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śze, kuliste lub walcowate, opatrzone najczę
ściej szypułką, wytwarzają ciałka nasienne 
(sperrnatozoidia) ; j a j n i k (archegoniwm) po
siada w ogólności kształt flaszki; składa się 
z części dolnej, nieco nabrzmiałej, zawierają
cej jajko czyli pęcherzyk zarodkowy i z szyj
ki, przez którą ciałka nasienne dostają się 
do jajka.

157. Z zapłodnionego jajka powstaje dru
gie, bezpłciowe pokolenie, czyli o wo c  mc h o 
wy (sporogonmm), przedstawiający zwykle da
leko bardziej skomplikowaną budowę, aniżeli 
ciało wegietacyjne rośliny. Owoc żyje po więk
szej części kosztem ciała wegietacyjnego, na

dową anatomiczną i t. d. od osi ( łod yg i), na której jako  
wyrostki boczne są osadzone, zowiemy C orm ophyta  
w przeciwstawieniu do roślin plechowyeh ( T ha llophyta ), 
których całe ciało jest t. zw. plechą ( tha llu s , thallom), 
t. j .  tworem, nieprzedstawiającym żadnej morfologi
cznej różnicy pomiędzy częścią osiową a wyrostkami 
bocznemi (jeśli te istnieją). Chociaż bowiem te ostatnie 
zewnętrznym wyglądem przypominać m ogą niekiedy 
liście roślin wyższych, jednakże ani budową, ani sposo
bem tworzenia się i rozwoju nie różnią się od osi, z któ- 
rćj powstały, nie mogą więc być nazwane liśćm i w tem  
znaczeniu, jak  u roślin wyższych. Pom iędzy temi dwie
ma grupami roślin (T h a llo p h y ta  i C orm ophyta ) niem o
żna poprowadzić wyraźnej granicy, albowiem nawet 
u roślin wyższych, m orfologiczna różnica pomiędzy osią 
(łodygą) a liściem nie jest jeszcze dostatecznie ustaloną.

(Cryptogamae.)

Opisanie icŁ tortowy, tudzież sposobów zbierania, 
preparowania i badania.

przez

D - r a  K a z im ie rz a  F il ip o w ic z a .

II. GROMADA.

Rośliny mchowe (Muscineae).
155. W ą t r o b o w c e  i m c h y ,  składa

jące tę gromadę, różnią się od poprzednio 
opisanych roślin plechowych ‘) nietyle budo
wą i ukształtowaniem organów wegietacyj- 
nych, ile właściwą sobie zmianą pokoleń (ro- 
dozmian). Ciało wegietacyjne większej części 
roślin mchowych jest łodyżką opatrzoną liśćmi, 
u niższych jednakże wątrobowców jest pra
wdziwą plechą (thallus) 2).

156. Organami płfoowemi są p ł o d n i k i 
(iantheridia) i j a j n i k i (archcgonia). Pierw-

') P . str. 1 7, 6 7 ,  9 0 , 1 9 6 , 2 15 , 51 3 , 5 3 2 ,  5 5 3 ,  
57  1 i 58  3 tomu I-go  W szechświata.

-)  W szystkie rośliny, posiadające właściwe liście, t. j . 
organy, różniące się sposobem powstania i rozwoju, bu-
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którern jest osadzony. Nabrzmiała część jaj
nika (brzuch), zawierająca jajko, rośnie i roz
szerza się wraz ze wzrostem zarodka i stanowi 
t. zw. c z e p i e c  (calypłra). U  większej części 
wątrobowców, czepiec zostaje przebity przez 
wydłużający się owoc i pozostaje na jego pod' 
stawie w postaci pochewki; u mchów zaś, wy
dłużający się owoc odrywa czepiec od podsta
wy i unosi go na swym wierzchołku. Zada
niem owocu jest wytwarzanie zarodników. Te 
ostatnie powstają z warstwy komórek macie
rzystych, z których każda wydaje przez po
dział cztery zarodniki. U większej części wą
trobowców, obok zarodników powstają jeszcze 
komórki płonne, zwykle wrzecionowate i opa
trzone spiralnemi zgrubieniami; są to tak zw. 
s p r ę ż y ć  e (elateres).

158. Zarodniki kiełkujące wydają zwykle 
najprzód n i t o w i e  {protonema),t.j. utwór, ma- 
j ący naj częściej postać zielonych, rózga łęzionych 
nitek, przypominających pewne wodorosty.
Z nitowia dopiero powstaje roślina, opatrzona 
organami płciowemi. Funkcyją korzeni pełniąi 
k o s m k i {rhizoidae), będące rurkami jedno- 
komórkowemi lub podzielonemi poprzecznemi 
przegródkami na szereg komórek. Obok roz
mnażania płciowego, istnieje jeszcze rozmna
żanie przez rozrodki {propagula), pączki {gem- 
mae) i t. d. U mchów każda prawie komórka 
może dać początek nowej roślinie.

W ątro b o w ce  {Ucpaticae).

159. Wszystkie wątrobowce (z wyjątkiem 
tylko jednego gatunku Haplomitrium Hookeri) 
odznaczają się d w u s t r o n n ą budową ciała 
wegietacyjnego {plantae bilaterales, dorswen- 
trales), t. j. strona skierowana do światła 
(grzbiet) inaczej jest uorganizowana, aniżeli 
strona obrócona do podłoża (brzuch) i przytwier
dzona do niego zapomocą kosmków {rhizoi- 
dae). Ciało wegietacyjne większej części rodza
jów ma postać mniej lub więcej szerokiej, pła
skiej lub kędzierzawej błony, od kilku milime
trów do kilku centymetrów długiej, czyli jest 
prawdziwą plechą bez żadnych utworów liścio
wych; u niektórych wszakże gatunków, na 
stronie brzusznej, zwróconej do podłoża, po
wstają blaszkowate wyrostki, podobne do liści. 
Wszystkie te formy objęto wspólną nazwą wą
t r o b o w c ó w  p l e c h o w y c h  {Hepattcae 
thallosae, s. frondosae), dla odróżnienia ich od I

grupy w ą t r o b o w c ó w  l i ś c i a s t y c h  
{Hepaticae foliosae s. caulescentes), posiadają
cych łodyżkę opatrzoną liśćmi. Pomiędzy te- 
mi dwiema grupami spotykamy liczne formy 
przejściowe.

160. U wątrobowców plechowych najniż
szych (należących do skupienia Jungermannia- 
ceae, które obejmuje także wszystkie formy 
liściaste), plecha zbudowana jest z jednej lub 
kilku warstw komórek jednorodnych i tylko 
środkowa część, t. zw. n e r w  czyli ż e b e r 
k o  o s i o w e ,  wyróżnia się swą grubością od 
reszty plecliy. Gdy plecha jest wielowarstwo
wa, żeberko stopniowo, bez wyraźnej granicy, 
przechodzi w boczne jej części, jak np. u ro
dzaju Pellia (fig. 35); w formach zaś z plechą 
jednowarstwową, tworzy ostro odgraniczone 
wzniesienie, jak u rodzajów Metzgeria, Blyttia 
(fig. 40, 41).

161. Formy plechowe, tworzące skupienie 
Marchantiaceae, odznaczają się bardziej złożo
ną budową anatomiczną. Fig. 3(5 przedstawia 
poprzeczne przecięcie plechy pospolitego u nas 
wątrobowca Marchantia polymorpha. Górna po
wierzchnia plechy pokryta jest naskórkiem je
dnowarstwowym {a), pod którym znajduje się 
przestrzeń, podzielona pionowemi ścianami 
{b), łączącemi naskórek z tkanką pod nim le
żącą na pewną liczbę tak zw. k o m ó r  p o 
w i e t r z n y c h .  Kierunek owych ścian pio
nowych odznacza się na powierzchni plechy 
linijami, krzyżującemi się z sobą i dzielącemi 
tę powierzchnię na wielką ilość małych pól 
romboidalnego kształtu (fig. 37). W środku 
każdego pola romboidalnego, będącego gór- 
nem sklepieniem komory powietrznej, znaj du
je się s z p a r k a  o d d e c h o w a  {stoma, po- 
rus), różniąca się w zupełności budową od 
szparek {stomata) roślin wyższych; przedstawia 
bowiem beczkowaty kanalik (fig. 36 c), które
go górne ujście wzniesione nieco ponad po
wierzchnią naskórka, otoczone jest 1, 2, nie
kiedy 3-ma eliptycznemi pierścieniami (fig. 38), 
leżącemi jeden na drugim; każdy z nich złożo
ny jest z czterech komórek. Dolne ujście ka
nału otoczone jest pierścieniem, złożonym z 3, 
4 lub 5-ciu dużych komórek, funkcyjonujących 
prawdopodobnie jako zwieracze, t. j. mogą
cych zamykać dolne ujście szparki. Z dna 
i boków komory powietrznej wyrastają rozga
łęzione niteczki, złożone z komórek, zawiera
jących obficie chlorofil (fig. 36 d). Pod war
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stwą komór powietrznych znajduje się tkanka 
niezawierająca chlorofilu, złożona z długich, 
poziomo ułożonych komórek (fig. 36 e), służą
cych do rozprowadzania i przechowywania ma- 
teryjału odżywczego; tkanka ta poprzerzyna- I 
na jest niekiedy (np. Preissia comrnutata) 
związkami długich, wrzecionowatych komórek, 
o grubych, ciemno brunatnych ścianach (scle- 
renchyma), lub też (np. Fegatella conicd) prze
wodami śluzowemi. Nadto, w niektórych ko
mórkach plechy gromadzą się produkty prze
róbki materyi, w postaci ciemno-brunatnych, 
kulistych lub podługowatych mas, t. zw. ciał 
tłuszczowych, wypełniających w zupełności 
komórkę. Ciała tłuszczowe spotykamy i u wą
trobowców z rodziny Jungermannieae, lecz nie 
w oddzielnych komórkach, ale jednostajnie roz
rzucone w całej tkance rośliny. Składają się 
one głównie z olejów tłustych, wody i niewiel
kiej ilości związków proteinowych; po rozpu
szczeniu w odpowiednich odczynnikach, pozo
staje błonka złożona z ciał białkowatych. Dol
na powierzchnia plechy pokryta jest u form 
plechowych wyższych dwiema lub trzema war
stwami małych komórek, stanowiących korę 
(fig. 3 6 /) , z niej wyrastają kosmki (rhizoidae) 
w postaci długich rurek o ścianach gładkich 
lub opatrzonych zgrubieniami (fig. 36,9). Oprócz 
tego na dolnej powierzchni plechy znajdują 
się wyrostki łuskowate (sąuamae), zwykle 
w dwa rzędy ułożone (fig. 36 h). Eodzina Ric- 
cieae posiada plechę prostszej budowy. P o
wierzchnia górna czyli grzbietowa zbudowana 
jest z warstwy komórek, zawierających chlo
rofil, pomiędzy któremi znajdują się mniej lub 
więcej szerokie przestrzenie, wypełnione po
wietrzem, niekiedy w postaci małych kanałów 
przebiegające prostopadle do powierzchni ple
chy, jak np. u większej części gatunków ro
dzaju Riccia.

162. Blasia i Fossombronia stanowią przej
ście od wątrobowców plechowych do liścia
stych. Pierwsza (fig. 39), spotykana nierzadko 
na gliniastej ziemi w lasach, posiada plechę 
wstęgowatą, opatrzoną na dolnej powierzchni 
dwoma rzędami ząbkowatych łusek, zwanych 
przysadkami liściowemu czyli p r z y l i s t k a -  
m i (stipulae, amphigastria). Liście, osadzone 
r ó w n o l e g l e  do osi plechy (łodygi), na 
pierwszy rzut oka wydają się tylko jej od
cinkami. Fossombronia posiada łodygę mocno 
spłaszczoną, opatrzoną dwoma rzędami u k o 

ś n i e  osadzonych liści, których tylne brzegi 
sięgają prawie do środka górnej (grzbietowej) 
powierzchni łodygi. Roślina ta prowadzi nas 
bezpośrednio do właściwych l i ś c i a s t y c h  
w ą t r o b o w c ó w .

163. Musimy tu jeszcze wspomnieć o pe
wnych właściwościach plechy, które dopiero 
w ostatnich czasach dokładnie wyświetlone zo
stały, a mianowicie o zjawiskach, odnoszących 
się do tak zwanej s y m b i j o z y, t. j. wspól
nego pożycia różnych organizmów. Pewne wo
dorosty z grupy Phycochromaceae dostają się 
do wnętrza plechy wątrobowców i obecnością 
swoją modyfikują ją w pewien oznaczony spo
sób. I  tak: na dolnej powierzchni wątrobowca 
Anthoceros znajdują się przestrzenie między
komórkowa wypełnione śluzem roślinnym, 
w których zagnieżdża się wodorost Nostoc li- 
chenoides, w szczególny sposób oddziaływający 
na owe przewody śluzowe. Przede wszystkie m 
ujście zewnętrzne przewodu zamyka się; w mia
rę zaś rozmnażania się wodorostu, komórki, 
stanowiące ścianę przewodów śluzowych two
rzą wypustki, które rozgałęziają się, dzielą, 
a w końcu tak ściśle zrastają ze sobą i z przy
ległym wodorostem, że robią wrażenie tkanki 
miąszow^ej, zawierającej w przestrzeniach mię
dzykomórkowych ów wodorost. Podobne kolo- 
nije spotykamy u rodzaju Blasia. Na dolnej 
powierzchni plechy tego wątrobowca znajdują 
się, gołem okiem widzialne, ciemnozielone, wy
pukłe ciałka (fig. 39). Są to kolonije wodoro
stu Nostoc, gnieżdżące się w organach plechy, 
zwanych u s z k a m i  liściowemi (auricitlae). 
Uszka znajdujące się w miejscach, gdzie osio
wa część plechy przechodzi w powierzchnię 
liści, są ciałami jajowatego kształtu, posiada- 
jącemi jamkę, wypełnioną śluzem, mającą uj
ście na zewnątrz. J eżeli Nostoc nie dostanie 
się do plechy, uszka te obumierają; zdarza się 
to wszakże bardzo rzadko. Po osiedleniu się 
wodorostu, uszko się powiększa i (podobnie 
jak u Anthoceros) z wewnętrznej jego powierz
chni wyrasta rozgałęziająca się nitka, oplata
jąca koloniją wodorostu.

164. Wątrobowce 1 i ś c i a s t e posiadają 
nitkowatą łodyżkę, opatrzoną wyraźnemi liść
mi, ułożonemi w t r z y  r z ę d y :  dwa boczne 
i jeden na powierzchni brzusznej, t. j. skiero
wanej do podłoża (fig. 60). Te ostatnie, zwane 
p r z y l i s t k a m i  (amphigastria, stipulae, te- 
gmina, phyllaria) (fig. 60 o), są zwykle mniej
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sze od właściwych liści (bocznych), niekiedy 
włoskowate, lub też brak ich zupełnie (np 
Jungermannia bicuspidata). Liście wątrobow
ców odznaczają się tem, że nie mają szypułki, 
są więc zawsze s i e d z ą c e  (folia sessilia), 
nie posiadają wcale żeberka osiowego i zbu
dowane są z jednej warstwy komórek miąszo- 
wych (parenchymatycznych). Najczęściej dwu
dzielne, osadzone są prawie zawsze ukośnie 
do osi łodygi tak, że jeden brzeg liścia leży 
wyżej niż drugi (fig. 49). Ułożone są zwykle 
tak gęsto , że brzegami zachodzą na siebie 
i pokrywają w zupełności powierzchnię łodygi. 
Sposób zachodzenia na siebie brzegów liści by
wa różny i służy jako cecha charakterystyczna 
przy oznaczaniu rodzajów. Jeżeli przedni 
brzeg (znajdujący się bliżej wierzchołka łody
gi) liścia leży wyżej niż tylny, tak, że pokry
wa tylny brzeg liścia, bezpośrednio przed nim 
będącego, wTtedy liście takie zowiemy z a c h o 
d z ą  c e m i (folia incuba). Gdy zaś brzeg prze
dni liścia znajduje się niżej niż tylny i pokry
ty jest tylnym brzegiem liścia przed nim leżą
cego, w takim razie liście nazywramy p o d c h o 
dź  ą c e m i (folia succuba).

165. Budowa łodygi jest bardzo prosta; po
wierzchowna tkanka (korowa) złożona jest 
z komórek nieco spłaszczonych, o ścianach 
zgrubiałych i tem się wyróżnia od wewnętrznej 
jednorodnej tkanki, zbudowanej z komórek 
cienkościennych. Ani łodyga, ani liście nie po
siadają szparek oddechowych (stomata).

166. Sposób rozgałęzienia u wątrobowców 
plechowych bywa najczęściej widełkowaty (di- 
chotoiniczny), t. j. wierzchołek rośliny (punkt 
wegietacyjny) dzieli się na dwa nowe, które 
w dalszym rozwoju albo zachowują się jedna
kowo (np. Metzgeria fu r  cała) (fig. 40), albo też 
jeden z nowych pędów odsunięty zostaje na 
bok przez drugi (główny), silniej się rozwija
jący (np. Metzgeria pubescens) (fig.42). W  mia
rę jak stare (tylne) części plechy obumierają, 
młode jej gałęzie oddzielają się i tworzą nowe, 
samodzielne rośliny. Oprócz tych normalnych 
rozgałęzień w płaszczyznie plechy, spotykamy 
niekiedy pędy, rozwijające się w innych kie
runkach, odchodzące np. z dolnej (brzusznej) 
powierzchni plechy, lub z boków żeberka osio
wego. Często bardzo na starych częściach ple
chy wytwarzają się g a ł ą z k i  p r z y b y s z  o- 
w e (ramificatw adventitia) np. u rodzaju Metz
geria z komórek powierzchownych brzegu ze

wnętrznego plechy (fig. 40, 41), rzadziej z że
berka osiowego. Niekiedy gałązki przybyszo
we powstają z komórek wnętrza plechy, leżą
cych bezpośrednio pod warstwą powierzcho
wną, którą nowopowstała gałązka przebija 
w dalszym rozwoju.

167. U wątrobowców liściastych sposób roz
gałęzienia bywa najrozmaitszy; nigdy jednakże 
gałązki nie powstają w kątach liści, jak to jest 
regułą (z licznemi jednak wyjątkami) u roślin 
jawnokwiatowych. W ogólności odróżnić mo
żna: 1) gałązki odchodzące z boków i 2) z dol
nej (brzusznej) powierzchni łodygi. Gałązki 
boczne powstają zwykle w równej liczbie po 
obu stronach łodygi, przez co tworzy się rodzaj 
rozgałęzienia, podobny do „pierzastego" liścia. 
Czasami, lubo rzadko (u Mastigobryum) bo
czne gałęzi skierowane są wszystkie wjednę' 
stronę, a gdy w dalszym swym rozwoju dosię
gną wielkości łodygi pierwotnej, wtedy rozga
łęzienie przybiera charakter widełkowaty (di- 
chotomiczny), podobnie jak u wątrobowców 
plechowych. Gałązki, odchodzące z dolnej 
(brzusznej) powierzchni łodygi, posiadają 
w wielu razach cechy gałązek przybyszowych, 
t. j. pojawiają się w różnych miejscach bez ża
dnego oznaczonego porządku; niekiedy je
dnakże, na podobieństwo gałązek normalnych, 
występują w porządku akropetalnyra, t. j. ka
żda gałązka bliższa wierzchołka powstaje pó
źniej czyli jest młodszą od gałązki bardziej od 
niego oddalonej. W  obu razach gałązki po
wstają albo z powierzchownych komórek łody
gi albo z wewnętrznych. U Mastigobryum np. 
cienkie, biczykowate gałązki (flagellae) z nie- 
wykształconemi, szczątkowemi listeczkami, po
wstają w porządku akropetalnym z komórek, 
leżących bezpośrednio pod warstwą korową ło
dygi. U Lopkocołea bidentata i Jungermannia bi
cuspidata, gałązki powstają prawie wyłącznie 
z dolnej (brzusznej) powierzchni łodygi, lecz 
następnie rozpościerają się na podłożu po obu 
stronach osi głównej, naśladując tym sposo
bem rozgałęzienia boczne. Gałązki przybyszo
we powstają także u obu tych roślin na li
ściach, co stanowi już przejście naturalne do 
sposobu rozmnażania się zapomocą r o z- 
r o d k ó w (propagula, gemmae).

168. Rozrodki spotykamy nader często 
w wielkiej ilości tak u form plechowych, jako- 
też i liściastych. Pojedyńcze komórki lub gru
py komórek odrywają się od rośliny, a rozwi-
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jając się samodzielnie, wydają nowe osobniki. 
Najprostszy sposób tworzenia się rozrodków 
znajdujemy u wątrobowca plechowego Aneu- 
ra. Komórki górnej (grzbietowej) powierzchni 
i brzegu plechy zaokrąglają się, każda z nich 
dzieli się następnie na dwie i w ten sposób 
plecha rozpada się na mnóstwo rozrodków, 
które następnie w zupełności od niej się od
dzielają, a dostawszy się na podłoże, rozwija
ją się podobnie jak zarodniki (patrz niżej'.
U niektórych plechowych wątrobowców, ja . 
np. Marchantia, Lunularta, Blasia, rozrodki 
powstają w osobnych zbiornikach rozmaitego 
kształtu. Marchantia wytwarza na grzbietowej 
powierzchni plechy zbiorniki w postaci koszy
czków z brzegiem poszarpanym, Blasia posia
da zbiorniki flaszeczkowate z długą szyją (fig. 
39), przez którą rozrodki wydobywają się na 
zewnątrz. Ta ostatnia roślina posiada nadto 
rozrodki łuseczkowate na powierzchni plechy.
U wątrobowców liściastych rozrodki powrstają 
na liściach, a niekiedy i na łodyżkach, najczę
ściej jednakże na wierzchołkach liści (np. Jnn- 
germannia ventricosa). U wątrobowców Scala
nia nemorosa, Jungermannia bicuspidata, Ca- 
lypogeia Trichomanis i t d. brzegi liści rozpa- j 
dają się na wielką ilośó rozrodków, tem więk
szą, im liść bliższy jest wierzchołka rośliny, 
sam zaś wierzchołek pokryty jest całkowicie 
rozrodkami. Tym sposobem liście tracą coraz 
bardziej swój właściwy kształt i w końcu ni
kną prawie zupełnie, przez co powstają owe 
cienkie, bezlistne prawie łodyżki, unoszące na 
swym wierzchołku główkę, złożoną z ) -
n dków. * (Dok. nast.)

O G Ó L N Y  R Z U T  O K A

NA POSTĘPY ELEKTROTECHNIKI.
przez a .  i K -

(Dokończenie.)

Lokomotywy elektryczne różnego rodzaju 
wprowadzili następnie Dupuy, Murchisson 
i inni; zastosowano też maszyny elektrodyna
miczne do łodzi i statków. Nie mamy zamiaru 
rozbierać tu tego szeregu rozmaitych pomy
słów przeróżnego stosowania tych samych 
w zasadzie motorów. Wzmianka jednak nale
ży się kolejom elektrycznym, projektowanym

I przez prof. Ayrton i Perry w Londynie. Ci 
i  dwaj znakomici elektrotechnicy, którzy utrzymu

ją w Londynie naukową pracownię li tylko do 
celów elektrotechnicznych, zmodyfikowali po
mysł D-ra Siemensa i osiągnęli postęp na tej 
drodze, który spodziewać się każe prędszego 
rozwoju „kolei elektrycznych41, aniżeli dotąd 
z osiągniętych rezultatów w^ydawać się mogło. 

Prof. Ayrton okazywał modele swego syste- 
I mu i objaśniał swój pomysł na odczycie, wy

głoszonym w końcu ubiegłego roku w Royal 
Institution w Londynie. Odczyt ten, w skró
ceniu jedynie dotychczas nam znany, nie za
wiera wszelkich, specyjalistę interesować mo
gących szczegółów, wyjaśniających to nowe, 
a wielce ciekawe urządzenie, lecz pomimo to 
dostatecznie daje wyobrażenie o głębokości 
pomysłu i jego doniosłości.

Zasadniczą podstawą systemu Ayrtona 
i Perryego jest urządzenie tego rodzaju, że 
strumień elektryczny biegnie nie po źle odo
sobnionych i dużą stratę siły powodujących 
szynach, lecz po oddzielnej, wzdłuż szyn uło
żonej linie metalowej, odosobnionej staran
nie zapomocą zewnętrznej warstwy gutaper
kowej, na wzór lin telegraficznych podwodnych. 
Z liny tej, zapomocą dowcipnie obmyślonych, 
w pewnych odległościach umieszczonych słup
ków, strumień może przechodzić na szynę me
talową, starannie od ziemi odosobnioną, a po
dzieloną na części czyli oddziały, niemające ze 
sobą elektrycznego połączenia, t. j. wzajemnie 
odosobnione. Zetknięcie elektryczne pomiędzy 
liną a danym oddziałem szyny metalowej na- 

| stępuje w ten sposób, że wierzch słupków mo
że być naciskany i pod naciskiem tym obniżać 
się może tak, że metalowy guzik wierzchniego 
denka przytyka wtedy do guzika spodniego, 
mającego elektryczne z liną połączenie. Słupki 
i wagony pociągu urządzone są tak, źe zetknię
cie elektryczne, t.j. przycisk wierzchniego dna 
słupków następuje przy przejściu wagonów. 
Pędzący zatem pociąg automatycznie przez ta
kie naciskanie zamyka w danem miejscu łań
cuch elektryczny, a elektromotor jego, otrzy
mując tym sposobem siłę, działa jako mecha
niczny przyrząd ruchu. Elektryczność po nie- 
odosobnionej szynie biegnie tylko na tych jej 
częściach czyli oddziałach, które w danej 
chwili w bezpośredniem pozostają zetknięciu 
z pociągiem; na całej pozostałej przestrzeni 
elektryczność biegnie po linie, dobrze odoso-
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bnionej, przezco zapobiega się jej rozprasza
niu i większej stracie siły, tak, źe strata ta 
przy najdłuższej linii jest tak dużą, jak przy 
najkrótszej. Jestto ogromnym w praktyce kro
kiem naprzód i prawdziwą wyższością nad da
wnym, — to jest aż trzyletnim systemem Sie
mensa. Obok tego głównego udoskonalenia, 
posiada projekt nowy dwie jeszcze, wielce wa
żne zalety. Prof. Ayrton, w wykonanych na 
małą skalę modelach swojej kolei, zaprowa
dził automatyczne urządzenie tego rodzaju, iż 
pociąg nietylko na danych oddziałach otwiera 
zetknięcie elektryczne lub je znosi, ale jeszcze 
wpływa na odosobnienie szyny, doprowadza
jącej elektryczność z liny, w przyległym, prze
bytym przez siebie oddziale, tak, że gdy na je
dnym oddziale łańcuch elektryczny jest zam
knięty, to na oddziale poprzednim zamknięcie 
łańcucha w taki sam sposób jest niemożliwem, 
a strumień z szyny odosobnionej na motor 
przechodzić nie może. Wyobraźmy sobie za
tem, źe na jednym z oddziałów pędzi pociąg; 
gdyby jednocześnie na sąsiednim oddziale inny 
zjawił się pociąg, to elektromotor jego nie 
otrzyma siły elektrycznej, po odosobnionej 
linie płynącej; strumień wcale do motoru nie 
wejdzie, gdyż krótszą dla siebie znajdzie dro
gę. Wówczas motor, pod wpływem ruchu, jaki 
poprzednio pociągowi został nadany, wskutek 
bezwładności, stanie się „odwróconą11 maszy
ną, w której ruch przeobrażać się będzie 
w elektryczność, a rodzący się w ten sposób 
ogromnie silny (o krótkim przebiegu i małym 
oporze) strumień elektryczny, przeciwnego 
kierunku, w niesłychanie szybkim czasie zró
wnoważy nadany prawem bezwładności ruch 
pociągu i automatycznie go zahamuje. Zetknię
cie się zatem dwu pociągów w ten sposób, sta
je się nieomal niemożliwem; natomiast z chwi
lą, gdy pociągi znów się oddalą, a odosobnie
nie szyny przywróconem zostanie, oba elekro- j  

motory znów jako takie działać i pociągi 
prowadzić będą mogły. Niepodobna nie przy
znać ogromnego wpływu na bezpieczeństwo 
pociągów temu, czysto automatycznemu, a nie 
sygnałowemu, jak we wszelkich innych wy
padkach, urządzeniu. Drugiem, w tym samym 
kierunku, ale mniej ważnem udoskonaleniem, 
jest również w modelach kolei projektowanej 
osiągnięte urządzenie, iż przy przejściu pocią
gu od jednego słupka do drugiego, otrzymuje 
się przez nacisk denka zamknięcie pobocznego

jeszcze łańcucha elektrycznego. Prof. Ayrton 
posługuje się tem, ażeby w stałym, przy koń
cu linii umieszczonym przyrządzie, wskazywać 
graficznie bieg pociągu, w miarę jego posuwa
nia się: osadzając skazówkę przyrządu na.
schematycznej mapie całej kolejowej linii, 
otrzymuje się wprost graficzny obraz jazdy, 
jaką pociąg na odległości odbywa. Urzeczy
wistnienie takiej automatycznej, w każdem 
miejscu możliwej kontroli, jest rzeczywiście 
wspaniałem, a w praktyce posłużyć może do 
kontroli szybkości jazdy i do natychmiastowe
go wskazania w razie wypadku, gdzie i kiedy 
nieszczęście nastąpiło.

Czy te wszystkie udoskonalenia dadzą się 
łatwo i tanio zastosować na wielką skalę w ko- 
munikacyjach cywilizowanego świata, tego osą
dzić niepodobna i cośkolwiek wypowiedzieć
0 tem byłoby przedwcześnie. Niezaprzeczenie 
koleje elektryczne, niedające wcale dymu
1 o wiele od taborów parą prowadzonych lżej
sze, na znaczne zasługują pierwszeństwo w tu
nelach i w nadziemnych, na słupach ponad 
miastami w Ameryce prowadzonych kolejach.

Na zwykłych drogach jednak, dziś parą ob
sługiwanych, elektryczność ma do zwalczenia 

j nietylko rachunek możliwych korzyści i szanse 
( bezpieczeństwa, ale zajadłą stoczyć musi wal- 
! kę z dwoma potężnymi bardzo wrogami: z ru- 
| tyną i z kapitałem. Walka ta była przedmio- 
! tem odczytu prof. Perryego, wygłoszonego 

przed londyńską publicznością, kilka miesięcy 
już temu. Oprócz podniesionych przez nas po
wyżej porównawczych względów spożytkowa-

1 jłv® mterMb parwyek i ćifkłrjrsmjsh,
zwraca Perry nader słusznie uwagę na inne, 
drobniejsze, ale nie małoważne względy. Gdy 
np. lokomotywa — powiada on — przystaje 
na stacyi, marnuje się znaczna ilość siły: traci 
się i ciepła dużo i ruchu. Daleko większą stra
tą jest, uchodząca wciąż w czasie jazdy, nie- 
spożytkowywana w największej części, para zu
żyta (returowa), której corocznie na kolejach 
marnowana ilość ogromne musi stanowić ka
pitały. Przy dynamo-elektrycznej maszynie, 
straty te sprowadzone zostają do minimum; 
oszczędzona przy zwolnieniu biegu lub przy 
zatrzymaniu siła pozostaje niestracona, a wa
runki spalenia węgla mogą być najstaran
niej i najkorzystniej obmyślane.

A  jednak, poważna bardzo oszczędność, 
gdyby ją osiągnąć tu się udało, z trudnością
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chyba zwalczy urządzenia, które mają za sobą 
rutynę i za których utrzymaniem mówi interes 
wielu bardzo jednostek. Czy można sobie wyo
brazić, aby miano wyrzucić i wycofać z użycia 
tysiące a tysiące lokomotyw i powiązanych 
z niemi urządzeń? czy potentaci przemysłowi 
i finansowi, tacy jak Borsig i Sigl, jak angiel
skie i belgijskie wielkie towarzystwa budowy 
lokomotyw, dadzą się zrujnować, niebroniąc 
się przedtem do upadłego przeciw Siemensowi 
i Halskemu lub Breguetowi? Nieprzesądza- 
jąc końca rozpoczynającej się już walki, sta
nowczo przepowiedzieć można, że bardzo bę
dzie uporczywą i zaciętą.

Jak mieliśmy sposobność zaznaczyć powy
żej, zasadniczym przymiotem elektryczności 
jest łatwość w jej rozprowadzeniu. Prof. Perry 
może ma słuszność, twierdząc, iż tak jak 
w swoim czasie para, owładnąwszy całkowicie 
wytwórczym przemysłem, stała się przyczyną 
wielkiej — a według najnowszych teoryj socy- 
jalnych, nadmiernej — centralizacyi przemy
słu w ogólności i skierowanych ku niemu ka
pitałów, tak w najbliższej znów przyszłości 
elektryczność sprowadzi decentralizacyją pra
cy ludzkiej, zapewni osobistą wytwórczość wy
robnika i osłabi znaczenie kapitałów w prze
myśle, dziś rzeczywiście bardzo potężne. Nie- 
rozporządzający bowiem kapitałem pojedyń- 
czy pracownik, będzie mógł — skoro wznie
sione po miastach zostaną wielkie zakłady 
elektrodynamiczne, wytwarzające ze spalanego 
węgla strumienie elektryczne, — kupić lub wy
nająć odpowiednią siłę, wprowadzić drut do 
izdebki i otrzymać w ten sposób nietylko świa
tło i ciepło do użytkowania, ale i motor me
chaniczny do swej pracy.

Do takiego urządzenia, do takich miejskich 
„fabryk elektryczności" bardzo wszakże tym
czasem daleko, a projekty, jakie się rodzą 
i rozwijają, zasługują przeważnie na uwagę 
jako prąd czasu. Są one zwiastunami leniwsze- 
go od nich postępu rzeczywistego. W szeregu 
tych zwiastunów pominąć wszakże -  gdy o nich 
mowa — nie należy, bardzo śmiałego projektu 
Bessemera. Proponuje on, aby powszechne 
„fabryki elektryczności,“ nie w zuźytkowują- 
cych siłę tę miastach, lecz w kopalniach wę
gla jedynie zakładać. Wiadomo, że cena wę
gla na kopalni jest stosunkowo bardzo niską, 
a w większości wypadków koszt przewozu 
przedstawia największą część ceny węgla,

w miejscowościach niezbyt bliskich źródła, 
gdzie go z łona ziemi wydobywają. Ponieważ 
zaś drut miedziany jednocalowej średnicy (m. 
ang.) — wedle doświadczeń i obliczeń nauko
wych — przeprowadzić może siłę elektryczną, 
równą sile 84000 koni parowych, czyli 6300000 
kilogrametrów pracy na sekundę, przeto Bes- 
semer wyliczył, że zaprowadzenie drutów 
z kornwalijskich kopalni do Londynu, gdzie 
cena węgla przeciętnie cztery razy wyższą jest 
niż na kopalni — znaczną da oszczędność w ko
szcie wszelkich sił dla całej brytańskiej stolicy 
i obficie opłaci procent i umorzenie od uczy
nionego na to nakładu.

Obok tego korzystnego — jak twierdzą pro
jektodawcy na teoretycznych dotychczas pod
stawach — zużycia siły, a raczej energii za
wartej w węglu, wspomnieć koniecznie wypa
da o dawniejszym już projekcie wyzyskania tą 
drogą sił przyrody, bezpośrednio pod formą 
ruchu się przejawiających. Thomson i Hou
ston, zajmując się teoretycznie kwestyją „prze
noszenia siły (ruchu) zapomocą (?) elektryczno
ści,“ wyrachowali, że ogromna, a marnująca 
się w przyrodzie siła spadku Niagarry, mogła
by być zużytą na odległości 500 mil angiel
skich (około 800 kilometrów czyli 850 wiorst) 
za pośrednictwem drutu miedzianego, niespeł
na pół cala ang. średnicy mającego. Gdy więc 
dotąd tylko w bezpośredniem sąsiedztwie wo
dospadów leżące zakłady mogły użytkować 
z dobrodziejstwa sił natury, elektryczność po
zwoli nam może pójść dalej i na wszelkich od
ległościach zużywać takie źródła siły, które 
nic nie kosztują, a które stoją otworem dla 
człowieka, o ile on skorzystać z nich zechce 
i potrafi. Jeśli obrachować, jak wielki zapas 
niewyzyskanej dziś siły mógłby w ten sposób 
dla ludzkości być spożytkowanym, jakże nie 
unieść się, jak nie uwierzyć w potęgę tej nowej 
dla celów praktycznych siły, w szybki jej rozwój 
i w piękną przyszłość. Aby jednak w tym kie
runku zbytniemu nie dać się uwieść złudzeniu, 
pamiętać potrzeba ciągle, źe pomiędzy teore- 
tycznemi spekulacyjami, a praktycznem ich 
urzeczywistnieniem, przedział jest wielki, tru
dności do przebycia ogromne, a najpiękniej
sze nieraz rozumowania, gdy ogniową próbę 
wykonania przejść mają, rozbijają się często 
o twardą i przykrą rzeczywistość.

Co z dotkniętych w powyższem projektów 
I przejdzie w życie lub ku urzeczywistnieniu swe-
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mu się zbliży, o tem będziemy się starali dal
sze od czasu do czasu dawać wiadomości.

przez

S ta n is ła w a  K o n tk ie w ic z a ,
inżyniera górniczego.

(D okończenie).

W  pustyni niebo już jest wiecznie pogodne 
i deszcz nigdy nie pada; to też niema tu wcale 
rzek ani jezior i ziemia tylko tam pokrywa się 
roślinnością, gdzie źródła dostarczają jej tro
chę wilgoci. Tento brak wody, a nie jakieś 
szczególne własności ziemi, jest przyczyną nie- 
urodzajności pustyni. Powierzchnia pustyni 
nie jest wyłącznie pokryta piaskiem i nie przed
stawia wcale jednostajnej równiny, jak to czę
sto sobie wyobrażamy. Oprócz piasku znajdu
jemy tutaj żwii\ skały i urodzajną gliniastą 
ziemię; spotykamy wzgórza, doliny, a nieraz 
i ślady wyschłych rzek i jezior. To wszystko 
naprowadza nas na myśl, że Sahara niezawsze 
była taką martwą, jak dzisiaj pustynią i że 
był czas, kiedy tu płynęły źródła i rzeki, któ
re podtrzymywały roślinność, a z nią razem 
życie zwierząt i ludzi. Z historyi znamy wiele 
takich krajów, które niegdyś słynęły ze swej 
żyzności i zaludnienia, a dzisiaj są zupełnie 
nieurodzajne i wyludnione. Dziwi nas bardzo, 
kiedy wśród pustyni, którą teraz nawet dzi
kie koczujące omijają plemiona, znajdujemy 
zwaliska wielkich miast i ślady bogatej kultu
ry (Arabija, Mezopotamija, Persyja, Turkie
stan). Zwykle przypisujemy te zmiany wpły
wom politycznym, napadom dzikich zdobyw
ców, którzy zniszczyli kulturę i przyprowadzili 
mieszkańców do zniszczenia. Po bliższem je 
dnak zastanowieniu się spostrzegamy, że nie- 
podobnem jest, aby te wpływy wyłącznie tak 
znaczne fizyczne skutki sprowadzić mogły. — 
Rzeczywista przyczyna tych zmian leży w wy
czerpaniu się umiejętnie wyzyskiwanej pod 
uprawę ziemi, głównie w powolnem zmniejsza
niu się deszczów, za czem następuje powolne 
wysychanie źródeł i rzek, bez których najuro
dzajniejsza ziemia do uprawy roślin niezdatną 
się staje.

Jedyną ozdobą Sahary są dość gęsto poroz
rzucane w niej oazy, które byt swój pozosta
łym jeszcze źródłom zawdzięczają. Zdaleka 
już poznajemy oazę po gęstej zieleni wysmu
kłych palm daktylowych, wśród których bły
szczą białe domy z płaskiemi dachami. Palma 
daktylowa stanowi prawdziwe dobrodziejstwo 

| dla mieszkańców pustyni, dostarczając poży
wienia nietylko im samym, ale i nieocenionym 
dla nich wielbłądom. To też ze szczególną tro
skliwością pielęgnują oni te piękne drzewa 
i doprowadzają do nich obficie wodę, pamię
tając to stare przysłowie, że „palma daktylo
wa powinna mieć głowę w ogniu, a nogi w wo
dzie, aby dobre przynosiła owoce. “

W  ostatnich czasach wiele pisano i mówio
no o zalaniu wodą Sahary '). Niektórzy nawet 
obawiają się, aby ta zamiana gorącej pustyni 
na chłodne morze nie wpłynęła niekorzystnie 
na klimat Europy, dla której Sahara jest, jak 
wiadomo, jednym z pieców, jakim ta część 
ziemi swój wyjątkowo łagodny klimat zawdzię
cza. Obawy te jednak zupełnie są płonne, bo 
chociaż bardzo jest prawdopodobnem, że zna
czna część Sahary była pokryta morzem w nie
dawnej stosunkowo gieologicznej epoce, ale 
obecnie znaczna jej część leży powyżej pozio
mu morza, tak, źe powtórne sprowadzanie cze
goś podobnego siłą ludzką jest zupełnie nie
możliwem i tylko działaniem samej natury 
staćby się mogło. O zalaniu więc całej Saha
ry, albo przynajmniej większej jej części, nie 
było wcale mowy, a tylko o połączeniu z mo
rzem wielkich jezior słonych, leżących w połu
dniowej części Tunisu i Algieru. Powierzchnia 
tych jezior leży niżej, aniżeli poziom morza; 
gdyby się więc udało przekopać oddzielający je 
od morza Śródziemnego nieszeroki pas ziemi, 
to woda morska popłynęłaby sama przez się 
w głąb kraju i utworzyłaby obszerną, na 300 
kilometrów ze wschodu na zachód idącą za
tokę. Utworzenie takiej zatoki ułatwiłoby nie
zmiernie przystęp do południowej części Tu- 
netanii i Algieryi i pozwoliło pomyśleć o ko- 
lonizacyi tego kraju, jeżeli inne warunki na
turalne nie stoją temu na przeszkodzie.

Projekt ten podany i energicznie broniony 
przez pewnego pułkownika francuskiego w A l
gierze, zjednał sobie wielu stronników, ale nie- 
brak mu i nieprzyjaciół. Przed rokiem, za mi-

')  Zob. tom I W szechświata, str. 16 6, 18 5.
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nisteryjum Freycineta. rząd francuski zajął j 
się naseryjo rozpatrzeniem tej kwestyi i w tym 
celu wyznaczył osobną komisyją, złożoną 
z przyrodników, inżynierów i przedstawicieli 
Algieryi. Komisyją po dokładnem rozpatrze
niu całego zebranego materyjału, oświadczyła 
się przeciw urzeczywistnieniu projektu, poda
jąc za przyczynę ogromne trudności techni
czne i niezmierne koszty, a głównie nieznaj- 
dując, aby wykonanie projektu przyniosło te 
korzyści, jakie jego zwolennicy w nim upatru
ją. Projektowana zatoka miałaby tylko wtedy 
prawo bytu, gdyby kraj położony wzdłuż jej 
brzegów był urodzajny i zdatny dla koloniza- 
cyi; dla pustyni zaś, jaka tam się rozciąga, jest 
ona wcale niepotrzebną.

Po zwiedzeniu Bony, Konstantyny i Gelmy, 
nie miałem w Setif wiele do zobaczenia. Z je- 
dnem jednak widowiskiem, jakiego tu byłem 
świadkiem, z czytelnikami podzielić się muszę. 
Na rynku miasta, wśród różnobarwnego tłumu 
zobaczyłem ze zdziwieniem przechadzającego 
się swobodnie ogromnego lwa, któremu nieod
stępnie towarzyszyli dwaj starzy z białemi bro
dami Arabowie. Lud z ciekawością, a zarazem 
i ze czcią przypatrywał się wspaniałemu zwie
rzęciu, a jego przewodników hojnemi obdarzał 
datkami. Myślałem z początku, że lew ten był, 
podobnie jak dawniej u nas niedźwiedzie, na 
pokaz oprowadzany. Wkrótce jednak sprosto
wano to moje mniemanie, objaśniając, źe jest- 
to lew święty, jakich bardzo mało znajduje się 
w kraju i że przewodnicy jego są także święci, 
marabuci, cieszący się szczególną łaską Ałła- 
ha. Historyja tego lwa, opowiadana ludowi 
przez świętych, jest następująca. Gdzieś dale
ko, w prowincyi Oranu mieszkał szczególnie 
święty marabut, do którego pewnej nocy przy
szedł ogromny lew, ale nie po to, aby go po
żreć, lecz by się spokojnie, jak pies u nóg jego 
położyć. Byłto cud, sprawiony wielką świąto
bliwością marabuta; to też towarzysze jego, 
pragnąc ogłosić wiernym tę wielką łaskę Ał- 
łaha, zabrali z sobą tego lwa, który chodzi za 
nimi wszędzie bez najmniejszego oporu i niko
mu złego nie robi i wzywają wiernych, aby 
datkami na pożywienie tego cudownego zwie
rzęcia zyskiwali sobie błogosławieństwo nieba. 
Rozumie się, źe święty lew ma się z tem bar
dzo dobrze, a jego przewodnicy zapewne je
szcze lepiej. Inna, więcej krytyczna wersyja 
tej samej historyi brzmi tak: że marabuci,

schwytawszy młodego lwa i oswoiwszy go przy 
sobie, oprowadzają po kraju, wyłudzając pod 
pokrywką religii od łatwowiernych pieniądze.

Z Setif do Bougie niema jeszcze kolei żela
znej, ale prowadzi doskonała droga bita, po 
której codziennie chodzą wygodne dyliżanse. 
Umieściwszy się, jak można było najlepiej na 
przodzie powozu, aby z widoku nic nie stracić, 
jeszcze przed wschodem słońca opuściłem Se
tif. Kiedy się rozwidniło, ujrzałem przed sobą 
wysokie, śniegiem pokryte góry, pomiędzy któ
re wkrótce potem wjechaliśmy. Brzegi głębo
kiej doliny górskiej, rozciągającej się po obu 
stronach drogi, pokryte są w części lasem, 
a w części starannie uprawionemi polami, po
między któremi bieleją porozrzucane schludne 
domki mieszkańców. Wszystko to świadczy, 
że mieszkańcy ci stoją na znacznie wyższym 
stopniu kultury, aniżeli biedni Arabowie, któ
rych nędzne szałasy po drodze między Kon- 
stantyną i Setif spotykałem. Są to Kabile, po
tomkowie Berberów, odwiecznych mieszkań
ców Afryki północnej, którzy dopiero w V III  
wieku przez Arabów zostali zwyciężeni i zmu
szeni do schronienia się pomiędzy góry, w któ
rych dotąd przemieszkują, przechowując swój 
dawny język i obyczaje. Spotykaliśmy po dro
dze wielu Kabilów, spieszących na targ do 
miasta z płodami swojej pracy, głównie zbo
żem i oliwą. Ubrani są tak samo jak Arabo
wie, t. j. w białe, wełniane burnusy, ale już 
na pierwszy rzut oka różnią się od nich rysa
mi twarzy, białością cery, kolorem włosów 
i oczów. Arabowie mają długie, śniade twa
rze, czarne oczy i ciemne włosy; Kabile prze
ciwnie są po większej części blondyni, często 
nawet rudzi. Mają oni szerokie twarze, a w ry
sach ich przebija się coś giermańskiego, co 
przypisać należy wpływowi Wandalów, którzy 
przez parę wieków, jeszcze przed zdobyczą 
arabską, nad Berberami panowali i w masie 
ich się rozpłynęli. Arabowie zamieszkują ró
wniny i stepy, Kabile przeważnie miejsca gó
rzyste. Pierwsi trudnią się głównie hodowlą 
bydła, mieszkają w nędznych szałasach i bar
dzo niechętnie biorą się do cięższej pracy; Ka
bile przeciwnie zajmują się przeważnie upra
wą roli, a często i drobnym przemysłem, mie
szkają w porządnych domach, są pracowici 
i oszczędni. Chociaż mahometanie, mają K a 
bile tylko po jednej żonie, z którą bardzo do
brze się obchodzą i za równą sobie towarzy
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szkę uważają; tymczasem Arabowie mają po 
kilka żon, które muszą wykonywać najcięższe 
roboty i traktowane są na równi ze zwierzęta
mi domowemi. Język Kabilów różni się zupeł
nie od arabskiego, chociaż tym ostatnim mó
wi większa część Kabilów, szczególniej w oko
licach miast osiadłych. Kabile chętnie się uczą 
i przyjmują od Franćuzów różne ulepszenia 
w uprawie roli i w rzemiosłach, ala za to z nie
zmierną zaciętością bronią swoich domowych 
ognisk, swoich zwyczajów i swobód, jakie po
trafili utrzymać pod panowaniem różnych zdo
bywców. To też Francuzi bardzo ciężkie sta
czali z nimi walki, które utrudniało jeszcze 
górzyste położenie kraju, przez Kabilów za
mieszkałego. Zdobycie Wielkiej Kabilii, t. j. 
górzystej części Algieryi, leżącej wzdłuż brze
gu morza Śródziemnego, między Bougie i A l
gierem kosztowało bardzo wiele krwi francu
skiej. Pomimo tego, jeszcze nawet i teraz tego 
kraju niemożna nazwać zupełnie uspokojo
nym. W r. 1871, korzystając z odejścia wojsk 
francuskich, Kabile podnieśli groźne powsta
nie i zniszczyli większą część położonych w ich 
kraju kolonij francuskich, zaco po dziś dzień 
jeszcze ciężko pokutują.

Droga z Setif do Bougie przynosi niemały 
zaszczyt swym twórcom, którzy dla jej prze
prowadzenia musieli zwalczać ogromne natu
ralne przeszkody. Droga ta przecina pasmo 
wysokich gór i na przestrzeni kilkunastu kilo
metrów idzie bardzo głęboką, lecz wąską, pio- 
nowemi prawie ścianami otoczoną doliną, któ
rą rzeka Izabet w skałach wapiennych wydrą
żyła. Zawiesza się ona nieraz nad brzegiem 
przepaści i kilkanaście razy przechodzi z jedne
go brzegu rzeki na drugi, po nadzwyczaj śmia
ło i wysoko nad wodę przerzuconych mostach. 
Na urwiskach skał zawieszają się drzewa 
i krzewy, a na nich nierzadko widzieć można 
gromadki małp, najdziwaczniejszą zajętych 
gimnastyką.

Wyjechawszy z tego ciemnego wąwozu, uj
rzeliśmy przed sobą błękitną powierzchnię mo
rza, wzdłuż brzegu którego droga dalej pro
wadzi wśród pięknych lasów i gęstych zarośli 
oleandrów, teraz bujnym kwiatem okrytych. 
Minęliśmy potem zielone pola, piękne wille 
z ogrodami i wieczorem wjechali do Bougie. 
Niewielkie to, ale czyste, wysoko nad brze
giem morza zbudowane miasteczko, przed laty 
groźną miało sławę, jako główne przytulisko

rozbójników morskich, którzy plądrowali brze
gi morza Śródziemnego i zniknęli dopiero po 
zajęciu Algieru przez Francuzów. W  XVI-m  
wieku Bougie należało przez pewien czas do 
Hiszpanów, po których pozostały jeszcze mu- 
ry i warowna cytadela, z napisami w języku 
łacińskim, świadczącemi, że założycielem jej 
był Karol Y.

Po jednodniowym pobycie w Bougie, wsia
dłem na statek, który nazajutrz rano miał 
mnie wysadzić na brzeg w stolicy Algieryi.

P A NKLASTYT*
przez 1 3 .

Nowy środek zniszczenia, gwałtowniejszy od 
nitrogliceryny (a względnie dynamitu), nazwa
ny został przez wynalazcę, p. Turpin w Pary
żu, panklastytem, co tłumacząc dosłownie na 
polskie, powiedziećby należało: „wszystkokru- 
szem.“ Wiadomości, jakie dotąd przeniknęły 
do prasy i do dziennikarstwa o tym morder
czym specyfiku, nie są zbyt ścisłe i pewne i nie 
zasługują zatem na bezwzględne powtórzenie. 
W edług prasy francuskiej (Grenie civil i in.), 
panklastyt otrzymuje się przez proste mięsza- 
nie ciała, określanego mianem: acide hypoazo- 
tiąue (zapewne czterotlenek azotu, N 2 0 4, 
w stanie płynnym?) z naftą, oliwą lub z siar- 
kiem węgla i t. d. Nam zdawałoby się pra- 
wdopodobniejszem, iż ciałem, ulegającem zni
szczeniu przez związek tlenu z azotem, nie mo
że być dowolnego składu związek organiczny 
lub mineralny węgla, lecz że szybkie spalenie 
danego ciała, np. siarku węgla, wywołać może 
potężną reakcyją powstawania wielkiej ilości 
gazów naraz, powodującą zjawisko „wybuchu."

Znane są objawy, towarzyszące paleniu się 
siarku węgla w dwutlenku azotu (N2 0>, ina
czej tlennik azotu); przy zapaleniu mięszaniny 
dwu tych gazów, płomień, towarzyszący gwał
townej bardzo reakcyi, niezwykle jest żywy 
i oślepiający, choć nie jaskrawy, a siła chemi
cznych jego promieni tak jest znaczną, iż przy 
trwającem przez pół sekundy świetle tego pło
mienia, można z powodzeniem zdejmować fo- 
tografije.

Możnaby przypuszczać, że przy „wybu
chach" panklastytu, czterotlenek daje tlen 
i dwutlenek, a ten ostatni spalając się z siar-
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kiein węgla, wydziela znów azot, dwutlenek 
węgla i dwutlenek siarki, same zatem gazy. 
Nadto, pamiętać należy, że oba związki do 
reakcyi użyte, tworzą się z pochłonięciem 
znacznej ilości ciepła, s$ związkami „endoter- 
micznemi,“ że zatem przy ich rozkładzie nie
tylko ogromne zwiększenie objętości, lecz 
i wielkie ilości ciepła się wytwarzają — ciepło 
zaś może się natychmiast przeobrażać w gwał
towny ruch fal powietrza, w potężną wibra- 
cyją, która w takich razach nosi nazwę deto- 
nacyi.

Według zapewnień wynalascy, mięszając 
płyny w rozmaitych ze sobą stosunkach, otrzy
muje się różne modyfikacyje „panklastytu,” 
z których najczulsza wybucha przy samym 
upadku z wysokości 1 metra do 2-u, najwy
trzymalsza zaś znosi, niewybuchając, uderzenie 
żelaznego ciężaru 6 kilogramowego, spadają
cego z 4-cli metrów wysokości.

Mięszaninę można przygotowywać każdej 
chwili przez zlewanie obu płynów z oddzielnych 
butelek do wspólnej. Stanowiłoby to niema
łą wyższość panklastytu nad nitrogliceryną: 
transport tej ostatniej grozi zawsze najwyż- 
szem niebezpieczeństwem, gdy tymczasem czę
ści składowe panklastytu, osobno każda mo
głyby być spokojnie przewożone, a bezpośred
nio przed użyciem, na miejscu zmięszane.

Również można przygotowywać dynamit 
panklastytowy, przez napojenie piasku zmię- 
szanemi cieczami.

Ujemną stronę panklastytu upatrują w tem, 
że płyny składające go nie są ciężkie i że tym 
sposobem wielkich potrzeba objętości, aby wy
wołać dany skutek. Ważnem byłoby to przy 
sztuce inżynierskiej zakładania min: otwory 
w skałach wybijaćby trzeba znacznie większe, 
uiźli zachodzi potrzeba przy użyciu dynamitu 
nitroglicerynowego.

Co się jednak tycze skutku wybuchowego, 
dość powiedzieć, źe wedle zdania inżynijeryi 
francuskiej „panklastyt tak się ma do dyna
mitu jak ten ostatni do prochu strzelniczego!”

Czyż fabrykacyj a środków morderczych wciąż 
razem z cywilizacyją wzrastać i ulepszać się 
będzie? zastanawiającym jest przecież fakt, źe 
od eksplozyi beczki Bertolda Schwartza do 
otrzymania w kolbie chemicznej nitroglicery
ny, upłynęły cztery wieki, gdy nitroglicerynę 
od panklastytu zaledwie kilkanaście lat prze
dziela! Na nieszczęście zaś wyznać trzeba, że

mordercze środki eksplodujące, więcej może 
zła przynoszą ludzkości, niż ku szczęściu jej 
się przyczyniają!

KORESPONDENCYJA WSZECHŚWIATA.

Posiedzenie Towarzystwa Przyrodn. Polskich 
im. Kopernika we Lwowie, dn. 17 Kwietnia.

1) Zastępca przewodniczącego, prof. Jul. 
Niedźwiedziu, zawiadamia Towarzystwo o przy
jęciu na członka do Towarzystwa D-ra Wła
dysława Jahna, lek. w szpitalu głównym we 
Lwowie.

2) Prof. J. Niedźwiedzia wykłada o gieolo
gicznej budowie okolic Przemyśla. Badania 
gieologiczne tych okolic mają wielką donio
słość dla całości gieologicznej budowy Karpat. 
Prelegent już w r. 1877 podał główne zarysy 
gieologicznej budowy tych przestrzeni i już 
wtedy badania te dawały nadzieję rozjaśnie
nia gieologicznych stosunków Karpat. Pó
źniejsi badacze opierali się na pracy pana N. 
i uznawali jej ważność przy wyprowadzaniu 
ogólniejszych wniosków. Zakład państwowy 
gieologiczny w Wiedniu polecał ze swego ra
mienia badanie średnich Karpat i okolic Prze
myśla. Z tegoż ramienia gieolog wiedeński, p. 
Paul, badał w 1880 r. okolicę Przemyśla i re
zultat swoich badań przedstawił w dorywczem 
tylko sprawozdaniu i po trzech już latach nie 
dał żadnych obszerniejszych wyjaśnień, cho
ciaż główne wyniki jego mocno się rozchodzą 
z wynikami profesora Niedźwiedzkiego. Od 
r. 1877 ten ostatni jeszcze kilkakrotnie badał 
te okolice i ostatecznie nowemi badaniami 
i faktami zbija pobieżne roboty Paula, tem sa
mem potwierdza swoje. Dawniejsza, t.j. pierw
sza praca prof. N . dotyczy dwu punktów: 1) 
Oznaczenia wieku głównej skały, występującej 
w okolicach Przemyśla, skały marglowej, któ
rą p. N. oznaczył jako należącą do formacyi 
kredowej, neokomeńskiej i na co wszyscy gie- 
ologowie się zgodzili; 2) zajmuje się występo
waniem wapieni, skał podrzędnych. Wapienie 
tu występują: a) jako bryły wapienia zbitego;
b) jako olbrzymie płyty, jako wierzchy skał;
c) jako zlepieńce, konglomeraty. Te zlepieńce 
pośród marglów formacyi kredowej uważa p. 
N. za kredowe, a bryły, płyty zalicza do tak 
zwanych raf wapiennych. W Karpatach wy
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stępują podobne rafy, gdzie tworzą skały for
macyi jurajskiej, gdy ich otoczenie jest eoce- 
niczne lub kredowe. Wogóle w Karpatach 
rafy są starsze od swego otoczenia. Kafy wa
pienne otaczają Karpaty dwoma łukami ró* 
wnoległemi, lecz łuk zewnętrzny szerszy, nie 
był ściśle zarysowany. Jako pojedyncze bryły 
występują rafy koło Przemyśla i Sambora. 
P. N . uważa te pojedyncze bryły, skały, za 
przedłużenie raf wprost dlatego, że niema in
nych dowodów, objaśniających ich występo
wanie, gdyż niemożna przypuścić, aby w tak 
olbrzymich bryłach przyszły z Karpat do Pio- 
nin. Bryły można uważać za wierzchy raf, 
a konglomeraty za późniejszy wytwór z nich. 
Otóż Paul w swem sprawozdaniu, nieopiera- 
jąc się na badaniach prof. N., odnosi konglo
meraty do eocenu, a raf nie uważa za rafy. 
Późniejsze badania prof. N., zebrane nowe do
wody, skłoniły go, co do wieku zlepieńców, 
obstawać dalej przy swojem zdaniu poprze- 
dniem. W  marglu znalazł on układ regularny, 
w marglu występują bryły wapienne, a dalej 
warstwa okruchowca i znów te same margle. 
W  marglach znalazł skamieniałość Inocera- 
mus. Wszystkie więc zlepieńce utworzyły się 
później, po rafach, nie są eoceniczne, ale kre
dowe (wbrew twierdzeniu Paula). Jeżeli jest 
zlepieniec, to musiała być i rafa, gdyby i zle
pieńca nie było, istnienie raf przyjąć można. 
Ta teoryja prof. Niedźwiedzkiego daje ważne 
wskazówki o tworzeniu się Alp. Wierzchołki 
Alp są starsze od ich bocznych pochyłości. —  
Przy tej kwestyi zwraca prof. N. uwagę na 
niektóre błędy w zapatrywaniu się gieologów 
wiedeńskich na budowę Galicyi. I tak: Ho- 
henegger badał zachodnie Karpaty do K ra
kowa, w okolicach Wieliczki i Bochni i z ba
dań tych swoich wyprowadza wniosek, źe cały 
brzeg karpacki po Wieliczkę jest formacyi 
kredowej, neokomeński, a u Wieliczki ma być 
już eoceniczny i że odtąd dalsze przedłużenie 
Karpat jest eoceniczne. Na tem zdaniu błęd- 
nem Hoheneggera wszyscy późniejsi gieologo- 
wie się opierali i na mapach błąd ten powta
rzano, dopóki badania ostatnich lat nie wy
kazały, że brzeg ten karpacki, ciągnący się 
dalej na wschód od Wieliczki, jest również 
kredowy, a nie eoceniczny. P . Niedźwiedzki 
znalazł tu skamieniałości Inoceramusa, dowo
dzące, że te formacyje są kredowe, w węglach 
także znaleziono amonity, również za twier-

i dzeniem pana N. przemawiające. Profesor N.
utrzymuje także, że i okolica Bochni nie jest 

[ eocfeniczną, lecz kredową.
2) Prof. T. Stanecki mówił o prądach elek

trycznych w różnych częściach organizmu. — 
Utwory organiczne można uważać za elektro- 
motory, gdyż można wszędzie w nich wykryć 
prądy elektryczne miejscowe. Galvani już mó
wi o prądach mięśniowych, nerwowych, pó
źniej wykryto prądy skórne i inne w wielu 
bardzo organach. Takież prądy wykryto i w ro
ślinach. Te zjawiska odnoszono przez długi 
czas do elektryczności zwierzęcej i w fizykach 
pobieżnie je tylko zbywano — obszerniej zaś 
niemi zajmowali się sami tylko fizyjologowie. 
Zjawiska te jest bardzo trudno badać, gdyż 
prądy elektryczne są w organizmie bardzo sła
be, a fizyka daje niedostateczne środki ich wy
krycia, a tembardziej ich mierzenia. Używane 
przez fizyków przyrządy okazują tylko mo
cniejsze prądy, a często nawet skutkiem swo
jej budowy nie mogą wykryć słabych organi
cznych prądów, gdyż większe zwoje drutów 
stawiają prądom wielki opór, osłabiają więc 
działanie prądu na igłę magnesową. Druty 
w przyrządach są miedziane, miedź zawiera 
żelazo, są powleczone jedwabiem czystym lub 
zabarwionym, wtedy znów barwnik zawiera 
żelazo — te więc wszystkie przeszkody nie po
zwalają wykrywać słabych prądów, albo wy
krywają je bardzo niedokładnie — w żadnym 
razie przyrządy takie, jak galwanoskopy, mul- 
typlikatory nie mogły dokładnie mierzyć tych 
prądów. Dopiero galwanoskopy zwierciadłowe 
mogły dać pewniejsze wskazówki. Ale i przy 
ich użyciu napotykano wielkie trudności, gdyż 
chodziło o to, aby wykrywać rzeczywiste prą
dy, a nie prądy uboczne, mogące powstać z ze
tknięcia drutów z płynami różnej natury. Być 
może, że zetknięcie takie jest źródłem prądu, 
zetknięcie takie może być źródłem oporu, źró
dłem przeciw-prądów, polaryzacyi i t. d. Prace 
jednak Dubois Reymonda, Joulea, Regnaulta, 
Matteucciego, Griinhagena ostatecznie kwe- 
styĵ Ji tę postawiły na właściwej drodze, zwal
czyły wszystkie trudności, tak, że dziś może 
być mowa o wykrywaniu i mierzeniu tylko 
prądów rzeczywistych, istniejących w organi
zmach. Dubois Reymond rozwiązał i usunął 
kwestyją polaryzacyi stanowczo. Odtąd wielu 
już zajmowało się wykazaniem prądów. Donnę 
jeszcze w 1837 r. wykazał istnienie prądów
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w roślinach, potem Buff wskazał je w korze
niach i liściach, Jórgensen w Walisneryi, Her
mann, Matteucci i inni istnienie tych prą
dów stwierdzili. Sprawozdawca przygotowaw
szy dziś pole, dalszych swych uwag nad temi 
badaniami udzieli na następnem posiedzeniu.

Zapowiedziany wykład p. S. Kruszyńskie
go o najnowszych teoryjach tworzenia się mle
ka, dla braku czasu odłożono do następnego 
posiedzenia.

Podwójny zeszyt (2 i 3) „Kosmosu1* zawiera:
1) Protokół z XI-go walnego zgromadzenia 

przyrodników.
2) Wiek morza Śródziemnego, p. A. Reh- 

mana.
3) O niektórych wypadkach ruchu ciał pod 

wpływem dziennego obrotu ziemi, p. Ludwika 
Birkenmajera.

4) Stacyje meteorologiczne w dorzeczu gór
nego Dniestru, p. T. Staneckiego.

5) Porosty galicyjskie, p. Wład. Bober- 
skiego.

6) O oznaczaniu gęstości pary, p. Br. Pa- 
wlewskiego.

7) O powstawaniu i opadaniu zarodników 
u grzybów, p. A. Zalewskiego.

8) Materyjały do ichtyjologicznej fauny 
Dniestru i jego dorzeczy, p. M. A. Barta.

9) Piśmiennictwo, przez pp. R. Zubera i Br. 
Pawlewskiego.

10) Kronika naukowa, przez pp. T. Toma
szewskiego, S. Jentysa i R. Zubera.

11) Wiadomości drobne, wyciągi z proto- 
kułów. Br. P.

SPRAWOZDANIA.

Zbiór w iadom ości do antropologii k ra jo 
wej, wydany staraniem Komisyi antropologi
cznej przy Akademii Umiejętności w Krako
wie. Kraków, 1882. 8°, tom VI, str. 1—61, 
[ l ] - n ° l ] ,  (1J—(321).

(Dokończenie).

II. D z i a ł  A n t r o p o l o g i i  w ś c i ś l e j 
s z e  m z n a c z e n i u .

D-r Dudrewicz Leon. Pomiary antropologi
czne dzieci warszawskich. Str. [3]—[23].

Autor wykazał 3138 dzieci od lat 2 do 15, 
a mianowicie 2934 dzieci chrześcijańskich 
i 204 żydowskich.

Wymiary przedewszystkiem dotyczą wzro
stu średniego, największego i najmniejszego 
dla każdego roku życia badanych osobników. 
Dalej autor podaje odległość od poziomu bro
dy, łokcia i skrętacza wielkiego (trochanter 
major\ oraz podaje największą rozwartość 
rąk, która mało się różni od średniego wzro
stu, obliczonego z maximum i minimum.

Barwa skóry, badana na wewnętrznej po
wierzchni ramienia. U dzieci chrześcijan prze
waża barwa biała i białoróżowa, u żydów bar
wa śniadawa, a mianowicie:

Barwa skóry śniada, u chrześcijan 21,7% 
u żydów 54,9%.

Barwa skóry biała, u chrześcijan 56,4%, 
u żydów 27,4%.

Barwa skóry białoróżowa, u chrześcijan 
21,8c/ 0, u żydów 17,6%.

Barwa oczu. Najwięcej było oczu ciemno- 
piwnych i jasno-niebieskich. Wszystkich od
cieni oczu piwnych było 33,6%, błękitnych 
32,8%, zielonych 19,36%, siwych 13,3% .— 
Przytem u dzieci żydowskich przeważała cie- 
mno-piwna barwa oczu 72%.

Barwa włosów. U dzieci warszawskich prze
waża barwa włosów szatyn lub ciemno-blond; 
najmniej zdarza się rudych lub żółtawo ru
dych. Rodzaj włosów wskazuje następująca 
tablica:

dzieci chrześcijańskich z włosami falistemi 
0,25%,

dzieci chrześcijańskich z włosami kędzierza- 
wemi 0,22%,

dzieci żydowskich z włosami kędzierzawemi 
0,44%.

Stosunek barwy skóry do barwy oczu i skó
ry taką przedstawiał rozmaitość, że pod tym 
względem żadne wnioski wyprowadzić się nie 
dadzą.

Głowa. Autor wymierzył: długość, najwięk
szą szerokość i obwód poziomy, oraz podał 
wskaźnik głowy. U dzieci warszawskich prze
waża typ krótko-głowy, a mianowicie:

Na 100 dzieci przypada:
Zupełnie długogłowych (wskaźnik 74—75) 

0,6%.
Niezupełnie długogłowych (wskaźnik 75,01 

— 77,77) 4,9%.
Pośredniogłowych (wskaźnik 77,78 — 80) 

10,2%.
N i e z u p e ł n i e  krótkogłowych (wskaźnik 

80,01 83,38) 32,3%.
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Krótkogłowych (wskaźnik 83,4 i wyżej) 
51,9%.

Szerokość czoła u dzieci żydowskich jest 
nieco większa, aniżeli u dzieci chrześcijańskich.

Twarz. Autor wymierzył jej największą sze
rokość i długość, oraz podał stosunek długości 
twarzy do długości głowy i szerokości twarzy 
do szerokości głowy. Ogólny kształt twarzy do 
roku 13, zwłaszcza w pierwszych 5 latach jest 
przeważnie okrągły; po roku 13 zaczyna prze
ważać twarz ściągła.

Kształt nosa. Najczęściej napotykać się da
wał nos prosty (43%), oraz zadarty (31,7%,).

Buszek D-r J . Porównanie trwania iycia 
ludności chrześcijańskiej i  żydowskiój, zmarłej 
w Krakowie od r. 1859—1880. Str. [25]—[101].

Praca niniejsza stanowi dalszy ciąg i uzu
pełnienie pracy D-ra J . Majera, prezesa Aka
demii Umiejętności pod tytułem: Trwanie ży
cia w Krakowie na zasadzie wykazu zmarłych 
w latach 1859—1868 , obliczone co do ludności 
chrześcijańskiej '). Obie prace jednę tworzą 
całość i muszą być rozpatrywane w związku 
jedna z drugą, oraz z inną jeszcze pracą pre
zesa Majera: O stuletniem życiu w krajach pol
skich w porównaniu z trwaniem iycia prawidło- 
wem 2).

Autorowie zwrócili uwagę na pytania: 1) 
oznaczenie procentowe wymierania; 2) średnie 
trwanie życia; 3) trwanie życia spodziewane
go; 4) prawdopodobieństwo przeżycia pięcio
lecia; 5) zwyczajne trwanie życia.

Dla rozwiązania czterech pierwszych pytań, 
autorowie posługiwali się tak zwaną metodą 
Halleya, która polega na przypuszczeniu nie
zmiennej ludności, t. j. że ludność danego 
miasta ani się powiększa skutkiem przesie
dleń, ani zmniejsza skutkiem wysiedleń, oraz 
na przypuszczeniu, że w każdym roku równa 
ilość rodzi się i umiera. Tym sposobem przy 
takiej metodzie wykazy skonów według wieku 
mają wykazywać wymieranie ludności, a na 
podstawie samych skonów można zestawić ta 
blice wymierających, oraz ułożyć tablice pozo
stałych przy życiu i wszelkie obliczenia trwa
nia i prawdopodobieństwa życia. Niedokła
dność tej metody, opierającej się na całym

1) Zbiór wiadomości do antropologii krajowej i t. d. 
Kraków, 1 8 8 1 ,  tom V,  str. [ 3] — [ 3 2 ] .

2) Rocznik zarządu A kadem ii U m iejętności. Kra
ków, 1 8 8 1 ,  str. 1 —  1 9 .

szeregu nieprawdziwych przypuszczeń, wymo
wnie przedstawił p. Józef Kleczyński '), do 
jego więc pracy czytelnika odsyłam, sam zaś 
przechodzę do ostatecznych wyników prac, bę
dących przedmiotem niniejszego sprawozdania.

W ciągu 22 lat, od r. 1859—1880, do 10-go 
roku życia umierało więcej żydów aniżeli 
chrześcijan, lecz od 11 go roku życia stosunek 
się odwraca, albowiem odtąd więcej umiera 
chrześcijan aniżeli żydów, co też można uwa
żać jako ogólne prawidło wymierania mie
szkańców Krakowa.

Ta większa odporność na wpływy szkodliwe 
ze strony ludności żydowskiej powyżej 10 roku 
życia, tłumaczy po części dziwny napozór fakt, 
że pomimo liczniejszego wymierania dzieci ży
dowskich, ludność żydowska Krakowa częściej 
dochodzi wieku 100 lat, oraz szybciej wzrasta 
od ludności chrześcijańskiej. Tak mianowicie 
w Krakowie roczny przybytek na 1000 ludno
ści wynosi dla żydów 162,79 osób, a dla chrze
ścijan 162,52 osoby.

Szybszy przyrost ludności żydowskiej głó
wnie jednak tłumaczy liczba urodzin żydow
skich i chrześcijańskich. Pomiędzy rokiem 
1877 i 1880, na 100 mieszkańców, średnio 
licząc, urodziło się:

chrześcijan 3,2 
żydów 4,0

W ciągu tych samych lat, średnio licząc, 
na 100 ludności umierało: 

chrześcijan 4,2 
żydów 2,6,

t. j. żydów umierało o 1,6 mniej, aniżeli chrze
ścijan.

Korzystny stosunek urodzin i śmierci ludno
ści żydowskiej wykazano także wr Prusiech, 
Austryi i Węgrzech, Rumunii i Algierze; 
w Weronie ma być przeciwnie.

Uważając całą ludność Krakowa, chrześci
jańską wraz z żydowską, okazuje się, że do 
1-go i do 5-go roku życia umiera więcej chłop
ców, powyżej 60-go i 100-go więcej kobiet.

Średnie trwanie życia dla dzieci do 1-go ro
ku życia wynosi 26,2 lat. W  6-ym roku życia 
średni wiek wypada 44,3 lat, w 60-ym 71,4 lat. 
W  porównaniu z wieloma miastami Europy, 
Kraków okazuje warunki stosunkowo korzystne.

Według obliczeń D-ra Majera, zwyczajne

*) P rz e w o d n ik  naukowy i l i te ra c k i,  Lwów, 1 8 8  2 . 

P a ź d z ie rn ik ,  s tr .  9 5 1  9 6 0 .
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trwanie życia najmniej wynosiłoby lat 150, 
gdyby nie wpływy wypaczające bieg życia nor
malny, zwyczajny zaś kres życia w Krakowie 
oblicza D-r Majer na 70,5 lat dla mężczyzn 
i 72,5 dla kobiet.

III. M a t e r y j a ł y  e t n o l o g i c z n e .
Ks. Wład. Siarkowski. Zagadki ludowe z ró

żnych miejscowości giibernii Kieleckiój. Str. (3) 
- ( 2 9 ) .  '

Autor podaje 313 zagadek i łamigłówek, 
zebranych w 13 miejscowościach gub. Kiele
ckiej. Zagadki bardzo często odznaczają się 
bardzo grubą rubasznością, chociaż niebrak 
im dowcipu.

Popowski Bolesław. Pieśni i obrzędy wesel
ne ludu ruskiego w Zalew ańszczyznie. Str. (30) 
- ( 8 5 ) .

Wieś Zalewańszczyzna leży na Ukrainie 
w powiecie Winnickim, u pogranicza gub. Po
dolskiej, Kijowskiej i Wołyńskiej.

Autor szczegółowo z całą dokładnością opi
suje wszystkie obrzędy i zwyczaje, dotyczące 
zaręczyn, wesela i poweselnych godów, oraz 
podaje 264 piosnek, śpiewanych podczas tych 
wszystkich uroczystości.

Kolberg Oskar. Właściwości, pieśni i  tańce 
ludu, ziemi Dobrzyńskiej. Str. (86)—(158).

Autor usiłuje dać dokładny obraz ziemi Do
brzyńskiej, położonej przeważnie w dzisiej
szych powiatach Lipnowskim i Rypińskim. 
Opisuje on położenie i urodzajność samego 
kraju, jego miasta, ważniejsze wsie i słynniej
sze kościoły. Podaje krótką charakterystykę 
ludu, jego mowy, ubioru i przemysłu, we 
wszystkich tych szczegółach głównie posiłku
jąc się cudzemi, pojjrzednio ogłoszonemi pra
cami. Dalej autor podaje zbiór 163 pieśni i me- 
lodyj ludowych rozmaitej treści, stanowiących 
główną treść rozprawki.

Wierzbicki D-r D. Meteorologija ludowa 
czyli zdania i  przysłowia ludu naszego, służące 
do przepowiadania stanu pogody. Str. (159)— 
(200).

Autor zebrał zdania i przysłowia z nastę
pujących miejscowości Galicyi: Biercza, Bobr
ka, Borszczów, Brody, Chrzanów, Cieszanów, 
Gródek, Jarosław, Kamionka, Kossów, Kra
ków, Krosno, Limanowa, Lwów, Łańcut, No- 
wytarg, Ropczyce, Rzeszów, Sambor, Sanok, 
Stanisławów, Stryj, Tarnów, Turka, Wado
wice, Wieliczka, Zbaraż, Złoczów, Żywiec

i z Tatr, Beskidów, Szląska i Białorusi. Nadto 
autor podał przysłowia, znalezione w starych 
kalendarzach.

Zebrane przysłowia rozdzielił autor na sześć 
części: w pierwszej podał przysłowia, przywią
zane do różnych świąt katolickich i do świę
tych; w drugiej przysłowia, stosujące się wo- 
góle do miesięcy i pór roku; w trzeciej prze
powiednie , wysnute ze świata zwierzęcego; 
w czwartej ze świata roślinnego i mineralnego; 
w piątej zdania i przepowiednie, oparte na 
ciałach niebieskich; w szóstej, oparte na zna
kach atmosferycznych.

Wszystkich przysłowi i przepowiedni zebrał 
autor 828.

Gustawicz Bronisław. Podania, przesądy, 
gadki i  nazwy ludowe z dziedziny przyrody. Str. 
(201)—(314).

Praca niniejsza stanowi drugą część roz
prawy i obejmuje rozmaite wierzenia ludu, 
stosujące się do roślin, gdy tymczasem w czę
ści pierwszej autor zebrał wierzenia i podania 
o świecie zwierzęcym. (Zbiór wiadomości do 
antropologii krajowej. Tom Y. Str. [102]— 
[186]). '

W obudwu częściach rozprawy podaje autor 
829 podań i przesądów o 94 zwierzętach i 880
0 232 gatunkach roślin.

flodoly Ludwik. Mały przyczynek do wierzeń
1 podań ludowych o zwierzętach i  roślinach. Str. 
(318)-(321).

Autor zebrał we wsi Strykańcach w powie
cie Tłumackim nieco podań o 11 zwierzętach 
i 16 roślinach.

A. Wrześniowski.

KRONIKA NAUKOWA.

(Meteorologija).

— O l b r z y m i  g r a d .  W  ostatnich cza
sach p. Schwedoff ogłosił osobliwą teoryją 
gradu, którego należyte wyjaśnienie koszto
wało już tyle pracy. Według p. S. grad jest 
pochodzenia kosmicznego, t.j. że przybywa na 
ziemię z przestrzeni światowych; są to więc — 
według niego -  aerolity lodowe. Pogląd ten 
trudno zapewne podzielić, przemawia za nim 
jednak to, że bryły gradowe posiadają niekie- 

j  dy wielkość olbrzymią i że zgoła pojąć niepo- 
I dobna, jakby tak wielkie masy lodu w atmo-
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sferze naszej utworzyć się i utrzymać mogły. 
P. Schwedoff cytuje przykłady olbrzymiego 
gradu, spadłego w różnych czasach; trudno je
dnak powiedzieć, czy wieści te są wiarogodne. 
Jakby jednak na ich poparcie, donoszą obe
cnie o bryle gradowej, prawdziwie potwornej 
wielkości, która spadła 15-go Sierpnia r. z. 
o sześć mil na południe miasta Salvia w ame
rykańskim Stanie Kanzas; ważyła ona ośm- 
dziesiąt funtów. O godzinie trzeciej popołu
dniu uderzył w pobliżu plantu drogi żelaznej 
straszliwy grad; według sprawozdania nadzor
cy pracujących tam robotników, bryły ważyły 
po cztery i pięć funtów. Nadzorca ten, nazwi
skiem Ellwold, przewiózł do miasta niektóre 
z nich, a między niemi i wyżej wymienioną 
bryłę, ważącą 80 funtów. Jeden z tamecznych 
kupców nabył ją, a obsypawszy trocinami dla 
powstrzymania jej topienia, wystawił w swym 
sklepie na pokaz. Niektóre bryły miały po 
cztery cale średnicy, przy stopie długości. Na 
wieściach zza oceanu, nigdy jednak zupełnie 
polegać niemożna. S. K.

(Chemija).
— Fosfor czarny jest w chemii czemś po- 

dobnem do węża morskiego w opowiadaniach 
żeglarzy. Ukazuje się od czasu do czasu w spo
sób najmniej oczekiwany i ginie znowu, chro
niąc się troskliwie, szczególniej przed wzro
kiem tych, którzyby zobaczyć go pragnęli. Te
raz ukazał się chemikowi francuskiemu, P. 
Thenardowi, podczas, gdy ten w całkiem in
nych celach formował czysty fosfor biały 
w cienkie pręciki. P. Th. postanowił tym ra
zem zupełnie stanowczo rozstrzygnąć kwestyją 
istnienia lub nieistnienia tej odmiany alotro- 
pijnej odmiany fosforu. Zn.

— Sztuczne odbarwianie kolorowych dyja- 
mentów, które podobno praktykuje na wielką 
skalę jakiś pomysłowy Francuz, doprowadziło 
jubilerów paryskich do niemałego przestrachu. 
Afryka południowa dostarcza znacznych ilości 
dyjamentów żółtych, które mają wartość han
dlową przeszło sześć razy mniejszą od bezbar
wnych, wynalazek zaś, o którym mówimy, po
zwalałby z kamieni tych tworzyć cenne klejnoty 
pierwszej wody. Zatrwożeni jubilerowie zwrócili 
się aż do najstarszego na świecie chemika, p. 
Chevreula z prośbą o wskazanie sposobów 
przeciwdziałania niebezpiecznemu wynalazko
wi. Chevreul jednak uspokoił ich stanowczo, wy
kazują^ w raporcie, odczytanym w Akademii,

Q̂3BOJieuo U,eH3yjjoio. BapiuaBa 30 Aupi.ifi 1883.

że fałszerstwo może być usunięte przez proste 
potarcie palcem odbarwionego dyjamentu, po
nieważ polega na pokryciu go delikatną war
stewką materyi, której barwa jest optycznie 
dopełniająca względem zabarwienia dyja
mentu. Zn.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
W 1J. M aurycem u F . w W arszaw ie . Biblijografija 

książek i rozpraw z działu historyi matematyki zbyt jest 
obszerną, abyśmy ją tu podać mogli; wymieniamy nie
które z ważniejszych:

Montuela: Histoire des mathematiques. Paryż, 17 5 8 
(drugie wydanie przez Lalandea, 1 7 9 9  — 1 8 0 2 ) . —  
Kaestner: Geschichte des Mathematik seit der W ieder- 
herstellung der W issenscha'ten bis an das Ende des 1 8 
Jahrhunderts. Getynga, 1 7 96 1 8 0 0 .  — Bossat: Essai
sur l ’histoire generale des mathematiąues. Paryż, 1 8 0 2 .  
—  Ijibri: Histoire des seiences mathematiques en Italie. 
Paryż, 183 9— 184 2. —  Arneth: D ie Geschichte der 
reinen M athematik. Stuttgart, 1 85  2 .—  Hoefer: Histoire 
des Mathematiques. Paryż, 18 7 4 . — • Suter: Geschichte 
der M atheinatischen W issenschaften. Zurych, 1 8 7 3 —  
1 87  5.  —  Gerhardt: Geschichte der M athematik in 
Deutschland, Monachium, 1 8 7  7. —  M. Cantor: Yorle- 
sungen uber Geschichte der M athematik Tom  I . Lipsk. 
1 8 8 0 .  Prócz tego ważnemi są prace Hankla, Giinthera, 
Curtzego i innych.

W  języku polskim  nie posiadamy dotąd dzieł tego  
rodzaju, mamy tylko „Biblijografiją piśmiennictwa pol
skiego z działu matematyki, fizyki i ich zastosowań,“  
przez D-ra T. Zebrawskiego. Krako'w, 1 8 7 3 .

T r e Ś Ć :  Rośliny skrytokwiatowe (Cryptogamae). 
Opisanie ich budowy, tudzież sposobów zbierania, prepa
rowania i badania, przez D-ra Kazimierza Filipowicza. 
—  Ogólny rzut oka na postępy elektrotechniki, przez 
C. K. (dokończenie).—  W ycieczka górnicza do Algieru, 
przez Stanisława Kontkiewicza (dokończenie).— Pankla- 
styt, przez D . —  Korespondencyja W szechświata. —  
Sprawozdania. —  Kronika naukowa. —  Odpowiedzi 
Redakcyi. —  Ogłoszenie.

W ydaw ca E. Dziew ulski. R edaktor Br. Znatow icz.

i l i T
Tomy l-y  i ll-gi z r. 1881 i 1882

są do nabycia

-We Wózyótkieh kóięgarniach po ró. 7 k. §0.
Tom III za r. 1883 już znajduje się w druku 

i wyjdzie w ciągu lata r. b.
Prenumerata na t. I I I  w ilości rs. 5 .  a z przesyłką 

pocztową rs. 5 k. 5 0  może być nadsyłana pod adresem: 
Wydawnictwa Fam. Fiz., Podwale N-r 2.

Do dzisiejszego numeru dołączają się 2 ta 
blice rysunków  litografow anych .

D ruk J. B ergera, E lek tora ln a  Nr. 14.


