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ACACIA LOPHANTA

I MIMOSA PUDICA.  
Stnflyjni bijologiczue.

W szystkie poruszenia organiczne istot 
żyjących czy to w roślinnym  czy to w zwie
rzęcym porządku, dają, się ostatecznie do 
dwu odnosić czynników: do rosprężliwości 
(turgescentio) i do ściągliwości (contractio). 
Rosprężanie się i ściąganie się są więc bes- 
pośredniemi motorami wszelkiego rodzaju 
mechanizmów żyjących, a ich siedzibą jes t 
z jednó j strony roślinna, a z drugiej zwie
rzęca komórka. Jeżeli utkanie komórkowo- 
naczyniowe roślinne przez stosunkowo wię
kszy dopływ do niego soków ulegnie ros- 
prężeniu, wtedy stanie się zaraz jędrniej- 
szem, twardszem i sztywniej szem, oraz 
zmieni swój kształt zewnętrzny, odpowie
dnio do swego architektonicznego usposo
bienia przedłuży się albo zgrubieje, pokręci 
się albo sprostuje lub nieraz najniespodzie- 
wanićj przekształci. Rożne więc stopnie 
rosprężliwości powodują rożne odcienie

w upostaciowaniu, a te znów następując 
szeregiem po sobie objawiają nam się jako 
zewnętrzne ruchy. Obniżenie rosprężenia 
w roślinie stanowi jój zawiąd, a ciągłe znów 
wahanie się pomiędzy rosprężeniem a owię- 
dem pod wpływem zewnętrznych lub we
wnętrznych działaczy odpowiada różnym 
stopniom żywotnej w roślinie energii.

Wszelako rosprężenie może być także 
skutkiem prostego nasiąknięcia wodą, wy
wołanego przez włoskowatość w martwej 
zupełnie tkaninie, a ciało martwe, które się 
z niej składa będzie także swe kształty 
zmieniało, ja k  to np. u róży jerychońskiej 
widzimy, o której już  na innem miejscu 
pisałem (zob. Wszechświat 1887 r. str. 360). 
Lecz nie kapilarność ale czynne pochłania
nie wody przez zaródź (protoplazmę) nas 
tu zajmuje, a ta dokonywa się tem silniój im 
więcój żywotność rośliny jes t spotęgowaną, 
przy jój wzroście naprzykład, kwitnięciu, 
owocowaniu lub przez wpływ zewnętrznych 
sprzyjających działań. Wiadomo, że za
rodek jest niesłychanie na wodę łakomy, 
a ponieważ jak  to najnowsze postrzeżenia 
okazywać się zdają, składa się z drobniu- 
teńkich włókienek siateczkowato popląta
nych ze sobą, woda więc gromadzi się
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w przestw orach między niemi zaw artych 
i całe utkanie z niesłychaną siłą. rospręża. 
Jeżeli klin  ze świeżego lecz suchego drzew a 
wbijem y w szczelinę granitow ój bry ły  i w o
dą go polewać będziemy, to b ry ła  pęka.— 
Jakaż tu więc siła przez rosprężenie w d rze
wie rozwijać się musi.

Każda roślina żyjąca posiada swój n o r
malny stopień rosprężliw ości, zależący od 
jó j natury . Są sztywne i jędrne, są miękie 
jak b y  owisłe, lecz ta  ich praw idłow a ros- 
prężliwość Wzmaga się lub zmniejsza w m ia
rę  spotęgowania lub osłabienia ich żyw o
tności czy to pod wpływem jój życiowego 
porządku, czy też pod wpływem zew nętrz
nych działaczy, św iatła, ciemna, ciepła lub 
oziębienia, naw odnienia i t. p. Lecz ros
prężenie może być także powiększone lub 
obniżone miejscowo, wedle miejscowej po 
trzeby np. przy rozwijających się pączkach, 
przy zapłodnieniu, przy pow stawaniu oso
bnych punktów  wegietacyjnych, przy za- 
wiądzie lub w częściach na za tra tę  skaza
nych, przy zam ieraniu korony kwiatowój. 
Kosprężliwość może się także zmieniać na 
przem ian w różnych częściach jednego i te 
go samego przyrządu roślinnego i tym  spo
sobem różne w nim  wywoływać ruchy, ja k  
to właśnie ma miejsce u czułka, k tóry  nas 
tu  przew ażnie obchodzi.

Ogólną cechą wszelkich rosprężnych ru 
chów je s t ich powolność zazwyczaj do tego 
stopnia, że ich na razie nie spostrzegam y 
i tylko przez zm ianę kształtów  w danym  
czasie przychodzim y do wniosku, że nastę 
pują, a powolność ta do tego stopnia je s t 
rosstrzygająca, że jeżeli roślina okazuje sa
modzielnie szybsze poruszenia, to mamy 
prawo do m niemania, że te nie są chyba 
przez samę rosprężliwość wywoływane.— 
Takie ruchy noszą na sobie niekiedy jak - 
najw yraźniejsze cechy odruchów (refle
ksów) u zwierząt. Są one w prawdzie w iel
ką osobliwością w świecie roślinnym , ale 
właśnie ta  ich osobliwość, oraz ich podo
bieństwo do ruchów zwierzęcych je s t wielce 
uderzające i zasługuje na bliższe zastano
wienie się nad niemi. Jeżeli za dotknię
ciem się czułka porusza się on raptow nie 
i w ten sam zupełnie sposób jak  porusza 
się palec niespodzianie uk łuty , jeżeli się 
porusza zupełnie inaczój niż kw iat, k tóry

się na noc zamyka a na dzień rostwiera, 
albo niż wąs chwytny fasoli, k tóry  się o ty
czkę okręca, to nie widzę powodu, dla któ- 
regobym miał prawo dotykowemu temu po
ruszeniu charakteru zwrotnego (reflektycz- 
nego) odmówić.

Poruszenia więc tego rodzaju będę bez
względnie w ciągu niniejszej pracy zwro- 
tnemi nazywał, pomimo, że się w roślinnym 
objawiają porządku, a to z powodu odróż
nienia ich od innych roślinnych poruszeń.

Najwdzięczniejszem polem w celu bliż
szego rospoznania tych ruchów jest czułek 
(Mimosa pudica), ale to wcale nie jest tak 
łatwem, gdyż czułek podlega zarazem in
nym  jeszcze rodzajom poruszeń, dającym 
się wyraźnie przez rosprężliwość uspraw ie
dliwić. U sypia za nadejściem nocy, budzi 
się ze snu ze świtem, a nadto objawia oso
bnego rodzaju samodzielne ruchy, niemó- 
wiąc ju ż  nawet o jego własności naginania 
się ku światłu. W szystkie te rodzaje po
ruszeń łączą się ze sobą w jednę ruchliwą 
całość, a ponieważ to wielce u trudnia szcze
gółowe z niemi obeznanie się, postanowiłem 
je  przeto rozłączyć w ten sposób, że przy
zwałem na pomoc lofantę, bliską powino
watą naszego czułka, a poruszającą się z nim 
jednako, gdy chodzi o ruchy senne i sam o
dzielne. Otóż zw racając uwagę wyłącznie 
u lofanty na to senne poruszenie, oczyszczę 
sobie poniekąd cały obszar ruchów dotyko
wych u czułka i będę mógł na nie potem 
wyłączną baczność obrócić.

Acacia L ophanta albo wprost lofanta jak  
ją  nazywać będziemy, jestto owa prześlicz
na doniczkowa akacyjka, którćj rzadko 
gdzie brakuje w koszyku kwiatowym na
szych salonów. Znamy ją  doskonale wszy- 

! scy, na jój też opis nie mam się potrzeby 
wysilać. Wiemy, że powabne jój podwójno- 
pierzaste ciemnozielone liście osadzone są 
na długich pierw otnych szypułkach i że na 
nich param i stoją długie drugorzędne szy- 
pulki, a na nich znowu param i cieniuchne 
wydłużone i wąsko owalowate listeczki na 
króciutkich grudkow atych ogonkach (fig. 
1 A). Cały taki liść sterczący praw ie po
ziomo wygląda przepysznie jak  rospostarty 
parasol, złożony z drobniuchnych płatecz-
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ków, drgających za najmniejszym powie
wem wiatru, a każdemu wiadomo, kto bli- 
żój obserwował tę roślinę, że każda parka 
naprzeciw siebie leżących listeczków na noc 
podnosi się do góry i składa się ze sobą jak  
karty  zamykającćj się książki. D rugorzę
dne szypułki wyglądają wtedy jak  strączki 
(fig. 1 B), a że w nich znowu każda stulona 
parka górna okryta jest na swym dolnym 
brzegu parką poniższą, każdy więc strączek

Fig. 1.

na swój powierzchni przybiera dachówko
wate wejrzenie. Liść zw arty  w ten sposób 
pozostaje przez całą noc, a rano równo 
z dziennym brzaskiem rozwija się nanowo 
i systematycznie się na swoim poziomie ros- 
kłada.

Takie składanie się liścia zowiemy jego 
usypianiem, ranne jego roskładanie się — 
rozbudzaniem, a ruchy, które się tu doko
nyw ają zowiemy ruchami odświetlnemi,

a szczegółowo oddziennemi lub odnocnemi. 
Powodem ich, jak  widzimy, oświetlenie lub 
jego brak zupełny, gdyż dosyć jest lofantę 
podczas dnia w ciemności pogrążyć, ażeby 
w niój stan senny wywołać i przeciwnie 
znów ją  na jasność wystawić ażeby ją  roz
budzić. Rozbudzanie się i usypianie odby
wają się bardzo powoli, niejednostajnie lecz 
z przestankami i w pewien wahający się 
sposób, w którym  to stulanie się listeczków 
to ich roskładanie się naprzemian przewo
dzi, dopóki nareszcie jedno nie przeważy. 
Lofanta zaczyna już za dnia usypiać, a bu
dzi się jeszcze przed ranem, a jeżeli ją  z cie
mności przeniesiemy do światła, to jój do 
rozwinięcia się potrzeba zawsze dość dłu- 
"iego czasu.0  o

Powodem do ruchów odświetlnych lofan- 
ty są wyraźnie różnice w rosprężeniu i na
pięciu dokonywające się w różnych odcin
kach listeczkowych szypułelt pod wpływem 
ciemności i światła. Głównym tu więc 
działaczem je s t światło, ale nie jedynym  
jak  się o tem możemy przekonać dowodnie, 
bo jeżeli podczas dnia jasnego lofantę zu
pełnie rozwiniętą nakryjem y pudłem lub 
zamkniemy ją  do szafy, to wprawdzie nie
bawem zaśnie, ale jeżeli ją  tak zostawimy 
przez noc i nazajutrz podniesiemy pudło, 
to ujrzym y, że się rozbudziła we właści
wym czasie, chociaż na nią nie działało 
światło, że zostaje rozbudzoną aż ku wie
czorowi a potem nanowo zaśnie. W  dru
gim dniu takićj próby obudzi się późniój
1 listeczki jój już się nie stulą ze sobą na 
wieczór jak  się należy. W  następnych dniach 
ruchy odświetlne i odciemne będą coraz 
niedołężniejszemi pomimo istniejących jesz
cze przemian we właściwym czasie, aż 
naostatek wszystkie ustaną, listeczki okażą 
się nieregularnie pochylone ku sobie, wre
szcie zmarnieją, opadają i lofanta wyraźnie 
ku swojemu podąża końoowi. Jeżeli zaś 
nie dopuścimy do tego, uwolnimy ją  dopóki 
czas jeszcze z jój ciemnego więzienia i wy
stawimy ją  na światło, to niebawem przy
chodzi do siebie i po k ilku dniach praw i
dłowo znów się zachowuje. Utrzymywana 
w nieprzerywanem oświetleniu lofanta zra
zu za nadejściem nocnej pory usypia, ale 
coraz słabiój i naostatek bez przerw y roz
winiętą pozostaje, tylko nie m arnieje jak



164 WSZECHŚWIAT. Nr 11.

takie, k tóre się trzym a w ciemności, lecz 
owszem utrzym uje się zdrowo. Tego m ia
nowicie dowodzą jój hodowle w ciep lar
niach na głębokiój północy, np. w A tten, 
w Norwegii, gdzie podczas letnich miesięcy 
słońce nie zachodzi (Pfefers). Ruchy, o k tó 
rych teraz mówimy, są. w yraźnie samodziel- 
nemi i zdaje się, że trudno je  inaczój u sp ra 
wiedliwić jak  przez naw yknienie rośliny do 
swego życiowego porządku. Rzecz prosta, 
że jeżeli na nią jak o  na istotę samoistnie 
żyjącą działają przem iennie w pływ y dnia 
i nocy i jeśli peryjodycznie musi swoje 
czynności do nich stosować, to się w niój 
ustala pewien porządek, ale żeby on po
tem  samodzielnie staw ał się podnietą i bez 
żadnój już  zewnętrznój pomocy w yw oływ ał 
całe szeregi zjaw isk, na to potrzeba już  cze
goś więcój niżeli samój m ateryi i siły skom- 
binowanych chociażby najsprytniój w k u n 
sztowny mechanizm. W szakże machina pa
row a np., którą co rano puszczają, a za trzy
m ują co wieczór, chociaż idzie przez lat 
kilkadziesiąt i m iała dosyć czasu do p rzy 
zwyczajenia się do peryjodycznego działa
nia i spoczynku, sama się nie poruszy, a pia
sek na wydmie peryjodycznie rozgrzew any 
we dnie a co noc oziębiany, przeniesiony 
do pomieszkania sam się ani nie rozgrze je  
ani ostygnie. Przyzw yczajenie wymaga ko
niecznie czegoś, od mechanizmu wyższego, 
co się jedynie przyzwyczaić może, a tem je s t 
chyba sama zasada czynnój samoistności ro 
śliny, rządzącój całem  jój gospodarstw em  
wewnętrznem . K rańcow i m ateryjaliści za
m ykają sobie na nią oczy, m ateryjaliści 
czerwoni wpraw dzie jój nie prześlepiają, 
ale ją  pom ijają zupełnie, bo dla nich me
chanizm jest półbogiem, sami tylko filozo
fowie uznają go otwarcie jak o  duszę roślin
ną (anim a vegetativa Arystotelesa), ale na 
nieszczęście porobili z nią w swoich speku- 
lacyjach takie nadużycia, że się w oczach 
naturalistów  zdyskredytow ali, a stąd też 
dzisiejszy nasz w yłącznie m ateryjalistyczny 
w przyrodoznawstw ie kierunek. R achując 
się w każdój żyjącój istocie z ową metafi
zyczną zasadą jój bytu, mogę sobie p rzy
zw yczajenie objaśnić jak o  ustalenie po
rządku w następujących po sobie ob ja
wach życiowych, odpowiednio do w arun- j 
ków zewnętrznych, ustalenie, k tóre do I

czasu przetrw ać jest zdolne pomimo ich 
zmiany.

W  rezultacie tego co powiedziano, widzi
my, źe ruchy odświetlne i ruchy samoistne 
składają się w równój niemal mierze na 
owe poruszenia, któi^e są senności i rozbu
dzania się powodem. W ydzieliliśm y je  
z ogółu poruszeń mimozy przenosząc je  do 
lofanty, a teraz nią się samą zajmiemy, aże
by sobie zdać sprawę z jój ruchów zw ro
tnych, oczyszczonych już  teraz ze wszelkich 
komplikacyj.

Fig. 2.

Ojczyzną czułka (Mimosa pudica) jes t 
B razylija, gdzie ma rosnąć w postaci k rza
ka, którego skrajne pędy roskładają się 
szeroko po ziemi, a środkowe wznoszą się 
prosto do góry. Na tych pędach słabo się 
rozgałęziających stoją przem iennie liście 
podwójno-pierzaste, tem się jednak od liści 
lofanty różniące, że ich drugorzędne szy- 
pułki nie w yrastają na pierwotnój grzebie- 
niowato, lecz z jój szczytu wychodzą pal- 
czasto (fig. 2) po dwie na liściach odziem-
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nych, a po cztery na dalszych. Na tych 
drugorzędnych szypułkach ustawione są, 
parkam i listeczki zupełnie do lofanty po
dobne i w tenże sam sposób osadzone na 
swoich ogonkach, tylko cokolwiek bardzićj 
wydłużonych. W  swojej ojczyźnie czułek 
jest podobno rośliną, trw ałą. W  południo
wych krajach Europy przetrzym uje po lat 
k ilka na otwartem powietrzu, u  nas zaś

Fig. 3.

hoduje się w doniczkach w pokojach albo 
cieplarniach, jest rośliną roczną o pojedyn
czym pędzie, dochodzącym łokcia‘długości; 
kw iatki jego bardzo skromne, w głów ki ze
brane, osadzone na długich ogonkach, oka
zujące się na jesień mało nas tu obchodzą 
(fig. 2). K ażdy liść składa się z trzech czę
ści, z szypułki głównej, dwu lub czterech 
drugorzędnych, wachlarzowato ustawio

nych i z listeczków dochodzących do 25 
parek na każdój drugorzędnej szypułce. 
Trzy te części połączone są ze sobą rucho
mo, zapomocą trzech stawów, które są za
razem organam i ruchu. Staw główny, na
sadowy, łączy szypułkę główną z łodygą 
(fig. 2 1). Staw wachlarzowy £ '"  łączy szy
pułkę główną z drugorzędnemi i składa 
się z dwu lub czterech części, stosownie 
do ich ilości, gdyż każda z nich osobno 
się porusza, nakoniec każda szypułka li
steczka jest osobnym stawem (4 a b). U  lo
fanty staw nasadowy i stawy szypułkowe 
są, nieruchome, same tylko listeczki się po
ruszają, u czułka zaś we wszystkich trzech 
stawach odbywają się ruchy bardzo syste
matycznie uporządkowane, w stawie nasa
dowym liść opada na dół lub się do góry 
podnosi (porówn. fig. 2 i fig. 3), poruszając 
się na płaszczyźnie łodygi, w rozległości 
około 90°. W  stawie wachlarzowatym a ra
czej w czterech jego oddziałach drugorzę
dne szypułki rossuwają się lub zesuwają ze 
sobą w kształcie wachlarza, na płaszczyźnio 
poziomej (zob. fig. 3 B }" strzałki). Stawy 
zaś parzyste listeczkowate działają ja k  przy 
ruchach sennych lofanty (fig. 2 a b), stulają, 
i rostulają listeczki na płaszczyznach skór
nych, dozwalających im się na sobie da
chówkowato układać.

(d. c. nast.).
Prof. dr W. Szokalski.

ZE WSCHODNIEJ AFRYKI.

(Dokończenie).

W  Anglii i w Ameryce odzywały się co
raz liczniejsze głosy, że byłoby hańbą po
święcić tych trzech mężów, którzy jedynie 
w celach naukowych i hum anitarnych pod
jęli się niebespiecznćj i nader uciążliwej 
podróży pomiędzy dzikiemi szczepami w głę
bi nieznanego kraju. Rząd angielski odmó
wił niestety wręcz wszelkiej inicyjatyw y 
i pomocy w odszukaniu Stanleya, tem gor
liwiej wzięły się do tego osoby prywatne, 
nawet we Francyi myśl niesienia pomocy 
Stanley owi znalazła dużo zwolenników.
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W  Niemczech natom iast uważano za obo
wiązek honorowy ratow ać ziomka swego 
E m ina paszę. Po dłuższej dyskusyi dzienni
karskiej zawiązał się liczny komitet i wydał 
w końcu W rześnia r. z. odezwę, wzywając 
cały naród niemiecki do składek na w ypra
wę do W adelai. Składki sypały się dosyć 
hojnie, sam K rupp, właściciel giserni arm at 
ofiarował 50000 m arek, trudniejszem  j e 
dnakże było zorganizowanie wyprawy sa
mej. D r P eters, założyciel kolonii wscho* 
dnio-afrykańskiej i porucznik, obecnie ka
pitan W issm ann, k tóry  dopiero co powrócił 
był z A fryki, byli w pierwszym rzędzie 
i skłonni i zdatni do ujęcia wyprawy w swe 
ręce, ale razem wybrać się nie chcieli, bo 
każdy m iał p retensyją do głównego do
wództwa. Niemniej trudny  był wybór d ro
gi. Odezwa kom itetu napom ykała już, że 
w ypraw a m iała się udać przez kolonije n ie 
mieckie, a jej celem było nietylko oswobo
dzenie Schnitzera, ale i utorow anie handlo
wi niemieckiemu nowych szlaków. Być mo
że, że marzono ju ż  w cichości o rosszerzeniu 
sfery interesów niemieckich aż na  daw niej
sze prow incyje egipskie w Sudanie. R zut 
oka na mapę naszę, dołączoną do daw niej
szych artykułów , wykaże, że z państw a W i- 
tu, należącego do niemców, prow adzi dosyć 
prosta droga do W adelai, możnaby więc tu, 
okalając posiadłości angielskie, posunąć ko 
lonije niemieckie aż nad Nil.

W szystkie te narady, plany i nadzieje 
rozw iała wieść, k tó ra  nagle ja k  grom  zw ia
stowała Europie, że Em in pasza je s t w n ie
woli u mahdego. P rzesła ł ją  d. 14 G ru 
dnia dowódzca m ahdistów Osm an Digm a 
wojskom angielskim w Suakim ie, a na do
wód przyłączył kopiją listu O m ara Saleh, 
k tóry  m iał właśnie wziąć Em ina do niewoli, 
takąż kopiją listu kiedywego, k tóry  w ziął 
S tanley dla Em ina paszy i k ilka naboi Sni- 
dera z amunicyi ostatniego. Na dniu 12 
Października 1888 roku Om ar Saleh miał 
pojąć Em ina paszę w niewolę na stacyi 
L ado, z nim razem  dostał się mahdistom 
jeszcze jeden europejczyk, O m ar dodaje, że 
jak iś  trzeci podróżny przybył do Em ina, 
ale ten się cofnął, skoroby się jednakże zno
wu ukazał, postara się go pochwycić.

W iadomości przesłanej przez wroga nie 
trzeba dowierzać, rzecz więc jasna, że po

wszechnie sądzono, iż Osman Digma chciał 
anglików zmyśloną wieścią przestraszyć, bo 
jeżeli malidi zdołał rozbić ostatnią niepod
ległą prowincyją w Sudanie egipskim, 
świadczyłoby to o wzrastającej jego potę
dze. A le mimo to niedowierzanie, zapał 
w przygotow aniu odsieczy dla Stanleya 
i Em ina paszy przygasł nieco, do czego, 
oprócz tój wiadomości z Suakimu, przyczy
niły  się rozruchy na wschodniem wybrzeżu 
Afryki; rozruchom tym poświęcimy później 
szczegółowy opis, tymczasem zestawimy re
sztę pogłosek i doniesień o Stanleyu i Emi- 
nie paszy, które w ostatnich tygodniach do
stały się do Europy.

Dnia 22 G rudnia odebrał rząd państwa 
kongowego w Brukselli telegram  guberna
tora z Banany, oddany d. 21 t. m. w San 
Thomó, który zawiera tekst listu Stanleya 
do T ippu Tippa, a brzmi w dosłownym 
przekładzie:

Banalya (Banalai) 17 Sierpnia 1888 r.
Szeikowi Ham ed ben Mohamed (Tippu 

T ipp) jego szczery przyjaciel H enry  S tan
ley liczne pozdrowienia!

Mam nadzieję, że zdrowie Tw oje jest ró 
wnie wybornem, ja k  moje i że takiem z a 
wsze było podczas mej nieobecności nad 
Kongiem. Mam dla Ciebie dużo nowin, 
którem i się podzielę, gdy stanę przed Tobą.

Ze 130 wangwanami, 3 żołnierzami i 66 
ludźmi Em ina paszy stanąłem tu  dziś rano, 
upłynęło właśnie 82 dni od mego rosstania 
się z Em inem  nad Nyanzą (prawdopodo
bnie Nyanzą A lberta, przyp. tłumacza) a w 
całej podróży straciliśmy tylko trzech lu 
dzi: dwu się utopiło, a trzeci uciekł.

Znalazłem  białego, którego szukałem, 
Em in pasza miewa się zupełnie dobrze, ró 
wnież i Casati. Em in posiada kości słonio
wej podostatkiem , liczne stada z tysiącami 
sztuk bydła, kozy, drób i dobytek wszel
kiego rodzaju. Jest on dobrym i uprzej
mym, a naszych ludzi tak białych jak  czar
nych suto obdarował, tak, że jego szczodro
bliwość większą być nie mogła. Żołnierze 
jego  ubóstwiali naszych czarnych, że przy
byli z tak  daleka, aby im torować drogę, 
a wielu z nich chciało natychm iast razem 
ze mną opuścić kra j, ale prosiłem ich, żeby 
jeszcze kilka miesięcy zaczekali, dopóki nie 
powrócę od wodospadow Jam buja, skąd
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miałem zam iar zabrać pozostawionych tam 
ludzi i towary. Prosili Boga, żeby mi dał 
siły do spełnienia tego zamiaru, oby Bóg 
wysłuchał ich modlitw.

A cóż Ty, drogi przyjacielu, zamyślasz? 
dwa razy tę drogę (z Jam buja do Wadelai, 
przyp. tłumacza) przebyliśmy i wiemy, 
gdzie jest dobrą a gdzie złą, gdzie je s t obfi
tość, a gdzie brak żywności i gdzie się znaj
dują, odpowiednie miejsca odpoczynku. 
Z niecierpliwością, oczekuję wiadomości od 
Ciebie, jeżeli chcesz mi towarzyszyć, zgoda, 
jeżeli nie i na to zgoda, samemu Ci to p o 
zostawiam. Zabawię tu  10 dni, a potem 
posunę się zwolna naprzód w kierunku 
wielkiej wyspy oddalonej stąd dwie godzi
ny drogi, poza tą wyspą znajdę stosowne 
miejsce na koczowisko i dostatek żywności 
dla mych ludzi. Jakiekolw iek będą wia
domości, k tóre T y mi przyślesz, sprawią 
one mi, ja k  zawsze, w ielką przyjemność. 
Jeżeli masz zam iar przybyć, przybywaj 
spiesznie, gdyż wyruszę jedenastego dnia 
rano. Wszyscy biali mają się dobrze, ale 
pozostawiłem ich w W adelai oprócz W illia
ma, który mi towarzyszy. S tanley”.

Przytoczyliśm y list Stanleya w całości, 
bo naprzód jest on, jak  twierdzi rząd pań
stwa kongowego autentycznym , a następnie 
jestto  pierwszy znak życia sławnego po
dróżnika podw uletniem  oddaleniu się z E u 
ropy. W ystosowany do Tippu T ippa nie 
ma on atoli zamiaru opisywać przebiegu 
dotychczasowej podróży, a tem mniej dal
szych planów, lecz stara się podaniem szcze
gółów o obfitej żywności i bogactwie Em ina 
paszy w płynąć na potężnego araba, żeby 
dostawił Stanleyow i nowych ludzi. W szyst
ko inne, co nas interesuje trzeba chyba wy
kombinować z osnowy listu.

W idzimy przedewszystkiem, że Stanley 
pisząc o zapasach nad Jam bują nie wspo
mina nic o rozbiciu karawany Barttelota, 
a musiał chyba o tem ju ż  wiedzieć, bo prze
cież ludzi, o których prosi T ippu Tippa 
miał mu właśnie B arttelot dostawić. Miej
sce zresztą, skąd list datowany, Banalya 
czy Banalai nie mogło się znajdować daleko 
od stacyi wodospadowej, gdzie bawił Tippu 
Tipp, bo od wysłania posłańca z listem daje 
temu arabowi tylko 10 dni do przygotow a
nia się i nadejścia do Banalyi; w każdym
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razie miejscowość ta leży w okolicy niezba
danej jeszcze.

Na domysłach musimy także poprzestać, 
jeżeli mamy odpowiedzieć na pytanie, w ja 
kich okolicznościach nastąpiło spotkanie się 
Stanleya z Eminem i jakie były dalsze pla
ny każdego z nich. Em in, ja k  ju ż  zazna
czyliśmy, oświadczył kilkakrotnie, że nie 
powróci ze Stanleyem, ale widocznie ludzie 
jego mieli inne pragnienia, jeżeli chcieli 
się przyłączyć do Stanleya. Być więc mo
że, że party  przez nich zachwiał się Em in 
pasza, ale odłożył ostateczną decyzyją, aż 
Stanley powróci z Jam buji. Również nie- 
pewnem jest, jaką drogą wróci Stanley 
z W adelai, on sam tego przed opuszczeniem 
Europy nie wyjaśnił, a i mocodawcy jego 
trzym ają dotąd rzecz w tajemnicy, bo albo 
ma Stanley skryte jak ie  zamiary, albo chce 
poprostu zrobić niespodziankę. Do Konga 
wracać nie ma widocznie zamiaru, bo na 
cóżby udawał się do Banalai i z powrotem. 
Jeżeli atoli miał zam iar wrócić na brzeg 
zanzibarski, będzie to trudnem , albo wprost 
niemożebnem przy obecnych zawikłaniach 
wojennych w tych okolicach.

Skoro powrót Stanleya z Banalyi do Ny- 
anzy A lberta trw ał znowu 82 dni, powinien 
on był tam stanąć 17 Listopada a najdalej 
w początku G rudnia być w W adelai, jeżeli 
zaś tymczasem Om ar Saleh zdołał wziąć 
Em ina do niewoli, mógł Stanley albo także 
wpaść w ręce mahdistów albo się cofnąć. 
Nieco więcej światła rzucą na podróż S tan
leya do Nyanzy A lberta  i spotkanie się 
z Eminem jego  listy przysłane równocześnie 
do stacyi wodospadowej a adresowane do 
rządu państwa kongowego; spodziewają się 
ich w M arcu w Brukseli.

Na wiadomość o późniejszych zajściach 
w W adelai i odwrocie Stanleya pewnie d łu 
go jeszcze czekać będzie trzeba, wiadomo 
tylko z doniesień kapitana H odister ze sta
cyi Bangala i porucznika B aerta, że Stan
ley zabrał z powrotem do W adelai 250 lu 
dzi i wielkie zapasy, doszła też i o Eminie 
paszy wiadomość z Chartum u, według niej 
miał wprawdzie Emin dostać się do niewoli 
w pobliżu Lado, ale udało mu się później 
uciec, inny znów poseł z Chartum u twier
dzi, że Emin pobił k ilka razy wojska mah- 
dego, że atoli w ubiegłej jesieni mahdi wy
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stał do W adelai arm iją, składającą, się 
z 6000 derwiszów, o której losie dotąd nic 
nie wiadomo.

Pozostaje nam  jeszcze krótka w zm ianka
0 stosunkach nad Nyanzą W iktory i m iano
wicie w państwach Ugandzie i Unjoro. P o 
dług opowiadań kupców wracających ze 
w nętrza A fryki i listów m isyjonarzy, m iał 
M wanga, kabaka (t. j . król) U gandy odda- 
w na skłaniać się do m ahom etanizm u i o ta
czać się samymi arabam i, chrześcijan nato
miast prześladować, dostarczał on też a ra
bom rocznie do 100000 niewolników (?). 
Ale nagle, niewiedzieć wskutek jak ich  zajść 
postanowił pozbyć się arabskiój straży p rzy 
bocznej i roskazał wywieść ją  na skalistą 
wysepkę jeziora W iktory i, gdzie mieli z g ło 
du poumierać. O planie tym dowiedzieli 
się arabow ie przed czasem, otoczyli więc 
pałac Mwangi i w ypędzili go z k ra ju , a na 
tronie osadzili b ra ta  jego, ale zawiedli się
1 na nim, gdyż nowy król zaczął zwolna 
najważniejsze urzędy powierzać chrześcija
nom, chcąc przez to zrównoważyć wpływ 
arabski. A rabow ie chwycili się więc rad y 
kalnego środka, króla nowego pozostawili 
w praw dzie na tronie, ale wypędzili wszyst
kich chrześcijan, a U gandę ogłosili jak o  
państwo mahometańskie. Podług  innych 
wersyj mieli arabowie osadzić trzeciego b ra
ta na tronie, a następstw em  tego było w y
buchnięcie wojny domowój.

W ojny domowe przy  zm ianie tronu  są 
w Ugandzie legalne, aby to wytłum aczyć 
podamy kró tk i opis tam tejszych urządzeń 
państwowych, idąc za opowiadaniem  misy- 
jonarza  szkockiego d ra  Felkina, uważamy 
bowiem, że z powodu wielkiego w pływ u, 
ja k i potężne państwo ugandzkie wywiera na 
stosunki A fryki środkowej, opis tak i nie bę
dzie bez zajęcia.

Społeczeństwo wagandzkie rospada się 
na cztery stany: niewolników, włościan (ba- 
kopi), urzędników  niższćj rangi (batongoli) 
i urzędników wyższój rang i (bakungu). 
Stan bakopi jes t najliczniejszy i stanowi 
podstawę państwa, z nich rek ru tu je  się w oj
sko, które sławę i zabory wagandczyków 
rosszerzyło daleko i szeroko w okolicach 
wielkich jezior. Ci, k tó rzy  się odznaczą 
w wojnie zostają wyniesieni do stanu ba
tongoli i zostają naczelnikam i m niejszych

części kraju , nadzór zaś nad nimi prowadzą 
bakungu. Godność batongoli jest osobista, 
dzieci bowiem w racają do stanu bakopi. 
B akungu zasiadają w najwyższćj radzie 
państwa, w ładzę wykonawczą ma król, ka- 
tikiro t. j. kanclerz, którego król mianuje 
i trzej najmożniejsi bakungu, urząd tych 
trzech bakungu jest dziedzicznym.

Po opróżnieniu tronu przez śmierć panu
jącego wybierają trzój dziedziczni bakungu 
następcę spomiędzy synów zmarłego, zwy
kle zaś pada wybór na niepełnoletniego, 
w którego im ieniu rządzi m atka i oni, a kto 
zwycięży ogłasza swego pupila kabaką.

D r Nadmorski.

W IE ZA TRZECHSETMETROWA.
(Dokończenie).

Powiem y teraz parę słów o pewnem 
ciekawem urządzeniu, które niemało przy
czyniło się do ułatw ienia i przyśpiesze
nia robót około wieży wznoszonej przez 
Eiffla. Dopóki bowiem budowa posiada
ła  wysokość k ilku metrów, podawanie 
i spajanie sztuk żelaza nie przedstawiało 
żadnych trudności; aliści wkrótce zaszła 
konieczność wynalezienia przyrządu, k tóry
by mógł podawać robotnikom  zawieszonym, 
naw zór pająków, pośród sieci metalowćj, 
wielkie sztuki żelaza. P rzyrząd  ten powi
nien by ł posiadać możność posuwania się 
we wszelakich kierunkach, nieustannie za
bierać m ateryjały  budowlane w dole i do
starczać je  robotnikom  u góry.

Żądany przyrząd został w kilka ty 
godni skonstruowany przez jednego z in 
żynierów p. Guyenet, według wskazań głó
wnego inżyniera. Zasada żórawia (la grue 
de montage), tak bowiem będziemy nazy
wali ten przyrząd, jest pod względem kon
strukcyjnym , nadzwyczajnie prosta: do
żebra filarowego przyszrubow any jest ga
nek żelazny, mogący posuwać się wzdłuż 
żebra; do ganku przymocowana jest rama, 
a w niój na osi poziomój osadzona jest 
sztaba żelazna odpowiednio długa i wy-
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Fig. 5. Żóraw (la grue de montage) użyty przy budowie wieży Eiffla.
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trzym ała, mogąca być pochylaną, dowolnie 
oraz w praw ianą w ruch obrotowy naokoło 
osi żebra. Zapomocą sztaby oraz systemu 
bloków można podejmować na łańcuchu 
z ziemi ciężary i nietylko dźwigać je  w gó
rę, ale skierowywać w żądane miejsca b u 
dowli przyległe danemu żebru. Cały ten 
p rzyrząd • wraz z ramą i gankiem  waży 
12 0 0 0 %  i jest w stanie podnieść ciężar 
3000 kg. Załączona rycina przedstaw ia 
żórawia podczas roboty (fig. 5).

Cztery takie żórawie podnosiły części 
składowe wieży pomiędzy dołem a p la t
formą pierwszego piętra, a będąc przesu
wane z żebra na żebro i z jednój belki na 
drugą, dostarczały m atery jału  do właści
wych miejsc przeznaczenia. „Byłto widok 
zajm ujący,” powiada jed en  z widzów, ,.jak 
cztery te przyrządy czepiały się belkow ania 
wieży, zw racały to na prawo, to na lewo, 
ku  w nętrzu lub na zew nątrz wieży i po
dejmowały co moment z dołu sztuki żelaza, 
k tóre niebawem znikały w przestrzeni, za
pewne spocząwszy każda we właściwem 
m iejscu.”

Poczynając od drugiego piętra, czyli od 
115 metrów wysokości, musiano wprowa
dzić pew ną zmianę w budowie żórawi. Na 
tćj wysokości przecięcie wieży znacznie 
już zmalało i cztery wielkie filary zjedno
czyły się w je d n ę  czw orokątną piram idę
0 bokach wygiętych; tak  więc liczba ich 
stała się zbyteczną; zastąpiono je  więc przez 
dwa tylko żórawie, przesuwane wzdłuż p ro 
stopadłych słupów, k tó re w liczbie czterech 
ciągną się aż do platform y trzeciego piętra
1 tw orzą kanał, w którym  później będą się 
posuw ały windy. R ysunek powyższy od 
nosi się właściwie do tych dw u ostatnich 
wind.

Gdy robota przekroczyła pierwsze piętro, 
zwx’ócono na to uwagę, że procedura pod
noszenia m ateryjałów  z ziemi zapomocą żó
raw i wprawianych w ruch ręką ludzką, jes t 
zbyt powolną; pod wpływem tej myśli 
umieszczono na pomoście pierwszego piętra 
lokomobilę o sile sześciu koni. Obecnie żó
rawie poruszane przez tę lokomobilę zabie
ra ją  z ziemi potrzebne m ateryjały i dostar
czają je  na pomost pierwszego piętra; tu 
przygotow ane wagoniki zab ierają  m atery
ja ły  i po szynach dostaw iają je  do miejsca

pomostu, skąd już  inne żórawie podnoszą je  
wyż^j. Na pomoście drugiego piętra wieży 
również stoi obecnie m otor parowy, podno
szący żelazo zapomocą żórawi aż do swoje
go poziomu. Nareszcie na wysokości 197 
m etrów trzeci motor chwyta sztuki z po
przedniego piętra i podaje je  żórawiom po
wyżej umieszczonym. W idzim y z tego, że 
robota jes t ciągłą i niepodlegającą przerwie 
ani na chwilę. W ogóle wieża trzechsetme- 
trowa od początku aż do końca przedstawia 
szereg nader ciekawych zastosowań i u lep
szeń technicznych.

W ieża, ściśle biorąc, przedstawia się nam  
jako  olbrzym i filar jakiegoś kolosalnego 
mostu. Jes t ona filarem mostowym ze wzglę
du na technikę budowy, na m ateryjał do niej 
użyty i kształt swój osobliwy, niezbyt się 
podobający na pierw szy rzu t oka. Metoda 
zastosowana przy budowie wieży jest tak 
dalece charakterystyczna, odmienna od zwy
kłej metody stawiania wielkich budowli, że 
zwrócimy na nią tutaj uwagę. Zwykle u stóp 
takiśj budowy znajdują się w arsztaty, do 
których biura przedsiębiorstwa nadsyłają 
tylko m ateryjały, jedynie zgruba obrobione, 
oraz odnośne rysunki i plany; monterzy i na
czelnicy robót obowiązani są według tych 
planów na miejscu sztuki żelaza przycinać, 
przewiercać, przypasowywać oraz wolno im 
w potrzebie naw et uzupełniać własnym do
mysłem braki w planach. P rzy  stosowaniu 
tej metody, pozostawia się wiele inicyjaty- 
wie i uzdolnieniu wykonawców. W  podo
bny sposób, między innemi, stawiany był 
niedawno sławny most na rzece F orth  
w Szkocyi, powyżej Edynburga. Most ten 
ma 1450 metrów długości, a dwie jego a r 
kady m ają po 500 m etrów szerokości; sze
rokość tych arkad byłaby już  wystarczająca 
do projektow anego mostu przez kanał La 
M anche.

W cale inaczój jest budowana wieża Eiffla. 
W arsztaty  wieży nie otrzym ywały wcale 
niezliczonych rysunków lub epiur, któremi 
były literalnie zasypywane warsztaty mostu 
Forthskiego. Do w arsztatów na polu Mar* 
sowem nadchodziły tylko sztuki żelaza już 
gotowe, doskonale wykończone i opatrzone 
każda właściwym numerem. Nie potrzeba 
tu  dobierać m ateryjałów , zadanie m ontera 
polega jedynie na dokładnem i szczelnem



przypasowaniu każdej sztuki we właściwem 
jój miejscu. Stosownie do surowego ros- 
porządzenia głównego inżyniera ani jedna 
dziura nie była zrobiona w sztukach żelaza 
nadchodzących do warsztatów, ani jeden 
kant nie był przycięty, z matematyczną, do
kładnością i pewnością musi ona przylegać 
do poprzedniój swojej sąsiadki w budowie. 
O tyle łatwiejszem  jest zadanie montera, 
który nie potrzebuje co moment wpatrywać 
się w ogromne epiury i drżeć nieustannie, 
czy robota jego zgadza się z planem; w ar
sztaty więc wieży Eiffla są zupełnie nieza
leżne pod względem roboty od prac biura 
studyjów i jego badań, muszą one tylko śle
po wykonywać zgóry zarządzoną robotę.

Biuro studyjów firmy Eiffel wykonało 
w ciągu tych kilku lat niezmierną moc ry 
sunków i planów' potrzebnych do budowy 
wieży. Dość powiedzieć, że każda sztuka 
żelaza, których wieża potrzebuje 12000, zo
stała wyrysowana na planie specyjalnym; 
12000 planów—istna to góra rysunków ma
jąca na celu zbudowanie góry żelaznej. Za
pewne, pod względem ilości rysunków, fir
ma Eiffel tym razem  przewyższyła wszyst
kie swoje poprzednie roboty, takie, ja k  
w iadukty w Garabicie, w Taries, mosty 
w Bordeaux, w Portugalii, Kochinchinie, 
prace około kanału Panamskiego i t. d. Na 
wszystkich tych rysunkach i planach wieży 
wym iary i liczby nie zostały otrzymane ła 
twą metodą epiurów, ale każda liczba zna
lezioną została przy pomocy logarytmów
0 trzech znakach dziesiętnych, z prawdopo
dobnym błędem mniejszym niż '/ l0 milime
tra. W  całśj robocie przebija się pewność
1 przewidywanie, nic tu  zgoła nie pozosta
wiono losowi, nic wypadkom i ew entualno
ściom warsztatowym. Pod  tym względem 
wieża Eiffla zasługuje na uwagę inżynierów, 
którzy, niestety, zbyt często polegają na tak 
zwanych liczbach praktycznych.

W ieża Eiffla, jako najwyższy obecnie filar 
mostowy na ziemi, zasługuje na to, ażeby 
zająć miejsce na wystawie paryskiej w 1889 
roku. F ila ry  poprzednich robót tego sa
mego inżyniera, naprzykład  sławnego wia
duktu  w Garabicie, dochodziły już wysoko
ści 60 metrów, z tego powodu musiał on 
już  wtedy zwalczać niejedno uprzedzenie. 
F ila r mostowy na placu Marsowym dojdzie
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wysokości 300 metrów: znamionuje to no
wy krok naprzód w inżynieryi. Gdy po
zwolimy unieść się wyobraźni, nic nam nie 
przeszkodzi widzieć w przyszłości, może 
niedalekiej, mosty, których arkady, szero
kie na 500 metrów, opierać się będą o filary 
tój wysokości co wieża Eiffla. Obecna wie
ża jest, bądźcobądź, dowodem możliwości 
istnienia, jeżeli nie mostów, to filarów mo
stowych o wysokości 60, 100, 120, 150 a n a
wet 300 metrów. W  znaczeniu tem wieża 
jest pomnikiem sztuki inżynierskiej nielada. 
Kształty jej wysmukłe zostały ściśle obli
czone i wykombinowane.

Pod innym  jeszcze względem budowa tej 
wieży stanowi przełom w technice. Gdy 
przystępowano do je j budowy powstały za
rzuty  w rodzaju, że robotnik na tej wyso
kości nie będzie mógł pracować, gdyż bę
dzie doznawał zawrotu głowy i podlegał na
stępstwom rozrzedzonego powietrza. W i
dzimy dziś, ja k  bezzasadnemi były te zarzu
ty. Bobotnicy firmy Eiffel, ci sami, którzy 
już  pracowali w Garabicie, Taries, w Ko
chinchinie, bez wielkich wysiłków zbudo
wali ten kolos z żelaza i względy powyższe 
wcale się im odczuć nie dały. A  wysokość 
to doprawdy niemała, na której musieli 
oni pracować: wystawmy sobie piętnaście 
wysokich kamienic w Warszawie, posta
wionych jedna na drugiej, a otrzymamy 
wyobrażenie o wysokości, na której robo
tnicy Eiffla pracować muszą. Co się tyczy 
rozrzedzenia powietrza, to zarzut ten był 
a priori bezzasadny, boć wiemy, że aeronau- 
ci z wysokości 8000 metrów wracali bez 
szwanku, że na płaskowzgórzu Tybetań- 
skiem, wyniesionem na 5000 metrów nad 
poz. morza, ludzie nietylko żyją, ale nawet 
pracują, to samo dzieje się na wysokich pła- 
skowzgórzach Ameryki południowój i t. p.

Przejdźm y z kolei rzeczy do sposobów 
dostawania się na wieżę. Przedewszystkiem 
w tym celu będą istnieć windy rozmaitych 
systemów, udoskonalonych specyjalnie dla 
wieży. W indy będą doprow adzały chci
wą wrażeń publiczność na wysokość 276 
metrów. Nadto aż na sam szczyt z dołu 
będą prowadzić liczne schody, ukryte w dra- 
peryjach żelaznych wieży, o bardzo łago- 
dnem wejściu. Lecz perspektyw a przeby
cia 1700 stopni może niezbyt będzie ponę
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tną dla wielu. Tacy turyści będą mogli 
korzystać z pomienionych wind. Co się 
tyczy szybkości tych ostatnich, k tóra m o
głaby nie dla wszystkich być przyjem ną, 
to nie przekroczy ona 50 centym etrów na 
sekundę; tym sposobem przebycie 30 m e
trów windą mogłoby być dokonane w jednę 
minutę, a dodając '/2 m inuty na możliwe 
zatrzym ania, otrzym amy 1 '/2 m inuty; p rzy  
takiej szybkości w 15 m inut możnaby sta
nąć na szczycie wieży. K ażda kabina w in
dy może pomieścić 10 osób, a że odjazdy 
następow ać będą w odstępach półtoram inu- 
towych, więc w godzinę można będzie prze
wieść 400 osób.

Co się. tyczy urządzenia wieży, to na pier- 
wszem piętrze, zajm ującem  4 200 m2 po
wierzchni, będą się znajdow ały cztery re- 
stauracyje, cztery sale, każda po 57 m d łu 
gości i 15 m szerokości i cztery w ew nętrzne 
balkony, prócz tego na zew nętrznej stronie 
pierwszego piętra będzie urządzona galery- 
ja  szeroka na 3 m etry, po której publicz
ność będzie się mogła przechadzać. P o 
wierzchnia drugiego piętra  m a wynosić 
1400 w 2 i tu  będzie się również znajdować 
restauracyja oraz k ilka obszernych sal; n a 
około tego piętra  będzie urządzona galery- 
ja , z którój otw iera się piękny widok na 
Paryż. J a k  powiedzieliśmy, wieża będzie 
dostępna dla publiczności tylko do wyso
kości 276 metrów, ponad tem ostatniem pię
trem  będzie jeszcze się znajdow ał gabinet 
głównego in icyjatora wieży, oraz nad nim 
obserw atoryjum  meteorologiczne.

Zadawano sobie pytanie, ja k a  może być 
am plituda wahnięć filaru, mającego 300 m e
trów  wysokości, pod wpływem huraganów , 
których siła wraz z oddaleniem od ziemi, 
ja k  wiadomo, rośnie. Otóż z rachunku ja 
koteż z badań, przeprow adzonych nad kom i
nami fabrycznem i, okazało się, że najw ięk
sze odchylenie od pionowego k ierunku  w ie
ży nie powinno przekroczyć 10—15 cm. T a 
kie wahnięcie może ujść naw et uwagi tu ry 
sty znajdującego się podczas huraganu na 
szczycie wieży.

Co się tyczy w pływ u elektryczności a t
mosferycznej, to obawa piorunu dzięki fizy
kom francuskim  B ergerow i, M ascartowi 
i Becquerełowi okazała się płonną. Za ich 
poradą dwa przew odniki w postaci dwu ru r

z lanego żelaza, długich na 124 metry i na 
‘/a m etra szerokich, odprowadzają nadm iar 
elektryczności do pokładu obfitującego 
w wodę (7 m pod poziomem placu M arso
wego). Następnie gałeryje, balkony i wo
góle miejsca, które będą odwiedzane przez 
ludzi, zostały zabespieczone od piorunu za
pomocą konduktorów. Tym  sposobem ta 
ogrom na budowa żelazna, zespolona ściśle 
z gruntem  wilgotnym zapomocą przew odni
ka, cała przedstaw ia obecnie olbrzymi pio
runochron, dzięki którem u okolica w pew 
nym prom ieniu jest zabespieczona od ude
rzeń piorunu zupełnie. Nawet podczas lata 
burzliwego 1888 r., gdy w Paryżu i okoli
cach szczególnie często biły pioruny, ani 
razu wieża, ju ż  wówczas wysoka, nie była 
uderzona przez piorun.

Ze szczytu je j, przynajm niej podczas wy
stawy, fala światła elektrycznego będzie 
oświecać plac wystawy i Paryż. Będzie 
więc ona zarazem spełniała zadanie olbrzy
miej latarni morskiej.

Obecnie pozostaje nam nadm ienić o ko
rzyściach naukow ych, wynikających z po
stawienia wieży trzystum etrow ej. Pod  tym 
względem przytoczym y tu  niektóre w yjątki 
z mowy uczonego francuskiego p. M. Heryó- 
M angon, wypowiedzianej na posiedzeniu 
francuskiego towarzystwa meteorologicz
nego:

„W praw dzie, mówił on, niektóre obser- 
w atoryja posiadają wieże murowane, ale te 
ostatnie przedstaw iają wogóle bardzo nie
dogodne miejsce do ustawienia przyrządów  
m eteorologicznych. Słońce rozgrzewa mu- 
ry  takiej budowy, przeto w pobliżu ich wy
tw arzają się szczególne w iry powietrzne, 
k tóre u trudn iają  spostrzeżenia dotyczące 
deszczu, m gły, śniegu i rosy; wszelkie spo
strzeżenia co do wilgotności i ciepła powie
trza  stają się przeto niedokładne i błędne. 
P ro jek t wieży trzystum etrow ej przedstawia 
szczególne znaczenie dla meteorologa. Mo
żna będzie w tedy dokonać wielu bardzo 
ciekawych spostrzeżeń, z których przyto
czymy tutaj chociażby takie, ja k  prawo 
obniżania się tem peratury  wraz z wzrostem 
wysokości, oraz zm iany w wiatrach, w obło
kach. Ilość deszczu padającego na rozm ai
tej wysokości w jednym  kierunku piono
wym dotąd rozmaicie była oceniana. Kwe-
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styja ta mogłaby być skutecznie rosstrzy- 
gnięta po upływie lat kilku przez notowa
nie obserwacyj nad 15-ma pluwijom etram i 
ustawionemi na rozmaitych wysokościach 
wieży.

M gła, tum any, rosa wielokrotnie układa
ją. się nad powierzchnią ziemi w warstwach 
nieprzenoszących 300 m grubości, możnaby 
więc badać te meteory na grubość całój 
warstwy: badać naprzykład powietrze na 
tój przestrzeni, mierzyć objętość wody w po
staci kropelek, zawieszonej w każdój w ar
stwie. Objętość jój musi być znaczniejszą, 
niźli objętość par wodnych; znajomość tych 
rzeczy mogłaby nam wytłumaczyć, dlaczego 
obłoki niewielkie pod względem objętości, 
niekiedy wylew ają na ziemię znaczne ilości 
wody.

S tan hygrom etryczny powietrza zmienia 
się wraz z wysokością. Byłoby rzeczą ła
twą zbadać te zmiany, gdyby umieścić na 
znacznćj od siebie odległości przyrządy. 
Również parowanie przedstawiałoby wtedy 
wdzięczne pole do badań.

E lektryczność atmosferyczna, co do któ- 
rćj mamy dotąd jeszcze bardzo niepewne 
wiadomości, na wieży mogłaby być dokła
dnie badaną. Różnica napięć elektrycznych 
pomiędzy dwoma punktam i odległemi od 
siebie o 300 m  prawdopodobnie musi być 
znaczną i mogłaby dać powód do rozleglej - 
szych spostrzeżeń.

Prędkość w iatru wogóle wzrasta szybko, 
wraz z oddaleniem od powierzchni ziemi, 
wieża pozwoli określić ściśle prawo powię
kszania się tej prędkości przynajmniej do 
wysokości 300 m, a możeiwyżój cokolwiek. 
Określenie to, niezależnie od znaczenia teo
retycznego, może przynieść jeszcze niemałą 
korzyść aeronautyce.

Przezroczystość powietrza mogłaby ró 
wnież być przedmiotem badań w warunkach 
wyjątkowo dogodnych, albo w kierunku 
pionowym, albo w kierunkach dowolnie 
nachylonych.

Niezależnie od tych spostrzeżeń meteoro
logicznych, które mają być przedmiotem 
moich badań '), wieża pozwoli na wiele in-

') P. Herve-Mangon został dyrektorem  pomie- 
nionego obserwatoryjum meteorologicznego na 
szczycie wieży.
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nych niesłychanie doniosłych badań. Na- 
przykład pozwoli ona na sporządzenie ma
nometrów o ciśnieniu 400 atmosfer, które 
będą mogły służyć do sprawdzania mano
metrów przy prasach hydraulicznych, po
zwoli na urządzenie wahadeł, których każde 
wahnięcie trwałoby '/4 minuty i t. d. Co 
się tyczy badań astronomicznych, to chociaż 
bez wyjątku prawie, astronomowie czyto 
francuscy, czy inni, odmawiają pod tym 
względem znaczenia wieży Eiffla, z tem 
wszystkiem może ona mieć niejakie znacze
nie dla astrofizyki. Mianowicie spektro
skopy przeznaczone do analizowania świa
tła  słońca i gwiazd, do zaznaczania ruchów 
własnych gwiazd przez posuwanie się linij 
widmowych, funkcyj onowałyby lepiój na tój 
wysokości, niż na poziomie ziemi. U sunię
cie wpływów kurzu i miejscowej mgły po
zwoliłoby śledzić bieg słońca o wiele bliżój 
widnokręgu. Stąd wynika wielka korzyść 
dla badań nad linijami ziemskiemi (telury- 
cznemi),powstałemi z pochłonięcia promieni 
słonecznych przez atmosferę.

P rzyrząd do zdejmowania fotografij słoń
ca lub księżyca również mógłby oddać pe
wne przysługi, okazałoby się to szczególniój 
podczas przejść M erkurego albo zaćmień 
w pobliżu poziomu. Fotografije gwiazd lub 
mgławic, widoki fizyczne księżyca i planet 
mogłyby być badane i zdejmowane w kie
runkach o wiele dogodniejszych, niż to ma 
miejsce na ziemi. Teleskop umieszczony 
na szczycie wieży mógłby niezawodnie przy
nieść pewne korzyści nauce”.

Na zakończenie powiedzmy kilka słów 
o estetycznej stronie wieży Eiffla. Niejeden 
zapewne, widząc tę siatkę metalową niepo
miernie długą, wspartą na pochyłych ko
lumnach, jakby  nogach rozwartych, powie, 
że forma ta  nietylko nie jes t ładną, lecz 
nawet jest brzydką i nieestetyczną. A  je 
dnak sąd ten będzie cokolwiek przedwcze
sny. Nam się zdaje, że ocena piękności tój 
wieży nie do nas należy. W raz z wieżą 
Eiffla czujemy jakby tchnienie nowego wie
ku, nowej epoki i nowych pojęć. Budowa ta 
z żelaza jest zwiastunem całego szeregu po 
dobnych gmachów może niemniejszych, pod 
wpływem których w estetyce drzewa i mu
rów musi zajść przew rót radykalny. Formy 
żelazne nie mogą przecież kształtować się
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na wzór tamtych, gdyż podlegają one innym  
prawom  fizycznym. S tyl żelazny potrosze 
przestaje być nowością, w sztuce i próbki 
jego mamy naw et w W arszawie (wieżyca 
kościoła kalwińskiego na Lesznie). W re 
szcie ogromem swoim wieża Eiffla przecho
dzi wrszystko co dotąd na ziemi zbudow a
no—poprostu w zmysłach naszych nie mamy 
dziś jeszcze skali do sądzenia tego kolosu 
żelaznego.

Stefan Stetkiewicz.

SPRAW OZD A N IE.

Dra Hermana Hagera, Wykład chemii farmaceutycznej 
w 126 lekcyjach, przełożył A/iaksymilijan Flaum. W ar
szawa, 1889, nakład  W. Karpińskiego.

Na uczczenie setnej rocznicy istn ienia swojej 
apteki p. Karpiński przeznaczył odpowiedni fun- 
dusz na w ydanie dużego tomu o 800 stronicach, 
ozdobionego znaczną liczbą starannych rysunków, 
a w treści zaw ierającego w ykład chem ii dla po 
czątkującego farm aceuty. Książka ta, napisana 
przez ap teka rza—więc autora obeznanego z po trze
bam i czytelników, dla których ją  przeznaczał — 
w oryginale prędko doczekała sig czterech wydań 
i pozyskała obszerne uznanie, pomimo, że p iśm ien
nictwo niem ieckie posiada ogrom ną obfitość pod
ręczników chemii o rozm aitym  zakresie i przezna
czeniu. W rzeczy samej je s t to książka doskona
ła  pod względem w yboru m ateryj ału i sposobu 
przedstaw ienia rzeczy, jedyna  znana mi książka, 
w której p rak tyka—i to g ruba  p rak tyka  ap teka r
ska — spotyka się na jednej i tej samej stron icy  
z teoryją, a owocem spotkania nie je s t śmieszność 
ani krzywda jednej lub drugiej strony, lecz praw 
dziwy pożytek czytającego. A utor nie żałuje t r u 
du i obm yśla mnóstwo środków, żeby swego ucznia 
przygotować, oświecić, pokierować i zachęcić, a czy
ni to  tak  dowcipnie, że ani częste pow tórzenia za
sadniczych wiadomości nie nużą, ani bogactwo 
szczegółów nie przeciąża, ani przydłużaze zatrzy
mywanie się nad jednem  nie wygląda na gadul
stwo. P rzy tem  w szystkiem , jak  na niem ieckiego 
pisarza arcyrzadki przym iot: b rak  pedante ry i.
Książka jest ułożona sw obodnie, bez tego tła  szko" 
larstw a, jakiem  cechują się zwykle książki n ie
mieckie. N ie jest to  wcale pons asinorum, k tóry , wy
kuty na pamięć, zapewniłby dobry stopień na egza
m inie, ale książka zm uszająca, pow iedzieć można, 
do myślenia, do nowego grupow ania w umyśle za
czerpniętego z niej m ateryjału . Zresztą, obok rze
czy głównej, konsekw entnie choć nie pedantycz. 
nie przeprowadzonej, taka tu  obfitość w ycieczek 
na sąsiednie pola nauk spokrewnionych z ehem iją ,

że, z własnego doświadczenia sądząc, pewny je 
stem, iż każdy bez w yjątku czytelnik znajdzie 
mnóstwo ciekawych a może i nieznanych sobie 
szczegółów. W edług mego osobistego zdania książ
ka H ogera jest jednym  z najlepszych nabytków 
naszej literatury  w czasach ostatnich i zasługuje 
przeto na szczegółowe rospatrzenie.

„W ykład chem ii farm aceutycznej11 jest rozdzie
lony na 126 lekoyj. Z tego 58 lekcyj a na liczbę 
stronic — blisko trzecia część książki jest zajęta 
przez wstęp, zaw ierający mnóstwo wiadomości 
ogólnych, a głównie te  ustępy z różnych działów 
fizyki, o których nieustanuie pam iętać musi che
m ik lub farm aceuta. Użyteczność tego wstępu jest 
oczywista. Sam autor w przedmowie zeznaje, że 
książkę swoję przeznaczył dla czytelników, którzy 
niekoniecznie skończyli kurs gim nazyjalny. Tem 
pożyteczniejsze będzie takie streszczenie fizyki dla 
czytelnika polskiego, k tó ry , chociażby i przeszedł 
szkoły średnie, o fizyce może posiadać zaledwie 
słabe w yobrażenie. Żałować tylko wypada, że 
część ta  pozostawia wiele do życzenia we wzglę
dzie ścisłości i, jeżeli tak  powiedzieć można, współ
czesności traktow ania. Nie jestem  ja  wprawdzie 
sędzią kom petentnym  w rzeczach fizyki, ale zdaje 
m i się, że każdego uważnego czytelnika uderzyć 
musi niewłaściwość np. tego, co autor w lekcyi 17 
mówi o przyciąganiu i odpychaniu międzycząstecz- 
kowem; d a le j—tłum aczenie mnóstwa zjawisk i wła
sności przez przyleganie (lekcyja 19, 20, 21, 22, 
23), następnie — niedomówione, niem niej jednak 
przeglądające wyraźnie, uznawanie niezależności 
siły katalitycznej (str. 67, 131, 132, 151), którą 
autor kilkakrotnie obiecuje rospatrzyć jeszcze póź
niej, ale ostatecznie nie dotrzym uje obietnicy. Z au
ważyć też w ypada, że definicyja pojęć i praw na j
główniejszych nie m ają dosyć stanowczego b rzm ie
nia, a niekiedy niewiadomo, gdzie ich szukać, po
nieważ pow tarzają się kilkakrotnie, ale zawsze 
w postaci tymczasowej. Stosuje się to  między in 
nem i i do definicyi cząsteczki i atomu na str. 117. 

(dok. nasi.)
Zn.

P o s i e d z e n i e  p i ą t e  K o m i s y i  t eo-  
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 7 Marca 1889 
roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu Towarzy
stwa, Chmielna N r 14.

1. P rotokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. P. S. Grosglik mówił „O chemizmie asymila- 
cyi“ . Na wstępie zaznaczył p. S., że istota p ro 
cesu, zachodzącego przy w ytw arzaniu krochm alu 
w ciałkach chlorofilu pod wpływem światła, dotąd 
pomyślnie nie została w yjaśniona, chociaż od wie
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lu lat stanowi przedm iot badań najwydatniejszych 
uczonych. Następnie streścił panujące poprzednio 
hipotezy, odnoszące się do wytłumaczenia asymi- 
lacyi, a mianowicie: hipotezę Liebiga, według któ
rej powstawanie wodanów węgla z dwutlenku wę
gla i wody, uskuteczniać się miało drogą stopnio
wego odtleniania. Dalej mówił o pracach Stutze- 
ra, które podtrzym yw ały hipotezę Liebiga i zo
stały obalone przez prace Schmagera. Przytoczył 
dalej hipotezę Baeyera, w edług której pod w pły
wem światła i w obecności chlorofilu, dwutlenek 
węgla rospada się na tlenek węgla i tlen, który 
zostaje wydzielony, tlenek węgla zaś łączy się z chlo
rofilem i tu taj pod wpływem wodoru pow stające
go z roskładu wody, przechodzi w aldehid mrów
kowy, który  się zagęszcza na cukier. Hipotezę po
wyższą poparł P.einke swoją pracą, a jeszcze bar
dziej do podtrzym ania hipotezy Baeyera przyczy
n ił się Loew, który otrzymał z aldehidu mrówko
wego związek zwany formozą, przedstaw iający pod 
względem składu chemicznego i własności praw 
dziwy cukier.

Następnie p. G. streścił badania Loewa i Bokor- 
nego, które były  przedsiębrane w celu rozwiąza
nia kwestyi asym ilacyi w myśl hipotezy Baeyera. 
W końcu zaś przedstaw ił rezultaty  najnowszych 
badań Bokornego nad asymilacyją, opisał m eto
dę postępowania, przebieg doświadczeń, chemiczną 
stronę całego procesu i przyszedł do przekonania, 
że zestawiając wyniki badań Bokornego z hipo
tezą Baeyera, tej ostatniej dajemy szerokie podsta
wy praktyczne, a tem  samem wiadomości nasze
0 chemizmie asymilacyi posuwają się znacznie na
przód. Przemówienie p. G. wywołało dyskusyją 
pomiędzy prelegentem  a pp. Br. Znatowiczem i M. 
Flaumem.

3. P. J. Steinhaus przedstaw ił wyniki swoich po
szukiwań nad budową i rozmnażaniem się paso- 
rzyta, znalezionego w jąd rach  komórek nabłonko
wych kiszki salamandry plamistej i nazwanego 
przez p. S. Karyophagus Salam andrae. Pasorzyt 
ten  zupełnie dojrzały przedstawia się jako m aleń
ka komórka, położona wewnątrz jąd ra  komórki 
nabłonkowej kiszki salam andry, o protoplazmie 
ziarnistej, jądrze z siecią chrom atynową i jąder- 
ku. Ilość protoplazm y pasorzyta stopniowo w zra
sta, a jednocześnie zmniejsza się substancyja ją 
dra, co wskazuje w yraźnie, że pasorzyt żywi się 
tą  substancyją. W reszcie komórka nabłonka staje 
się bezjądrową i ginie, a Karyophagus opuszcza 
m artw ą komórkę by przenieść się do innej. Jądro
1 jąderko  pasorzyta nie podlegają w ciągu tego 
czasu żadnym zmianom i dopiero w chwili, gdy 
rospoczyna się proces rozm nażania pasorzyta, j ą 
dro przechodzi w stan karyokinezy, dzieli się na 
dwa jąd ra , które dalej się dzielą i t. d., dopóki 
nie powstanie 16 lub 32 ją d e r  młodych. Ciało ko
m órki dzieli się równocześnie z jądrem , tak, że 
zamiast jednej komórki powstaje cały szereg mło
dych, które stopniowo zm ieniają swoje kształty, 
wydłużają się, zaginają na obudwu końcach i p rze
kształcają się w ciałka sierpowate, grupujące się

prawidłowo na peryferyi kulistej przestrzeni, jaką 
pasorzyt w jądrze komórki zajmuje. Na tem  sta- 
dyjum jądra powracają ze stanu karyokinezy do 
stanu spokoju, t. j. przyjm ują kształt kulisty z wy- 
raźnem jąderkiem . Komórka cała powraca rów
nież do pierwotnego kulistego kształtu i nowe po
kolenie wędruje z jąd ra  komórek nabłonkowych, 
by w innem miejscu szerzyć zniszczenie. Karyo
phagus należy do grupy Kokcydyj jednozarodni- 
kowych o licznych ciałkach sierpowatych. Karyo
phagus Salam andrae, okazał się nowym gatunkiem 
i rodzajem. Przemówienie swoje p. St. uzupełnił 
okazaniem preparatów  mikroskopowych i rysun
ków.

Na tem posiedzenie ukończono zostało.

K R O H łK A  N A U K O W A .

ASTRONOMIJA.

— Zastosowanie fotografii do astronomii. Prof. Pic- 
kering, zdejmując fotografije z różnych okolic nie
ba odkrył nieznane dotąd mgławice. Pewna ilość 
fotografij zdjęta była z okolicy Oryjona. Pokaza
ło się, że na otrzymanym obrazie było, oprócz 14 
znanych, jeszcze 12 nowych mgławic, nieobjętych 
katalogiem Dreyera. Zaś cztery mgławice wyka
zane w tymże katalogu nie dały wcale obrazu na 
fotografii. (Die Natur, 1889, N r 6).

W. M.
FIZYKA.

— Zmęczenie barwne oka. Pismo „Science11 donosi 
o doświadczeniach prowadzonych w Ameryce w ce
lu wykazania, w jakim  porządku oko zmęczone 
odzyskuje władzę dostrzegania różnych barw . Głó
wnym czynnikiem jest tu  barw a, jaka była użyta 
do wywołania zmęczenia oka. Jeżeli oko uległo 
zmęczeniu przez długie wystawienie na barwę 
czerwoną, odradza się najpierw  poczucie barwy 
zielonej, następnie niebieskiej, potem żółtej, a w re
szcie czerwonej. Po „zmęczeniu niebieskiem“ bar-

! wy idą w porządku następnym: żółta, czerwona,
zielona, niebieska; po ,,zmęczeniu zielonem11: czer
wona, niebieska, żółta, zielona; po „zmęczeniu żół- 

| tem “ : czerwona, niebieska, zielona, żółta. Oko więc
I odzyskuje najpóźniej poczucie tej barw y, która

zmęczenie wywołała, najpierwej zaś odradza się 
poczucie barw y dopełniającej. Proces zmęczenia 

| dokonywa się w każdem oku niezależnie, a okoli-
| ca najwyraźniejszego widzenia, czyli plam a żółta

siatkówki do odpoczynku po zmęczeniu barwnem 
wymaga czasu dłuższego, aniżeli mniej czułe jej 
części. Zachodzący tu proces fizyjologiczny wiąże 
się z purpurą wzrokową czopków i słupków.

A.
F1ZYJOLOGIJA.

— Wpływ znacznych ciśnień na gnicie. Jeżeli zwło
ki zwierzęce zostają rzucone na morze w m iejscach,
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gdzie przypadają znaczne głębie, opadają, n iew ąt
pliwie na dno, w m iarę bowiem, jak  ciało to  do
staje się coraz niżej, pod coraz większem ciśnie
niem nabiera coraz większej gęstości. Zachodzi 
więc pytanie, czy w głębi, gdzie zwłoki te  podda
ne  są ciśnieniu całych setek atmosfer, ulegają one 
gniciu, czy też przechow ują się w pierwotnym  
swym stanie. Aby kw estyją t§ rosstrzygnąć, p. Re- 
gnard  poddaw ał przez całe tygodnie ciśnieniu od 
G00 do 700 atm osfer substancyje gnijące. Mocz, 
do którego dodano k ilka kropel moczu gnijącego, 
pozostawiony przez 21 dni pod ciśnieniem  650 a t
mosfer, okazał się po upływ ie tego czasu przezro
czysty, bezwonny i słabo kwaśny, gdy inna ilość 
takiegoż moczu na pow ietrzu wolnem stała się mę
tn ą , alkaliczną i wydawała woń przykrą. Podo- 
bnyż rezu lta t okazały drożdże i mleko; w mięsza- 
ninie zbitego b iałka i żółtka ja jek  obie te  sub- 
stancyje pod ciśnieniem  700 atm osfer po 18 dniach 
pozostały niezm ienione i oddzieliły się czysto, przy- 
czem białko zebrało się na powierzchni. Pod ta- 
kiemże ciśnieniem mięso zarażone kroplą krw i gni
jącej po 40 dniach było zupełnie zdrow e i bez- 
wonne. Z  doświadczeń tych  wszakże nie wnosi 
autor, ażeby gnicie było stanowczo w znacznych 
głębiach niemożliwe, a  ciała organiczne m ogły się 
tam  statecznie bez zmiany przechowywać; być bo
wiem może, że isfnieją m ikroby usposobione do 
znacznych ciśnień i  roskładające tam  substancyje

organiczne, gdy mikrobom pozostającym w w arun
kach zwykłych ciśnienie tak  wielkie rozwijać się 
nie dozwala. (Reirue Scient.). A

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
WP. Prenumeratorowi z lubelskiego. Kosmos H um 

boldta w przekładzie polskim można znaleśó u an- 
tykwaryjuszów za 5—6 rubli. Dzieło to zachowało 
po dziś dzień w artość naukową.

WP. i. K. w Symferopolu. Działanie światła elek
trycznego na skórę jes t znane od czasu pierwszych 
doświadczeń nad tem  św iatłem  i podobne zupełnie 
do działania św iatła słonecznego. Jakie wszakże 
przem iany chemiczne w skórze zachodzą w jednym  
i drugim  raz ie—dotychczas nie zbadano.

Posiedzenie 6-e Kom. stałój Teoryi ogro
dnictw a i Nauk przyrodniczych pomo- 
cnicz5Tch odbędzie się we czw artek dnia 
21 M arca 1889 roku, o godzinie 8 - ćj 
wieczorem, w lokalu Towarzystw a O gro
dniczego (Chmielna, 14).

P orządek posiedzenia:
1. O dczytanie protokułu posiedzenia po

przedniego.
2. P . A. Palm irski: „H istoryja naturalna 

rozw ielitki (Daphnia)“ .

B u l e t y  n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 6 do 12 Harcu 1889 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

6
7
8 
9

10
11
12

B arom etr 
700 mm -f- T em peratura  w st. C.

7 r. | 1 p. 9 w. i  7 r. 1 p. | 9 w. Najw.|Najn

60,1
58.3 
56,6
52.0
51.3
49.1 
43,9

59.6
58.3
55.7
51.4
51.8 
47,6
44.9

58.8 -16,2 
58,3 J—7.2
53.9 —12,2
50.8
51.9 
45,4 
49,2

-7,6

—7.6 1—4,9 
- 6 ,4  - 9 ,9
- 6,0

5,0
6,2 —2,4 

-  5,2 I 0,1 
1,5 i 5,9

9,6
—5.7

0,7
0,9
1,2

-4,8
-4,4
-5,2
-3,2
M
2,1
7,9

-17,0 93 
-10,2 95 
-15,2 94 

- 11,0 
—6,8 91 
—5,5; 89 

0,1 87

K ierunek w iatru

E S,E ,E  
E ,E ,E  , 

ES,SE,SE 
EŚ,SE,S 
S,S,S 

SE,ES,ES 
S,W,WN

Suma
opadu

91

0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0

0,2

U w a g i .

Sn. prusz. do g. 11 r. 
Wiecz. wich.

Średnia 52,8 —4,6

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

TREŚĆ. Acacia L ophanta i Mimosa Pudica. Studyjum  bijologiczne prof. d ra  W. Szokalskiego. — Ze 
wschodniej Afryki, nap isał d r Nadmorski. — W ieża trzechsetm etrow a, przez Stefana Stetkiewicza. — 

Sprawozdanie. — K ronika naukowa. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

^ 03BOJieHO II,eH3ypoio. Bapm aBa, 3  MapTa 1 8 8 9  r .  D r u k  E m i l a  S k i w s k i e g o ,  W a r s z a w a  C h m i e l n a ,  J \ 6  2 6 .




