin dowiedli, źe w pozbawionych zupełnie 
tlenu roztworach, skądinąd najlepiej odpowia
dających potrzebom drożdży, rozwój tych o- 
statnich zostaje wstrzymanym o tyle, o ile 
same przez się nie wniosły one pewnego za
pasu tlenu. Póki drożdże są młodociane (§54), 
życie ich w takich nawet roztworach pozba
wionych tlenu, idzie dobrze,—gdy się zesta
rzeją cokolwiek, a tlenu z zewnątrz nie otrzy
mują, wówczas życie słabnie, drożdże wycień
czają się i niejako obumierają. Nie jestto je 
dnak śmierć zupełna, drożdże takie, zawieszają 
jakoby swą działalność na czas dość długi 
(Pasteur przechowywał je  po kilka miesięcy, 
nieniszcząc zdolności do odżywania następ
nie), dopóki warunki się nie zmienią; skoro 
tylko przeniesiemy je do warunków odpowie
dnich, ożywają napowrót, odmładniają się 
znowu, poczyna się ich pączkowanie i t. d.— 
Wskrzeszenie jednak życia w obumarłym 
grzybku następuje niezaraz, lecz po tem dłuż
szym przeciągu czasu, im dłużej pozostawał 
w warunkach wycieńczenia. Kilka lub kilka
naście dni czasu potrzeba drożdżom na odzy
skanie zdolności życiowej. Według Pasteura 
wszakże z drugiej strony wystarcza, aby wpu
ścić do kolbki, w której z powodu wyczerpa
nia tlenu od miesięcy już rozwój drożdży zu
pełnie ustał,—a w której wtedy i fermenta- 
cy a ustać musi,—maleńki pęcherzyk powie
trza, a po godzinie już widzimy w kolbce po
czynającą się nanowo, dość żywą, choć kró
tkotrwałą może fermentacyją! drożdże natych
miastowo prawie ożyły.

Już w powyższym ustępie wspominaliśmy, 
że przy wyczerpaniu pokarmów z ośrodka lub 
przy mało odpowiednim ich składzie drożdże 
się starzeją. Starzenie to jest tylko stopniem

')  Por. Wszechświat, t. II , str. 11 9; oryginalno do
świadczenie dokonane było nie z pergaminem zresztą 
lecz z listkami malarskiego złota.

(Przyp. Autora).

przechodnim niejako do obumierania czyli 
wycieńczenia, z jakiem się tutaj zapoznajemy. 
Jeżeli bowiem niekorzystne warunki karmie
nia trwają dłużej, to brak pożywienia (brak 
jednego choćby pierwiastku koniecznego: czy 
to węgla, czy azotu i części mineralnych) spro
wadza ten sam stan wycieńczenia, jaki nastę
puje przy absolutnym braku tlenu. Obumie
rają więc drożdże, zalane czystym roztworem 
cukru; obumierają także, gdy im dać roztwór, 
gdzie żadnego wodanu węgla t. j. cukru pod 
żadną nie znajdą formą. Wreszcie obumie
rają, gdy bez pokarmu znajdują się pod wpły
wem powietrza i wywietrzanie takie (por. zre
sztą § 59, warunki owocowania drożdży) naj
bardziej może dla nich jest szkodliwem.

Na uwagę przytem zasługuje ta, naukowo 
niedość dokładnie jeszcze zbadana okoliczność, 
że gdy w ten lub ów sposób wycieńczone, o- 
bumarłe drożdże, przy warunkach zmienio
nych odzyskują znów życie i zdolność do ży
cia, rozpoczyna się pączkowanie wracających 
do życia komórek, lecz forma grzybka przez 
takie pączkowanie wytworzonego mniej lub 
więcej różni się od formy normalnej, zmienia 
się ogólny wygląd, zatracają się czasowo w no
wej tej postaci grzybka cechy, jakie go nor
malnie charakteryzują i otrzymują się niekie
dy formy pojedyńczych komórek dziwaczne, 
przypominające niekiedy postać zarodników 
trwałych i t. p.

56. Zycie normalne drożdży. Fcrmentacyja. 
Normalne warunki w jakich żyją drożdże, da
dzą się tedy określić i ustanowić jak następu
je : roztwór powinien zawierać pewną ilość, a 
mianowicie od kilku do 35% rozpuszczonych 
w wodzie materyj organicznych i mineralnych, 
w których wszystkie znajdować się winny 
pierwiastki, jakie w skład ciała drożdży wcho
dzą i do jego budowy są potrzebne, powinien 
oddziaływanie wykazywać obojętne lub słabo 
kwaśne, a nigdy zasadowe i powinien zawie* 
rać w roztworze pewną zawsze ilość rozpusz
czonego tlenu z powietrza. Spomiędzy związ
ków węgla, jedynym właściwym pokarmem są 
pewne wodany węgla, a przeważnie glukoza 
czyli cukier owocowy *). Cukier trzcinowy 
(krystaliczny, zwyczajny, w ^gospodarstwie u-

') Dekstroza tak dobrze jak lewuloza, a więc wogdle 
I mówimy glukoza. (Przyp. Autora).



86 WSZECHŚWIAT. Nr. 6.

żywany) przed fermentacyją, a właściwie przed 
rozpadem, jakiemu ostatecznie ulega, najpierw 
zamienionym zostaje na glukozę, o czem niżej. 
Przyprowadzone do stanu glukozy cukry naj
bardziej złożone, ulegają dopiero fermentacyi.
I  jedno i drugie dzieje się pod wpływem dzia
łalności drożdży. Życia drożdży jednak by
najmniej nie można utożsamiać z fermenta
cyją. Ja k  wyżej już, przy ogólnej charakte
rystyce istot, któremi tu się zajmujemy, mie
liśmy sposobność zaznaczyć, rozkład nie jest 
ich nieodzowną potrzebą, koniecznym warun
kiem do ich istnienia. Sztucznie można ho
dować drożdże w płynach niezawierających 
cukrów zupełnie (?) lub też wobec cukrów, 
które pod ich działaniem fermentacyi nie ule
gają (cukier mleczny np.=galaktoza), a wtedy | 
drożdże żyją jako spalacze a niejako rozkłada- j  

cze owej substancyi, w której żywot im pędzić 
wypadnie.

Rozkładowe działanie drożdży w obecności 
cukru owocowego i innych, zależnem jest w 
pierwszej linii od małego, ograniczonego przy
stępu powietrza. Drożdże w tym samym roz
tworze, na szerokich a płytkich talerzach wy
wołują słabą tylko fermentacyją, gdy w wąs- 
kiem naczyniu, zalane i pozostawione, wytwo
rzą z cukru znaczny procent alkoholu (także, 
rozumie się, dwutlenku węgla). Nie znaczy 
to, że drożdżom lepiej żyć w tym ostatnim 
wypadku niż w pierwszym, przyrost materyi 
żywej, jedynie służyć mogący za wskazówkę, 
o ile rozwój grzybka w pomyślnych biologi
cznie znajduje się warunkach, przyrost ten, 
może być w pierwszym wypadku większym niż 
tam, gdzie żywiej i lepiej postępuje fermenta- 
cyja alkoholowa cukru. Wielu bardzo bada
czy, utrzymujących na zasadzie doświadczeń, 
że obecność tlenu czyli przewietrzanie roztwo
ru dla drożdży jest szkodliwe,] miało na myśli 
ujemny wpływ znaczniejszego zasilania tlenem 
na przebieg fermentacyi, na zjawisko w bij o 
logicznym kierunku drugorzędne, choć z prak
tycznych względów, o ile fermentacyja służy 
jako źródło otrzymywania cennego alkoholu, 
w pierwszej stawiane linii. Rzeczywiście wbrew 
dawniejszym (1861) rezultatom Pasteura,— 
Hoppe-Seyler (1875) i tenże sam Cochin 
(1883), który stwierdził poprzednio koniecz
ność tlenu dla życia drożdży, przekonali się, 
że przewietrzanie płynu ') lub pozostawianie 
go w cienko rozpostartej warstwie działa uje

mnie na postępy fermentacyi cukru; alkoholu 
otrzymuje się bardzo mało lub tylko ślady. 
Ani jeden ani drugi jednak nie oznaczali po
równawczo, czy i o ile następował przyrost 
saprofitycznej istoty, o ile normalnem było jej 
pączkowanie.

Chcąc módz jasno rozbierać i oceniać zja
wiska rozkładu w różnych warunkach, należy 
dokładnie zdać sobie sprawę z odrębności bi- 
jologicznej strony od strony chemicznej.— 
W bijologicznem znaczeniu pojęcie najlepszo- 
ści (optimum) warunków polega na pomyśl
ności rozwoju, którego miarą jest przyrost 
ilościowy saprofitycznego grzybka, w chemicz- 
nem znaczeniu miarą pomyślności będzie ilość 
produktów rozkładu, o które chodzi, jaka w 
danym przeciągu czasu się tworzy. Brać je 
dno za drugie—znaczy plątać kwestyją za
miast ją  rozplątywać.

Charakterystyką przebiegu fermentacyi, 
techniką niejako tego rozkładowego zjawiska, 
zajmiemy się dalej, gdy kolejno zjawiska te 
jako takie rozpatrywać będziemy. Tu obcho
dzi nas ona jako jedna z szczególniejszych 
funkcyj drożdży i zaznaczyć możemy to tylko, 
iż zjawisko to bijologicznie jest dość skompli- 
kowanem i że, o ile wnosić pozwalają dokła
dne prace (1876) Pasteura, oraz późniejsze 
(1880) i dokładniejsze jeszcze badania duń- 
czyków Hansena i Pedersena, w pojedynczym 
procesie fermentacyi rozróżniać wypada różne 
momenty czy epoki. Z początku fermentacyja 
jest powolną; większy zapas tlenu sprzyja roz
wojowi grzybka, szybkiemu i obfitemu pącz
kowaniu; cukier wtedy wprost spalanym zo
staje; przy mniejszym, bardziej skąpym, zaso
bie tlenu swobodnego następuje dopiero roz
kład cukru na produkty fermentacyi, a obok 
tego na potrzebę organizmu, w tym drugim 
okresie pączkowanie już jest słabsze; trzecim 
okresem wreszcie jest starzenie się komórek 
drożdżowych, przyczem słabnie i ustaje nie- 
tylko wzrost i pączkowanie, ale zarazem i fer
mentacyja—jedno i drugie poczynają zgodnie 
chylić się ku upadkowi;—trzeci ten okres na
stępuje wszakże dopiero po dłuższem trwaniu 
fermentacyi w jednostajnych warunkach.

') Hoppe-Seyler przepuszczaj czysty tlen a nie po
wietrze, co ważną bardzo różnicę stanowi; por. następ
ny §. (Przyp. Autora).
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57. Teoryja ąerobijozy i  anaerobijozy. Ze 
wszystkich doświadczeń nad fermentacyją 
przebija nietylko ten fakt ogólny, że sam 
przebieg fermentacyjnego zjawiska zastępuje 
poniekąd drożdżom oddychanie, że jedno je
śli nie wyłącza zupełnie drugiego, to przynaj
mniej znajduje się w stosunku wprost odwro
tnym. Dlaczego jednak tlen wydobyty z cu
kru, którego nieznaczna zaledwie ilość, drobna 
bardzo cząstka, obróconą bywa na potrzeby 
organizmu drożdży, niezawsze zastępować 
może tlen swobodny z roztworu, dlaczego bez 
dostępu dla tego ostatniego, t. j. dla swobod
nego tlenu przez czas dłuższy, fermentacyja 
z konieczności ustaje (§ 55),—tego nauka do
tychczas nie wyjaśnia. Rozmaici uczeni, po
pierający fizyjologiczną teoryją fermentacyi, 
z Pasteurem na czele, uważali i uważają ją 
za „życie bez wolnego tlenu" (Pasteur) lub za 
„utrudnione oddychanie" (Nencki); w wypad
ku fermentacyi alkoholowej zapatrywanie to 
odpowiada może rzeczywistości. Pasteur je
dnak niewątpliwie poszedł w tym kierunku za- 
daleko, gdy wszystkie zjawiska rozkładu pod
porządkować chciał w dwie wybitnie różne 
grupy, gdy rozróżniał nietylko zjawiska roz
kładu dokonywające się przy udziale tlenu 
powietrza i bez jego udziału, lecz nadto ży
jątka rozkładu, saprofity wszystkie dzielił na 
„powietrzne1' (aerobie) i „bezpowietrzne“ (an- 
acrobie). To ostatnie zapatrywanie słynnego 
uczonego dziś już nie wytrzymuje krytyki i 
okazuje się coraz widoczniej, iż niektóre for
my najdrobniejszych saprofitów w ogólności, 
mianowicie zaś tych, którym właściwą jest 
działalność rozkładająca, zdolne są do życia 
na powietrzu, przy obecności swobodnego tle
nu i do życia bez przystępu tego gazu. Takich 
form saprofitycznych, dla którychby dostęp 
swobodnego tlenu powietrza wprost był szko
dliwym, nauka wyliczyć dziś może zaledwie 
kilka, a z niemi w dalszym ciągu się zapozna
my i tu jednak istnieją różne stopnie wrażli
wości na tlen, gdy bowiem czysty gaz tlenu 
nietylko dla niektórych grzybków rozkładają
cych, ale dla istot najwyżej uorganizowanych 
jest szkodliwy, powietrze zwyczajne już dostę- 
pnem jest dla wielu bardzo form, a powietrze 
zmięszane z azotem lub dwutlenkiem węgła 
nie przynosi szkody tym nawet, które według 
Pasteura noszą wybitny charakter bezpowie- 
trznych żyjątek, a dla których powietrze a t

mosferyczne jest rzeczywiście mniej lub wię
cej szkodliwem. Pytanie zaś, o ile najdro
bniejsza domięszka tlenu w gazie, stanowią
cym atmosferę bezpowietrznego życia takich 
istot, jest dla nich zabójczą, pozostaje jeszcze 
otwartem dla spodziewanych dopiero badań 
naukowych.

W  każdym razie ilość stosunkowa zjawisk, 
zachodzących zupełnie bez powietrza, jest nie
wielką, a ilość żyjątek, dla których powietrze 
szkodliwem jest lub zabójczem, jeszcze bar
dziej jest ograniczoną. Wielu uczonych po
wątpiewa dziś nawet zupełnie o tem, czy życie 
takie ściśle bez tlenu jest możliwem. Nencki, 
nasz głośny rodak, dowiódł w starannych do
świadczeniach, że bakteryje z trzustki woło
wej i drożdże piwne mogą żyć i—jak się zdaje 
rozwijać się, absolutnie bez tlenu, w ustalonej 
bowiem atmosferze wy dzielającego się wodo
ru. Ze życie w tych warunkach jest możli
wem, uważać należy za fakt dowiedziony i by
najmniej nie dziwny. Znów jednak należy 
rozróżniać m o ż l i w o ś ć  takiego życia od 
jego p o w s z e d n i o ś c i  i od p o m y ś l 
n o ś c i  tych sztucznych warunków, zwłasz
cza gdyby chodziło o czas dłuższy. Co do 
drożdży naprzykład, N encki dowiódł tylko, 
że drożdże pod atmosferą wodoru przez dni 
kilka żyć mogą, gdyż w warunkach doświad
czenia, widoczna zachodzi fermentacyja; czy 
jednak drożdże w tych warunkach się rozwija
ły, czy otrzymany był przyrost komórek droż- 
dżowych, w jakim stanie wydobyto je, gdy u- 
kończonem było wydzielanie się pęcherzyków, 
znamionujących fermentacyją, tego doświad
czenia Nenckiego nie dowodzą '), a z doświad
czeń Cochina i innych (§ 5 5 ) zdaje się wypły
wać rezultat taki, że bez swobodnego tlenu 
drożdże mogą żyć przez czas dłuższy, ale źe 
wtedy rozwój ich słabnie, pączkowanie powoli 
ustaje zupełnie, żyjące osobniki się starzeją 
(§ 54) i powoli następuje obumieranie jstotek,

*) N encki podaje , iż zb iera ł około pó ł g ram a  drożdży
i  zasiewu 5 kropel mętów drożdżowych; szkoda, że w aga 
tak ich  5 kropel z tego sam ego źródła wysączonych, nie 
została oznaczoną. Drożdże te , zauważyć należy , wniosły 
ze sobą pewien zapas tlenu, który P asteu r nazyw a 
.,oxygcne em m agasinć“ ,— ferm entacyja w tych w arun 
kach  trw ała około 5 dni, następnie usta ła ; por. co do 

I okresów ferm entacyi §  5 6. (P rzyp . Autora).



88 WSZECHŚWIAT. N r . 6.

czerpiących tlen z rozkładu materyi; wskrze
szenie życia następuje dopiero w tlenie.

Jakkolwiekbądź,—drożdże nie mogą być u- 
znane ani za powietrzne (aerobie) ani za bez- 
powietrzne żyjątka; prawdą jest to tylko, że 
mają wielką zdolność stosowania się do róż
nych, najróżnorodniejszych warunków życia. 
Dalszy wniosek, że życie bez swobodnego tle
nu jest dla nich ciężkiem i że gaz ten swobo
dny potrzebny jest im do odmładzania się, do 
niestarzenia się, nie jest wprawdzie dowiedzio
nym jeszcze, ale bardzo prawdopodobnym.— 
Taką mniej więcej zdolność przystosowywania 
się do warunków życia napotkamy w dalszym 
ciągu u wielu jeszcze saprofitów.

(cZ. o. «.).

KIEROWANIE BALONAMI.
przez

St. K ram sztyka.

Pamiętne usługi, jakie w czasie wojny 
1870—71 balony oddały oblężonemu Paryżo
wi, zwróciły znów na żeglugę powietrzną bliż
szą uwagę, zwłaszcza we Francyi i w Anglii. 
Jak  w końcu zeszłego stulecia, bezpośrednio 
po wynalezieniu balonów, tak i teraz, idzie 
głównie o zastosowanie ich do celów wojen
nych. We Francyi ministeryjum wojny usta
nowiło w r. 1871 pod prezydencyją pułkowni
ka Laussedat specyalną komisyją, która zało
żyła szkołę aeronautów wojskowych w Meu- 
don pod Paryżem (szkoła taka istniała już 
w końcu zeszłego stulecia za pierwszej rzeczy- 
pospolitej i zniesioną została przez Bonapar- 
tego). Anglii od r. 1879 istnieje również 
kompanija aeronautów pod kierunkiem pułko
wnika Nobel. I  w Berlinie zawiązało się 1880 r. 
stowarzyszenieaeronautyczne, doznające przy
najmniej zachęty ze strony gienerała Moltke- 
go-

Balony przydatne być mogą w wojnie o- 
twartej lub w czasie oblężenia w sposób dwo
jaki, raz jako balony uwiązane ( b a l l o n s  
c a p t i f s), do obserwowania stanowisk nie
przyjacielskich, powtóre zaś jako balony po

cztowe; w tym ostatnim jednak razie istotne 
usługi oddaćby mogły wtedy tylko, gdyby 
biegiem ich kierować można było. Jakkol
wiek najwyższe to zadanie aeronautyki dale- 
kiem jest jeszcze od swego rozwiązania, postą
piło ono jednak w ostatnich czasach o tyle, że 
doprowadziło do prób uwieńczonych powo
dzeniem.

Zresztą aeronauci, nad zadaniem tem obe
cnie pracujący, występują daleko skromniej 
aniżeli dawniejsi wynalasey fantastycznych 
maszyn do lotu i nie zapowiadają przesadnych 
tryumfów. Cel ich najbliższy polega na tem, 
aby mogli przy dostatecznie słabym wietrze 
udawać się balonem w żądanym kierunku 
i wracać do punktu wyjścia. Nad wynalezie
niem sposobów kierowania balonami praco
wano już dawno, usiłowania te jednak po
wieść się nie mogły choćby dlatego, że spo
soby służące do biegu statków po wodzie, jak 
żagle, wiosła, chciano bezpośrednio zastoso
wać do żeglugi powietrznej. Stosunki są tu 
jednak zgoła odmienne, — statek pływa po 
wodzie, balon unosi się w powietrzu. Wiosło 
znajduje w wodzie punkt podpory, wiatr, ci
snąc na żagiel, posuwa statek wsparty na 
wodzie; balon podpory takiej nie posiada, nie 
przerzyna on w kierunku poziomym powietrza, 
ale posuwa się wraz z niem, unoszony jego 
prądami. Je s t on poniekąd w położeniu ta- 
kiem, jak kropla oliwy w mięszaninie wody 
z alkoholem, posiadającej takiż sam, jak ona, 
ciężar właściwy, a powietrze jest to środek 
nader ruchliwy, przybierać może wszelkie 
prędkości zarówno w biegu wirowym, jak i po
stępowym, — wszystkim tym ruchom wraz 
z niem ulega i balon. Łatwo ocenić, jakie 
przezwyciężyć musi trudności, aby mógł po
suwać się w żądanym kierunku i ze stateczną 
zawsze prędkością.

Praktyczne rezultaty, lubo w drobnym bar
dzo stopniu, udało się dopiero w ostatnich la
tach otrzymać. Pierwsze istotne powodzenie 
osiągnąć zdołał w latach 1870 — 72 konstruk
tor naczelny wydziału marynarki we Francyi, 
Dupuy de Lóme, a to przez zastosowanie 
szruby umieszczonej na końcu łodzi. Szruba 
odegrywa tu rolę podobną, jak u okrętów 
szrubowych:_obracając się, wkręca się niejako 
w powietrze, jak  szrubka, którą w ścianę wkrę
camy i balon ciągnie za sobą. Szruba w ba
lonie tym składała się z czterech skrzydeł,
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z których każde miało 1 metr szerokości, a 4 I 
metry długości; były to ramy drewniane, ob- j 

ciągnięte tkaniną jedwabną. Szruba, poru
szana ręką, przy ciszy powietrza nadawała 
balonowi szybkość 2,2 metra na sekundę. 
Konstrukcyjata szwankowała na zastosowa
niu pracy ręcznej do obracania szruby, co 
oczywiście ogranicza bardzo czas podróży ba
lonu. Szruba zresztą i dawniej do balonu 
stosowaną była, a w roku 1852 i 1855 do po
ruszania jej użył Giffard motora parowego. 
Ważną wszakże zawadę dla balonu stanowi

tor gazowy wraz ze szrubą waży tylko 320 ki
logramów.

Olbrzymie postępy, dokonane w ciągu lat 
ostatnich w budowie maszyn elektrycznych, 
wskazywały wyraźnie, że przyrządy te korzy
stnie nadawać się mogą i do biegu balonów; 
maszyna dynamo-elektryczna wraz z obsługu
jącą ją bateryją galwaniczną może być do
statecznie lekką, by balonu zbytecznie nie ob
ciążała, zachowując przy tem zawsze nie
zmienny ciężar. Pomysł ten przeprowadzili 
w r. 1882—3 głośni francuscy aeronauci i pi-

Balon Renarda i  Krebsa.

znaczny ciężar maszyny parowej, do czego 
dodać należy i to, że przez zużywanie mate- 
ryjału opałowego ciężar balonu ulega ciągłe- 
mu~zmniejszaniu.

Lepiej do celu tego nadawać się zapewne 
może motor gazowy, użyty przez inżyniera 
niemieckiego Hanleina w r. 1872. Przy ta- 
kiem urządzeniu balon osiągnął szybkość wła
sną 5,2 metra na sekundę. Gazu do zasila
nia maszyny dostarcza balon, a zapala go się 
iskrą elektryczną. Następnie Hanlein ulep
szył swe przyrządy i otrzymał na nie patent 
wynalasczy w Niemczech, dotąd wszakże pra
ktycznej wartości ich nie okazał. Cały mo-

sarze, bracia Gaston i Albert Tissandier, a 
drogą przez nich wskazaną poszli i dwaj ka
pitanowie francuscy, Karol Renard, dyrektor 
wojskowego zakładu aerostatycznego w Cha- 
lais pod Meudon i współpracownik jego A r
tur Krebs. Podróż ich próbna, dokonana 9 
Sierpnia r. z , zyskała słuszny rozgłos i zwró
ciła na siebie powszechną uwagę, zdołali oni 
bowiem osiągnąć rezultat pomyślniejszy, niż 
wszyscy ich poprzednicy. Balon ich, wzniósł
szy się w górę w Cbalais, przebiegł w ciągu 
23 minut 7,6 kilometrów, a wykonawszy pe
wną ilość ewolucyj, wrócił do punktu, z którego 
wyszedł. O dziele swem wynalascy przesłali 
treściwą wiadomość Akad. nauk w Paryżu.
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Balon, aby mógł byó poruszany motorem 
i posiadał ruch od prądów atmosfery o ile mo
żna niezależny, winien mieć postać taką, aby 
powietrze łatwo mógł przerzynać; balon tedy 
Renarda i Krebsa, podobnie zresztą jak wo- 
góle w podobnym celu budowane balony, jak 
to widzimy na rycinie, ma „postać cygara“ 
jest z obu stron zaostrzony i wogóle niezbyt 
szeroki, dla zmniejszenia oporu powietrza. 
Prąd elektryczny wytwarza bateryja złożona 
z 32 ogniw bliżej przez wynalasców nie opi
sanych; prąd ten wprawia w ruch maszynę 
dynamo-elektryczną, wywołującą obrót wiel
kiego wału, na końcu którego osadzona jest 
szruba. Wał obraca się z siłą 8 '/2 koni pa
rowych, szruba składa się z dwu skrzydeł, 
mających razem około 7 metrów długości; w 
tylnej części łodzi umieszczony jest ster, bar
dzo starannie zbudowany, podobnie jak i szru
ba, z rusztowania drewnianego, obciągniętego 
jedwabiem; ma on postać czworokątną, a po
wierzchnie boczne utworzone są z piramid 
nieznacznej wysokości; przy pomocy tego steru 
zmieniać można kierunek balonu. Balon sam 
ma długości 50‘/2 metra, szerokości 8 '/2 na., 
obejmuje 1864 m. sześciennych. Wraz z 
okrywającą go powłoką i sznurami waży 496 
kilogramów, łódka 452, ster 46, szruba 41, 
maszyna dynamo-eiektryczna 98, podstawa 
jej 47, wał 30 '/2, bateryja galwaniczna z róż- 
nemi częściami dodatkowemi 435 '/2, aeronau- 
ci 140, balast 214, razem 2 000 kilogramów.

Łódka, zbudowana ze sztywnej trzciny bam
busowej, ma przeszło 30 metrów długości 
a 2 wysokości; w części środkowej posiada 
trzy okna, pozwalające żeglarzom rozpatry
wać grunt, ponad którym się unoszą. Jest 
ona również obciągnięta jedwabiem chińskim, 
dla zmniejszenia tarcia powietrza. Z balo
nem łączy się szeregiem sznurów, połączonych 
między sobą sznurem podłużnym, który ma na 
celu zapezpieczenie łódki od ruchów bocznych. 
W  tylnej jej części, obok steru, znajdują się 
dwa wielkie wiosła; o przeznaczeniu ich wy- 
nałascy w sprawozdaniu swem nie wspomina
ją, — służą może one tylko do ułatwiania 
manipulacyj ze sterem.

Jak  widzimy dalej na rycinie, aerostat 
opatrzony jest w dwie rury, schodzące do ło
dzi. Rura boczna, jak sądzi Tissandier, słu
ży prawdopodobnie do wypuszczania nadmia
ru gazu, gdy balon, zostając w górze pod

mniejszem ciśnieniem, zbyt się wydyma. D ru
ga rura prowadzi od łódki do małego baloni
ka zwanego kompensatorem, uwieszonego 
wewnątrz balonu; kompensator ten służy do 
ułatwienia ruchów w kierunku pionowym.

Ruchy te zwykle umożebniają się w ten 
sposób, że gdy idzie o wzniesienie w górę, 
wyrzuca się odpowiednią ilość balastu, gdy 
zaś trzeba balon opuścić na dół, uwalnia się 
pewną ilość gazu przez otworzenie klapy. Za
pas wszakże gazu i balastu szybko się wy
czerpuje, a gdy balon służyć ma do celów wo
jennych, zachodzi potrzeba częstszego jego 
podnoszenia i opuszczania, aniżeli na to śro
dek ten zezwala. Dla wzmożenia tedy zdol
ności ruchu balonu w kierunku pionowym 
umieścił. Meusnier wewnątrz balonu mały 
balon dodatkowy, w którym, zapomocą pro
wadzącej do niego rury, powietrze może być 
dowoli zagęszczane lub rozrzedzane; w sku
tek tego balon stawać się może cięższym lub 
lżejszym, podnosi się lub opada. Balonik 
ten więc kompensacyjny odegrywa niejako 
rolę pęcherza pławnego u ryb.

Balon Renarda i Krebsa jest owocem gor
liwych i ścisłych studyjów, szczegóły jednak 
swej konstrukcyi wynalascy zachowują w ta
jemnicy. Pierwsza ich podróż, jak  powie
dzieliśmy, odbyła się z zupełnem powodze
niem; druga jednak próba, podjęta 12 Wrze
śnia r. z. przy wietrze silniejszym, niezupeł
nie się-udała; przez pewien czas balon opie
ra ł się wiatrowi, wiejącemu w kierunku prze
ciwnym z szybkością około 5 metrów na se
kundę, a w ciągu kilku minut pozostawał 
zupełnie nieruchomym, co wskazuje, że i wła
sna jego szybkość wynosiła również około 5 
metrów na sekundę. Przy pomocy steru przy
jął kierunek odmienny, by wrócić do punktu 
wyjścia, po kilku jednak chwilach, wskutek 
jakiegoś przypadku, motor przestał działać, 
a balon porwany został przez prąd powietrza. 
Żeglarze wrócili na ziemię w odległości 5 ki
lometrów od punktu wyjścia, a balon zapomo
cą sznurów przyciągnięty został do warszta
tów w Chalais.

Natomiast lepiej znów powiodła się trzecia 
podróż 8 Listopada, gdy balon żeglował prze
ciw wiatrowi z bezwzględną szybkością 23 ki
lometrów na godzinę; źe zaś szybkość wia
tru wynosiła 8 km., balon przeto posuwał się 
z istotną szybkością 15 km. na godzinę i za
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toczywszy ponad Billancourt półokrąg o śre
dnicy 160 metrów, — wrócił do punktu wyj
ścia, do warsztatów Cbalais — Meudon. Te
goż samego dnia w godzinach popołudnio
wych balon raz jeszcze wzniósł się w górę, 
z powodu mgły jednak, pp. Renard i Krebs 
poprzestali na wykonaniu manewrów, zwra
cając balon w różne strony; i te próby, jak 
dowiadujemy się ze sprawozdania złożonego 
Akademii paryskiej udały się pomyślnie.

Z prób tych i z pobieżnych dosyć sprawo
zdań pism paryskich znaczenie wynalazku 
tego ocenić trudno. Powiedziećby chyba mo
żna, że balon Renarda i Krebsa wykazuje 
w zasadzie możliwość walki z prądami atmo- 
sferycznemi, ale dla skutecznego prowadze
nia tej walki wymaga zapewne motorów po
tężniejszych. Pamiętać zresztą należy, że 
zasada równoległoboku sił istńieje tu w swej 
mocy i że ważną już jest zdobyczą, jeżeli ba
lon sunąć może pod pewnym kątem wzglę
dem kierunku wiatru. Droga, jaką on prze
biega jest kierunkiem wypadkowej dwu sił: 
siły wiatru i siły, z jaką motor działa.

W  każdym razie jedynie tylko Francyja, 
istotna ojczyzna balonów, pochlubić się może 
osiągnięciem pewnych rezultatów i pod wzglę
dem kierowania niemi. Próba dokonana w 
jesieni 1882 r. przez Baumgartena i Wiil- 
ferta w Charlottenburgu zupełnie się nie uda
ła; w Sierpniu 1883 Wald okazywał berliń
skiemu towarzystwu aeronautycznemu model 
statku powietrznego, który ma być w olbrzy
mich rozmiarach zbudowany z cienkiśj bla
chy miedzianej, — wątpić jednak należy, czy 
znajdzie się kapitał na urzeczywistnienie tak 
niepewnego pomysłu.

Aeronauci angielscy w prostszy sposób u- 
siłują osiągnąć możliwość podróży balono
wych w żądanym kierunku. Pomysł, na któ
rym metoda ta polega, nie jest zresztą nowy, 
idzie tu o zużytkowanie prądów powietrza, 
wiejących w różnych wysokościach w ró
żnych kierunkach. Balon wznosi się w gó
rę lub obniża, dopóki nie natrafi na żą
dany prąd wiatru. Kapitan J . Templer, 
jeden z oficerów angielskiego korpusu ae- 
ronautycznego, niejednokrotnie zdołał w ten 
sposób odbyć oznaczoną z góry podróż. Ze 
spostrzeżeń swych wnosi on, że do wyso
kości 1500 metró w w ogólności napotkać 
można trzy różne kierunki wiatrów. Balon i

kompensacyjny Meusniera, o którym mówi
liśmy wyżej, ułatwić może wyszukanie żąda
nego wiatru; na nieszczęście jednak o wia
trach wiejących w pewnej nad ziemią wyso
kości wiemy zbyt mało, aby los podróży na 
ich łaskę zdawać można było. .Kapitan Tem
pler wygrał wprawdzie zakład, że w ciągu 1 '/* 
godziny odbędzie podróż balonową z pałacu 
kryształowego na plac parad wojskowych 
w Barnet, w odległości 32 kilometrów, mo
żna to wszakże uważać tylko za rodzaj sportu 
angielskiego, który kwestyi podróży balono
wych zgoła nie rozwiązuje.

Z okazyi niedawnej, niefortunnej wyprawy 
balonowój w Warszawie, która nie udała się, 
podobno dla braku dostatecznej ilości gazu, 
pisma codzienne wspominały, że przy tej spo
sobności ma być wypróbowany pomysł jakiś 
kierowania balonem. Wynalasca wszakże 

| uznał za właściwe od próby tej się cofnąć.
I Niewątpliwie — postąpił bardzo rozsądnie. 

W sprawie tego rodzaju, jaką jest kierowanie 
balonami, o najrozmaitsze pomysły bardzo 
łatwo; aby wszakże pomysł taki miał jak ą 
kolwiek wartość praktyczną, winien być tak 
umiejętnie opracowany i tak dokładnie wy
konany, jak to widzimy na balonie Renarda 

i  i Krebsa.

Ostateczne postanowienia (Final-Act).

Podajemy czytelnikom sprawozdanie z osta
tecznych postanowień komisyi pierwszego po
łudnika, w której przyjmowali udział przed
stawiciele następujących państw: Austro- 
Węgier, Brazylii, Chili, Kolumbii, Costa-Ri- 
ca, Niemiec, Wielkiśj-Brytanii, Guatemali, 
Hawai, Włoch, Japonii, Liberyi, Meksyku, 
Niderlandów, Paraguayu, Rossyi, Salwadoru, 
San Domingo, Hiszpanii, Szwecyi, Szwajcaryi, 
Turcyi, Stanów Zjednoczonych i Francyi.

„Prezydent Stanów Zjednoczonych Amery
ki, wypełniając postanowienie Kongresu, roze
słał do rządów wszystkich krajów, z któremi 
jego własny pozostaje w stosunkach dyploma
tycznych, zaproszenie o przysłanie delegatów, 
którzyby spotkali się z delegatami Stanów
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Zjednoczonych w mieście Waszyngtonie w d. 
1 Września 1884 r. w celu wspólnego omówie
nia i jeśli to się okaże możliwem, ustanowie
nia południka, któryby mógł być uważany za 
wspólne zero długości i za wzorzec do ozna
czania czasu na całym świecie. Ta międzyna
rodowa Komisyja południka zebrała się w 
czasie i miejscu oznaczonem i po starannym i 
pilnym rozbiorze powzięła następujące posta
nowienia.

1) Postanowiono, że zdaniem Komisyi jest 
pożądanem przyjęcie jednego pierwszego po
łudnika dla wszystkich narodów, zamiast wie
lu dziś używanych. To postanowienie zapadło 
jednogłośnie.

2) Postanowiono, że Komisyja proponuje 
rządom, które przedsta,wia, przyjęcie południ
ka przechodzącego przez lunetę południkową 
w obserwatoryjum w Greenwich za pierwszy 
południk długości.

To postanowienie przyjęte zostało przez 22 
państwa, 2 państwa nie głosowały, jedno opo
nowało.

3) Postanowiono, że od tego południka dłu
gość powinna być liczoną w dwu kierun
kach do 180°. Długość wschodnia będzie 
dodatnią, a zachodnia—odjemną.

To postanowienie przyjęło 14 państw, nie 
przyjęło go 5 państw, a 6 nie głosowało.

4) Postanowiono: Komisyja proponuje, aby 
w tych razach, w których to się okaże dogo- 
dnem, używać jednego powszechnego dnia, 
niezależnego od miejscowych lub innych wzor
ców czasu.

To postanowienie przyjęły 23 państwa, 2 
nie głosowały.

5) Postanowiono, aby takim powszechnym 
dniem był średni słoneczny dzień, aby się dla 
całego świata zaczynał o północy na pierw
szym południku, aby się zgadzał co do po
czątku i daty z cywilnym dniem na tymże po
łudniku i aby dzielił się na 24 godzin, poczy
nając od zera.

To postanowienie przyjęło 15 państw, 2 nie 
przyjęły, a 7 nie głosowało.

6) Postanowiono: Komisyja wyraża nadzie
ję, że w możliwie najkrótszym czasie, dzień a 
stronomiczny i morski będą się zaczynały o 
średniej północy.

Przyjęto przez aklamacyją.
7) Postanowiono, że Komisyja wyraża na

dzieję, iż techniczne badania zmierzające do

uregulowania i rozszerzenia systemu decymal- 
nego do podziału kątów i czasu zostaną ze
brane w ten sposób, że umożliwią ich zasto
sowanie w tych razach, w których przedsta
wiać mogą istotne korzyści.

To postanowienie przyjęło 21 państw, a 3 
nie głosowały.

Dan w Waszyngtonie 22 Września 1884 r.
O. R. P- Rodgers—Admirał, Prezes,

L. Oruls (Brazylija),—Jansen (Francyja);
R. Strachey (W. Brytanija) sekretarze.

Kopiją tych postanowień Komisyi, komuni
kuje się rządowi Stanów Zjednoczonych Ame
ryki, staraniem którego i na terytoryjum któ
rego obradowała komisyja".

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— W ł a s n o ś c i  o p t y c z n e  c i a ł  
s p r o s z k o w a n y c h .  Wiadomo, źe wszys • 
tkie ciała przezroczyste, gdy ulegają rozdro
bnieniu, tworzą białe proszki. Lód i woda, 
w takim stanie przedstawiają się jako śnieg 
i piana, białe proszki w większych kryszta
łach są przezroczyste i t. d. Spostrzeżenia 
te doprowadziły do wniosku, że wszystkie 
białe ciała są przezroczyste. Opierając się 
na tej zasadzie, doszedł p. Christiansen do 
ciekawych bardzo rezultatów. Przekonał się 
on najpierw, że szkła zarówno białe, jak bar
wne lub czarne, wydają proszki białe, byleby 
dostatecznie były rozdrobnione. Osobliwe 
zjawisko przedstawił proszek szklany w rnię- 
szaninie benzolu i siarku węgla. Spółczynnik 
załamania benzolu wynosi 1,5, siarku węgla 
1,6,—mięszanina obu w pewnym stosunku da
je spółczynnik 1,52, takiż sam jak szkła. 
Otóż proszek szklany w benzolu lub siarku 
węgla jest wyraźnie biały, skoro się zaś dwie 
te ciecze zlewa, tak że mięszanina ma tenże 
sam spółczynnik załamania, co szkło, proszek 
niknie zupełnie, a ciecz przedstawia piękne 
bardzo zabarwienie. Pochodzi to stąd, że 
ciecz i proszek właściwie tylko dla jednej bar
wy posiadają jednaki spółczynnik załamania; 
gdy to ma miejsce np. dla linii E, wtedy tyl
ko światło zielone przechodzi bez odbicia i
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załamania, inne zaś barwy zostają częścią od
bite, częścią załamane. Barwa ulega zmia
nie przy dolaniu kilku kropel benzolu lub 
siarku węgla. Toż samo zjawisko okazują 
wogóle mięszaniny cieczy z proszkami, mają- 
cemi prawie jednaki spółczynnik załamania, 
a że przedstawiają zabarwienie różne, stoso
wnie do tego, czy rozpatrujemy je w świetle 
przecbodzącem, czy też odbitem, t. j . czy się 
przez nie na światło spogląda, czy też je same 
się rozpatruje, dla tego p. Christiansen nazy
wa je dwubarwnemi (dichromatycznemi).— 
Barwa światła przechodzącego zależy od gru
bości warstwy cieczy i od stopnia rozdrobnie
nia proszku; warstwa cieczy, dochodząca 1 do 
2 centymetrów, zawierająca proszek niezbyt 
drobny, przepuszcza światło zupełnie jednoro
dne, którego rodzaj t. j. barwę można dowol
nie zmieniać, przez dolewanie kilku kropel 
benzolu lub siarku węgla. Rzecz to jest bar
dzo ważna, dotąd bowiem światło jednorodne 
otrzymywać można było jedynie z płomieni 
sodowych lub niewielu innemi sposobami.— 
Przyrządy p. Christiansena, które on nazywa 
monochromami, dają możność otrzymywania 
światła jednorodnego wszelkiej długości fali. 
Badania te wymagają zresztą bliższych obja
śnień, które też p. C. przyrzeka wkrótce o- 
głosić. S. K.

{Chemija).

— Na posiedzeniu Towarzystwa przyx-od- 
ników polskich im. Kopernika, dnia 27 Sty
cznia r. b., prof. Bron. Radziszewski zdawał 
sprawę ze swej pracy: „O n o w e m  p o w 
s t a w a n i u  i o t r z y m y w a n i u  a m i 
d ó w '1. Nowy ten sposób polega na przyłą
czeniu do nitrylów wody pod działaniem na 
nie wody utlenionej: R — CN -f H 20 2 =  
— R — CO.NELj -+- O. Wydzielający się 
tlen nie jest czynnym tlenem, gdyż zachodzi 
prawdopodobnie uboczna reakcyja: H 20 2 +  
-j- O =3 0 2 +  H20 . Reakcyja nitrylów z wo
dą utlenioną idzie łatwo i czysto, szczególniej 
jeżeli do wody utlenionej będzie dodana nie
wielka ilość wodanu potasu, KOH. Ilość 
otrzymywanego amidu jest prawie teoretycz
n ą -  zatem o 30—40% większą, niż wszystkie
mu innemi dotąd sposobami otrzymywana.-— 
Reakcyja ta została przeprowadzoną na ben-

zonitrylu, propionitrylu, kapronitrylu. Dalej 
prof. Radziszewski zauważył, że cyjan, C2N 2, 
pod działaniem wody utlenionej przechodzi w 
oksamid, według równania:

CN +■ H 20 2 CO.NH,
I =1  + 02

CN -j- H 20 2 CO.NH2

W obecności KOH, reakcyja występuje 
natychmiast, oksamid wydziela się w pięknych 
kryształach. '

Wreszcie prof. Radziszewski badał zacho
wanie się kwasu pruskiego względem wody 
utlenionej. Już dosyć dawno Atkinson zau
ważył, że kwas pruski wytwarza z wodą utle
nioną oksamid, że reakcyja jednak idzie po
woli, wymaga bardzo długiego czasu. Profe
sor Radziszewski oczekiwał w tym razie nie 
oksamidu, lecz formamidu, któryby powinien 
powstać, zgodnie z powyższemi faktami, we
dług wzoru:

H C N + H 20 2 =. H.CO.NH, +  O.
Tymczasem i tu nadspodziewanie wytwarza 

się tylko oksamid, prawdopodobnie wskutek 
dalszego działania tlenu na możliwie powsta
jący formamid:

CO.NH2
2H.CO.NH, +  0 =  I + h 2o

c o .n h 2

Woda utleniona w tym razie działa na 2 cz. 
HCN i wytwarza najpierw cyjan, C2N2, a ten 
przechodzi w oksamid:

H.CN CN
+  H 20 2 =  2H 2O +  |

H.CN CN
a dalej :

CO.NH,
C2N2 +  2 H aO =  |

c o .n h 2

Sprawozdawcy zdaje się, że oznaczenie ilo
ści reagującej wody utlenionej, przyczyniłoby 
się przynajmniej przy nitrylach R —CN, do 
rozjaśnienia ubocznej reakcyi występowania 
tlenu biernego. Br. P.
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( Technologija).

— Z e s t a l e n i e  o l e j ó w  m i n e r a l 
n y c h .  L. Roth z Brooklynu proponuje ze
stalać oleje mineralne t. j. zamieniać je w m a
sę stałą, suchą przez rozpuszczanie w nich 
2% kwasu tłuszczowego, przez następne do
danie niewielkiej ilości kwasu siarczanego lub 
solnego i przez zmięszanie z wodą, w której 
poprzednio rozpuszczono do 2% alkali. J e 
żeli woda była ogrzaną do 35°, to olej po 
ostudzeniu wytworzy na powierzchni wody 
pływającą stałą taflę. Przy użyciu surowego 
oleju skalnego warstwa dolna zawierać będzie 
mechaniczne zanieczyszczenia; warstwa śre
dnia będzie utworzoną z występujących w su
rowym oleju skalnym ciężkich węglowodorów, 
jak parafina, warstwa ta jest szarej barwy; 
najgórniejsza warstwa czerwonawo-brunatna 
zawiera lekkie węglowodory, które właściwie 
przerabia się na świetliwo. Według Rot ha 
można zatem łatwo warstwy oddzielać i śre
dnią i górną albo wspólnie, albo oddzielnie 
zużywać. Można tym sposobem według Rotha 
oddzielać ciężkie węglowodory od lekkich i 
tym sposobem zaoszczędzić na kosztach, pomi
jając dystylacyją cząstkową.

Tak otrzymany produkt z surowego, czy 
oczyszczonego oleju skalnego można bezpo
średnio używać w lampach jako świetliwo, po
trzeba tylko wymyć z niego alkalija ciepłą 
wodą słabo zakwaszoną, poczem masę się 
przetapia aby jej nadać pożądaną postać. 
Produkt stały otrzymany z czyszczonego oleju 
skalnego może być użytym do wyrobu świec.

Jeżeli tak zestalony olej, albo węglowodór 
wypadnie na nowo otrzymać w stanie płyn
nym, to rozkłada się masę stałą słabym, nieco 
ogrzanym kwasem, do którego, aby zarazem 
olej prędzej wyklarować, dodaje się nieco a- 
łunu, albo też dystyluje się zwykłym sposo
bem. Jeżeli te wskazówki są słuszne, wtedy 
i prosty dodatek mydła musiałby to  samo 
sprawić. B. M.

— H a r t o w a n i e  s t a l i  p r z e z  c i 
ś n i e n i e  według sposobu Clemandota.— 
Ze sprawozdania Ad. Carnola złożonego w d. 
27 Czerwca r. z. na posiedzeniu Societe d’En- 
couragement, czasopismo Stahl u. Eisen w 
Nr 9 za r. z., podaje niektóre dane, które po

zwalamy sobie czytelnikom naszym powtórzyć. 
Sposób Clemandota polega na poddaniu me
talu ogrzanego do stopnia dostatecznej gięt
kości silnemu ciśnieniu. Wynalasca zauwa
żył, iż przy tem budowa metalu ulega zmia
nie i że w ten sposób nadać mu można wła
sności podobne do tych, jakie hartowanie po
ciąga za sobą. Nazwał też z tego względu 
sposób swój hartowaniem przez ciśnienie 
(trempe & compression). Tak otrzymany me
tal różni się od zwykłym sposobem hartowa
nej stali drobniej szem ziarnem, posiada wię
kszą twardość i wytrzymałość na złamanie, 
przynajmniej w tych wypadkach gdy chodzi o 
gatunki z wyższą odsetką węgla. Dwa fizy
czne czynniki grają tu rolę: 1) silne i ciągłe 
ciśnienie, 2) szybkie ostudzenie stali; występu
ją  one prawie równocześnie. To ostatnie o- 
siąga się przez zetknięcie z tłokiem p ra 
sy hidraulicznej lub płytami metalicznemi 
między nim i stalą pomieszczonemu Odbywa 
się ono bezporównania szybciej w tych wa
runkach, aniżeli wtedy gdy tenże kawałek 
stali sam sobie bez ciśnienia zostaje pozosta
wionym. Fakt ten daje się objaśnić silniej- 
szem zetknięciem z dobrymi przewodnikami 
ciepła.

Zasługujące na uwagę, otrzymane przez 
Clemandota wyniki znajdują swe objaśnienie 
w połączeniu tych dwu fizycznych oddziały
wań, które jednocześnie i w pewnym stopniu 
przeciwdziałając sobie występują. Pierwsze 
—działanie ciśnienia posiada pewne podobień
stwo z zagęszczeniem, osiąganem przez kucie 
lub walcowanie, drugie—ostudzenie przypo
mina hartowanie przez zanurzenie. Przez to 
osiąga się pod nieprzerwanym naciskiem pra
sy zbliżenie, a jak Clemandot sądzi, zeszwaj* 
sowanie cząstek stali, a przytem jednoczesne 
szybkie ostudzenie, dające się przyrównać do 
zwykłego rzeczywistego hartowania. Istotna 
różnica między tem ostatniem a metodą Cle
mandota polega na tem, iż przy hartowaniu 
przez zanurzanie pod koniec przebiegu nastę
puje zwiększenie objętości, a zatem możliwem 
jest zmniejszenie gęstości, podczas gdy prasa 
hidrauliczna działająca ciągle w czasie ostu
dzania, usiłuje sprowadzić metal do zajmowa
nej pierwotnie przestrzeni, a zatem i zachowa
nia normaluej gęstości, przytem zapobiega 
powstawaniu wewnętrznego napięcia mającego 
miejsce w hartowanej stali. W s.i mej rzeczy
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doświadczalnie przekonano się o słuszności 
tych teoretycznych rozumowań. W dwu do
świadczeniach gęstość stali uległa znacznej 
redukcyi, 0,825 na 100 w jednem, 0,830 w 
drugiem. Co się tycze stali prasowanej, to 
gęstość jej jest o nader mały ułamek mniej
szą albo też i większą od gęstości stali w nor
malnym stanie.

Zdaje się, że dwa te przeciwdziałające czyn
niki—rozszerzenie przez hartowanie i ścieśnie
nie pod wpływem prasy znoszą się wzajemnie. 
Ze względu na zachowanie się magnetyczne 
taką metodą hartowanej stali zauważyć się 
daje, że nie ma tu miejsca zjawisko, jakie przy 
zwykłej hartowanej stali spotykamy. Praso
wana stal namagnesowana nie przestaje być 
po ogrzewaniu lub kuciu magnesem, podczas 
gdy zwykłą drogą przez zanurzenie hartowa
na traci własności magnetyczne w tych wa
runkach. St. Pr.

(Botanika).

— P. Rulf ogłosił r e z u l t a t  swych no
wych b a d a ń  o z a c h o w a n i u  s i ę  
g a r b n i k a  w czasie kiełkowania roślin. 
Autor starał się głównie zbadać, czy w czasie 
kiełkowania ilość garbnika się zwiększa, czy 
też zmniejsza i z jakiemi anatomicznemi mo
mentami ma to związek. Badania prowadzo
ne były makroskopowo, metodą mianowaną, 
używając roztworów indygo i kameleonu, 
i mikroskopowo, przy pomocy dwuchromianu j  

potasu. Autor badał pięć różnych gatunków 
roślin, z tych jedne zawierały garbnik tylko J  

w błonce nasiennej, jak Acer platanoides, 
Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior i 
Yicia Faba, inne zaś, jak Cynoglossum offi- 
cinale, tylko w liścieniach. Z badań poka- ! 
zało się, że w czasie kiełkowania garbnik wo- 
góle znika w miejscu, w którem się znajdował j 
w nasieniu, a za to zjawia się zawsze w miej
scach tworzenia się nowych organów, przy 
czern ilość jego, przynajmniej u niektórych 
roślin np. u Yicia Faba i Cynoglossum offici- 
nale powiększa się. Stałe i ciągłe zjawianie 
się garbnika w miejscach powstawania nowych 
organów pozwala wnosić, źe przyjmuje on 
czynny udział w życiu roślin, chociaż znaczę- ! 
nie jego pozostaje jeszcze do wyjaśnienia.

W. M.

— Lord Rayleigh, którego mowę wstępną 
przy otwarciu Zjazdu stowarzyszenia brytań- 
skiego w Montreal podaliśmy w r. z. czytelnikom 
Wszechświata, ustępuje z zajmowanej przez 
siebie katedry fizyki doświadczalnej w uniwer
sytecie w Cambridge. Wyborem nowego 
profesora na miejsce ustępującego lorda Ray- 
leigha ma się zająć komisyja złożona z prof. 
sir W. Thomsona, sir W. G-rove, prof. Li- 
veing, Stockesa, Darwina, Cliftona, Stuarta 
i z p. Nivena.

— Sekretarz stały Akademii umiejętności 
w Paryżu, prof. Jamin został wybrany na 
członka francuskiego Towarzystwa żeglugi 
powietrznej (Societe Franęaise de JSTavigation 
aerienne) w d. 11 Grudnia z. r. Obecnie prof. 
Jamin zajęty jest pisaniem artykułu w przed
miocie kierowania balonami. Artykuł ten 
ma się ukazać niebawem w Revue de deux 
mondes.

— Nadesłane.
Warszawa, 3 Lutego 1885 r.

Szanowny Redaktorze!
Przypuszczam, że nieobojętną będzie dla 

czytelników Wszechświata ta wiadomość, że 
zajęty jestem obecnie przekładem na język 
polski Fizyki, napisanej przez prof. Alfreda 
Daniella z Edinburga i źe druk tej książki 
rozpocznie się niebawem. Wypada mi także 
dodać, że przekładu dokonywam z 2-go wyda
nia angielskiego, które dopiero w Kwietniu 
lub Maju opuści prasy drukarskie—lecz któ
rego arkusze, w miarę ich odbijania, raczy mi 
uprzejmie nadsyłać prof. Danieli.

Racz przyjąć Szan. Redaktorze wyrazy wy
sokiego szacunku i poważania.

J. J. Boguski.

TreŚĆ: Trzecie wejście na w ierzchołek M ongo-m a- 
Lobah, (główny szczyt g ó r K am cruńskich) przez S . S. 
Rogozińskiego. —  R ozkład m ateryi organicznej przez 
ży ją tka  pyłkowe, skreślił Józef N atanson.— K ierow anie 
balonam i przez S t. K ram sztyka .— Kom isyja pierwszego 
po łudn ika . —  K ronika naukow a.— W iadom ości bieżące. 
N adesłan e .— K onkurs. —  O głoszenia.

Wydawca E. Dziew ulski. Redaktor B r. Z n a to w icz ,

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
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KONKURS.
W  Żabikowie pod Poznaniem zawakuje od 1-go Października b. r. posada 

C h e m i k a  przy stacyi chemicznej doświadczalnej, któryby jednocześnie kiero
wał stacyją kontroli i oceny nasion. Do posady tej, oprócz wolnego pomieszkania, 
przywiązana jes t  pensyja roczna 600 tal. czyli 1 800 marek.

Kandydaci, chcący sie ubiegać o rzeczoną posadę, zechcą nadesłać krótki 
życiorys oraz swe kwalifikacyje i świadectwa naukowe w oryginale lub kopii 
uwierzytelnionej na ręce Sekretarza Zarządu W P. K. Koszutskiego w Poznaniu, 
ulica S-go Marcina Nr 281.

Upraszamy uprzejmie wszystkie pisma polskie o powtórzenie powyższego 
ogłoszenia.

Poznań w Styczniu 1885.
Zarząd Centralnego Tow. Gospodar. w  W.-Ks. Pozn.

W ydanie z zapom ogi K asy pom ocy

D L A  O S Ó B  P R A C U J Ą C Y C H  N A  P O L U  N A U K O W E M ,

im ien ia  Dra Jó zefa  M ianow skiego .
wyszło dzieło p. t . :

PROF. J. D .EYERETT

JEDNOSTKI
x

S T A Ł E  F I Z Y C Z N E .
PRZEKŁAD Z Ii-go WYDANIA ANGIELSKIEG0

dokonany przez

. J. J. BOGUSKIEGO.
wydany

STARANIEM REDAKCYI WSZECHŚWIATA- 
Cena rs. I kop. 2 0 .

Skład główny w Księgarni
E. W E  N  D  E  G O i  Ski.

0— 5

Księgarnia i Skład nut

E. WENDE i SKI
otrzymała na skład główny dzieło p. t . :

Początek i rozwój umysłowo- 
ści w przyrodzie

przez

D ra W . T. S z o k a l s k i e g o ,
Lekarza Naczeln. Instytutu Oftalmicznego w W arszawie.

Cena rs. 3, z przesyłką rs. 3 k. 25.
Wydanie z zapomogi Kasy pomocy dla osób 
pracujących na polu naukowem imienia Dra 

Józefa Mianowskiego.
Do nabycia we wszystkich znaczniejszych

Księgarn iach.  3 — 1

PRZEGLĄD TECHNICZNY
CZASOPISMO MIESIĘCZNE POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI i PRZEMYSŁU,

ORGAN TECHNIKÓW KRAJOWYCH, 
rozpoczą ł w  ro k u  1 8 8 5  je d en a sty  ro k  sw ego is tn ie n ia .

Przedpłata wynosząca w W a rsza w ie : rocznie rs. 10, półrocznie rs. 5, 
z przesyłką pocztową; rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6,

może być wnoszoną w Biurze Redakcyi i administracyi (W arszaw a, Złota, 4 8 )  
i we wszystkich księgarniach krajowych.

A d m in is tr a c y ja  P rze g lą d u  Technicznego p r z y jm u je  og łoszen ia  za 
k ładów  fa b ry c zn y c h  i  ręk o d zie ln iczych , b iu r  tech n iczn ych  i  t. d.

^D.mo.ieiio IJeHaypoK). B apiuana 26 K iinapji 1885 r .  D ru k  J. B erg era , E le k to ra ln a  Nr 14.




