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vf f a velkih výtkách (rv vt

poidtllfthf vidy o 8170 strp
teploty o I st II ubývá
Na tiíktcré ivláítni prostředky

jlchl viduclioplavrl poulívsjl bu-- k

svému pohodlí bui! k opatřeni sobě

jistoty stran vystupováni neb klesá

sání balonu z l j#(lté v krátkosti

poukálem Při plavbách ta lemné
noci která u velikých ýl pro M l

kot vdti( hu a ineníí lu lil roi ty
lování světla Unavil htá nel při
povrch'1 zerniMm řoilehoje se lun

pa Hivylo t J lampa krytá vál

rrn t husté síti drátěné při klerťl
nen' nijakého nebeiečíj ovlm !#
v řidlím vzduchu také slbji bořícméně světla vydává K tahřívání
pokrmu a rtápcjQ na příklad kávy

potjfvá au na místě ohně páleného
vápna jel se navlhčuje a tím horko

vydává Jelikož vstoupání neb kle

sání balonu nelze posoudili poněvač
není kolem předmětu stálých vyba

zují k poznání toho s loďky kou

sky papíru Woupádi balon zmizí

papírek její vzduch tro hu nese

rychle dolA klesáli viak balon

vystoupl papírek nahoru podle

rychlosti s jakou papírek odletí dá

se posoudili vétiínsb měnil rychlost

vstupováni neb klerání balonu Jen
velmi rychlé klesáni a vystupováni
bflona jev! se zvláštním tlakem na

hlavu a sice na spinkách jak zvlá

ště vzduchoplavci nehodou nějakou

velikým úprkem k zemi sestouplí do

svědčují

Pokuty řízeni balonu Urzo po

prvních větroplavbách počalo se po

mýšleli na to zdali by se dal balon

ve vzduchu řídili jako loď ve vodě

I počalo se nejprv skutečnými vesly

i lehkt látky a tice jak jsme již
podotkh byl Hlantbard první jenž
v tom směru pokusy činil o jejichž
dobrém výsledku neměl po svém se

uloupení pochybnosti po němž totéž

zkoušeli bratři Robertsonové a hra-- bé

Zambeccari přesvědčili se však

že se tak nedá ničeho docílili Ještě
méně muže býti plachet potřebová-
no jak se zároveň a vesly zavésti po-

mýšlelo nebvť balon vznášeje se ve

vzduchu unáší se jím touž rychlostí
kterou vzduch sám má a v loďce ne-

pociťuje se pranicím pohybování ve

vzduchu je-l- i stejnoměrné plachta

plynula by tudíž jako balon nena-dmu- ta

tiše tak jakoby vzduch byl

úplně bez pohnutí A byť ani to
nevadilo překáží naprosto každému

takovému pokusu točení b balonu

jež nelze předejiti pokud podrží se

nynější jeho kulatá podoba

Co se detýče řízení balonu ve

směru ol terně a k nf tu viděli jsme
odhazováni přítěže a vypouštění

plynu jou k tomu prostředky vyda
tné avšak prostředku těch stále

ubývá jak se jich pou£íá — Zam

beccariho zpfisob jest v tom ohledu

zcela praktický poněvadž dává vzdu-

choplavci do rukou prostředek stálý
Pod Cbarliérou upevni se totiž

Montgolfiéra která libovým plame- -

nem jenž by se pro jistotu v Davyho

lampě mohl zapáliti buď se nadýmá
neb splachnouti nechává Dle vlast-níh- o

jeho pokusu (22 srpna r 1804)
stačila jediná lihová lampa balon v

několika sekundách k vystupování a

shasnutím as za minutu ku klesání

přiměti

Když všechny pokusy řízení ba-

lonu v směru vodorovném ukázaly
se býti nedostatečnými přišlo se na

myšlénku plouti a proudem vzdu-

chovým jenž v rozličných výifcb
nad zemí jest směru rozdílného Ná-

hled tento měl původ svůj v tom že

při vzduchopiavbách skutečně roz-

dílné směry větra v rozdílných výi-kát- -h

se pozorovaly Tak byl na

př vzJuchoplavec Reichart jenž ve

Varšavě balonem vystoupil po
obě do vyšších vrstev vnikaje roz-

dílnými proudy třikráte kolem města

poháněn

Mělo se tudíž za to že netřeba
než do určité výše se vznésti a v nf

smlreřii by s chtělo ptotitl Htfiřf

větru hiěl by tu určovat! fustím
bulonkv ís po Čm řisiřld VVsíla

9 9

nýtu! Vviik i to ficoftfSdéilo t%
neboř Uková rozdílnost větru jest

pnuté vímíneěnát obyčejně udrlu
Je se v určitou dobu jen Jedsn fnřr
větru a sni na Isn nelze hrvrnln
ky se rpolehfiniiíl jelikol v Jlnýcl

krajinách I
jiný směr nezřídka se

vyskytnul (DokonřW přííiě)

když správu Jho pfevtsl Milsn

Obrenoviě nemělo Iádnýh dluhft

nsopk vykizovalo ksl brořnf pře

bytky MíUti zadlužil aemj na 30
mil din a uvedl v nl hotndářstvl
tskové!e Hrbsko henl doma výrobně
a v né nepožívá dflvěru lz níl ne

tnužt se obejiti řrbsk ♦ rnínUtř fl

nand právě putuje po Kvrop ode

Jveřl jednoho finančníka ke dveřím

druhého hledaje % benatétije nové

pQjčky Jako finančně zavedl Milan

Hrbsko i politicky tak že přítomný
stav nejtrastné země je horší než

kdyby byla v porobě turecké Milan

počítá si a velikou zásluhu před

srbským národem že velmoci přizná- -

li jemu a příMím panovníkům srb

ským titul královský Ukazuje-l- i
Milan na tuto zásluhu o národ v

ústech jeho je to sarkamem podob

ným tomu kterým se proslavili židé

když křižovali Krista I Kristus
abičován trním koruuován poplván

byl oděn červeným cárem jiko by

královským purpurem a když pněl
na kříži volali na něj holomci: "Po
moz si jsi-- li král!" Není zla není

ránykteré by byl Milan srbský národ
ušetřil Aby mu muku osladil bere
s pleci svých královský háv a klade

ej na ztrýzněná rsraena národa Rá

ny srbského národa nezabojí náplať
Milanova purpuru ten ať si Milan

nechá pro sebe ale ať jej národu ne

účtuje! Za zásluhy kterých si Milan

o srbský národ dobyl žádá nyní od

něho roční pensi 600 000 fr Protože

by tento jeho požadavek radikálové

nebyli povolili musila býti zrušena
ústava a radikálfim podsunuty ''ve- -

ktrádné" záměry Příští skupština
do níž budou se konati za nedlouho

volby bude rokovati o pensi Milano

vě Dejme tomu že Nikola Christifi

sežene Milanovi do skupšťiny dosta

tečný počet Cebincft a BnStovanĎ

kteří budou hlasovat! pro návrh krá

lovské kanceláře Milan pense dlou

ho užívati nebude Ne snad proto
že by mužnyní teprve 4 lletýnemohl
zflstat na živu ještě nějakých 50 let

nýbrž proto že nynější stav země

srbské nikterak nebude moci míli

dlouhého trvání a že za nedlouho

přijde doba kdy vše co se v Srbsku

udá'o od loňského vtrhnutí Milanova

do Srbska zrušení ústavy z r 1888 v

to počítaje bude prohlášeno za ne
zákonné a neplatné Milan nejen že
je nejšpatnějším králemjakébo znají
dějiny on jest i nejdražšf Petro- -

tiradsky 'nvtv cirjf obzor po dvorech

panovniKQ evropských a a ne ho vy-t-lí- vá

že srbskv dvoř stolí oomřrnň

nejvíce i bez té přirážky kterou bu
de pense Milanova Srbský dvftr sto-

jí ročně 1200000 fr Ani v Řecku
nen tak Uecký rozpočet obuáší
111700000 frsrbhkv nouze 60135t -- - —
000 frdvfir ale stojí v Kecku pouze
o 125000 fr více než v Srbsku čili

11% rozpočtu Náklad na srbský
dvoř obnáší bezmála 2% rozpočtu
Přijde-- li k tomu ještě 600000 fr
ročně Milanovi na bensi bude srUltí
vyzadovati již okolo 3% rozpočtu
rtéceno podobného nikde není V

ohromném Ruskustátějenž žije 1000
let vydržování dvora ae všemi Uho
závody a zřízením obnáší 12 milionu
rublft ročně takže vypadá 10 kop na

jednoho obyvatele říše V Prusku
vydržováni dvora stojí 4740468 roa
rek takže přichází na jednoho oby
vatele v marky čili tané okolo 10

kopV Rakousku dvftr stoji 4eíG000
tlcol dělá asi J zl na jednoho oby
vatele čili okolo 16 kop Milanova

pense má obnsšeti víc nežli přfjera
presidenta francouzské republiky
jednoho i nejbobatiích států V Srb-

sku jedin Člověk který zemi vždy

JhoNíem ktfll v červenci r J01
lUmburre vjtourivp díň sjh
ndánf si do vííe 91 fi0 tp doli
fřl řeml flať s jim 11 pmrova
n( íinřnjrh #pí! účinku ieriikř
bo mignftlumu do vyie ubývá a ta
ke elektrické úkay tvUtím tpA
sobem se míní Kdvi bjl Hoberť

on posdlji I v Petrohrad vílítnuv

tychl vsledkft e dodčlal i tpráva o

tecbto poorov4fmhd Pařile doSln

navrhl Laptace v akademii včd I 4

kladné vjí'tř#oí třchto otiniek jr

sliním vědecké výpravy d vfíin
Zvoleni k tomu jsou (Jiy Iusaj
Biot téméř nejmladsf avšak vele

uŽiol {lanové akademie jimi dány
určité roikasv a hojnost výtečných

nástrojů pozorovacích
Dn 34 arpna 1804 vzntuli tt %

uíenci t iahrnlT koriKcrvstoře umř

d( a áW jejích pod oik natí hj co

n#jkí'leji dnalen nehof poiorova-n- f

od nich velikou dftkMnofai

předsevzati převí'd5ila je neomylní
! tmění IioWttíona?o nttnřlo

podtaty ve vy5i 13000 no nad

teml jevila e (la zemské magnetit
ma pravě tak jako na zeui samé

Ziroveft viak u lála a i jim pMčina
ta kterou Iíobertson ve svých pozo
rov&ních mobl býti mýlen
která i jim činila značných obtflf to

jeat tolii stálé kolíbání é balonu

lelté více ale jeho točení e kolem

oy které chvíli v tu chvíli v onu

strana ne děje K určitému po
zorování ukazft magnetických je tu

potřebí aby ae dělo právě tehdy
kdy balon i jednoto měru točivého

pohybu přechází v druhý v

kteroužto chvíli na delší dobu se za-

stávaje Při pozorování barometr!-cké- m

tnutí ae dbáti jiného úkazu že

totiž při rychlém etoupání balonu

rtuť v deliim rameně neklesá doko-

nale váznouc poněkud na skle a na-

opak že při kleHání balonu rtuť

nevystupuje čímž určování výšky
stává se nespolehlivým Mimo to

přesvědčili ae oba fysikové že elek-

trika a voltaický sloup nedoznávají
ve výíi žádných proměn jak Robert
son byl tvrdil a konečně t mnoho

důležitých adaja o poměrech vlhka a

tepla ve vySSloh vrstvách tmofery
sebrali

Hned po tomto vzlétnutí podniklo
se již 16 září druhé kteréž však ten-

tokráte Gay LuMiac vykonal sám a

to proto aby balon byl co možná

nejméně obtížen poněvadž měla ee

doetoupiti výžka co nejvétží Dle

svých pozorování vystoupil Gay-Lus-sa- c

až na 27DOO stop výtky tedy
mezi všemi smrtelníky doHtal se až

do té doby nejdále od povrchu zem-

ského Při této plavbě potvrdila se

viecbna pozorování při první jíž
učiněná GayLafwac vzal též a nej

vyřií vrstvy s sebou v láhvích dobře

uzavřených vzduch aby jej co do

poměrného množství kyslíku a dusí-

ku prozkoumal a ukázalo se že jest
tentýž jako vzduch jejž na povrchu
zemském dýcháme
Ze vzduchoplaveb ostatních za

vědeckými účely podniknutých ne-

měla krom tťchto dvou žádná jiná
zvláštní důležitosti potvrdily právě

jenom ro od těchto dvou učenců

bylo pozorována Podotknouli sluší

pouze že v posledních dobách kona-

jí se v Anglicku počasnó vzdusho-plavb- y

k vědeckému badání při
čemž má se také na zřeteli určení

proudu vzduchového ve vrstvách'

Takové plavby vypravil r 1853

Sjkes dn 17 srpna a dne 21 fíjna
R 1862 vystoupil tamtéž Glaisher

dne 5 táří balonem Coxwellovým

do výíe nejméně 28000 ne-l- i dokon- -'
cm 35000 stop tedy skoro pfildruhó
míle Tentýž fysik vykonal mimo'

tu i v příálím roce plavbu a a jeho
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víc nel li platí nivřtil a nebohatší
státy na vydržováni svých velikých
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