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Jana S zto lcm ana.

Guayaquil.-Yaguachi.— Riobamba.

W7 Czerwcu 1882 r. wsiadłem w H aw rzena 
parowiec Olinde-Rodriguez, należący do słyn
nej Compagnie T ransatlantiąue, a w miesiąc 
potem, d. 28 Lipca wylądowałem w Callao. 
Zamiarem moim było prowadzić dalej eksplo- 
racyją Peru, rozpoczętą przez p. Jelskiego 
jeszcze w roku 1869, a prowadzoną następnie 
przeze mnie w ciągu lat sześciu; gdy się je 
dnak okazało, że warunki spowodowane przez 
barbarzyńską wojnę między Chili i Peru  nie 
sprzyjają bynajmniej spokojnym zajęciom na- 
turalisty podróżnika, zdecydowałem się wró
cić do Guayaąuilu, gdzie na mnie towarzysz 
mój Siemiradzki oczekiwał. Wspólnie też 
z nim odbyliśmy pierwszą podróż po Ekw a

dorze, badając podczas niej zachodni stok 
Kordylijerów. Z przebiegiem prac naszych 
czytelnicy Wszechświata są już obznaj m ieni'). 
Jako  pendant więc do pracy mego towarzysza 
pozwolę sobie podać łaskawemu czytelnikowi 
sprawozdanie z ostatniej mej podróży, k tórą 
już sam odbyć musiałem.

Zaraz po wyjeździe Siemiradzkiego zapa
dłem w Guayaąuilu na dysenteryją, kuracyja 
żadnej mi ulgi nie przynosiła i widząc, że 
z dniem każdym choroba coraz to groźniejszy 
charakter przybiera, wbrew radom  kilku do
brych przyjaciół, postanowiłem w podróż się 
puścić, łudząc się nadzieją, że zmiana klimatu 
gorącego na łagodny serrański zbawiennie 
wpłynąć może na stan mego zdrowia. Przy
gotowania do mej nowej wyprawy przeprowa
dziłem forsownie, biorąc na uwagę osłabienie 
spowodowane od miesiąca trwającą chorobą 
i wreszcie d. 15 W rześnia zeszłego roku zdo
łałem wsiąść na maleńki rzeczny parowiec 
O riente, kursujący między Guayaąuilem  
i miasteczkiem Yaguachi. Za tea tr mej eks- 
ploracyi wybrałem teraz wschodni stok Kor-

')  Patrz Listy z podróży, 
kiego. Wszechświat.

przez Józefa Siemiradz-
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dylijerów, mianowicie dolinę rzeki Pastaza, 
na wysokości od 4 000 '—5 000', czyli mniej 
więcej w regijonie, który w poprzedniej mej 
publikacyi nazwałem Leśną, Kiczą.

M ając dane co do uprzednich eksploracyj 
Ekwadoru, przypuszczać mogłem, że regijon 
ten nie był tknięty przez żadnego z podróż
ników. W  samej rzeczy, większość ptaków 
ekwadorskich, w jakie są zaopatrzone muzea 
europejskie, pochodzi z rąk  pewnej liczby 
strzelców, po większej części indyjan, którzy 
kolekcyje przez się zebrane sprzedają euro
pejczykom, ci zaś odsyłają je  do Europy. M y
śliwi ci jednak polują głównie w sąsiedztwie 
większych miast serrańskich, ja k  Quito, lub 
Eiobam ba, zatem w górnej części lasów 
wschodniego stoku; alboli też udają się 
do Nanegalu na zachodnim stoku, skąd po
chodzi znaczna część bardzo pięknych, a nie
kiedy rzadkich gatunków ekwadorskich. K o
lekcyje te jednak niewielką m ają wartość 
naukową, składają się bowiem prawie wy
łącznie z gatunków pięknie ubarwionych, a 
nadto są pozbawione danych co do miejsca 
pochodzenia, płci i innych.

Pierwszą ornitologiczną eksploracyją Ekw a
doru zawdzięczać należy drowi Jamesonowi, 
anglikowi, wykładającemu botanikę na uni
wersytecie ąuiteńskim. Zapalony ten natu- 
ralista osobiście zbierał kolekcyje przez ciąg 
długich lat w okolicach stolicy; skupował też 
gdzie mógł skórki ptaków u miejscowych my
śliwych, których sam wyuczył sztuki prepa- 
ratorskiej i jeżeli dziś terytoryjum  Ekw adoru 
jest może najlepiej zbadane w całej Ameryce 
południowej pod względem ornitologicznym, 
zawdzięczać to należy drowi Jamesonowi, 
gdyż on, a  nie kto inny dał początek całemu 
zastępowi powyżej wzmiankowanych strzel
ców. To też europejscy uczeni składając 
hołd temu niestrudzonemu pracownikowi, o- 
chrzcili nazwą jego liczne gatunki ptaków.

Druga, bardzo ważna eksploracyja Ekw a
doru pod względem ornitologicznym przepro
wadzoną została również przez anglika, p. 
Frasera, który w ciągu lat kilku badał prze
ważnie zachodni stok Kordylijerów, a  miano
wicie punkty Babahoyo, P allatanga i Nane- 
gal. Następnie dość pobieżnie kolektował 
w Gualatpiiza, liiobam ba i Quito. Rozporzą
dzając dość znacznym funduszem, miał na 
swe usługi 3 myśliwych i dwu preparatorów,

mógł więc w ciągu nieznacznego stosunkowo 
czasu (około 3 lat) zebrać poważną kolekcyją, 
k tóra zawierała wiele rzeczy nowych dla nau
ki, bacząc że eksploracyja F rasera  miała 
miejsce przed 25 laty. Pewna część gatun
ków opisana została przez samego podróżnika, 
reszta zaś przez innych uczonych angieiskich? 
głównie zaś przez pp. Goulda, Sclatera i Sal- 
vina.

Trzecia wreszcie podróż, która wydała 
znaczny rezultat, aczkolwiek odbyta została 
raczej przez negocyjanta aniżeli przez uczo- 

| nego, ukończyła się dopiero przed niedawnym 
czasem, a trw ała około la t dwunastu. I  tu 

, jeszcze spotykamy się z anglikiem. Niejaki 
p. Buckley, poświęcający się przeważnie ba
daniom entomologicznym, odbył kilka podło
ży w głąb kraju, na wschodnie równiny E k w a
doru. Zrazu zbierał tylko owady i ptaki 
świetnie ubarwione na handel; skupował też 
gdzie mógł kolekcyje. Dopiero ostatnia jego 
podróż do Canelos i Sarayacu (na rzece Bo- 
bonaza), wydała dla ornitologii bogaty rezul
tat, który Buckley zawdzięczał nie tyle w ła
snej pracy (gdyż sam nigdy się ornitologii 
nie poświęcał), ile raczej umiejętnemu wzięciu 
się do rzeczy. W ziął sobie do pomocy dwu 
preparatorów  i niejakiego Yillagomeza, który 
w poprzednich podróżach nabrał wielkiej 
wprawy w szukaniu owadów, pomimo, że tyl
ko w jedno oko był zaopatrzony. Ładunek 
Buckleya, gdy się do Canelos puścił, składał 
się z 40 pak zawierających przeważnie Uen- 
cillo (płótno bawełniane wyrobu krajowego), 
nici, igły, wędki, noże i inne drobiazgi, mają
ce służyć na zamianę z indyjanami. Ci więc 
znosili mu masę ptastwa, strzelanego sarbo- 
taną, które Buckley zamieniał na wzmianko
wane przedmioty. Tym sposobem niemó- 
wiąc o innych działach zoologicznych, zdołał 
zgromadzić w ciągu lat dwu kolekcyją, sk ła
dającą się z 10 000 skór ptasich. Idąc też 
prawdopodobnie za radą angielskich ornito
logów, zbierał także i ptaki skromnie u b ar
wione, choć główną masę stanowiły gatunki 
świetne na handel, tak  na kapelusze dla na
szych dam, jak  i na wTędki fabrykowane z 
piór ptasich w Anglii i Francyi. Kolekcyją 
ta  przysporzyła nauce sporo gatunków no
wych.

Oprócz powyższych trzech kapitalnych eks
ploracyj Ekwadoru pod względem ornitolo-
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gicznym, słyszałem jeszcze o kolekcyi posła
nej przez ekwadorczyka Villavicencio z rzeki 
Napo i o drugiej, zebranej przez pewnego 
francuza w tejże samej miejscowości. Obie 
te kolekcyje zawierały bardzo rzadkie gatun
ki i nowości a dostały się do Francyi, gdzie 
je  opracował ś. p. Julijusz Verreaux.

T aka jes t historyja ornitologicznych badań 
Ekwadoru, obejmujących niemal całe teryto- 
ryjum tej niewielkiej stosunkowo republiki. 
Spotkałem tu więc znaczniejsze trudności niż 
w Peru, gdyż trzeba było skrzętnie wyszuki
wać miejsca, pominięte przez mych poprzed
ników. Puente de Chimbo, nasza pierwsza 
stacyja ornitologiczna, była trafnie wybraną, 
eksploracyja też tego punktu przysporzyła 
sporo gatunków faunie Ekwadoru. Słabszy 
już był rezultat na drugiej stacyi, w Cayan- 
deled, który swą fauną w zupełności odpowia
dał Pallatandze, miejscowości doskonale zba
danej przez Frasera. Puszczając się więc 
na mą ostatnią podróż, musiałem starannie 
wyegzaminować spisy ptaków ekwadorskich, a j  

kombinując je  z wiadomościami memi o u- 
przednich podróżach, przyszedłem do wnio
sku, że we wschodnim płacie lasów ekwador
skich pominięty został przez mych poprze
dników typowy regijon Leśnej Kiczuy.

Cztery drogi prowadzą z centralnych (ser- 
rańskich) punktów Ekwadoru na w schód: 
z Quito do Napo, z Bańos do Canelos, z Rio- 
bamba do Macas i z Cuenca do Gualaąuiza. 
Pierwsza i trzecia biegną przez lasy zupełnie 
bezludne, krańcowe ich zaś punkty, czyli 
Napo i M acas leżą już w regijonie lasów go
rących. Do tego też typu należy Gualaąuiza, 
zwiedzona dość pobieżnie przez F rasera. Po
zostawało więc tylko sprawdzić czy po drodze 
z Banos do Canelas, mianowicie w hacyjen- 
dach Machay, Mopoto i Santa-Ines, leżących 
między 4 000' i 5 000' nad p. morza, zbierał 
ktokolwiekbądź. Spisy ptaków, jakie miałem 
pod ręką, wykazały mi, że ta  część lasów po
minięta została przez Buckleya, który nieza- 
trzymując się, posuwał się do Canelos, pun 
ktu leżącego w lasach gorących. Ja sn ą  więc 
było dla mnie rzeczą, że którykolwiek z trzech 
wymienionych punktów jes t jeszcze te rra  in- 
cognita pod względem ornitologicznym. P rzy 
szłość wykazała, żem się nie pomylił.

Pełen więc dobrych myśli, pomimo dość

smutnego stanu zdrowia, wsiadłem na paro
wiec E l Oriente, kierując się ku Yaguachi.

Yaguachi lub właściwie San Jac in to  de 
Yaguachi, słynne cudownym obrazem św. 
Jacentego, było zawsze dla mnie bardzo sym- 
patycznem miasteczkiem. Zbudowane wzdłuż 
niewielkiej rzeki, składa się prawie wyłącznie 
z jednej ulicy, gdzie obok kilku domów kry
tych cynkiem i dachówką wznoszą się zwykłe 
chaty na palach, kryte liśćmi palmowenii. 
Między domostwami pobrzeża i rzeką biegnie 
linija kolei żelaznej, prowadząca do Puente 
de Chimbo. Poprzednio było tylko m iaste
czkiem głównem probostwa Yaguachi '), w 
epoce jednak, kiedym podróż mą rozpoczy
nał, utworzono kanton Olmedo, na cześć naj
słynniejszego poety ekwadorskiego i Y agua
chi zostało miastem głównem nowego kan* 
tonu. T a zmiana sprowadzić musiała odpo
wiednie zmiany w charakterze mieszkańców, 
którym wydawać się zaczęło, że od nich zależą 
teraz jeżeli nie losy całej ludzkości, to przy
najmniej Ekwadoru. Skutek podobnego za
patrywania się na losy społeczne, uwidocznił 
się najbardziej w hoteliku, do którego zawsze 
zajeżdżaliśmy. Przedtem  sam właściciel, nie
jak i Delgado, zambo 2) dowodził w kuchni, 
a ponieważ obdarzony jes t rzeczywistym ta 
lentem kulinarnym, stół w jego zakładzie był 
zawsze dobry. Od chwili jednak, kiedy przy 
wzięciu Guayaąilu w ostatniej rewolucyi za- 

; czął dowodzić wojskiem jako podpułkownik 
(nie dziw się czytelniku, gdyż rzecz się dzieje 
przecież w Ameryce), gdy nadto wybrany 

i został na jednego z członków sławetnej rady 
; nowego kantonu, poczucie wysokiego stano- 
| wiska i niepospolitej misyi, jaką  spełniał, nie 
[ pozwoliło mu zniżać się do poziomu rondli 
; i garnków, zostawił je  więc na pastwę jakiejś 

kucharce in spe, sam zaś prezydował przy 
stole, gdyż nieznany przedtem table d’hóte 
zaprowadził. Tak więc spożywaliśmy niewy- 
tworne potrawy pod prezydencyją podpółko- 
wnika w koszuli, a w towarzystwie jego m a
jestatycznej małżonki, noszącej na głowie 
męską myckę, wyszywaną perełkami i ozdo-

‘) Ekwador podzielony jest na prowincyje, kantony 
i probostwa (parroquias).

2) W Ekwadorze i Peru zambos nazywają koloro
wych, mających domięszkę krwi murzyńskiej.
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bioną wielkim kutasem. Reszta towarzystwa 
hotelowego składała się z pewnego jenerała, 
dziś nieboszczyka (zmarł biedak na żółtą, fe
brę), jego adjutanta, oraz z przedstawiciela 
władzy wykonawczej, który w kantonach nosi 
nazwę jefe politico, kuzynka właścicieli ho te
liku i równie dobrze ja k  oni pojmującego wy
sokość zajmowanego przez się stanowiska.

Stosunki społeczne w południowej A m ery
ce noszą właściwe sobie piętno, m ają w sobie 
nieco yankeesowskiej oryginalności, której 
wspólną przyczyną jest republikański ustrój 
narodów amerykańskich; dzięki jednak wła
ściwościom narodowym, posiadają specyjalny 
charakter. Wszystkie kraje hiszpańsko-ame- 
rykańskie są mniej lub więcej grubą parodyją 
ideałów republikańskich i trudno o inny re 
zultat, gdzie głupota cieszy się równemi przy
wilejami co i rozsądek. Osławioną więc swo
bodę republikańską pojmują w znaczeniu swo
body osobistej, czyli samowoli. D ając tłusz
czy prawo głosowania, przygotowani być mu
simy, że albo będzie wotowała za pieniądze, 
albo też pod wpływem ciem noty—czyli w obu 
razach źle. Ponieważ zaś w południowej 
Ameryce ignorancyja nie jest wyłącznym 
przywilejem niższych warstw społeczeństwa, 
lecz często i klasy tak  zwanej inteligientnej, 
będziemy mieli, że prawie cały naród, z bar
dzo nielicznemi wyjątkami je s t sprzedajny, a 
przeto interes osobisty stawia na pierwszym 
planie.

W  samej rzeczy nietrudno się przekonać 
po krótkim  nawet pobycie w krajach  amery
kańskich, że rewolucyja je s t tu  pewnego ro 
dzaju interesem, tak  jak  handel lub ręko
dzielnictwo, a nawet lepszym, gdyż zapewnia
jącym często fortunę bez pracy i kapitału. 
Cała hierarchija adm inistracyjna je s t prze
siąknięta myślą wzbogacenia się, a przynaj
mniej Wyciągnięcia zysków w czasie krótkie
go peryjodu korzystania z władzy, gdyż zmia
ny rządów są tu  na porządku dziennym, a 
wraz ze zmianą głowy narodu idzie przewrót 
w całej lidze adm inistracyjnej. Jeżeli więc 
zaczynają nam prawić o pryncypijach, słucha
my tego z rezerwą, podejrzywając słusznie, że 
poza tą  piękną m aską kryje się szpetna twarz 
interesu osobistego.

Tak np. cała ludność Ekwadoru dzieli się 
zwykłym porządkiem rzeczy na dwie partyje, 
konserwatystów i liberalnych, które się nie

nawidzą wzajemnie, zwąc się pogardliwie te r
rorystam i (nazwa dawana konserwatystom) 
i radykałam i lub herezyjarchami (los herejes), 
jak  mianuje partyja konserwatywna liberałów. 
Przyglądając się nieco bliżej tym dwom par- 
tyjom, przekonamy się, że liberalizm ekwa
dorski jest z rzędu tych, którzy za główne za- 

i danie stawiają sobie wymyślanie na ducho
wieństwo i ostentowanie występku, konserwa
tyzm zaś ogranicza się na średniowiecznem 
pojmowaniu rutyny kościelnej. Łatwo więc 
pojąć, że przy podobnym sposobie zapatrywa
nia się tak  z jednej, jak  z drugiej strony, słu
żą raczej pewnym osobistościom, a nie p rze
konaniom, że służą interesowi a nie ojczyznie, 
gdyż tylko idea wzniosła może przywiązać do 
siebie i obudzić piękne uczucia poświęcenia 
i zaparcia się samego siebie.

Podział narodu ekwadorskiego na dwie 
wielkie partyje polityczne spowodowanym jest 
przez przyczyny, różne od przekonań socy- 
jalnych: jestto  zwykły wszystkim narodom 
prowincyjonalizm. Quito jest stolicą Ekw a
doru i leży w głębi kraju, sercem jednak tego 
kra ju  jest Guayaquil, główny port Ekw adoru; 
tu  są nagromadzone kapitały ekwadorskie, 
stąd też odbywa się wielka pulsacyja handlo
wa, obejmująca całą republikę. M ateryjalna 
więc przewaga guayaąuilczyków jes t solą w 
oku dla serranów, czyli mieszkańców wnętrza 
kraju, co powoduje nieunikniony w tych r a 
zach antagonizm. Gdy nadto dzięki znanemu 
prawu, tak zwany postęp idzie zawsze w 
parze z lokomocyją parową,— będziemy mieli, 
że ludność pomorska należy w ogólności do 
partyi liberalnej, serrańska zaś—do konser
watywnej i tylko gdzieniegdzie w masie po- 
morzan spotkamy inkrustowanych konserwa
tystów, jak  również między konserwatystami 
tu i owdzie trafiają się ludzie nowoczesnych 
poglądów. Widzimy więc, że nienawiści pro- 
wincyjonalne idą w parze z nienawiściami 
moralno-socyjalnemi, co im nadaje podwójną 
siłę. W samej rzeczy antagonizm między 
pomorzanami i serranami jes t tak  wielki, jak  
gdyby to były dwa zupełnie różne narody, 
nienawidzące się zwykłą nienawiścią są
siadów.

Do podobnego rozdwojenia się narodu e- 
kwadorskiego na dwie grupy, dość wrogo 
patrzące na siebie, przyczynia się także nie
mało różnica w charakterach pomorzan i ser-
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ranów. Pomorzanin jes t niewątpliwie pod 
pewnemi względami niemoralniejszym od mie
szkańca Sierry, posiada jednak charakter o- 
twartszy, je s t nadto hojny i lubiący zbytek, 
przeciwnie mieszkaniec wnętrza kraju  jest 
wprawdzie czystszych obyczajów (choć i to 
często pozornie tylko), lecz natom iast posiada 
charakter skrytszy, niedowierzający, a często 
bardzo obłudny. J e s t  to zwykły stosunek 
narodów bogatych do narodów ubogich. Na 
pomorzu parobek (peon) zarabia od 4—8 re- 
ali *), w Guayaąuilu nawet zwykły tragarz 
jeżeli jest pracowitym, może zarobić od 16 
do 32 reali, w Sierra zaś conaj wyżej zarabia 
dziennie od 1 do 2 reali i pożywienie, często 
nawet płaca dzienna nie przechodzi medio 
czyli pół reala. Te dane mogą nam służyć 
za normę i w innych wypadkach. Nic więc 
dziwnego, że człowiek mający wszelkie szanse 
łatwego zarobku jest hojnym i otwartym; po
siada wszelkie dobre i złe strony człowieka 
wolnego, gdy biedak będzie zawsze nosił 
mniej lub więcej wybitne cechy niewolnika, 
t. j. skrytość, obłudę i uniżoność.

Pozwoli czytelnik, że odstąpię na chwilę od 
przedmiotu. Zadanie podróżnika chcącego 
dać pełny obraz społeczeństwa pewnego kraju 
jes t bardzo trudne, a często nawet przykre, 
musi bowiem, niosąc hołd bezstronności, wy
stawić na widok publiczny zarówno dobre jak  
i złe strony charakteru narodowego. Istnieje 
wprawdzie pewna szkoła podróżników, upra
wiana szczególniej przez niektórych francu
zów, którzy się lubują w wystawianiu li tylko 
śmiesznej strony narodu. J a ,  powiem otwar
cie, do nich należeć nie chcę, gdyż uważam 
za grubą niewdzięczność a nawet nieuczciwość 
ośmieszanie kraju, którego gościnne podwoje 
stoją otworem dla wszystkich, nieuczciwość— 
powtarzam, chociażby nawet przez wzgląd na 
pewną liczbę dobrych przyjaciół, których ser
ca biły i biją dla nas tętnem  braterskiem, a 
tych wszędzie i zawsze spotkać można, G-dyby j  

więc kiedykolwiek wieść o tej pracy doszła 
do Ekwadoru, niechaj synowie tego kraju nie 
m ają mi za złe, że ich charakter, ich postępo
wanie w dość surowy sposób krytykuję; czynię 
to z pewnym rodzajem wstrętu, jak  również 
nie omieszkam, gdzie będzie tego potrzeba,

’) Real = :  l/ 2 franka.

złożyć hołd ich dobrym zaletom. Gdyby się 
po temu okazyja nawinęła, z równą bezstron
nością krytykowałbym wady mego własnego 
narodu. Pamiętajmy zawsze, że prawda jes t 
przykrą, lecz użyteczną.

W ypadki ostatnich czasów, zaszłe w Ekwa
dorze, doskonale m alują stosunki społeczne 

; nietylko w tym kraju, lecz i w innych republi
kach. Po zamordowaniu największego z lu- 

! dzi, jakiego wydał Ekwador, G ar cii Moreno 
w r. 1875, wybrano na prezydenta B arrerę, 
lecz rządy jego krótko trwały, gdyż jenerał 
Yeintemilla, zdołał je  obalić po walnej bitwie 
na równinach G alte (między Riobamba i A- 
lausi). Yeintemilla został więc prezydentem 
konstytucyjonalnym, wybrała go bowiem kon- 
wencyja narodowa, przez niego zwołana. 
Okres prezydencki liczy w Ekwadorze la t 
cztery, gdy jednak po upływie tego czasu 
Yeintemilla niechciał rządów złożyć, gdyż w 
nich zasmakował, ogłosił w M arcu 1882 roku 
dyktaturę i od tej chwili zaczął jako dyktator 
panować. Postępek taki musiał koniecznie 
wywołać rewolucyją w kraju, gdzie nawet 
rządy konstytucyjne spać spokojnie nie mogą. 
Pierwsze usiłowania obalenia Yeintemilli 
pojawiły się w prowincyi Esmeraldas, na 
pomorzu, a przewodził niemi zdolny i odwa
żny jenerał Alfaro; dzięki jednak energicz
nym środkom, jakie dyktator przedsięwziął, 
rewolucyje te w zaczątku uśmierzonemi zo
stały. Dopiero po szczęśliwem wzięciu koszar 
w Riobamba przez dra Sarasti, sprawa rewo- 
lucyi wzięła szczęśliwy kierunek, w podobnych 
bowiem wypadkach znaczna część narodu 
trzyma się polityki kunktatorskiej, a raczej 
polityki owego nietoperza z bajki i dopiero, 
gdy prawdopodobieństwo wygranej zaczyna 
się dość wyraźnie zarysowywać, bierze stronę 
zwycięscy. Po szczęśliwym więc zamachu 
stanu w Riobamba, nastąpiło pronunciamien- 
to w Cuenca, a następnie wzięcie Quito po 
dość krwawej bitwie. Tym sposobem cała 
Sierra pozostawała w ręku rewolucyjonistów, 
a jednocześnie Alfaro wyparowywał wojska 
dyktatorskie z różnych punktów pomorzą. 
W krótce też dyktator skoncentrował swe siły 
w Guayaąuilu, który odpowiednio ufortyfiko
wał. Gdy jednak wojska t. z. restauracyi 
w walnej bitwie d. 9 Lipca r. z odniosły zwy
cięstwo nad zdemoralizowanemi przez ciągłe 
dezercyje wodzów veintemilli3tami, dyktator
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widząc sprawę przegraną, wsiadł na rządowy 
parowiec Santa-Lucia i do P eru  umknął.

W spomniałem o częstych dezercyjach wo
dzów dyktatora do obozu nieprzyjacielskiego. 
Szczegół ten właśnie bardzo je s t charaktery
stycznym dla rewolucyj południowo-amery
kańskich, gdyż jasno wskazuje, że z bardzo 
nielicznemi wyjątkami, wodzowie służą oso
bistości t. z. „caudillo,“ a nie idei i skoro widzą, 
że sprawa źle stoi, zdradzają swego protek
tora. W  czasie ostatniej rewolucyi, zdrady 
te były nadzwyczaj skandaliczne, dopuściły 
się ich bowiem liczne osoby, które niewątpli
wie doznały wiele dobrego ze strony Yeinte- 
milli. Zarzucano mu, że kradł zanadto, lecz 
tę właściwość posiadali prawie wszyscy pre
zydenci tak  Ekwadoru jak  i Peru. Wielu 
z tych, co mu złodziejstwo zarzucało, zrobiło
by pewnie toż samo, co rob ił yeintem illa, 
gdyby się do tego okazyja nadarzyła. Z re 
sztą z tego, co mogłem słyszeć zarówno od 
przyjaciół jak  i nieprzyjaciół dyktatora, mo
głem sobie wyrobić przekonanie, że był to 
człowiek rzeczywistej odwagi, szlachetny, 
wspaniałomyślny; brak mu było jednak, jak  
się zdaje talentu administracyjnego, gdyż 
w ciągu swych 6-letnich rządów, nic dla kra ju  
nie zrobił, a sobie zawistnych i nieprzyjaciół 
zjednał.

Po wypędzeniu dyktatora ustanowiono rząd 
prowizoryczny, złożony z 8 członków, zanim 
się zebrać mogli przedstawiciele narodu dla 
wybrania prezydenta konstytucyjnego. D la 
G uayaąuilu ustanowiono nadto rząd prowin- 
cyjonalny prowizoryczny w osobie jednego 
z członków rządu p. Carlo. Ju ż  wkrótce po 
zajęciu Guayaąuilu, gdyśmy tain z Siem iradz
kim przybyli, zaczął się przejawiać antago
nizm między pomorzanami i serranam i, który 
zrazu objawiać się zaczął pod postacią burd 
ulicznych między żołnierzami serraóskiem i 
i guayaąuilczykami. W  chwili jednak, gdy 
groził poważnym wybuchem, jenerał A lfaro 
ulubieniec i przedstawiciel pomorzan, z nie
zwykłym taktem  usunął się do M anati i wszy
stkie swe batalijony, złożone wyłącznie z po
morzan do domu rozpuścił. Ten patryjoty- 
czny krok położył koniec burdom wszelkiego 
rodzaju i zaczęto przygotowywać się do wy
borów przedstawicieli narodu na sejm ąuiteć- 
ski. Przyjrzyjmy się, w jaki to się sposób 
odbywało.

R ząd prowizoryczny, do którego należał 
także wspomniany powyżej dr. Sarasti, będą
cy jednocześnie szefem sztabu gieneralnego, 
wydał dekret, aby d. 2 W rześnia, którego 
miały się odbyć wybory, wszelka siła zbrojna 
usunęła się na taką a taką odległość (bodaj 2 
kilometrów) od miejsc, w których stoły elek
toralne wzniesione zostaną. Mieszkańcy Y a 
guachi, jako miasteczka pomorskiego, nale
żeli z niewielkiemi wyjątkami do partyi libe
ralnej, nie można więc było wątpić, że i de
putowany, mający reprezentować na przyszłej 
konwencyi kanton Olmedo, będzie należał do 
do tej partyi. Lecz właśnie d. 2 W rześnia o 
godzinie 5 rano wylądował w Yaguachi od
dział wojsk pod wodzą gienerała Cordova 
(mego sąsiada hotelowego i zresztą bardzo 
sympatycznego człowieka) przysłany przez 
gienerała Sarasti. Tym więc sposobem jeden 
z członków rządu, którzy dekret elektoralny 
podpisali, sam pierwszy dekret ten zgwałcił. 
Oczywista rzecz, iż pod wpływem bagnetów 
serrańskich, wyszedł z urny elektoralnej de
putowany konserwatywny. Gdy następnie 
D. Pedro Carbo, jako przedstawiciel władzy 
prowincyjonalnej zaprotestował przeciw tak  
samowolnemu postępowaniu dra Sarastiego, 
ten odpowiedział, iż musiał wojsko do Y agua
chi posłać, gdyż się obawiano rewolucyi vein- 
temilistów. Był to ma się rozumieć czysty 
pretekst, gdyż trudno przypuszczać, aby pow
stało miasteczko liczące kilkuset mieszkań
ców, gdy cały kraj pozostawał w ręku nowego 
rządu i gdy nadto Yeintemilla znajdował się 
w Limie.

W róćmy teraz do naszego hoteliku. G o
spodarz mój, Marcos, był to sobie otyły zam- 
bo i w gruncie rzeczy dobry człeczyna. P rze
konania jego (jeżeli miał jakie) były natury 
bardziej może niż liberalnej; jako pomorzanin 
także powinienby należyć raczej do partyi 
liberalnej. W  tym jednak razie był to kon
serwatysta intransigeant. A powody do tego 
miał następujące: żona była konserwatystką 
w najobszerniejszem znaczeniu tego wyrazu, 
uważała się bowiem za siostrzenicę Garcii 
Moreno, dla trądycyi więc wstąpiła w jego 
ślady; nasz zaś poczciwy M arcos podlegał 
dość otwarcie despotycznej władzy swej m ał
żonki, musiał więc i on tradycyje zachować, 
a nadto władzę reprezentował kuzynek, a ku
zynek także do partyi konserwatywnej nale-
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żal; w końcu konserwatywny gienerał był 
gościem w jego hotelu. Śmierć więc libe
rałom.

I  w samej rzeczy, gdy' się wszczynały roz
mowy polityczne w czasie śniadania lub obia
du, Marcos decydował stanowczo, że Ekwador 
póty nie uzyska spokoju, póki nie rozstrzelają 
wszystkich liberałów, z gienerałem Alfaro na 1 
czele. Biedak zapominał, że aby dopiąć swe
go celu musiałby rozstrzelać prawie całą lu
dność pomorską, a wówczas jego hotelik wzno
siłby się na pustyni i straciłby wszelkie wa
runki bytu. (d. c. n.)

napisai

Dr. HoZowiński.

W oda w kształtach lodu, płynu i pary od 
grywa tak ważną rolę w meteorologii, w gieo- 
logii, w warunkach życia organicznego i w 
przemyśle, jako źródło pracy, że badanie jej 
własności stanowi jedno z głównych zadań 
fizyki. Najpiękniejszą, najwięcej wykończo
ną teoryją mechaniczną ciepła zawdzięcza
my przeważnie studyjom nad parą Wodną 
H idraulika wody w stanie płynnym tworzy 
dział niemniej ważny, ale pomimo iż sięga 
najdalszej starożytności, nie jest teoretycznie 
tak ścisłą. Nakoniec lód poznaliśmy nau
kowo przed laty j>ięćdziesięciu, gdy najzna
komitsi uczeni dążyli do wyświetlenia roli 
lodu w meteorach, w historyi kształtów ziemi, 
w przyczynach epoki lodowej *) i w ruchu al
pejskich lodników 2).

W iele pięknych doświadczeń, wiele świet
nych teoryj złożyły się tu na ogromną ilość 
danych, rozrzuconych w mało dostępnej spe- 
cyjalnej biblijotece; z powodu sprzeczności 
wielu poglądów, często trudno jednak bywa 
powziąć stanowcze, zdanie w tych rzeczach. 
Zdawało mi się, że zestawienie i krytyka naj - 
nowszych teoryj o własnościach, szczególniej

*) Patrz Wszechświat, Nr 3, r. 1).
2) Patrz Wszechświat, Nr. 46- — 50 , 1883.

zaś o tak spornej kwestyi plastyczności lodu 
byłyby bardzo na czasie. Zadanie to zostało 
mi ułatwione głównie przez wyborny artykuł 
p. Kropotkina (Revue Scient. N r 2, b. r.) i 
klasyczne pisma prof. Tyndalla (w tłum.) o 
cieple i o lodnikach alpejskich.

I.

Wiadomo, że lód jes t lżejszym od równej 
objętości wody, na której pływa, gdy przeci
wnie większa część płynów, przechodząc w 
stan stały, kurczy swą objętość. Powyżej 
zera woda nie rozszerza się prawidłowo, gdyż 
przy 4- 4° C. ma największą gęstość. J  eden 
gram wody zajmuje objętość jednego cen
tym etra sześciennego przy +  4°, — zaś 
więcej, czyli 1,00012 centym, sześciennego 
przy 0°. Jeden gram lodu przy 0° ma jeszcze 
większą objętość mianowicie 1,09082 centym, 
sz. (Bunsen). Przy topieniu lodu (0°) na wo- 

| dę, bez zmiany tem peratury, potrzeba zużyć 
80,025 ciepłostek. J e s t  to tak  zwany cie
plik utajony, czyli obrócony na zamianę sta- 

! nu stałego na płynny, któryby wystarczył do 
zagrzania równej wagi stopionej wody od 0°

1 do 80,025 stopni Oelsyjusza. Te nieprawi- 
I dłowe zboczenia w ciężarze właściwym wody 

o różnych tem peraturach (powtarzające się 
zresztą i w niektórych metalach, naprzykład 
w bizmucie) wywierają wielki wpływ przy za
marzaniu rzek i jezior i przy utrzymaniu 
życia istot wodnych. Tłumaczą one dla cze
go, przy najsilniejszych mrozach, tem pera
tura wody jest wyższa u dna, dokąd spływają 
gęstsze ; cieplejsze warstwy, gdy lżejsze i zim
niejsze zatrzymują się na powierzchni. P ierw 
szy lód, który się utworzy przy dalszem ozię
bieniu wody, jako od niej lżejszy nie może 
zejść na dno i zapobiega zupełnemu zamarza
niu rzeki lub jeziora. Niedawno Petterson, 
w czasie podróży Nordenskjolda na statku 
Wega, postrzegł jeden jeszcze bardzo cieka
wy fakt co do rozszerzania się lodu. Lód 
czysty oziębiony poniżej zera i następnie o- 

i grzewany rozszerza się prawidłowo aż do 
—0,25 stopni C., tak jak  wszystkie inne ciała 
stale. Doszedłszy do tej granicy, bliskiej 
jego stopienia, w resztującej ćwierci stopnia 
aż do zera, już się nie rozszerza, ale przeci
wnie kurczy się, rozmiękcza się—słowem jest 

I już półpłynnym. Jeżeli lód jes t zanieczysz
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czony śladami chlorków (co w przyrodzie p ra 
wie zawsze się zdarza), objawy owego roz
miękczenia postrzegamy w lodzie nawet przy 
14 stopniach poniżej zera. Zresztą, wszystkie 
ciała raptownie ze stanu stałego w płynny nie 
przechodzą, przed stopieniem postrzegamy 
półpłynność nietylko na ogrzanych: steary
nie, laku, wosku i t. p., ale i na cynie, na 
szkle, k tóre wtedy znacznie swą plastyczność 
zwiększają.

T em peratnra topienia się lodu zależy i od 
ciśnienia, które nań z zewnątrz wywieramy. 
W  tym razie ciśnienie na wodę sprzeciwia się 
jej dążeniu ku powiększeniu objętości w chwili 
zamarzania; dla tego wodę silniej oziębić mu
simy, aby zwalczyć ten nacisk zewnętrzny. 
S tąd  bryła lodu, ugnieciona pod prasą hidra- 
uliczną, wykazuje owe warstwy stopionej wo
dy prostopadłe ku kierunkowi siły. Zjawisko 
to teoretycznie przewidzieli Faraday , Klau- 
zyjusz i obaj Thomsonowie,— postrzegł zaś 
naocznie Tyndall. W  doświadczeniach oziębio
nych bomb napełnionych wodą, oraz w żela
znych walcach Moussona, w których lód ule
ga ogromnemu ciśnieniu, woda jes t płynną 
przy — 18° C. i zamarza natychm iast skoro 
ciśnienie zwolnimy. Nacisk 133 atmosfer 
obniża tem peraturę zamarzania wody o jeden 
stopień. Powyższe zasady objaśniają nam 
przyczynę przymarzania rozpryskujących się 
kawałków lodu, skoro je  dalej silnie uciskać 
będziemy w formach z drzewa bukszpanowego. 
Ten sam kawałek lodu przechodząc kolejno 
przez formy, wytwarzał, w doświadczeniach 
Tyndalla, jednolity sześcian, kulę, kieliszek,— 
słowem był pozornie tak  plastycznym jak  
wosk. Lód najpiex-w łam ał się na kawałki 
i po części przechodził w stan wody; utajony 
cieplik przy tem pochłonięty, współcześnie ją  
oziębiał i zlepiał kawałki w nowym kształcie, 
skoro ciśnienie usunięto. N a tych klasycz
nych doświadczeniach pseudo-plastyczności 
lodu, Tyndall oparł całą teoryją o ruchach 
lodników, teoryją (jak zobaczymy) obecnie 
zachwianą. Zresztą prawo Thomsona o ob
niżeniu tem peratury topienia przy ciśnieniu, 
nie wystarcza do objaśnienia przymarzania 
lodu do flaneli, włosów, lodu i t. p. przy do
tknięciu bez ciśnienia. Tyndall przypuszcza, 
że w bryle lodu tem peratura topienia się jest 
cokolwiek niższą na powierzchni i w wewnę
trznych szczelinach, niż w ciągłej zbitej masie.

Rzeczywiście, mechaniczna teoryją ciepła 
uczy nas, źe ciepło jes t ruchem cząsteczko
wym tem szybszym, im tem peratura jest 
wyższą. W  ciałach stałych cząstki drgają 
naokoło pewnego ograniczonego położenia ró 
wnowagi, którego to położenia względnie do 
punktów sąsiednich samowolnie zmienić nie 

' mogą. N astępuje to dopiero pod wpływem 
sił zewnętrznych: naprężenia, ciśnienia, wstrzą- 
śnienia, magnetyzmu, ciepła i t. d.

AV stanie płynnym, cząsteczki ciała nie są 
ściśle wzajemnie powiązane, okręcają się one 
około punktu ciężkości i przenoszą ten punkt 
z miejsca na  miejsce. Te drgania pełzające, 
przenośne, nie są jednak  tak silnemi, by roz
bić zupełnie cząsteczkowe przyciąganie, gdyż 
płyny, nawet bez ciśnienia, zajmują niezmien
ną objętość.

Stan lotny zależy od ruchu cząsteczek po 
linijach prostych i z niezmierną szybkością; 
uderzenia i odbicia się cząstek o powierzchnię 
naczynia, w którem są zamknięte, składają 
się właśnie na to, co zowiemy prężnością pa
ry. Otóż stwierdzono dziś stanowczo, że 
przejścia ze stanu stałego w płynny i lotny, 
nie mają ścisłych raptownych granic, w pe- 
wnem stadyjum każde ciało je s t pół płynnem 
i pół lotnem. W  lodzie bliskim tem peratury 
topienia, są cząstki na powierzchni i wewnątrz 
szczelin,, które mają większą swobodę drgań 
i ruchu,— przeto przy jednakowej tem peratu
rze łatwiej przechodzą w stan płynny. Za 
dotknięciem lekkiem dwu kawałków lodu, 
w płaszczyznie dotknięcia swoboda ta  ustaje; 
następuje zamiana ruchów, przeniesienie siły 
żywej do innych swobodniejszych punktów, 
które topnieją, gdy same powierzchnie spaja
ją  się. Źe te różnice tem peratur topienia 
istnieją nie w teoryi ale de facto, dowiódł 
Tyndall bardzo pięknem doświadczeniem. 
Przepuszczał on przez czystą i jednorodną 
taflę lodową snop św iatła elektrycznego i w 
warstwach równoległych do płaszczyzny da
nego zamarzania ukazywały się bańki płynne 
otoczone gwiazdkami o sześciu promieniach. 
Bryła lodu była następnie silnie oziębioną, 
tak że krople wewnętrzne znowu zamarzły, 
i w tym stanie zostawioną została samej 
sobie w ciemnym pokoju przy tem peraturze 

I 0°. W tedy, po pewnym czasie, krople wody 
ukazywały się najpierw w danych miejscach. 
Świadczy to, że w lodzie niektóre punkty to
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pią się łatwiej od innych. Przy topieniu tych 
brył w ciepłej wodzie, woda wciskała się we
wnątrz gwiazdek i wypełniała je  szczelnie — 
zatem gwiazdki były próżnią powstałą ze sto
pienia lodu większej objętości niż kropla sto
piona. W obec tych faktów, upadają dawne 
twierdzenia Agassiza i Schlagintweita, jakoby 
stopienie kropel wewnątrz lodników pocho
dziło od pochłaniania ciepła przez wewnętrz
ne bańki powietrza, które mogły następnie 
stopić otaczający lód. Popierwsze, promie
nie słoneczne przechodząc przez atmosferę 
ziemi, już się oczyściły od tych promieni, 
które powietrze silnie pochłania; powtóre, 
rachunek wykazuje, że aby stopić równą ob
jętość lodu, powietrze potrzebowałoby pochło
nąć ogromną ilość ciepła, wystarczającą do 
ogrzania 240 000 równych objętości powietrza 
o jeden stopień O.

Bardzo znaczącym szczegółem w doświad- 
czeniii Tyndalla je s t fakt, źe owe bańki i 
gwiazdki nie tworzą się w tafli lodu położonej 
na rozgrzanej płycie kamiennnej. Lód topi 
się wtedy z zewnątrz, ale już w małej grubości 
pochłania niewidzialne promienie cieplikowe, 
które nie dostają się do warstw głębszych. 
Przeciwnie świetlne promienie słońca lub luku 
elektrycznego wstępują swobodnie wewnątrz 
lodu, a  skutkiem pochłanianego przez lód cie
pła powstają owe gwiazdy i bańki skroplone. 
Tem tłumaczymy wielką przejrzystość i czy
stość lodu alpejskich lodników, gdy on był 
pokryty żwirem lub kamieniami. Zbytecz- 
nem byłoby powtarzać, że różny stopień za
nieczyszczenia lodu ciałami organicznemi i 
mineralnemi ma także swój udział w tych 
zjawiskach.

(i tok. nast.).

; MIKROORGANIZMY
I S T O T Y  B A K T E R Y J N E ,

przez

P R O F ,  J ^ E O N A  p i E Ń K O W S K - I E G O .

(Ciąg dalszy).

I I .

Dotychczas badaliśmy budowę i sposoby 
żywienia się bakteryj, teraz przejdziemy do 
ich rozprzestrzeniania się w naturze i do środ
ków, jakiemi ono się dokonywa. W  tym celu 

I obaczmyż najpierw co się dzieje w natura l
nych zbiornikach, bogatych w organizmy mi
kroskopowe, a więc w kałużach, gdy one np. 
wysychają. Badając sposób życia m ikroor
ganizmów, dochodzimy do przekonania, że 
niektóre z nich, a nawet dość wysokiej orga- 
nizacyi, przy powolnem wysychaniu wody, za
sychają i w tym stanie mogą zachować się 
przy życiu przez dość długi przeciąg czasu. 
Do takich należą rotifery z działu Rotatoria, 
niektóre ameby i nasze schizofyty. Szybko 
wyschnięte bakteryje, nawet podczas peryjodu 
wzrostu, mogą w takim obumarłym stanie żyć 
kilka tygodni i natychmiast ożywiają się na- 
powrót, jeżeli się znów znajdą w przyjaznych 
warunkach. Większość jednak mikroskopo
wych istot nieinaczej wytrzymuję suszę, jak 
tylko po pewnem przystosowaniu się do no
wych warunków, które polega na zmianach 
w organizmie; ochraniających go od szkodli
wych wpływów. U różnych tych istot odby
wa się to rozmaicie i tak  np. wymoczki (Infu- 
soria) tworzą rzęsy, przyjmują kształt kulisty 
i okrywają się twardą błoną czyli skorupą, 
tworząc tak  zwaną cystę; inne znowu jak 
niektóre wodorosty, łącząc się płciowo, tworzą 
tym sposobem sporę, otoczoną także grubą 
błoną, dla ochrony od niekorzystnych wpły
wów; nareszcie większość, a w tej liczbie i schi
zofyty, tworzą wewnątrz swego ciała spory, 
które, jakeśmy widzieli, są bardzo wytrzymałe 
przeciwko szkodliwym dla nich warunkom. 
Gdy woda w kałuży już wyschła, to wtedy
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cała jej flora i fauna, zabezpieczywszy się orl 
suszy, osadza się na dnie w formie różnych 
cyst, spor, ja j, pączków etc. Dalszy los tych 
pigmejczyków, zależy od trwałości posuchy. 
Jeżeli woda znowu napłynie do kałuży, to 
cale owo towarzystwo wydostaje się ze swych 
różnorodnych schronisk i wstępuje znowu w 
nową fazę życia; jeśli zaś susza trw a dłużej, 
wówczas przedstawia nam się inny obraz. 
Ziem ia zamieniona w pył, rozwiewa się wszę
dzie wraz z cystami, sporami i t. p. Tą po
wietrzną drogą przybywają do nas najrozm a
itsze mikroskopowe żyjątka i znajdują gościn
ność w brudnych wodach, błotach, nawozie 
i t. p.; nakarmiwszy się u nas rozm nażają się, 
szybko tworzą nasiona i tak  jak  przyszły, 
znowu odlatują od nas, unoszone wiatrem. 
Tym sposobem kurz powietrzny ma dla nas 
ważne znaczenie. K urz ten nietylko szko 
dliwy jest dla tego, że zawiera mineralne 
szczątki, k tóre wpadają w otwory naszego 
ciała, dostają się dość głęboko do tkanek 
i wywołują szeregi chorób, lecz jeszcze i dla 
tego, iż jest on niewyczerpanem źródłem istot 
bakteryjnych.

O obecności schizofytów w powietrzu mo
żemy się przekonać w rozmaity sposób. Mo
żemy je  wyłowić z danej objętości powietrza, 
przepuszczając ją  przez rurkę zamkniętą w 
jednym końcu zapomocą bawełny strzelniczej 
(piroksyliny); na tej ostatniej, jakby na fil
trze, osadza się kurz powietrzny. Jeżeli po 
skończeniu doświadczenia wyjmiemy bawełnę 
i rozpuścimy ją  w chloroformie na szkiełku, 
natenczas osiadły stąd pył możemy wygodnie 
poddać analizie mikroskopowej. Jeszcze prost
szym sposobem możemy zbadać kurz powie
trza, kładąc miauowicie na otwartem  miejscu 
szkiełko pokryte cienką warstwą gliceryny; do 
niej przylepia się padający z powietrza pył, 
który możemy oglądać za pomocą silnych po
większeń. Słowem w jakikolwiekbądź spo 
sób będziemy zbierali kurz z powietrza, mi
kroskop zawsze w nim wykryje cząstki mine
ralne, włókna rozmaitych tkanin, jak  wełnia
nych, jedwabnych, bawełnianych i t. p., ziarn 
ka krochmalu, cysty wymoczków, ja ja  mikros- 
.kopowych zwierzątek, schizofyty w stanie we- 
gietatywnym i jako  spory i t, d., i t. d.

Badania mikroskopowe kurzu z powietrza 
dokonywane były już oddawna, prawie od 
czasu odkrycia mikroskopu, lecz badania sy

stematyczne w celach higijenicznych od nieda
wna dopiero są prowadzone w paryskiem obser- 
watoryjum w Montsouris i w innych miejscach 
przez osoby prywatne. Badania M iąuela ') 
w Montsouris i Fodora 2) w Peszcie dowodzą, 
iż w powietrzu unoszą się różne formy schizo
fytów tak  w stanie wegietatywnym, jako też 
i w kształcie spor i że ich bezwzględna ilość 
i jakość, co do gatunków, zmienia się zależnie 
od pór roku. Najmniej bakteryj bywa w zi
mie,-najwięcej zaś na wiosnę. Najczęściej 
trafiają się schizofyty z rodzaju Bacterium, 
rzadziej znów kształty spiralne. Lecz najwa
żniejszą dla nas stroną tego rodzaju badań 
je s t ta  okoliczność, iż wpośród bakteryj bę
dących w powietrzu, znajdują się często nie
zmiernie szkodliwe bakteryje dla naszego 
zdrowia. Doświadczenia dra Fodora wyka
zały, że powietrzne bakteryje zaszczepione do 
krwi, działają zabijająco; zastrzyknięte pod 
skórę królikom wywoływały pewien rodzaj 
chorobliwych objawów, kończących się w kil
ka dni śmiercią.

Krew ze zdechłych zwierząt zaszczepiona, 
chociażby w bardzo małej ilości zdrowym, 
wywoływała znowu też same zjawiska, ró 
wnież śmiertelne jak  i poprzednie 3). Większa 
część jednak powietrznych schizofytów, jak 
Bacterium termo, Bac. lineola i spiralne for
my nie okazywały własności jadowitych. 
Bardzo zaś szkodliwym okazał się schizofyt 
przez Fodora, z powodu szybkiego ruchu na
zwany Microbacterium agile i pewien Bacillus 
dający obfite zarodniki w kulturze, w rostwo
rze rybiego kleju. Byłoby niesłychanie ważną 
rzeczą, jak  to słusznie zauważył F o d o r,' aby 
dowiedzieć się, jakie mianowicie bakteryje uno
szą się podczas grasujących epidemij i czy 
je s t jak i stosunek i związek pomiędzy te mi 
bakteryjami a mikroorganizmami, powodują- 
cemi daną zarazę.

Nie bez pożytku będzie zwrócić tu taj uwa
gę na wielką ilość pyłu, jak i się unosi w po
wietrzu podczas suszy np. w Warszawie. 
W jak i sposób, w obec takiej ogromnej ilości 
stałych części w powietrzu, możliwem jest

') Annuaire de l’observat. de Montsouris, 1881.
2) Di- J . Fodor, Hygienische Untersuchurigen, 188 1.
3) Hygienische Untersuchungen, p. 123 etc.
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istnienie człowieka, nauka dotychczas nie po
trafiła jeszczć wytłumaczyć.

D rugi środek, zapomocą którego rozprze
strzeniają się głównie schizofyty, jest woda. 
W oda deszczowa spłókuje kurz z różnych 
przedmiotów, strąca z powietrza i unosi z so
bą schizofyty do kanałów, strumyków, rzek; 
para wodna także zawiera bakteryje, jak  o 
tem łatwo można się przekonać, badając pod 
mikroskopem kropelki wody, osadzające się 
z powietrza na zimnych przedmiotach i wresz
cie w wodzie dystylowanej także są bakteryje, 
szczególniej jeśli stoi ona przez pewien czas 
w naczyniu nieszczelnie zakorkowanem. N a 
koniec woda w studniach, rezerwoarach i ru 
rach wodociągowych zawiera najrozmaitsze 
gatunki bakteryj. W  wodociągach nawet 
pojawiają się formy, mające dla zdrowia b a r
dzo podejrzane znaczenie; tak np. w Peters
burgu na ścianach rezerwoaru wodociągowego 
znalezioną została przez doktora Łapczynskie- 
go Spirochaete plicatilis, najbliżej spokrew
niona z tą  Spirochetą, rozwój której uważają 
jako przyczynę tyfusu powrotnego. Nawet 
w osadzającym się mule, z wody w karafkach. 
Łapczynskij zauważył obecność tego ciekawe
go i ładnego wodorostu.

Takie powszechne rozprzestrzenienie się 
schizofytów nie dopuszcza prawie zupełnie o- 
trzymania czystej wody, szczególniej w tych 
wypadkach, gdy nie można uwolnić się od 
tychże schizofytów ani zapomocą gotowania, 
ani dodania kwasów. Zdawałoby się, iż za
pomocą filtrowania przez bibułę, używaną w 
laboratoryjach, możnaby oddzielić bakteryje; 
lecz doświadczenie dowodzi, że i pod tym 
względem posiadają one z powodu swych ma. 
leńkich rozmiarów, nowe, nieprzewidziane 
własności. Cohn wykazał, iż woda przece
dzona przez 16 papierowych filtrów zawierała 
jeszcze bakteryje, a przez 5 filtrów przechodzi 
ich bardzo wiele. D la tego też przy pracach 
naukowych używają wody dystylowanej, za 1 
każdym razem świeżo przegotowanej. W  tych 
wypadkach, gdy chodzi o zupełne uwolnienie 
płynu od bakteryj, należy go przecedzić przez j  

gliniany cylinder lub gipsową tafelkę zapo
mocą silnego ciśnienia; dla domowego zaś u- 
żytku wystarczają dobre filtry z węglami lub 
też żelazne.

Uzupełniając pogląd nasz o rozprzestrzenie
niu się bakteryj, musimy zwrócić jeszcze u-

w ag ęn ajed n ę  kwestyją, a mianowicie—czy 
znajdują się bakteryje w ciele zdrowego czło
wieka? N a nieszczęście badania w tym kie
runku przeprowadzone dały dotychczas sprze
czne z sobą rezultaty. W  różny sposób sta
rano się kwestyją tę rozwiązać. Świeżo mia
nowicie wycięte kawałki organów zwierząt, 
w tej chwili zanurzane były w roztopioną 
przy 110— 115° C. parafinę, która, stygnąc, 
ochraniała badane kawałki od powietrznych 
schizofytów. Doświadczenie wykazało, iż 
w kilka dni później, w kawałku zawartym w 
parafinie rozwijały się bakteryje. Ażeby u- 
sunąć możliwy zarzut, iż podczas przenosze
nia wyciętej części do krzepnącego płynu, 
chociażby czas ten był niezmiernie krótki, 
zawsze mogłyby zapruszyć się bakteryje z po
wietrza, uskuteczniano całą tę operacyją 
w atmosferze rozpylonego fenolu, wyciętą zaś 
część umieszczano nie w parafinie, lecz w ru
rze przewróconej do góry dnem, napełnio
nej rtęcią i zanurzonej w wannie rtęciowej. 
Badany tym sposobem kawałek ciała zwie
rzęcego znajdował się więc w przestrzeni na
pełnionej rtęcią i pomimo to po 24 godzinach 
zawierał mnóstwo rozmaitych bakteryj. Śle
dziona i pancreas w takich warunkach gniły 
tak prędko, jak  na powietrzu (Nencki, Tie- 
gel). Inni badacze jednak otrzymywali uje
mne rezultaty (Chauvau). Takaż sama nie
zgodność w rezultatach ma miejsce co do 
badań nad krwią. Jedni znajdują w niej 
ziarenka podobne do mikrokoków, utrzym u
jąc, iż są to pierwsze początki bakteryj 
(Nedswetski, Liiders); inni zaś zupełnie za- 

j  przeczają ich obecności. Coś pewniejszego 
I podaje nam nauka pod tym względem o wnę

trzach ciała ludzkiego, komunikujących się 
z zewnętrznem powietrzem. W  płucach bo
wiem, w przewodach oddechowych i w pęche
rzykach płucnych, w nosie, gębie, w kiszkach 
i t. p. znajduje się czasami bardzo bujna we- 
gietacyja bakteryjna. Gęba np. stanowi bar
dzo dogodne miejsce dla rozwoju schizofytów. 
Ciepło bowiem, wilgoć, obfitość organicznych 
ciał, ciągły przewiew powietrza, alkaliczna 
reakcyja wszystko to są sprzyjające dla aero- 
biów warunki. Nic więc dziwnego, że u ka
żdego człowieka w gębie, w śluzie na języku,

| w osadzie pomiędzy zębami, znajdujemy wiąz- 
| ki krótszych i dłuższych nitek, gienetycznie 
i związanych, jak  to niżej zobaczymy, z rozwo-
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jem bakteryj -  jes t to tak nazwany Leptothrix 
buccalis, prócz tego spotykamy tu  mnóstwo 
mikrokoków, bakteryj, bacilów, a często tak 
że Spirochaete denticoia. Obecność tej o- 
statn iej, z powodu jej bliskiego pokrewień
stwa z contagium tyfusu powrotnego, dała 
powód do przypuszczenia, iż istnieje pewien 
związek pomiędzy obu temi gatunkam i, a mo
że nawet jeden przemienia się na drugi. Są
dzono, że tylko na zębach chorych na tyfus 
powrotny znajduje się Sp. denticoia; tymcza 
sem liczne spostrzeżenia dowiodły, iż ów schi- 
zofyt jest znacznie pospolitszym, aniżeli przed 
tem myśleli, szczególniej we wgłębieniach ze
psutych zębów i nie ma nic wspólnego z con
tagium tyfusu powrotnego.

( d .  C. 7 1 .)

N O W E  Z J A W I S K A  O K L UZ Y I .

Odkryte przez G raham a pochłanianie wo
doru przez palad, a także, jak  się potem oka
zało, przez inne metale, jak  również okazana 
przez Dumasa obecność tlenu w srebrze, zna
ne są pod nazwiskiem zjawisk okluzyi gazów 
przez metale i były nieraz źródłem wielora
kich błędów analitycznych. Tę samą nazwę 
dał tymczasowo p. P . Schutzenberger grupie 
świeżo odkrytych faktów, których chwilowo 
nie jes t w stanie lepiej objaśnić, a które ze 
względu na ich stosunek do pewnych przez t e 
goż badacza zauważonych zjawisk na uwagę 
zasługują. Pierwszym tego rodzaju faktem 
je s t okluzyja gazu przez gaz. Powszechnie 
znanem jest, iż tlen, otrzymany z mięszaniny 
chloranu potasu i dwutlenku manganu, wytwa
rza się dość szybko przy stosunkowo niskiej 
tem peraturze, porywając ze sobą znaczne ilo
ści chloru i tlenowych związków tego ostatnie
go-

Jeżeli taki tlen opłóczemy w wodzie i prze
chowamy przez dwa do trzech tygodni w zbior
niku nad znaczną ilością wody, to niezauważy- 
my następnie w badanym tlenie ani śladu za
pachu chloru lub kwasu podchlorawego, pier
wotnie wybitnie występującego.

Gaz ten posiada jednak własność nagryza
nia kauczuku, przypominając tem działanie

ozonu. Zauważono stale, iż koniec rurki 
z kauczuku wulkanizowanego, łączącej duży 
gazozbiór o 400 1. objętości z dalszemi apa
ratam i, stawał się po kilku tygodniach łamli
wym wskutek styczności z gazem. Mimo to 
tlen, o którym mowa, badany odczynnikami, 
nie okazywał obecności chloru lub jego związ
ków. Skoro jednak tlen taki przed wprowa
dzeniem go do odpowiednich odczynników 
ogrzano w wąskiej rurce platynowej do tem 
peratury  czerwoności, natychmiast zjawiał się 
odczyn chloru na rostwór azotanu srebra, 
strącał się chlorek srebra, a karm in indygowy, 
przez którego rostwór ogrzany tlen przepro
wadzano, ulegał odbarwieniu.

Jakkolwiekbądź zjawisko to tłumaczyć bę
dziemy, dowodzi ono w każdym razie, iż nie
znaczne ilości chloru, pochodzące z chloranu 
potasu, roskładającego się pod wpływem sto
sunkowo niskiej tem peratury, pozostają nieja
ko ukryte w masie tlenu i dają się dopiero 
pod działaniem wysokiej tem peratury uwido
cznić. Zachowanie się tego tlenu wobec od
czynników nie pozwala przypuszczać, ażeby 
chlor w ten sposób wykazany był poprostu ja 
ko taki, lub też w związku z innymi pierwiast
kami z tlenem zmięszany. Chlor lub kwas 
solny, czyli chlorowodór, natychm iast strąci
łyby z rostworu azotanu srebra chlorek tego 
ostatniego bez poprzedniego działania pod
wyższonej tem peratury, w tych samych wa
runkach kwasy podchlorawy, chlorawy i chi or
ny odbarwiłyby indygo Zatem  chlor, obe
cny w tym tlenie, musi się tam znajdować 
w szczególnej jeszcze nieokreślonej formie — 
„okludowany” w tym ostatnim.

Tlen, otrzymany przez prażenie samego 
chloranu potasu, powoli i przy podwyższonej 
dopiero tem peraturze powstający, zachowuje 
się inaczej.

Inne zjawisko okluzyi szczególniej zasługu
je  na uwagę z tego względu, iż nieznajomość 
jego może być powodem błędów przy pewnych 
rozbiorach.

Swego czasu zadziwionym został p. Schii- 
tzenberger, znajdując stale przy rozbiorze pe
wnego węglowodoru, przy t. z. spaleniu ele- 
mentarnem z chromianem ołowiu, ilości wodo
ru, przewyższające teoretyczną, lub otrzyma
ną przy spaleniu z tlennikiem miedzi, prawie 
o jeden procent. F a k t ten i jemu podobne, 
które dały nawet powód do stawiania śmia
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łych hipotez o zmienności ciężarów atomo
wych, obecnie wyjaśniają się na mocy spo
strzeżenia p. Sehiitzenbergera nad zachowa
niem się użytego do analizy chromianu oło
wiu. Badacz ten zauważył mianowicie, iż 
używając chromianu ołowiu, który natych
miast po stopieniu, przy zachowaniu zwykłych 
ostrożności, został do analizy zachowany, ze 
spalenia otrzymywano zadawalniające wyniki. 
Skoro do analizy użyto chromianu ołowiu ina
czej przygotowanego, a  mianowicie utrzymy
wanego w stanie stopienia przez mniej lub 
więcej 3 kwadranse czasu, a dopiero potem 
wylanego do naczynia z blachy żelaznej, po- 
czem, jeszcze na gorąco, sproszkowanego, re 
zultaty otrzymane przy spaleniu wykazywały 
znowu przewyżkę wodoru. Ostrożności przed
sięwzięte podczas tłuczenia i proszkowania 
chromianu ołowiu w obu razach wykluczają 
możność pochodzenia wodoru z wilgoci powie
trza. Najwięcej prawdopodobieństwa ma za 
sobą przypuszczenie, iż podczas topienia przez 
czas dłuższy w tyglu o porowatych ścianach 
nad płomieniem gazowym w chromianie oło
wiu rospuszcza się pewna ilość pary wodnej 
z powietrzem, podobnie jak  srebro metaliczne 
w stanie stopienia tlen pochłania; część tej 
wody zostaje przy raptownem zastygnięciu 
wylanej masy zatrzymaną i wydziela się do
piero pod działaniem tem peratury czerwono
ści.

Bądź co bądź, fakt pozostaje faktem, mogą
cym spowodować poważne błędy przy spaleniu 
organicznem z chromianem ołowiu, których 
można uniknąć przez użycie chromianu wyla
nego zaraz po stopieniu.

Wreszcie następujące spostrzeżenie dowo
dzi, iż „zjawiska okluzyi" mogą występować 
również pomiędzy związkiem a jednym z jego 
składników.

Drobno rozdzielony tlennik miedzi, otrzy
many przez prażenie azotanu miedzi, lub 
przez strącenie, skoro ogrzanym zostanie w a- 
tmosferze tlenu do tem peratury poczynającej 
się czerwoności, a następnie w tymże gazie 
ostudzonym, wydziela tlen przy rozpuszczaniu 
w roscieńczonym kwasie solnym lub siarcza- 
nym, przyczem ciecz wyraźnie się zapienia. 
D la wykluczenia złudzeń, przed wykonaniem 
tego doświadczenia tlennik miedzi wygotowa
ny był w wodzie, w celu usunięcia przylegają
cych cząstek powietrza. Gaz wydzielający

się przy rozpuszczaniu w kwasach chłonięty 
był przez alkaliczny rostwór pirogaliny.

Widocznie tlen, wydzielający się przy powsta
waniu soli z tlenniku miedzi, znajduj&się w tym 
ostatnim w szczególnej formie,- gdyby tworzył 
z tlennikiem nadtlenek, należałoby się spo
dziewać przy działaniu kwasu solnego powsta
nia chloru, co jednak niema miejsca. Łatwo 
pojąć, iż tego rodzaju zjawiska mogą wywołać 
omyłki przy doświadczeniach analitycznych, 
którym dokładność nadać chcemy.

(Ń aturforscher 1884 str. 306).
St. Pr.

/ / ! §  A

KRONIKA NAUKOWA.

{Fizyka).

— W p ł y w  t e m p e r a t u r y  n a  c h a  
r a k t e r  l i n i j  w i d m o w y c h .  Widmo 
słoneczne, rozpatrywane przez spektroskopy 
silnie rozszczepiające, przedstawia znaczną ró
żnorodność licznych linij, które je  przerzynają; 
jedne z tych linij zaledwie są widoczne, inne 
mniej lub więcej szerokie, o rozpływających 
się brzegach, a wszystkie różnego natężenia. 
Nadto wejrzenie linij jest różne w widmach 
plam, pochodni i chromosfery.

W  widmach plam występuje zawsze rozsze
rzenie ciemnych linij, a niekiedy wpośród li
nii tak  rozszerzonej dostrzedz można liniją j a 
sną. W  widmach chromosfery i protuberan- 
cyj w miejsce linij ciemnych ukazują się ja 
sne, które u podstawy swej, przy brzegu sło
necznym, są rozszerzone. Young nieraz na
wet przy podstawie protuberancyj widział cie
mne linije sodowe i magnezowe znacznie roz
szerzone, wpośrodku każdej z nich liniją jasną, 
a wpośrodku jeszcze tych linij jasnych znowu 
ciemne.

Odkąd Kirchhołf wykazał, że zdolność po
chłaniania i zdolność wysyłania promieni je 
dnorodnych przez pary są równe, wiemy, źe li
nije ciemne są następstwem pochłaniania pro
mieni przez atmosferę słoneczną. Zasada ta  
wszakże nie tłumaczy wszystkich szczegółów 
zjawisk dostrzeganych i należało przypuścić, 
że na charakter linij widmowych wpływa bądź 
ciśnienie, bądź też tem peratura par pochła
niających.
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Z badań, przed kilku laty prowadzonych nad 
widmem wodoru, wniósł Fievez, że rozszerzanie 
linij ciemnych zgoła od ciśnienia nie zależy 
i że pozostaje jedynie w związku z tem peratu
rą  tego gazu; że jednak wielu fizyków za głó- ! 
wną przyczynę tego zjawiska uważało właśnie 
ciśnienie, dla tego Fievez przedsięwziął nowe j  

doświadczenia w celu stanowczego rozstrzy
gnięcia tej kwestyi.

Jeżeli używamy iskry elektrycznej do ulo
tnienia pierwiastku chemicznego lub rozżarze
nia gazu, to  każda zmiana oporu w tym gazo
wym przewodniku powoduje też zmianę tem 
peratury  tego gazu, podczas gdy inne warun
ki doświadczenia pozostają nienaruszone. 
Tem peraturę tę podnieść także można przez 
włączenie kondensatora w obieg prądu i przez 
powiększenie powierzchni tego kondensatora.

W ten sposób p. Fievez zmieniał tem pera
turę badanych gazów i par, zmieniając zara
zem i ich ciśnienie i przekonał się, że na roz
szerzenie linij ciemnych i na inne zresztą 
przeobrażenia linij widmowych wogóle wpływ 
wywiera li tylko tem peratura; widmo ma toż 
samo wejrzenie, czy gaz zostaje pod ciśnie
niem 1500, 760, czy też 20 milimetrów.

Przez zmianę tem peratury sprowadzić mo
żna przeobrażenia linij i w widmach płomieni, 
dają się one wszakże uchwycić tylko przy roz
szczepieniach bardzo silnych. P rąd  wodoru, 
przechodzący rurką na końcu wąsko wycią
gniętą, prowadzono przez kulkę zawierającą 
sod i gaz porywał cząstki tego metalu; gdy u 
ujścia z rury  wodór zapalono, otrzymywano 
linije sodowe jasne, bardzo cienkie. Skoro wte
dy ogrzewano płomieniem spirytusowym kulkę 
zawierającą sod, linije sodowe stawały się ja 
śniejsze, rozszerzały się,—linija ciem na wy
stąpiła wpośrodku każdej linii jasnej i rozsze
rzała się stopniowo, a nakoniec wpośrodku 
każdej rozszerzonej linii ciemnej ukazała się 
jeszcze linija jasna. Gdy zaprzestano kulkę 
ogrzewać, zjawiska te zwolna ustępowały.

Z całego szeregu podobnych doświadczeń, 
zarówno z widmami płomieni, jak  i z widmami 
elektrycznemi, wnosi Fievez, że powiększanie 
się zawikłania w wejrzeniu linii widmowej je s t 
niewątpliwą oznaką przyrostu tem peratury  
pary, wysyłającej promienie światła.

Z rezultatu tego astrofizyka potrafi niewąt
pliwie ważne wyprowadzić wnioski; tak  np. na 
zasadzie tej twierdzić można, że tem peratura

plam na słońcu wyższą jest niż po jego brze
gach, linije bowiem widmowe plam szersze są 
niż linije w widmie brzegu słońca. S. K.

—  O ś w i e t l e n i e  e l e k t r y c z n e . — 
Nieobojętną będzie dla czytelników naszych 
wiadomość, z jaką  spotykamy się w wydanych, 
w roku bieżącym, nakładem H artlebena w 
niemieckim przekładzie popularnych wykła
dach Tyndalla *) o elektryczności. W  roz
dziale o świetle elektrycznem w próżni zazna
cza Tyndall, mówiąc o doświadczeniach 
Hawksbeea, który przez tarcie szklanego p ró 
żnego balonu o rękę otrzymywał światło ele
ktryczne, przy którem mógł książkę czytać 
(około 1706 r.), iż pierwszym który powziął 
myśl zastosowania tego rozproszonego świa
tła  do oświetlenia kopalni węgla był polak 
nazwiskiem Grummert.

J a k  wiemy, kwestyją oświe tlenia kopalni 
węgla jest, ze względu na wydobywanie się 
gazu błotnego, tworzącego z powietrzem ła 
two przy zetknięciu z płomieniem wybucha
jącą  mięszaninę—doniosłego znaczenia. N ie
bezpieczeństwo grożące górnikom, angielski 
chemik i fizyk Davy, przez wynalazek jego 
imię noszącej lampki bezpieczeństwa usunął 
w znacznym stopniu. Obecnie oświetlenie 
lampami żarzącemi zupełnie je  prawie wyklu
cza. Przed 178 laty  myśl podobną podał 
nasz rodak. Ciekawem byłoby bliższe po
znanie ze źródeł, czy i o ile myśl ta  urzeczy
wistnioną została.

Sł. Pr.

— W y n a l a s c a  t e l e f o n u .  P ism a 
specyjalne przytaczają artykuł ogłoszony przez 
LTllustration dnia 26 Sierpnia 1854 r., w któ
rym je s t jasno i z zupełnie dobrem pojęciem 
rzeczy wyłożona zasada telefonu. Dopiero 
teraz ocenić możemy, jak  ścisłem i głębokiem 
je s t rozumowanie bezimiennego autora, który 
swój artykuł kończy słowami:

„W  każdym razie pewną jest rzeczą, iż 
w bliższej łub dalszej przyszłości mowa bę
dzie przenoszoną zapomocą elektryczności. 
Rozpocząłem doświadczenia: są one trudne 
i wymagają wiele czasu i cierpliwości, ale re-

')  John Tyndall, Vortrage iiber Elektricitaot na 
niem. przekł. Joseph v. Rosthorn.



Nr. 37. WSZECHŚWIAT. 591

zultaty, które osiągnąłem, każą się spodziewać 
pomyślnego skutku .”

Na posiedzeniu Akademii paryskiej d. 26 
Listopada 1877 r., Pollard  zainterpelował 
łn\ Du Moncel, kto był wynalascą telefonu 
opisanego przez niego w dwu pierwszych 
wydaniach Expose des applications de 1 elec- 
tricite, telefonu zupełnie podobnego do dzi
siejszego. Zapytany, odpowiedział, iż opis 
ten został mu nadesłany owego czasu bezi
miennie z podpisem: Charles B***. W  kilka 
dni po tem posiedzeniu Akademii, Du Moncel 
otrzymał z Auch list od tamtejszego pod-in- 
spektora telegrafu, K aro la  Bourseul, który 
oświadcza, iż on-to je s t autorem  owego opisu 
i nadsyła jednocześnie wycinek z Illustratiou 
z 26 Sierpnia 1854 r. ze wspomnianym arty 
kułem. W  takim  razie należałoby uważać 
Bourseula za pierwszego wynalascę telefonu; 
niektórzy jednak twierdzą, iż już w r. 1849 
włoch A ntoni Meucci dokonał tego wynalaz
ku w Nowym Jorku.

Tak więc mielibyśmy następujących „pier
wszych wynalasców telefonu":

1. Antoni Meucci r. 1849.
2. Karol Bourseul 1854.
3. F ilip  Reis 1861.
4. M anzetti 1865.
5. Daniel Drawbaugh 1876 (data patentu 

4 Kwietnia).
6. A. G. Bell 1876 (data patentu 6 G ru

dnia). B . R .

(Chemija).

— K w a s  m r ó w k o w y  j a k o  ś r o 
d e k  a n t y s e p t y c z n y .  J .  B. Schne- 
tzler badając własności kwasu mrówkowego 
(Archiyes des Scien. physiq. et natur. Gene- 
ve, 1884, Janvier, 15), znalazł, iż kwas ten 
jes t w wysokim stopniu antyseptycznym. Uży
wając rostworu 0,25%, przechowywał w nim 
dojrzałe wiśnie i winogrona bez fermentacyi. 
Sok porzeczkowy wcale nie fermentował za 
dodaniem wody i 0,25°/o kwasu mrówkowego. 
Rostw ór ten wstrzymuje raptownie ruch pro- 
toplazmy w komórkach ramienicy (Chara fra- 

gilis); małe zaś zwierzątka jak  wymoczki, ro- 
ta toria , anguillulae w jednej chwili zabija. 
W iększe znów jak  dżdżownice, ślimaki, larwy 
żab i trytonów, zanurzone w rostworze także

zdychają, dłużej jednak trzymane nie gniją, 
lecz zamieniają się w pewien rodzaj gęstej 
masy, tak  jakby były przetrawione. Toż sa
mo Schnetzler otrzymał, zanurzając wątrobę 
cielęcą do rostworu kwasu mrówkowego; przy- 
tem ani gnicia, ani wydzielenia gazów, ani 
bakteryj nie było. W ydzielały się tylko kry
ształy leucyny i płyn okazywał zieloną fluo- 
rescencyją. K ropla 25%  kwasu mrówkowe
go wprowadzona na końcu szpilki do splotu 
piersiowego szczypawki (Carabus auratus), 
zabija ją , lecz owad w ten sposób zabity wca
le nie gnije. Nakoniec nalewka z siana przez 
4 godzin nagrzewana z 0,5%  rostworem kwasu 
mrówkowego do tem peratury 36° C. nie tylko 
nie zawierała Bacillus subtilis, ale wogóle 
żadnej bakteryi, gdy tymczasem ten sam płyn 
bez kwasu mrówkowego zawierał ich całe 
masy. Opierając się na tych doświadczeniach 
Schnetzler twierdzi, iż kwas mrówkowy mógł
by być z powodzeniem używany, jako antisep- 
ticum w zaraźliwych chorobach, jak  np. w 
karbunkule. Br. F. K .

Książki i broszury nadesłane do Redak
cyi Wszechświata,

Odbitki z X I t. Rozpr. i Sprawozd. W. mat. przy?-. 
Ak. Um.: 1) Dr. W ł a d y s ł a w  S z a j n o c h a ,
docent uniw, jagiell., Przyczynek do znajomości fauny 
Cefalopodów z karpackiego piaskowca, str. 1 1, tabl. 
2 .— 2) K a z i m i e r z  O l e a r s k i ,  O prawdopo
dobnej gęstości tlenu ciekłego przy— 130°C. pod ciśnie
niem skraplania (2 7 atm .), str. 9. Odbitka z IX  t. 
Pam, Wyd. mat. — przyr. Ak. Um.: A. J . S t o  - 
d ó ł k i e w i c z ,  O całkowaniu równań różniczkowych 
linijnych rzędu drugiego, mających spółczynniki linijne, 
przy pomocy kwadratur, str. 7. Odbitki v. X V III t. 
Sprawozd. Kom. Fiz. Ak. Um.: l)  M a r y j a n  R a 
c i b o r s k i ,  Zmiany zaszłe we florze okolic Krakowa 
w ciągu ostatnich lat dwudziestu pięciu pod względem 
roślin dziko rosnących, str. 3 0. —  2) R o m a n G u- 
I w i ń s k i ,  Materyjały do flory wodorostów Galicyi, 
str. 1 2.

Kalendarzyk biMraficziiy.
15 Września 1 7 7 5 r. ur. A. I?. Gehlen, chemik; 

um. 18 50 r. w Monachijum skutkiem przypadkowego 
otrucia się arsenijakiem, nad którego zbadaniem praco
wał.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. W. K . w Symferopolu. Kop. 40 przeznaczo
ne dla Kasy Im . Mianowskiego zostały wręczone.
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W P. M . S. w Petersburgu. Resztę z prenumeraty, 
kop. 4 0, przeznaczoną dla nędzy wyjątkowej, złożono 
w redakcyi ICuryjera Warszawskiego.

W P. P. N . w Serclobsku. Kop. 4 0 przeznaczo
ne dla powodzian złożono w redakcyi Kuryjera W ar
szawskiego.

W P. M. G. w 1‘łocku. Fizyka Ganota' jest prze
starzała. Wkrótce wyjdą popolsku nowe książki fizy
czne, odpowiadające Fańskim żądaniom.

TreŚÓ : Ostatni rok podróży po Ekwadorze, przez
Jana Sztolcmana.— O fizycznych własnościach lodu, na
pisał Dr. Hołowiński.— Mikroorganizmy, istoty bakte
ryjne, przez prof. Leona Cieńkowskiego (ciąg dalszy). 
Nowe zjawiska okluzyi przez St. Pr. —Kronika nauko
wa.— Książki i broszury nadesłane do redakcyi Wszech
świata.— Kalendarzyk bijograficzny.— Odpowiedzi Re
dakcyi. —  Ogłoszenia.

Wydawca E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz.

P A M I Ę T N I K  F 1 Z Y J 0 G R A F I C Z N Y
TOM  IV m  RQK 1884

Z najduje s ię  p o d  p ra są  i zaw iera  n a stęp u ją ce  prace:

tv D ziale I  (M eteorologiia i  Ilid rograA ja),
J. Kowalczyka, Wykaz spostrzeżeń meteorologicznych Obserwatoryjum Warszawskiego 

z r. 1881 i 1882. Apol. Pietkiewicza, Zmienność roczna ciśnienia powietrzni w W arszawie 
(z tabl. litogr.). J. Jędrzejewicza, Spostrzeżenia stacyi meteorologicznej w Płońsku, w gubernii 
Płockiej, za rok 1883.

W  D zia le  I I  (G ieologija).
W. Kosińskiego, O badaniach gieologicznych, dokonanych w gubernii Kieleckiej i R a 

domskiej w ciągu lata  roku 1880. A. Michalskiego, Zarys gieologiczny strony południowo-za
chodniej gubernii Kieleckiej (z m apą kolorowaną i drzeworytami). L. Zejsznera, Poszukiwa
nia gieologiczne, dokonane w południowo-zachodnich okolicach K ról. Polskiego, a przeważnie 
w górnej dolinie rzeki W arty , podane przez W . Choroszewskiego. J. B. Puscha (tłum. > 
Bronisł- Rejchman), Nowe przyczynki do Gieognozyi Polski, V. P róba opisu bałtyckiego 
zagłębia oolitycznego. A. Michalskiego, B adania gieologiczne, dokonane w 1883 roku w p ó ł
nocno-zachodniej części gubernii Radomskiej i Kieleckiej.

W D zia le  I I I  ( B otan ika  i  Zoologija).
K. Łapczyńskiego, Wycieczka na Litwę i nad Bałtyk (z tabl. litogr.). B. Eichlera, Spis 

mchów liściastych, widłaków, skrzypów i paproci, zebranych w dobrach Międzyrzeckich, oraz 
trzech innych stanowiskach gub. Siedleckiej. W. Łopotta, M ateryjały do flory algologicznej 
okolic W arszawy. Fr. Kamieńskiego, Nowa roślina flory polskiej. A. Wałeckiego, Przyczy
nek do fauny teryjologicznej kraju, Sminthus, (z tabl. litogr.). J. Sznabla, Opis nowych ga
tunków much krajowych. H. Dziedzickiego, Przyczynek do fauny owadów dwuskrzydłowych, 
gatunki rodzajów: Mycothera, Mycetophila, Staegeria (z 5 tabl. litogr.). Fr, Osterloffa, Chrzą
szcze krajowe. A. ŚIÓsarskiego, Zwierzęta zaginione (z 4 tabl. litogr.).

W D zia le  I V  (A n tropologija  i  M tnograflja).
T. Łuniewskiego, Cmentarz starożytny w Czekanowie. L. Dudrewicza, Mogiły kamienne 

w Tkaczewie. J. Karłowicza, C hata polska.
W  D zia le  V  (Miscellanea).

J. L. Kozłowskiego, Powstanie nasypów nadbrzeżnych, przesypów i rew zatoki Gdańskiej.
M. Twardowskiej, Przyczynek do flory Pińszczyzny. R. Sobkiewicza, Roślinność i zwierzęta 
okolicy Żytomierza.

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
P P . Dr. T. Chałubiński, J . Aleksandrowicz były dziekan uniw., K. Deike, Dr. L. Dudrewicz, E. Dziewulski,
K. Jurkiewicz b. dziekan uniw., S. Kramsztyk, A. Ślósarski, J . Trejdosiewicz prof. uniw., A. Wałecki, A. Wrześ-

niowski prof. uniw., Br. Znatowicz.

Prenumerata na tom IV-ty Pamiętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5 dla Warszawy, 
oraz rs. 5 kop. 50 dla prowincyi z przesyłką

i może być nadsyłana pod adresem W y d a w n ic tw a  P am iętn ik a  F izyjograficzn ego ,
P o d w a le  2.

Po wyjściu tomu zostanie ustanowiona cena księgarska na rs. 7 kop. 50.

AoaBOJieHo Heraypoio. B a p i u a B a  31 A srycia  1884 r .  D ruk  J. B ergera , K lek to ra ln a  Nr. 14.




