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DZIAŁANIA

PRĄDÓW PRZEMIENNYCH
Z N A C Z N E J CZĘSTO ŚCI.

Z zamieszczonej niedaw no w piśm ie na- 
szem  m owy p. W illiam a Crookesa, w ypo
wiedzianej na zebraniu tow arzystw a inży- 
nierów -elektryków  w L ondynie ‘) dow ie
dzieli się czytelnicy nasi o nowych i zdu
miewających prawdziwie doświadczeniach  
p. M ikołaja T esli. D ośw iadczenia te w y
konyw ał p. T esla poraź pierw szy publicz
nie d. 20 Maja r. z. w am erykańskim  in sty 
tucie inżynierów -elektryków , obecnie zaś 
przybył do Europy i pow tórzył je  dla róż
nych stowarzyszeń naukow ych w L ondynie  
i Paryżu; korzystając więc ze sprawozdań  
zam ieszczonych w kilku pismach, a zw ła 
szcza z opisu p. H ospitaliera w „La N atu
rę”, skąd też czerpiem y załączone tu rysun
ki, podać możemy obecnie wiadomość do
kładniejszą o pracach p. T esli, które n ie
w ątpliw ie prowadzą do nowej dziedziny  
badań elektrycznych, m ogących przedsta
wiać ważne znaczenie, zarówno pod w zglę
dem teoretycznym , jak  i praktycznym .

Dośw iadczenia p. T esli tyczą się prądów  
przem iennych, nader szybko po sobie na
stępujących. W iadom o, że prądy takie 
powstają pod działaniem  indukcyi. G dy  
zam knięty zwój drutu obraca aię dokoła j e 
dnej ze sw ych średnic w polu m agnetycz- 
nem, czyli innem i słow y, m iędzy biegunami 
m agnesu, w ytwarzają się w nim prądy chw i
low e, przebiegające naprzem ian w  jednę  
i drugą stronę, tak, że kierunek ich zm ienia  
się dwukrotnie w ciągu każdego okresu. 
Obracający się więc zwój taki jest s ied li
skiem  siły  elektrow zbudzającej,która wszak
że nie je st stateczną, ale działa peryjodycz- 
nie, stając się naprzem ian dodatnią i odje- 
mną w ciągu każdego obrotu. Obraz tej 
peryjodyczności daje nam zw yk ły  ruch w a
hadłow y, a jak  przez trw anie wahnięcia

*) „Atom e lek trj czny‘‘ (W szechświat z r. b., 
N r 8).

rozum iem y przeciąg czasu, jaki wahadło- 
łoży na przebieżenie pełnej drogi w jednę 
i drugą stronę, tak też i okres czyli peryjod 
prądu przemiennego obejmuje pełny jego  
przebieg w  jednym  i drugim kierunku. 
W  ciągu każdego podwójnego swego wah
nięcia przesuwa się wahadło dwa razy przez 

| sw e położenie rów now agi, a podobnież w ięc  
i prąd przem ienny w ciągu każdego okresu 
dwa razy przechodzi przez zero sw ego na
tężenia. Szybkość, albo raczej częstość wah
nięć oceniamy, oznaczając ich liczbę w cią
gu  sekundy; tak samo przeto i częstością 
prądów przem iennych będzie liczba ich  
okresów w ciągu sekundy, częstość zaś ma 
w pływ  bardzo znaczny na objaw y przez 
prądy te w yw oływ ane. Jestto czynnik, 
który należy m ieć na uwadze obok ich na
tężenia i siły  elektrowzbudzającej, czyli po- 
tencyjału; dwa bowiem  prądy przem ienne 
posiadać mogą jednakie natężenie średnie 
i jednaką siłę elektrowzbudzającą średnią, 
a pomimo to różnić się mogą znacznie sw o
ją  częstością.

Elektrotechnika dzisiejsza posługuje się  
chętnie prądami przemiennemi i stosuje je  
do różnych sw ych celów; są to w szakże  
prądy o częstości niewielkiej tylko od 50  
do 150 okresów na sekundę, nasuwało się  
więc pytanie, jak ie będą ich objawy przy  
częstości posuniętej daleko poza tę granicę* 
Tem i właśnie badaniami zajął się p. Tesla, 
skoro zdołał zbudować przyrządy dozw a
lające w yw oływ ać prądy o w ielk iej czę
stości.

Najprostszy z tych przyrządów przedsta
wia fig. 1. Składa się on z krążka stalo
wego o średnicy 80 centym etrów, na któ
rym  osadzone są drobne cew ki, czyli zwoje 
w liczbie 384; krążek ten obraca się w e
w nątrz wieńca, dźwigając takąż samę liczbę  
zw ojów , po których przebiega prąd przy
bywający zzewnątrz i które tworzą tedy  
ty leż biegunów  indukujących. Przy obro
cie zatem krążka powstają w zwojach  
wew nętrznych prądy indukcyjne, tak, że 
na każdy obrót przypada 192 okresy; gdy  
w ięc krążek wiruje z szybkością 3000  obro
tów  na minutę, czyli 50 na sekundę, mamy 
częstość 9600 , to jest 9 600 okresów na se
kundę. Przyrząd opatrzony jest w cztery  
bieguny, z których dwa łączą się z obie
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giem prądu pierwotnego, czyli indukcyjne
go, dwa zaś drugie zbierają i odprowadzają 
zapomocą kolektorów i szczotek prądy 
wzbudzone przez indukcyją, jak w zw y
kłych machinach dynam oelektrycznych. Za 
pośrednictwem  wreszcie odpowiedniego  
transformatora wzbudzone tak prądy prze
obrażają się w prądy o wysokim  potency- 
ja le , czyli o znacznej sile elektrowzbudza- 
jącćj, tak, że powodować mogą iskry  
i w ogólności w szelkie działania elektro
statyczne.

Objawy te wszakże, w yw oływ ane przez 
prądy przem ienne o bardzo wielkiój czę
stości przedstawiają cechy zgoła różne od

Gdy prądy są słabe ale następują po so
bie szybko, wyładowanie zachodzi już z o d 
ległości znacznśj i wytwarza cienką nitkę 
świetlną, słabo zabarwioną, która pomimo 
trwałości ulega ruchom powietrza i drga 
bezustannie. Gdy prąd indukujący wzm a
ga się, łuk św ietlny rosszerza się, dochodzi 
grubości palca i przybiera barwę silnie 
białą. Za pow iększeniem  częstości okre
sów wyładow anie staje się promienistem, 
przyczem towarzyszy mu szmer charakte
rystyczny i obfite wytwarzanie ozonu. Gdy 
wreszcie częstość dalćj się jeszcze wzmaga, 
zachodzi silne rozgrzanie, a prom ieniowa
nie jest tak potężne, że przedziera się przez

Fig. 1. P rzyrząd Tesli, wytwarzający prądy przem ienne bardzo wielkiej częstości.

działań machin elektrostatycznych, lub też 
od cew ek indukcyjnych, które dają nie
wielką tylko ilość okresów na sekundę. 
W szystkie w ogólności zjawiska, jakie za 
chodzą przy wyładow aniu machin elektro
statycznych mogą być powtórzone zapomo- 
cą cew ek indukcyjnych, w których induk
cyją powodują prądy przemienne bardzo 
znacznćj częstości, doświadczenia te wszak
że występują tu w sposób daleko bardzićj 
uderzający, a to dla daleko większej ilości 
energii elektrycznćj, jaką doprowadzają 
prądy przemienne.

O bjawy w yładow ania elektrycznego w ta
kich cewkach przedstawiają formy różne, 
które zależą od częstości okresów.

grube warstwy substancyj izolujących, k tó 
rych obecność w pływa nawet na podsycenie 
blasku promieni świetlnych. Gdy przy do
świadczeniu tem wprowadzamy płytę ebo^ 
nitową m iędzy kulki, stanowiące bieguny  
cew y, wytryskują między niemi miryjady 
iskier.

W ytwarzanie się tych promieni św ietl
nych przypisuje p. Tesla jedynie gw ałtow 
nemu wstrząśnieniu cząsteczek powietrza  
m iędzy biegunami cewy; sądzi on nawet, że 
podobneż zjawisko nastąpiłoby zgoła bez 
udziału przyrządów elektrycznych, gd y
byśm y wstrząśnicnie równie silne powie
trza sprowadzić m ogli sposobami m echa- 
nicznemi.
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Zw ykły m łynek elektryczny, gdy jest po
łączony z cewą indukcyjną, pobudzaną 
przez prądy szybkiej przem ienności (fig. 2) 
przedstawia się w postaci św ietlnego kręgu, 
jakby słońca, rozjaśnionego przez w yłado
wania elektrostatyczne. D rut m iedziany, 
pokryty jedw abiem  i połączony z jednym

Fig. 2. M łynek elektryczny.

biegunem  cew y (fig. 3) sprowadza w ypływ  
elektryczny, który go zupełnie światłem  
oblewa; w tychże sam ych warunkach drut 
pokryty gutaperką, lub kauczukiem  w y
daje się, jakby um ieszczony w pow łoce  
świetlnej.

G dy na jednym  biegunie cew y indukcyj
nej osadzone je s t  ostrze, a obok niego kul
ka m etalow a, w tedy przy użyciu prądów

Fig. 3. W ypływ elektryczny przez d ru t pokryty 
jedw abiem .

o bardzo w ielkiej częstości w yp ływ  elek
tryczny zachodzi rów nież łatw o przez ostrze 
jak  i przez kulkę, jakby wbrew zasadzie, 
że elektryczność uchodzi tylko przez ostrza. 
G dy z obu biegunam i cew y indukcyjnej po
łączone są słupy m etalow e, pokryte staran
nie ebonitem , tak, by w yp ływ  elektryczny  
zachodził tylko na końcach, powstają dwa 
prawdziwe płom ienie, praw ie b iałe u swej

podstawy i przedstawiające w ciemności 
wejrzenie płom ieni gazowych, wyryw ają
cych się pod znacznem ciśnieniem. W edług  
p. Tesli jestto nietylko podobieństwo, uw a
ża on je  za płom ienie istotne, choć nietak  
gorące jak płom ienie wytrysków gazowych; 
sądzi on wszakże, że temperaturę ich moż- 
naby było doprowadzić do takiej samej w y
sokości, gdybyśm y zdołali wzmódz odpo
wiednio potencyjał i częstość prądów.

W yw iązyw anie ciepła jest zresztą bardzo 
znaczne na całej długości przewodnika. 
W łókno bardzo cienkie zamknięte w kuli 
szklanej, w  której nietrzeba nawet w ytw a
rzać próżni, ulega rozżarzeniu. D ośw iad
czenie to, wskazane na fig. 4, uderza jeszcze 
tym objawem, że włókno opisuje stożek do
koła sw ego punktu uczepienia i przyjm uje 
w ejrzenie lejka świetlnego; ze zmianą zaś

Fig. 4. W łókno rozżarzone w kuli szklanej, wy
pełnionej powietrzem .

potencyjału zm ienia się otwór lejka, zwęża  
się on i rosszerza.

W  podobny sposób urządził p. Tesla róż
ne modele lamp elektrycznych, w których  
ulegają silnem u rozżarzeniu bądź włókna, 
bądź bryłki ciał trudno topliw ych i opiera
jących się w ogólności działaniu silnego  
ciepła. Przy użyciu stosownego więc ma- 
teryjału, któryby dobrze znosił w ysokie  
temperatury i silnie się pod ich w pływem  
rozżarzał, otrzymać będzie można lam py  
żarzące bardzo trwałe i jaśniejsze, aniżeli 
lam py dotychczasowe, gdy posiadać b ę
dziem y metody przem ysłowe otrzym ywania  
prądów przem iennych o w ysokim  poten- 
cyjale. D ziałalność takiej lam py o w łó 
knie pojedyńczem  wzmaga się znacznie, 
gdy górna jej część opatrzona jest w po
krywę m etalową, która łączy się drutem
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z płytą metalową, jak  widzim y na fig. 5. 
Pokryw a m etalowa stanowi tu zarazem re
flektor, a blask takiój lam py zmieniać moż
na łatw o w  rozległych granicach przez 
zmianę wym iarów p łyty, która służy w ła
ściwie do rospraszania energii i ma zna
czenie drutu powrotnego, to jest drutu wra
cającego od lam py do gieneratora elektry
cznego. Lampa płonie również i przy po
łączeniu drutu z ziem ią, zamiast z płytą 
m etalową. P . Tesla daje nam więc lampy 
elektryczne o jednym  tylko drucie, tak jak  
jeden również drut tylko wystarcza do te 
legrafowania; bardziej jednak jeszcze ude-

z jednego źródła zaczerpnęli pierwsze swe, 
że tak powiem , natchnienia naukowe. 
W szyscy czterej jednego m ieli mistrza, 
w ielkiego Jana M ullera, który w N iem 
czech stw orzył fizyjologiją doświadczalną. 
W  pierwszych dziesiątkach lat naszego stu
lecia berlińska pracownia M ullera była w i
downią, grupującą w sobie ludzi, w których  
umysłach kiełkow ały zarodki w ielkich prze
obrażeń w poglądach na czynności żywych  
ustrojów. Tutaj pierwsze swe kroki sta
wiali Teodor Schwann i Jakób Henie; 
a podczas gdy epokowe prace M ullera 
i współczesnego mu Ernesta H enryka W e-

Fig. 5. L am pa o włóknie pojedyńczem, połączona z płytą metalową o zmiennej powierzchni,
służącą do zmiany blasku lampy.

rzające są doświadczenia, przy których ru
ry, zawierające gazy rozrzedzone, rozża
rzają się, czyli raczój rozjaśniają zgoła bez 
pośrednictwa drutów.

(dok. nast.).
T. Ii.

E r n e s t  B r i i c k e .
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE.

Na firmamencie nauki w Niem czech przez 
pół w ieku św ieciły  w jednej konstelacyi 
cztery gw iazdy pierwszej wielkości. Z nich 
jedna zgasła obecnie.

Z imionami H erm ana Helm holtza, Emila 
du Bois-R eym onda, K arola L udw iga i E r
nesta Briickego wiążą się nietylko wspo
mnienia najw iększych w ostatniej dobie od
kryć na polu fizyjologii, lecz i tradycyja 
klasycznych szkół metody doświadczalnej 
w  badaniu zjaw isk życia. W szyscy czterej

bera (w Lipsku) zw iastow ały now y okres 
w dziejach fizyjologii, do koła tego przy
byli czterej m łodzi ludzie, którzy w wiedzy  
dzisiejszej oznaczają cztery w ielk ie ogniska 
bijologii doświadczalnej.

Briicke, mając lat dwadzieścia trzy, zo
stał w roku 1843 asystentem Mullera po 
uprzedniem ukończeniu studyjów  medycz
nych w H eidelbergu i B erlinie. W  nastę- 
nym roku habilitow ał się w uniwersytecie 
berlińskim, a od 1846 r. prócz tego w yk ła
dał anatomiją w tamtejszej akademii sztuk 
pięknych. Po znakomitym Burdachu objął 
w r. 1848 katedrę fizyjologii w Królewcu, 

i lecz już w rok później powołano go do W ie
dnia, gdzie aż do 1889 r. niezmordowanie 
był czynny jako nauczyciel i samodzielny 
badacz, stanowiąc jednę z  ozdób fakultetu  
wiedeńskiego. U sunąw szy się przed dw o
ma laty od czynności profesorskich, nie za
przestał Briicke pracy, a gdy d. 7 Stycznia 
r. b. śmierć ju ż  mu w oczy zaglądała, jesz
cze zajęty był poprawianiem ostatnich ar
kuszy świeżo napisanego dzieła.

W  trzech głów nie kierunkach rozwija się
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od połow y naszego stulecia fizyjologija. Gdy 
poznano, że w łaściw ych siedlisk  objaw ów  
życia szukać należy w ow ych drobnych pier
wiastkach anatom icznych, które zw iem y ko
mórkami, naturalnem było następstwem , że 
dawniejsza anatomija, od której zw ykle  
fizyjologii n ie odłączano, zrodzić ze siebie  
musiała owoc, którego poznanie wym agało  
całkow itego pośw ięcenia się całego szeregu  
wytrawnych pracowników. W  ten sposób 
fizyjologow ie zw rócili się ku badaniom mor
fologicznym , upatrując w nich potężną, broń, 
która pozw oli im  wtargnąć do ow ego zacza
rowanego gmachu, gdzie mieszczą się taje
mnice życia. L ecz niezależnie od tego —  
w m yśl dawniej już głoszonej, a od czasów  
Lavoisiera datującej się zasady, że zjawiska  
życia tłum aczyć należy działaniem  tych  
samych sił, jak ie  panują w przyrodzie mar
tw ej— nie przestaw ano pracować w k ierun
kach fizycznym  i chem icznym . I do dnia 
dzisiejszego istotnie trzy te kierunki na na- 
czelnem  pozostały miejscu; ty lko rozgałę
z iły  się jeszcze bardziej, w ydoskonaliły  
i licznem i szczegółow em i metodami zostały  
uzupełnione. Trudności zaś, jakie n ieza
leżnie od postępów  badania fizyjologiczne- 
go napotykano, polegały  i polegają głów nie  
na tem, że tak prosty napozór organizm , 
jak  istota jednokom órkow a, dotychczas 
jeszcze naigrawa się w szelkim  naszym  po
kusom dokładnego poznania zarówno szcze
gółow ej jego budowy, jak i nieskończenie  
zaw iłych funkcyj.

Tak n iew iele, zdaje się, czasu upłynęło  
od założenia podw alin fizyjologii naukow ej, 
trzeźwo obserwującej, wolnój od skądinąd  
zaczerpniętych uprzedzeń, a jednakże tru
dno obecnie jednem u um ysłowi objąć tę moc 
postępów, które ta nauka we w szystkich  
swych kierunkach dokonyw a. W iedza  na
sza dzisiejsza tem się w łaśnie odznacza, że, 
otrząsnąwszy się z płonnych, jak  się oka
zało, usiłowań apriorystycznego tw orzenia  
poglądów na zjaw iska przyrody, stara się 
przez poznanie najdrobniejszych szczegó
łów , przez w niknięcie w najmniej napozór 
przystępne procesy natury zdobyć takie ich  
zrozumienie* które po uogólnieniu  okaże się 
odpow iedniem  do w ysnucia w iecznie praw 
dziw ych, niezm iennych praw. Stąd owa 
konieczność pracy w najrozm aitszych k ie 

runkach, stąd owa różnorodność metod ba
dania, nieprzebrane w ilości i rozmaitości 
pom ysły, stąd nieodzowna potrzeba m ożli
w ie w ielkiego zastępu pracowników. Lecz 
pomimo takiego rosstrzelenia pom iędzy bio
rącymi udział w tej olbrzymiej pracy, za
daniem rzetelnego uczonego jest ustaw icz
ne pozostawanie w łączności z tem wszyst- 
kiem, co badań jego dotyczy, niezryw anie  
tych naturalnych nici, które wnioski jego  
pracy łączą ze zdobyczami innych. I jeżeli 
współcześni uczeni niejednokrotnie grzeszą  
w tym w zględzie, to jednakże nie należy 
przypuszczać, że samej nauce na złe wyjść to 
musi. W  nieprzerwanym postępie wiedzy mu
si nastąpić chwila, kiedy w ielki, nad zw ykłą  
miarę wyrastający um ysł skorzysta z zebra
nego już materyjału i dojrzy w nim  to, co 
istotny stanowi krok naprzód w naszych  
wiadomościach.

W ięcej może niż w innej gałęzi nauki, 
w fizyjologii właśnie wciąż pamiętać należy
0 tem, jak  ściśle i nierozerwalnie są ze sobą 
zespolone w yniki badań na rozmaitych dro
gach zdobyte. F izyjolog-m orfolog, fizyjo- 
log  fizyk i fizyjolog chemik, to trzój bada
cze, którzy na czas pewien pracę pom iędzy  
sobą rozdzielili, lecz n igdy zapominać nie 
pow inni, że w szyscy razem do jednego dążą 
celu nietylko, że nawzajem komunikować 
się muszą, lecz wprost, że każdy z nich 
władać pow inien koniecznie wszystkiem i 
środkami, którem i posługujem y się dzisiaj 
w  badaniach procesów życia. A  wielką jest  
przedew8zystkiem  zasługą, owych wielkich  
m istrzów, którzy fizyjologiją, naukową do 
życia pow ołali, że w łaśnie o tych swoich  
obow iązkach na chw ilę nie zapominali. 
W zrok ich zawsze był skierowany ku osta
tnim , najwyższym zadaniom; um ysł ich obej
m ował rozległe widnokręgi i zataczał koła  
w ybiegające daleko poza dziedzinę samój 
fizyjologii. B y li oni tymi prawdziwym i 
uczonym i, którzy hołdują zasadzie: homo 
sum et n il humani a me alienum  esse puto. 
H elm holtz i du Bois - Reym ond, L udw ig
1 Briicke — to więcej niż uczeni w dzisiej- 
szem , pospolitem znaczeniu tego wyrazu. 
To um ysły, którym nic nie jest obce, co do
tyczy człow ieka i zapewne tym zaletom ich 
ducha przypisać trzeba, że do prawdziwie  
zdum iewających doszli rezultatów.
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D oniosłość prac Briiekiego nietyle polega  
na jakiem ś wielkiem odkryciu, ile  na bo
gactwie idei naukowych, na rozważnej, nie- 
uprzedzonśj krytyce i klasycznem w ykony
waniu pracy. Stanowczy sąd jego, niepo
spolita um iejętność dopatrywania ziarn pra
wdy tam, gdzie się one istotnie mieszczą, 
nieubłagana krytyka poronionych m yśli, 
lub niedojrzałych owoców badań charakte
ryzują go nietylko jako badacza, lecz i jako  
nauczyciela. W  chaosie krzyżujących się 
na wsze strony rozmaitych poglądów, w na 
chw ilę w stuleciu naszem nie ustępującym  
wirze idei naukowych jest rzeczą niezupeł
nie łatwą zachować besstronność sądu i nie 
zbaczać z drogi niezarosłśj chwastem uprze
dzeń i przesądów. „Jak majestatyczny 
okręt żegluje duch Briickego w tój epoce 
wzburzenia naukowego, będąc gwiazdą 
przewodnią dla licznych łodzi, chwiejnie j 

dokoła niego płynących na roshukanych 
fa lach ” ').

Dowodem  niezmordowanej pracy Brucke- 
go jest 130 prac treści przyrodniczej, jakie  
po nim pozostały. A  wielostronność, ory
ginalność i wytrwałość, która z prac tych 
przebłyskuje, aż nadto daje sposobności do 
podziw iania tego niezw ykłego umysłu. T y l
ko o kilku najważniejszych badaniach Brti- 
■ckego słów kilka na tem miejscu powiedzieć 
zam ierzamy.

Pierw sza w iększa praca Briickego po- j 

święcona jest anatomicznemu opisowi oka, j  

a w  niej mnóstwo jest zawartych cennych  
spostrzeżeń fizyjologicznych. Przedm ioto
wi temu pozostał Briicke wierny aż do osta
tnich lat życia; do najważniejszych zaś jego  
zdobyczy w tym zakresie należy wykrycie 
we wnętrzu oka m ięśnia t. zw. akomoda- 
-cyjnego, którego skurczenia, zmieniając j 
krzyw iznę soczewki, przygotowują organ 
wzroku do widzenia przedmiotów z rozmai
tej od ległości. Zjawisko świecenia oczu, 
objaśnione przez Briickego, dało, jak wia
domo, przyjacielow i jego  H elm holtzow i 
pierw szy bodziec do pracy, której rezulta-

')  Sigmund E xaer. E rn s t v. Briicke und die 
m oderne Physiologie. E rste  Vorlesung gehalten 
a ra  8 Octob. 1890. Odbitka z „W iener Klinische 
W ochenschrift1', 1890, Nr 42.

tem było pamiętne na wsze czasy zbudowa
nie wziernika ocznego (oftalmoskopu).

Doskonale obeznany ze zjawiskami i m e
todami optyki fizykalnej, pojął Briicke, że 

| przyczyny wspaniałych barwnych i św ietl
nych efektów w ożywionej przyrodzie na
der są rozmaite. W  wielu przypadkach 
mamy do czynienia, np. w kwiatach, z ros- 
puszczonemi barwnikami. Lecz często bar
dzo, jak  np. w masie perłowej, osobliwa 
budowa anatomiczna daje powód do rodza
ju  falowania światła, które nazywamy in- 
terferencyją. W  innych przykładach wska
zał Briicke działanie kilku barwników, ich 
sumowanie lub wzajemne znoszenie się, da
lej w pływ  mętnych ośrodków i t. p. Na 
podstawie podobnych spostrzeżeń udało mu 
się także wyjaśnić zmianę barw u niektó
rych zwierząt, jak  u żab, kameleona, atra- 
mentnic. Tutaj układ nerwowy wpływa  
rosstrzygająco na ruch komórek pigm ento
wych we wnętrzu skóry, a spostrzeżenie to 
duże ma też znaczenie dla ogólnego zrozu
mienia czynności komórek. Zjawiska bar- 

| wne, występujące w św ietle spolaryzowa- 
nem, spożytkował Briicke w sposób n ie
zm iernie pom ysłow y do badania budowy 
włókien m ięsnych, a metoda ta okazała się 
nader płodną dla fizyjologii i anatomii m i
kroskopowej.

Nauka o trawieniu i odżywianiu, o che
mii krwi i o krwiobiegu, o mięśniach i ner
wach w iele też Briickemu ma do zaw dzię
czenia. Briicke był jednym  z pierwszych, 
który z pewną dokładnością poznał zmiany, 
jakim  wodany w ęgla i ciała białkowe u le
gają pod wpływem  soków trawiących oraz 
podał sposoby w ydzielania t. zw. ferm en
tów rospuszczalnych. Trudno tu poszcze
gólnie wym ieniać treść tych wszystkich  
prac. T yle wszakże koniecznie powiedzieć  
trzeba, że zarówno przy tych ostatnich jak  
i wyż6j wspomnianych badaniach z fizyjo- 

I log ii barw i wzroku nie opuszczał Briicke- 
go nigdy mikroskop, a na budowę m ikro
skopową tkanek ciała przedewszystkiem za
w sze uwaga jego  była zwróconą.

N iew iele wówczas upłynęło czasu od 
pierwszych badań Schleidena i Schwanna, 
a nauka o komórce jako elementarnej je 
dnostce żywej materyi, nie przeniknęła  
jeszcze we wszystkie um ysły. Żywy udział
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w jśj ugruntow aniu i upow szechnieniu  
przyjął właśnie Briicke. Badając gładkie  
włókna m ięśniowe, nabłonek i naczynia  
lim fatyczne kiszek, części składow e układu  
naczyń krwionośnych u wielu zwierząt krę
gow ych, m iał Briicke bezustannie sposo
bność skierow yw ania swój m yśli ku poglą
dom twórców teoryi kom órki. A  gdy znów  
w przecenieniu ów czesnych zdobyczy w tym  
kierunku znaleźli się tacy, dla których już  
tylko kw estyją czasu było sztuczne stwo  
rżenie żyw ych kom órek, wówczas Briicke 
z m istrzowską w ystąpił rosprawą, w którój 
jasno stan nauki o komórce w yłożył i w y
jaśn ił, do jak iego stopnia zaw iłą być musi 
budowa tego „elem entarnego organizm u”.

Przed niespełna k ilku tygodniam i znany 
botanik wiedeński, profesor W iesner w ydał 
książkę p. t. „D ie E lem entarstructur und 
das W achstum  der lebenden Substanz”, 
poświęcając ją  Briickem u. Książka ta w spo
sób dość przystępny zapoznaje nas z tem  
wszystkiem , co wiadom o dziś ogólnie o bu 
dow ie i wzroście kom órki, a jednocześnie  
daje dowód, jak prawdziwie głębokiem i, 
trafnemi i dotychczas jeszcze n iew zruszo- 
nemi są poglądy, w ypow iedziane przez Brii- 
ckego lat tem u przeszło trzydzieści.

Jan M uller badaniami swem i nad orga
nem głosu, krtanią, o tw orzył drogę do na
szej dzisiejszej akustyki fizyjologicznój, 
a powstanie tego działu w iedzy zaw dzię
czamy przedew szystkiem  dwu jego  wielkim  
uczniom , H elm holtzow i i Briickem u. H elm - 
holtz, a w części też D onders, bliżśj w y
jaśn ili nam istotę m uzyczną dźwięku sam o
głosek. Briicke natom iast zw rócił swe ba
dania ku spółgłoskom , które jako niepraw i
dłow e drgania i szm ery wym ykają się z pod 
wszelkiej analizy fizycznśj.

Rozm aitość tych szm erów, polegająca na 
rozm aitem  wzajemnem układaniu części or
ganów  głosow ych, je st aż nadto oczyw ista  
i znajduje swój wyraz już u najstarszych  
gram atyków. Lecz racyjonalny podział, 
oparty nie na dow olnych określeniach, osię- 
gnąć można jed yn ie  przez ścisłą analizę 
fizyjologiczną, która zarazem  jest w  stanie 
usunąć zam ięszania tkw iące w nienauko
w ych definicyjach. Briicke p ierw szy podjął 
i do ostatnich niem al szczegółów  w ykoń
czy ł taką analizę. Zbadał on fizyjologicz-

nie wszelkie m ożliwe środki, służące nam 
do wytwarzania dźw ięków  m owy i w edług  
rezultatów tych określił dźwięki wszystkich  
języków  w istotnym  ich charakterze. W ia
domo, że, jakkolw iek nasze znaki (litery) 
wyobrażające w mowie pewne szmery (sp ó ł
g łosk i) powstały w stopniowym  rozwoju ze  
znaków odpowiadających pewnym poję
ciom, to jednakże wskutek wędrówek i krzy
żowania się ich śród rozmaitych narodów  
w w ielu wypadkach zupełnie prawie zm ie
n iły  pierw otne sw e znaczenie. Niektóre 
np., by poprzestać na najprostszym  przy
kładzie, bardzo odm iennie są wym awiane 
w rozmaitych językach. A naliza spółg ło
sek dokonana przez Briickego pozwoliła  
mu stw orzyć taki „system fonetyczny”, 
w którym  pominięte zostały w zupełności 
litery ogólnie używane; natomiast każdy 
dźw ięk jest w nićj w yrażony w sposób fizy- 
jo logiczny, t. j. takim znakiem, który w ska
zuje, jakich używam y przy wymawianiu  
części anatom icznych (warg, języka, pod
niebienia i t. d.) oraz jakiego rodzaju w ten 
sposób wytwarzam y szmery. I  system ten 
obejmuje w sobie wszystkie znane nam i nie
znane język i. K ażdy rozum iejący te znaki 
doskonale potrafi wymówić wszelkie dźw ię
ki. N ietrzeba dodawać, jak iego doniosłe
go nabiera znaczenia ten system  np. przy 
nauczaniu głuchoniem ych. Ta „pazygra- 
fija” Briickego, mogąca mieć bespośrednie 
zastosowanie w niejednym  kierunku prak
tycznym , zbyt mało dotąd znalazła uw zglę
dnienia.

M owa ludzka we wszystkich jśj objawach 
i szczegółach fizyjologicznych nieustannym  
była przedmiotem zajęć Briickego. I  nie  
poprzestał on na analizie jakościow ej, lecz  
w zakres sw ych badań w łączył też czynnik  
ilościow y, miarę, czas, potrzebny na skła
danie dźw ięków  i szmerów w zgłoski, tych  
zaś w wyrazy. D o tego jeszcze liczyć mu 
się wypadało z wysokością i siłą tonów. 
U w zględ n ien ie  zaś tych wszystkich momen
tów  pozw oliło  mu sprowadzić zasady me
tryki w ierszowej do naturalnych warun
ków  fizyjologicznych.

W ielb iciel i niepospolity znawca sztuk  
pięknych, Briicke w objawach piękna szu
k ał wszędzie podstaw naturalnych. P łynęła  
w nim krew artysty: ojciec i brat byli zn a -
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nymi w swoim czasie malarzami. Malar
stwu też, jego krytyce i naukowemu wyro
zumieniu pośw ięcał chwile w olne od pracy 
zawodowej i od zajęć czysto fizyjologicz- 
nych. Zasady naukowej, fizycznej i fizyjo- 
logicznćj optyki starał się on spożytkować  
do celów artystycznych. I  jakkolw iek zda- 
waćby się m ogło, że do tój dziedziny, w któ
rej tak ważne mają znaczenie kwestyje sma
ku i osobistego upodobania, badanie nau
kowe do wkroczenia nie jest powołane, to 
jednakże Briicke szczęśliwą, dokonał próbę 
postawienia tu pewnych reguł. Rozróżnia  
on działanie na widza barw w utworach 
idealnego malarstwa od działania ich 
w przedmiotach sztuki stosowanej do prze
m ysłu. T ylko dla tych ostatnich, w k tó
rych barwa nie jest uwarunkowana przez 
sam przedmiot, lecz zależy od wyboru ar
tysty, stawia reguły, opierając się przeważ
nie na optycznym  w pływ ie kontrastu. P i
sma Briickego p. t. „Physiologie der Far- 
ben”, „Bruchstucke aus einer Theorie der 
bildenden K iinste” pełne są poglądów  tak 
zdrowych i naturalnych na istotę sztuki ma
larskiej, że przysw ajają je  sobie najwięksi 
w spółcześni malarze i krytycy.

Ta dziedzina estetyki barw i kształtów  
ulubionym  była przedmiotem badań i roz
myślań Briickego. Rok temu dopiero zbo- 
gacił Briicke literaturę fizyjologiczno-este- 
tyczną nowem  dziełem  p. t. „Schonheit und 
Fehler der m enschlichen G estalt”. A. na 
dowód, że do ostatniej chw ili życia um iał 
być pożytecznym , dość przytoczyć, że nie 
doczekał się ujrzenia w druku całkowitej 
pracy swej ostatniej p. t. „W ie behiitet man 
die G esundheit seiner K inder”. Dopiero  
w ubiegłym  tygodniu książka ta w świat 
została puszczoną.

Briicke pozostaw ił po sobie cenną pamiąt
kę nauczycielskiej swej działalności. W y
kłady jego zebrane są w książce, która się 
już doczekała kilku wydań. Co do mnie, 
wyznać m uszę, że z mnóstwa współczes
nych podręczników  niem ieckich, poświęco
nych fizyjologii ogólnej, książka Brucke
go najbardziej m nie pobudziła do bliż
szego zajęcia się tym  przedmiotem. N ie- 
tylko, że czytanie jej daje doskonały po
gląd na stan nauki o zjawiskach życio
wych, lecz—co niezm iernie jest ważnem —
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pobudza do myślenia i przejmuje miłością 
dla nauki.

M aksym ilijan  Flaum.

N A J N O W S Z E

WYPRAWY FRANCUSKIE
W  A F R Y C E .  '

Rok 1880 stanowi przełom w dziejach  
badania A fryki. Skończyły się św ietne w y
prawy,m ające na celu rosstrzygnięcie trzech  
odwiecznych pytań, którym na imię: kwe- 
styja N ilu, K onga i N igru. Na pierwsze 
z nich dali odpowiedź stanowczą w r. 1862 
Speke i Grant, wiążąc jezioro W iktoryja  
Nyanza z początkiem Nilu Białego; drugie 
zostało rosstrzygnięte przez L m ngstonea, 
Stanleya i Camerona w długim  szeregu do
niosłych podróży, których wynikiem  było 
wykreślenie biegu rz. Kongo od źródeł do 
ujścia, odgraniczenie jej od N ilu, związanie 
Tanganiki zapomocą L ukugi z Luapulą, 
czyli z K ongo. Trzecią z powyższych kwe- 
styj rozwiązali pomyślnie w r. 1879 Zweifcl 
i M oustier, odnajdując źródła N igru. W y
znaczenie biegu Zambeze dokonane zostało 
przez wiekopom nego Livingstonea. B yły  to 
wyprawy w wielkim  stylu, które pozwoliły  
wejrzeć w stosunki hidrograficzne Afryki 
i dały pojęcie o ukształtowaniu tej części 
świata; do nich, jak  do wiązadeł skieletu, 
przyłączają się pomniejsze odkrycia i p o
dróże.

P o  nich badanie A fryki posuwało się 
wciąż naprzód tak szybko, że w r. 1886 zna
kom ity podróżnika Rohlfs we wstępie do 
dziełka swojego „Quid novi ex A frica” wy
krzykuje: „Czasy odkryć dla Afryki bespo- 
wrotnie m inęły. Poznane już dzisiaj zo 
stały systematy rzeczne i źródłowiska rzek”. 
Zdanie to było, jak  się przekonamy, cokol
wiek przedwczesne. Stan jednak badań 
hipsom etrycznych lądu czarnego był już 
o ty le posunięty, że można było obliczyć  
przeciętne w yniesienie A fryki nad poziom  
morza 673 metry, co stawia A frykę na dru-

W SZECHŚ W IA T.
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giem  miejscu pod w zględem  wysokości 
w rzędzie części świata.

Pom im o to rzut oka na najnowszą, mapę 
A fryki przekona nas, ja k  znaczną przestrzeń  
na niej zajmują kraje nieznane. Jedna ty l
ko Sahara ju ż  stanowi 6 m ilijonów  kilom e
trów 2, co w yrów nyw a R ossyi i Skandynaw ii 
razem wziętym , a przecież z tej ogromnej 
przestrzeni zaledw ie najbardziej północna 
część, mniej więcej do szerokości oazy Khat, 
słabo została poznana, zato ogrom ny pas 
w ielkiej pustyni m iędzy 15 a 25° szerokości 
przecinają cztery tylko wąziutkie szlaki po
dróżne. Pytanie jednak, czy zbadanie S a
hary nateraz jest sprawą palącą; bezwąt- 
pienia w ielka pustynia kryje w sobie nieje- 
dnę ciekawą tajem nicę, lecz przystęp do 
nićj zapierają niesłychane trudy przebycia 
pustyni i fanatyzm ludności. Tym czasem  
inne niedawno odkryte okolice A fryki cze 
kają na system atyczne badania, zbiory nau
kow e i spostrzeżenia, tu liczba kilom etrów  
przebieżonych wcale nie zadawalnia, n ie 
zm ierne zato korzyści praktyczne popłyną  
dla tych, którzy zechcą szczegółow o badać 
kolonije. W  Saharze praktyczne cele mają 
jed yn ie  francuzi i oni zapew ne, je ś li tylko  
nie zrażą się napotykanem i trudnościam i, 
powinni dopiąć lądow ego połączenia kra
jó w  nad N igrem  z A lg ieryją .

Supan w swojej pracy „Ein Jahrhundert 
der A frikaforschung” w  r. 1888 wskazuje 
nadto trzy jeszcze obszary w A fryce, św ie
cące białością na m apie. Jeden zachodni 
rospościera się od w ybrzeża Sierra Leone  
aż do N igru i wybrzeży zatoki G winejskiej 
i zaw iera niemniej niż 900000  km 2 prze
strzeni, której dotknęły zaledw ie podróże 
Caillie od zachodu w r. 1826—27, Bartha  
od północy w 1853. Tutaj spoczyw a za 
gadka gór K ong, tych gór, które od czasów  
M ungo Parka tkwią na mapie A fryki, a k tó 
re, podobnie jak  sw ojego czasu K siężycow e, 
znikną z niej zapewne. B ieg rzeki W olty  
również oczekuje sw ojego  badacza, gdyż 
w edług niedaw nych spostrzeżeń Krausego, 
sięga o w iele dalej w głąb kraju, niż to 
przypuszczano. D w a inne obszary, nad
zwyczaj mało zbadane, położone są: jeden  
pośrodku A fryki m iędzy jezioram i Czad, 
W iktoryja a rzeką U bangi, w którym  sw o
bodnie m ogłyby się zm ieścić połączone pań

stwa Europy zachodniej; drugi wschodni, 
na południu A bissynii, obejm ujący kraje 
G alla i Somali.

Takie luki w dzisiejszej znajomości A f
ryki wskazuje autor pracy wspomnianej. 
A  jednak taki jest szybki rozwój w iedzy  
gieograficznej o Afryce, że wyrazy Supana 
w tej chw ili są już spóźnione, kronika bo
wiem gieograficzna zdążyła zaznaczyć w tym  
czasie kilka wspaniałych podróży, które 
spraw iły w yłom , jak i Supan w części prze
czuw ał. Zanim przystąpię do ich opisu, 
muszę potrącić o wypadki polityczne, na tle 
których te podróże m iały miejsce.

Pod  względem  politycznym  ubiegłe dzie
sięciolecie możnaby nazwać początkiem  no
wej epoki „kolonijalnej” w A fryce. Od 
pierwszej zaraz chw ili rospoczyna się sza
lony w yścig mocarstw europejskich, p ra
gnących ubiedz jedno drugie w zaw ładnię
ciu najlepszym  kawałkiem  ziemi afrykań
skiej. H asło do tego dały, jak wiadomo, 
Niem cy, powodowane potrzebą znalezienia  
odpływ u dla nadmiaru swojej ludności i no
wych rynków dla towarów; próby zaś utrzy
mania się niem ców w rozmaitych punktach  
A fryki, nawet takich, które słusznie, czy 
niesłusznie uchodziły za cudzą posiadłość, 
dały  pohop A n glii, Francyi, a nawet małej 
B elg ii i ubogim  W łochom  do zajmowania 
w ybrzeży na własną rękę. G dy jednakże  
w tej gorączce okupacyjnej kilka razy oma- 
ło  nie przyszło do starcia m iędzy w ypraw a
mi pojedyńczych państw, gdy kilka razy 
zajęto cudzą własność, musiało więc przyjść 
do uregulow ania stosunków m iędzynarodo
wych w A fryce na drodze ugodowej. W y
razem  tego ogólnego przeświadczenia była  
konferencyja berlińska 1885 r. oraz póź
niejsze od niej uk łady anglo-niem iecki, 
anglo-francuski i anglo-portugalski, w resz
cie um ow y poszczególne m iędzy Francyją  
a Niem cam i, Francyją a Portugaliją  i t. d. 
Pod  tym  w zględem  lata 1886—90 pozosta
ną nazawsze pamiętnemi w historyi: doko
nany w nich bowiem  został jedyny w swoim  
rodzaju całkow ity rozbiór ogromnej części 
świata. B yw ały  w dziejach rozbiory kra
jów , ten z nich chyba jest najw iększy.

Przechodząc do zajm ującego nas przed
m iotu, m usim y uprzytom nić sobie p o łoże
nie gieograficzne posiadłości francuskich.
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W ypraw y francuskie na lądzie czarnym  
wiążą się ściśle ze sferą w pływ u francuskie
go ograniczonego wyżej wzmiankowanemu 
traktatami. Sfera to jednakże ogromna 
i niezawodnie nawet pośród posiadłości in 
nych państw europejskich w Afryce naj
większa.

Um owa z A ngliją , w Sierpniu 1890 roku 
zawarta, uznaje w pływ  francuski na pra
wym brzegu Nigru aż do gór ciągnących  
się od L iberyi północnej do ujścia rzeki 
Benue i na lew ym  brzegu wszędzie na pół
noc od lin ii biegnącej od Say nad Nigrem  
na wschód do Barrua nad jeziorem  Czad. 
Tym  sposobem ogromny a mało znany ob
szar Sudanu zachodniego, który Supan oce
nia na 900000 km 2, obejmujący porzecze 
Nigru, Gambii i Senegalu, wszedł w zakres 
w pływ ów  francuskich; m iędzy nim a A lg ie- 
ryją i Tunetaniją rospościera się pustynna 
Sahara.

Na skutek umowy z niemcami d. 24 G ru
dnia 1885 r. koloniją francuską nad rzeką 
O gow e i K ongo oddziela od niem ieckiego 
Kamerunu linija, sunąca od ujścia Rio del 
Campo prosto na wschód aż do 15° dług. 
wsch. względem Greenwich; od kolonii b el
gijskiej K ongo najpierw rzeka tejże nazwy, 
a potem dopływ  jśj U bangi. I tutaj więc 
umowa nie mówi nic o przestrzeni znajdu
jącej się m iędzy 15° dł. wsch. w zgl. Gr. 
i rzeką U bangi, zatem m ilcząco zezwala na 
szerzenie wpływTu francuskiego w kierunku 
jeziora Czad, czyli w przestrzeń hipotetycz
nego jeziora L iba albo w obszar A fryki 
środkowej w edług Supana. Przestrzenie 
to niezm ierne, w których otworem stoi pole 
do pracy zarówno dla gicografa i etnografa, 
ja k  ekonom isty i polityka.

Na zachodniem  w ybrzeżu A fryki, na po
graniczu Sahary, już od końca X V II  wieku  
(od epoki Colberta) usadowdli się francuzi 
w kilku faktoryjach jak d’A rguin, Porten- 
dic, Gorea, St. Louis przy ujściu Senegalu, 
istnieją jednak  niew ątpliw ie świadectwa 
kronikarzy średniow iecznych na to, że ry
bacy normandzcy z D ieppe już w X I V  wie
ku, czyli na 100 lat przed portugalczykami, 
odwiedzali wybrzeże Senegam bii, Sierra 
L eone, P ieprzow e, Słoniow e i Złote. O zaj

mowaniu wnętrza kraju przez cały ten czas 
we Francyi nie myślano. Co prawda, to 
i wnętrze owo, sąsiadujące bespośrednio 
z temi faktoryjami, nic w esołego nie przed
stawia, przeciwnie pod względem  ogólnej 
charakterystyki przypomina wielką pusty
nię afrykańską. N ie było chęci do badania 
tej części A fryki, tembardzi6j, że klimat 
niezdrowy odstraszał europejczyków, a ko- 
lonija wogóle nie przynosiła Francyi nic 
innego tylko straty w ludziach i pienią
dzach.

Dopiero za pamiętnych rządów guberna
tora jen . Faidherbea (1 8 5 5 — 65) stosunki 
w Senegalu zm ieniły się na lepsze. Prze- 
dewszystkiem  Faidherbe rozumiał, że ra- 
cyjonalne i korzyści przynoszące gospodar
stwo kolonijalne polegać musi na dobrem  
poznaniu gieograficznem kolonii, domyślał 
się, że poza pierwszą niegościnną częścią 
przy ujściu Senegam bii istnieć może kraj 
urodzajny i obfitujący we wszystko, zresztą 
zasięgał języka od tubylców. Za niego ros- 
poczęło się prawidłowe badanie Senegalu, 
liczne szlaki podróży przecięły porzecze 
Gambii i Senegalu, niektóre z nich sięgnęły  
aż w piaski Sahary do oazy Adrar, jeden  
aż na północ Timbuktu, porucznik Mage 
z dr Quintin dotarli do Segu-Sikoro nad 
Nigrem i tutaj przez pew ien czas byli trzy
mani w niew oli przez sułtanu Ahmadu. Pod  
względem  ekonomicznym Faidherbe dopro
w adził koloniją do tak dalece kwitnącego  
stanu, że przestała ona prawie kosztować 
Francyją. Faidherbe trzym ał się zasady, 
że koloniją pow inna sama sobie dostarczyć 
środków istnienia. Z powodu, że port 
w St. Louis okazał się niedogodnym , gdyż  
w ujściu Senegalu znajdują się m ielizny  
nieustannie zm ieniające miejsce, Faidherbe 
począł budować inny port Dakar na przy
lądku Zielonym , dający doskonałe schro
nienie największym  steamerom morskim; 
port ten później połączono koleją żelazną 
z St. Louis. Dzisiaj D akar stał się najważ
niejszym  na całem  zachodniem wybrzeżu  
Afryki i g łów ną stacyją dla okrętów uda
jących się z Europy do Am eryki południo
wej. Faidherbe z krajowców senegalskich  
potrafił w ytworzyć doskonałą milicyją, zw a
ną laptotam i, bitną i pod dowództwem  ofi
cerów francuskich oddającą znakomite przy
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sługi Francyi w szędzie w kolonijach. Do 
zasług Faidherbea zaliczyć należy pow strzy
manie w Senegam bii bardzo niebespieczne- 
go dla francuzów ruchu pośród mahometan, 
na czele którego stanął marabut El-H adż- 
Omar; w krótkim czasie now y prorok zajął 
Kaartę, Nioro i S egu , m iejscowości położo
ne na północo - wschodzie Senegalu, ale 
zw ycięstw a Faidherbea odniesione nad nim  
nie pozw oliły mu przejść na lew y  brzeg S e
negalu. Po śmierci Omara założony przez 
niego sułtanat objął w spadku syn jego  Ah- 
madu, a zarazem odziedziczył nienawiść ku 
francuzom. Faidherbe też pow ziął m yśl 
posunięcia kolonii aż do N igru i złączenia, 
przy pomocy kolei żelaznej, Senegam bii 
z A lgieryją. D zielny  w ielkorządzca w 1865 
r. odwołany został do Algex-yi, ale trady- 
cyją po sobie zostaw ił świetną a przede- 
wszystkiem przekazał swoim  następcom sta
łe  zasady postępowania w kolonii, oparte na 
głębokiój znajom ości kraju i jego  potrzeb.

W prowadzeniu w życie m yśli Faidherbea  
stanęła na przeszkodzie wojna 1870—71 
i zw iązane z nią sm utne następstwa dla 
Francyi; dopiero w 12 lat po ustąpieniu  
Faidherbea m ogli francuzi pom yśleć o urze
czyw istnieniu jego  planów. Rozpoczęto bu
dowę kolei z K ayes do B afulabe nad S en e
galem , która ma zostać przedłużona w głąb  
Sudanu. W  r. 1880—81 kapitan G allieni 
na czele małej wypraw y dotarł do Bamma- 
ko i do Segu-Sikoro nad N igrem , tu jednak
że, podobnie jak  w spom nieni dwaj jego  p o 
przednicy, doznał takiego sam ego losu od 
sułtana Ahmadu; wszelako cel wyprawy  
został osiągnięty, bo po u p ływ ie 8 miesięcy  
Ahmadu uznał się lennikiem  Francyi tu
dzież nadał francuzom prawo wolnego han
dlu w sw ojem  państwie i żeglugi na N igrze. 
Zaraz też potem kanonierki francuskie 
wprowadzone zostały na tę rzekę.

Nadzwyczaj ważną dla Francyi pod 
w zględem  politycznym  i św ietną dla gieo- 
grafii była działalność w ielkorządzcy fran
cuskiego w Sudanie G allien iego (1886— 88). 
Za niego odbyły się te podróże i w ypraw y, 
o których chcieliśm y w niniejszym  artykule  
pomówić, a które w głów nych zarysach ro- 
strzygnęły w ątpliw ości i w yśw ietliły  oro- 
grafiją Sudanu Zachodniego. Ciekawą stro
ną tego okresu było to, że w iększa część

tych doniosłych wypraw pomyślana była 
przez jednego człow ieka i skierowana ku 
pew nym  zgóry w ytkniętym  punktom Su
danu.

P ierw szym  krokiem G allieniego było po
sunięcie kolonii w kierunku Nigru (myśl 
Faidherbea). W  tym celu przy zbiegu rze
ki Tankisso z N igrem  w doskonałej pozycyi 
strategicznej i handlowej, górującej nad 
okolicą, założony został fort Sigiri, który 
natychmiast połączony został drutem tele
graficznym z St.-L ouis a tem samem z Fran- 
cyją- W  podobny sposób założono kilka in 
nych fortów nad N igrem , przyszłych miast: 
Bammako, K ulikoro, Njamina, również po
wiązanych ze sobą telegrafem . W  ten spo
sób G allieni uzyskał podstawę działania  
i zarazem punkty wyjśoia dla wypraw ma
jących  zbadać i pozyskać dla Francyi kraj 
m iędzy N igrem  a Senegalem.

U w agę szczególną G allieniego zw racał 
kraj położony na W schód od wybrzeża S ier
ra Leone, gdzie znajdować się miał w ielki 
wododział między rzekami Gambią i Sene
galem — z jednój strony, a Nigrem  i pom niej- 
szemi rzekami uchodzącemi do A tlantyku  
jak  Rio Pongo, Rio Grandę, Nunez i t. p. 
(Rivi&res du S u d )—z drugiej. W  celu zba
dania tego ciekawego kraju, zwanego przez 
krajowców Futa D żallon, G allieni w ysłał 
dw ie wyprawy porucznika P iat i Levas- 
seura. Praktycznym  celem tych wypraw  
m iało być złączenie posiadłości francuskich  
na lew ym  brzegu Nigru z dawniejszem i fak- 
toryjami francuskiemi na wybrzeżu Sierra  
Leone, jak  Benty, Pharmozea. Bardzo cie
kaw e wyniki tych wypraw przytaczam y po
niżej.

Futa D żallon nie jest krajem pustynnym : 
niezm ierna ilość źródeł, strum yków i wodo
spadów nadaje powietrzu na tym  wysokim  
płaskow yżu nieporównaną świeżość, nawet 
w czasie najsuchszej pory roku. Zima n a d 
chodzi na początku K wietnia i trwa pięć  
m iesięcy, chociaż deszcze bez burz nie prze
stają padać przez rok cały, odświeżając at
mosferę. Temperatura jest zawsze łagodna; 
w L abe por. P ia t obserwował w porze su 
chej przeciętną temperaturę dnia + 2 6 °C , 
nocy zaś-)-15°C . W ogóle więc klim at je s t  
bardzo zdrowy dla europejczyka; d latego  
też w przyszłości kraina ta może stać się
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takiem  samem sanatoryjum w Afryce, ja 
kiem jest Ziemia Przylądka.

Kraj to w ogóle górzysty lub raczój pa
górkowaty: co krok napotykają się tu d o li
ny i wąwozy wśród gór i wyniesień, któ
rych kierunek ogólny stanowi kąt 30° z po
łudnikiem  magnetycznym . Najwyższa część, 
zwana Tam gue, na północy w szczycie Lan- 
sau dochodzi 1100 metrów wysokości 
n. p. m.: tutaj doliny i wyniesienia, nieskoń
czenie się przeplatając, dają początek n ie
zliczonym  wodom, szemrzącym po całym  
kraju. Część południowa, aczkolwiek mniój 

je s t  wyniosła (szczyt Colima 900 m), pod 
względem  ogólnego charakteru stanowi 
przedłużenie północnśj. Przeciętna w yso
kość tćj w yżyny dochodzi do 700 metrów  
nad poziom morza. Pod względem hydro
graficznym, jak  ju ż  wiem y, Futa Dżallon  
zasługuje na szczególną uwagę.

(c. d. nast.).
S tefan Stetkiewicz.

T O W A R Z Y ST W O  

POPIERANIA PRZEMYSŁU I HANDLU.
1

Posiedzenie 2 e sekcyi chemicznej odbyło się 
d n ia  23 Stycznia r . b. w budynku Muzeum prze
m ysłu i rolnictw a.

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

2. P. Plewiński referow ał broszurę L epsiusa 
o prochu bezdymnym. Po zaznaczeniu, że proch 
saletrow y ż chw ilą w prowadzenia magazynówek 
stracił swoje znaczenie, jako zasłaby i jako wy
tw arzający dym, referen t podał, że liczne znane 
odm iany prochu  bezdym nego dadzą się podzielić 
na prochy z baw ełny strzelniczej, używane w ar- 
m ijach niem ieckiej i austryjackiej i na proch 
z kwasu pikrynowego, używany przez Francyją. 
Stosowanie baw ełny strzelniczej do wyrobu p ro 
chu  bezdym nego opiera się na własności je j two
rzenia z rospuszczalnikam i takiemi, jak  aceton, 
e te r  octowy, lub  n itrogliceryna, żelatyn, przecho
dzących w masy stałe, rogow ate po usunięciu nad 
m iaru  rospuszczalnika bądź przez parowanie, bądź 
przez wyciskanie. Żelatynowanie bawełny strzel
niczej przez n itroglicerynę w ykryte zostało przez 
Nobla i w łaśnie połączenia nitrogliceryny z ba
w ełną strzelniczą są podstawą prochów niem iec- j  

kich. Połączenia te  posiadają własności wybucho- l

we w stopniu bardzo rozm aitym , zależnie od za
w artości nitrogliceryny i naprzykład połączenie 
zawierające 90%  nitrogliceryny wybucha znacznie 
silniej od dynam itu  i  zastępuje obecnie dynamit. 
W ybuchowe własności tych połączeń dadzą się 
zmieniać dowolnie przez dodatek do nich ciał obo
jętnych , jak  np. kamfora, lub cukier i wyrób też 
niemieckiego wojskowego prochu bezdymnego po
lega na stosowaniu jakiejś, w tajem nicy dotych
czas trzymanej substancyi obojętnej do nitrogli- 
cerynowej bawełny strzelniczej. Proch wojskowy 
francuski mniej jeszcze je s t znany od niem iec
kiego i zawiera kwas pikrynowy i baw ełnę strzel
niczą.

3. P. Kolendo wygłosił rzecz o gumie elastycz
nej spotykanej w handlu. Po opisie własności 
kauczuku referen t wyjaśnił jego pochodzenie, p rze 
rób fabryczny i sposoby fałszowania, a  następnie 
podał normy, używane przy ocenie n iek tórych  
wyrobów gumowych. Guma używana na bufory, 
w inna, jeżeli ją  ścisnąć w prasie hydraulicznej do 
t/« wysokości, powracać do form y pierwotnej. Ko
leje tutejsze wym agaią wytrzymałości na ściskanie 
do y 3 wysokości. Gumy niższych gatunków w tej 
próbie pękają, lub tracą  swą formę. R ury gumo
we do pomp o czterech w arstw ach p łó tna winny 
wytrzymywać ciśnienie 3 atm osfer od wewnątrz, 
a w arstwa ich gumy w yjęta ze środka w inna dać 
się wyciągnąć do potrójnej długości i  powracać 
po rosciągnięciu do pierwotnych wymiarów- Guma 
stosowana na płyty gumowe do uszczelnień w inna 
po ogrzaniu w rostworze chlorku wapnia do 120° 
i prędkiem  ostudzeniu zachować swą giętkość i nie 
kruszyć się. E ury  gumowe do gazu winny dać 
się rosciągnąć do poczwórnej długości i m ieć po
wierzchnię g ładką.

4. P. Leppert referow ał pracę p. Luzi nad grafi
tem . Badacz ten  studyjował działanie stężonego 
dymiącego kwasu azotnego na grafit i zauważył, 
że jeżeli grubo sproszkowany grafit na blaszce 
platynowej zwilgoció dymiącym kwasem azotnym 
i następnie go prażyć, to przy tom jedne grafity 
pęcznieją, powiększają swą objętość, nabierając 
wyraźnie kształtu  wężyków, lub główek kalafijo- 
rów, inne zaś grafity ani swych kształtów pier
wotnych ani objętości nie zm ieniają. Badania 
składu chemicznego i form y krystalicznej rozmai
tych grafitów nie wyjaśniły przyczyny tak różne
go zachowywania się ich względem kwasu azotne
go i p. Luzi zmuszonym się widział uznać istnie
nie dwu odmian grafitu: jednej pęczniejącej po 
zwilgoceniu kwasem azotnym i drugiej nie pęcz
niejącej, k tórą  proponuje zwać grafititem.

5) W drobnych wiadomościach p. L eppert za
znaczył ukazanie się dwu nowych dzieł chemicz
nych: chemii ogólnej profesora Bandrowskiego i p. 
Sieliezniewa: N aczalnyja osnowania chimiczeskoj 
tiechnołogii.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.
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Posiedzenie 3-e sek c ji chemicznej m iało miejsce 
d. 18 Lutego r. b.

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

2. P. L eppert w ypowiedział rzecz: O udziale po
laków w postępie wiedzy chem icznej w r. 1891, 
k tóra  ma być drukow ana w jednem  z czasopism 
warszawskich, na czem posiedzenie zam knięte zo
stało.

Wiadomości bibliograficzne.

— sd. K azim ierz Źoraw ski. O pew nem  przekształ
cen iu  pow ierzchni. K raków . N akładem  akadem ii 
um iejętności, 1891, 8-ka w iększa, str. 67.

W tćj rosprawie autor stosuje nową, „Teoryją prze- 
kształceń11 Liego do pewnego zagadnienia z teoryi po
wierzchni, a mianowicie do badania pewnych wyrażeń 
analitycznych, które nie zmieniają się przy dowolnem 
zginaniu powierzchni. Do takich wyrażeń (niezmien
ników) należy między innemi m iara krzywizny Gaussa. 
A utor zagadnienie traktuje ze stanowiska najogólniej
szego, niedotykając atoli czysto gieometrycznćj inter- 
pretacyi. W pierwszym rozdziale podaje krótki wy
kład zasad teoryi przekształceń Liego.

— sd. Kucharzewski Feliks . B iblijografija polska  
techniczno - przem ysłow a. Zeszyt I, 8-ka wielka, 
str. 49.

Z zadow oleniem  w itam y dzieło pośw ięcone biblijo- 
grafii polskiej nauk technicznych. Po wyjściu całej 
książki pośw ięcim y jćj w zm iankę obszerniejszą, dziś 
polecam y ją  tylko uwadze osób, interesujących się dzie
jam i nauki i ośw iaty w kraju naszym , zaznaczając, że 
m a ona objąć spisy chronologiczne książek i ważniej- 
szych  artykułów  czasopism  do końca 1874 roku w na
stępujących działach: 1. M iary, w agi, m onety, tablice
liczbow e. 2, G ieom etryja stosow ana, rysunek tech 
niczny. 3. M echanika, m achiny parowe, ustroje m e
chaniczne. 4. M achiny i narzędzia rolnicze, m łyny.
5. Jedw abnictw o, pszczeln ictw o, w ełnictw o. 6. L e ś 
n ictw o, upraw a roślin przem ysłow ych. 7. Górnictwo, 
hutnictw o, wyroby z  m etali. 8. M ateryjały budowlane. 
9. Budow nictw o i rzem iosła  budow lane. 10. Budowa  
dróg, m ostów; inżynieryja m iejska . 11. D rogi żelazne. 
12. H ydrotechnika. 13. F izyka  przem ysłow a. 14. W oj
skowość, pyrotechnika. 15. T ech n o log ija  i rzem iosła.
16. P rzem ysł chem iczny, technologija  dom ow a i leśna.
17. Cukrownictwo. 18. Gorzelnictwo i piwowarstwo. 
19. Pokarmy; napoje. 20. Ekonomija przemysłowa, 
wystawy. 21. Szkoły, muzea, biblijografija, bijogra- 
fija i t. d.

KRONIKA NAUKOW A.

— sk. Nowa gwiazda Dnia 1 Lutego r. b. otrzy
mało obserwatoryjum  edym burskie na karcie pocz
towej zawiadomienie, w którem  niepodpisany ob
serw ator donosił, że o dwa stopnie na południe 
względem gwiazdy ^  ukazała się „nowa" gwiaz
da. Gwiazdę tę rzeczywiście odszukano bezzwło* 
cznie w E dym burgu  i oznaczono jej położenie? 
W znoszenie proste =  5 godzin 25 m in., Zboczenie 
północne =  30021L Z najduje się ona o 2,3° na 
północo-wschód od jasnej gwiazdy [3 Byka, w po . 
bliżu gwiazdy 6-ej wielkości (26 W oźnicy), której 
dorównywała jasnością. Barw a gwiazdy by ła  żó ł
ta, widmo zaś okazało się zupełnie podobnem  do 
słynnej gwiazdy nowej w Koronie północnej (T 
Korony) w r. 1866. L inija wodoru C była bardzo 
jasna, również jak  żółta linija obok D—może linija 
D3 odpow iadająca przypuszczalnem u pierwiastko
wi „Lelium.” W yraźnie również występowały czte
ry  linije albo smugi w części zielonej widma, 
a nadto jeszcze linija w części fijoletowej Hg. 
Z takiego charak te ru  widma wnosić można, że 
nagłe rozjaśnienie te j gwiazdy przypisać należy 
gwałtow nem u wybuchowi w odoru, jak  to bardzo 
prawdopodobnie działo się i z „nową” 1866 r . 
Gwiazda ta  n ie znajduje się w wykazach Argelan- 
dra, które sięgają do gwiazd 9 — 10 wielkości, 
przed swem rozjaśnieniem  była zatem zapewne 
słabszą od gwiazd 10 wielkości.

U kazanie się wszakże tej gwiazdy, albo raczej 
wzmożenie je j blasku miało miejsce ju ż  wcześniej, 
w ystępuje ona bowiem od 1 G rudnia na fotogra- 
fijach nieba, zdejmowanych codziennie, gdy ty lko 
pogoda sprzyja, w obserwatoryjum w Cambridge 
w Stanach Zjednoczonych. W edług doniesienia 
tam ecznego dyrektora, p. Copelund, okazywała 
ona m axim um  swego blasku 20 G rudnia, można 
więc sądzić, że odtąd  stopniowo słabnie, według 
innych wszakże dostrzeżeń zmniejszenia jej blasku 
dotąd zauważyć nie można i, być może, że jasność 
je j jeszcze się wzmaga; niektórzy obserwatorowie 
uważają ją  za gwiazdę 5 wielkości. Jak  praw ie 
wszystkie „n o w e1 gwiazdy i obecna „nowa Woź- 
nicy“ znajduje się w bespośredniem  sąsiedztwie 
drogi mlecznej, co zdradza zapewne pew ną wspól
ność tych  zjawisk.

Nadm ieniam y tu  wreszcie, że historyją i teoryją, 
gwiazd zmiennych i , nowych11 podał W szechświat 
w r. 1882 (str. 113, 1B0, 14t>) oraz w r. 1891 (str. 
149).

— tr. Użycie ręk i praw ej. Odwieczne pytanie, 
dlaczego człowiek posługuje się ręką  praw ą z za* 
niedbauiem  lewej, wywołało już m tostw o domysłów 
i przypuszczeń. Obecnie pan De Beuze, w braku  
innego tłum aczenia, objaśnia objaw ten  jako  n a 
stępstwo bespośrednie niesymetrycznego położenia
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naszych wnętrzności i trzym ania sig pionowego. 
D większej części czworonogów w nętrzności mają 
bardzo dobrą ochronę już dla samej postaci ciała; 
pies lub kot w ystaw iają na niebezpieczeństwo ze
wnętrzne grzb iet i głowę, czaszka bowiem jest b a r
dzo w ytrw ała. Serce osłonięte jest m asam i kości- 
stemi i m ięsnem i przeciw wszelkim zamachom! 
wyjąwszy chyba nieprawdopodobnych zamachów 
z dołu. Człowiek zaś, przyjąwszy kierunek piono
wy ciała, wyrzekł się tych korzyści — naraża na 
wszelkie ciosy organy klatki piersiowej i  jam y 
brzusznej. Instynkt, który dzielimy ze wszystkie- 
m i zwierzętami, nakazuje nam wystawiać na n ie 
bezpieczeństwa przedewszystkiem części mięsne 
i kościste, najwytrwalsze i najm niej delikatne. 
Człowiek więc, stojąc prosto, musiał się bronić od 
niebezpieczeństw  i zamachów zewnętrznych, czę
ścią ciała, najwięcej oddaloną, od organu, który  naj
bardziej osłaniać należało—t  j. od serca. To więc 
według p. De Beuze tłumaczy użycie prawej ręki.

—  ag. Bomba kalorym etryczna. Przyrząd ten po
m ysłu B erthelota, a służący do badań term oche- 
micznych nie wychodził dotąd poza laboratoryjum  
chociażby ze względu na swą wygórowaną ce
nę. P. M atler zmodyfikował go, zastępując platy
nę przez odpow iednią em aliją, co obniży cenę te 
go przyrządu do jak ich  stu  franków. Rezultaty 
otrzym ane zapomocą bomby zmodyfikowanej w ten  
sposób zbliżają się bardzo do poprzednich. Będzie 
ona mogła służyć według p. M atlera, do oznaczenia 
w fabrykach w artości m ateryjałów  opałowych.

—  ag. Amonijak w atm osferze i w deszczach k ra 
jów  podzw rotnikowych. Pp. Muntz i Marcano poda
ją  w „Comptes Rendus11 rezultaty  badań swoich 
nad powietrzem w Caracas (W enezuela). Miejsco
wość ta  odznacza się stałą tem peraturą, nierów
nym  podziałem  deszczu, silnemi i częstemi burza
mi. Skutkiem  częstych wyładowań elektrycznych 
nitryfikacyja w pow ietrzu odbywa sig znacznie sil
niej i  woda deszczowa zawiera dziesięć razy  wię
cej azotanów i azotonów, niż w krajach  um iarko
wanych. Atoli powietrze stron  umiarkowanych 
bardziej obfituje w am onijak lotny. Okoliczność 
tę  łatw o można objaśnić. W  strefach podzw rotni
kowych przy obfitem tworzeniu się kwasu azotne- 
go, am onijak daje  sole, które unoszą się w pow ie
trzu  w postaci pyłu.

R O Z M A I T O Ś C I .

— ag. Olbrzym ia w inda. Tow arzystw o drogi że
laznej N orth  Hudson County w Stanach Zjednoczo
nych posiada w pobliżu Hoboken lin ije na różnych po
ziom ach. A by u łatw ić podróżującym przechodzenie

z jednych na drugie, towarzystwo postanowiło zbudo
wać stalow y wiadukt, mający 265 m długości. Jeden  
jeg o  koniec znajduje się na odległości 45 m od stacyi 
Hoboken, drugi dochodzi do w ierzchołka stacyi w Jer
sey. W iadukt ten leży na wysokości 40,6 m nad po
ziom em  wody w Hudson w pobliżu wind. P rzy końcu  
wiaduktu na Hoboken będą, umieszczone trzy windy  
dla podróżnych. Każda z nich m a podnosić za jednym  
razem 130 osób na wysokość 44,25 m. Ciężar, jaki 
m ogą one podnosić z szybkością 610 »J na m inutę pod 
ciśnieniem  12 kg  na jeden  centym etr kwadr, równa 
s ię  9 0 7 0  kg.

K latka windy wisi na 8-u linach stalow ych, których  
oporność przy rozryw aniu wynosi 19000 kg.

Co się tyczy przyrządów bespieczeństwa, to są one 
tak liczne, że prawdopodobieństwo wypadku sprowa- 
dzonem  jest do m inim um . Każda klatka je st  zaopa
trzona w dwa ham ulce, tak, że gdy jeden przestaje 
funkcyjonować, drugi wchodzi w ruch. Prócz tego do 
sześciu lin  jest dodany ham ulec autom atyczny o trzech 
zębach now ego system u. K latki są w ruch wprowa
dzane przez ciśnien ie wody znajdującej się w  górnćj 
części w indy. Objętość górnego rezerwoaru wynosi 
45 000 l.

—  ag Produkcyja ołowiu. Produkcyja tego m e
talu wynosi w chwili obecnćj 500 000 tonn na rok. 
W  Stanach Zjednoczonych w zrosła ona szczególnie, 
kiedy bowiem w 1830 r. Stany dostarczały 8 000 tonn, 
dziś dostarczają one m inim um  170000  tonn. W E u 
ropie produkcyja ołow iu doszła punktu kulm inacyjne
go. N iem cy w tym  w zględzie przodują, dając 100000  
tonn, za niem i następują: H iszpanija, A n glija , W io
chy, Austryja, B e lg ija  i t. d.

W  1861— 65 r. N iem cy dały 37 200 tonn, w 1881 r .— 
91 200 tonn, w 1889 liczba ta podnosi się do 104 525, 
w następnym  zaś roku zniża się do 101 781 tonn.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. Z. Iw ickie j w M ichałow cach. K ret biały z pod
gardlem , łopatkam i i w ierzchem  głow y żółtym , zna
leziony w M ichałow cach, w powiecie Starokonstanty- 
nowskim , guberni W ołyńsk iej, nie należy do rzadko
ści, przeciwnie trafia się dość często i u w ażany jest za 
odm ianę na równi z innem i, tak, że prof. B lasius, 
w ielki znawca zw ierząt ssących europejskich w swój 
„H istoryi naturalnej zw ierząt ssących N iem iec  i in 
nych krajów Europy środkowej11 w ylicza cztery od
m iany kreta: a) z w ierzchu jasno-szara, od spodu żół
ta; b) z w ierzchu i od spodu żółtaw o-płow a; c) czysto 
biała, lub żółtaw o-biała. d) trójbarwna, czarna, bru
natna i brudno biaław a. W  gabinecie zoologicznym  
w  W arszaw ie jest k ilka okazów b iałego kreta, a p. A . 
W ałeck i w pracy swój „Fauna zwierząt ssących W ar
szaw y11 (P am iętn ik  F izyjograficzny, tom I, str. 279), 

I m ów i, że kret zdarza się często w ogrodach m iejskich,
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zwłaszcza większych. Odmianę masłowo-białą widzia
łem  kilka razy z ogrodu F rascati“. Okaz nadesłany 
do Redakcyi, doszedł w takim stanie, że wypchać się 
nie da, tylko będzie zrobiona z niego czaszka i w tym 
celu Redakcyja przesłała p. J .  Sztolcmanowi, dyrekto
rowi muzeum hr. Branickich we Frascati.

WP. 0 . Szan. Pan  życzy sobie otrzymać wyjaśnienie 
powstawania wyobrażeń różnych postaci, ale pytania 
swoje niedość jasno Pan sformułował. Czy wiadomo 
Mu, że warstwa siatkówki odbierająca wrażenia świetl
ne złożona jest z mozaiki pręcików i czopków i że każ
da z tych cząstek stanowi prawdopodobnie zakończenie 
oddzielnego włókna nerwowego, przenoszącego pobu
dzenie do oddzielnych pierwiastków do ośrodków wi
dzenia w mózgu? Zapewne jednak chciałby Pan do
wiedzieć się, dlaczego różne grupy pobudzeń przenoszo
nych z siatkówki do mózgu zamieniają się tam na wyo

brażenia linii, trójkąta, koła i innych figur. Tej zagadki 
żadna teoryja nie jest w stanie wytłumaczyć, tak samo 
jak  pozostaje dla nas niezrozumiałem powstawanie po
czucia barwy, pomimo że z wielkiem prawdopodobień
stwem przypuścić można, że czopki w siatkówce zamie
niają fale świetlne kolorowe na pobudzenia oddzielnych 
grup włókien nerwowych. Wyraz „przyzwyczajenie’' 
w podobnych przypadkach mało, albo właściwie nic nie 
tłumaczy, albowiem powstawanie przyzwyczajenia jest 
taką samą zagadką psychologiczną, jak  powstawanie 
wrażeń barw z fal eteru albo wrażeń dźwięku z fal po
wietrznych.

WP. Prenum eratorowi z Chmielnej. Todhuntera „AI- 
giebra początkowa” w przekładzie prof. Wł. Kwietniew
skiego.

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 9 do 15 Marca 1892 r.

Cze spostrzeżeń na  stacyi m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

D
zi

eń
■

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

c*03
K ierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w 7 r. 1 p. 9 w. Najw.jNajn.

OŚ. 45,5 46,5 44,7 —3,0 1,8 - 3 ,3 1,8 - 4 ,3 83 W 7,SW4,SE5 0,0 R śn., w. wien, około ks.
10 0 43,4 42,6 40,4 —5,4 0,9 —0,6 1,0 - 6 ,6 89 SE 5,SE3,ES6 0,2 W n. krupy i śn.
I I P . 40,0 36,9 37,6 - 2 ,2 —0.1 - 1 ,0 1,1 - 3 ,0 91 E S9,E S14,E S " 0,2 Pop. wich., w. śn. i  zam.
12 S. 40,3 42,5 45,3 0,6 4,2 0,5 4.6 —1.6 76 S’,SW4, Cisza 4,0 Zn.powł. z hor., w n.śn.
13 N. 40,9 44,6 46,4 0,6 1,3 - 1 ,0 1,8 - 1 ,5 85 S E n ,WS°,SE3 0.0 W. wien. i koło naok. ks.
14 P. 44,3 44,5 44,8 1,0 5,5 2,8 7,4 - 1 ,6 86 E S5,SE4,ES8 0,2 R. d., w. w ien. ok. ks.
15 W. 44,6 44,5 46,3 2,1 4,2 2,6 4,6 + 1 ,3 89 E S n ,ES9,SE4 3,5 W n. i r. wich. i deszcz

Średnia 43.2 0,4 86 8,1

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem. Szybkość w ia tru  w m etrach  na sekundg. b. znaczy burza. d .—deszcz.

T R E Ś ć .  D ziałania prądów  przem iennych znacznej czgstości, przez T. R . — E rnest Briicke. Wspo
m nienie pośm iertne, napisał M aksymilijan F laum . — Najnowsze wyprawy francuskie w Afryce, przez 
S tefana Stetkiewicza. — Towarzystw o pop ieran ia  przem ysłu  i handlu. — Wiadomości b ibliograficzne. — 

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

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatow icz.

M03BOaeHO IJeH3ypoio. BapniaBa, 6 IfapTa 1892 r. W arszawa. D ruk E m ila Skiwskiego.




