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Dra Rudolfa Zubera.

I I  ')•

H isto ry ja  i stan  o b ecn y  gieologii 
d ośw iadcza lne j.

Dwie drogi prowadzą, do wyjaśniania i tłu 
maczenia zjawisk w przyrodzie: pierwszą
stanowi badanie samych zjawisk, towarzyszą
cych im faktów oraz związku między nimi 
istniejącego; drugą jest wykonywanie do
świadczeń w celu sztucznego powtórzenia zja
wiska w warunkach o ile możności tych sa
mych, co w przyrodzie.

Druga metoda t. j. doświadczalna do nie
dawna znajdowała obszerniejsze zastosowanie 
tylko w fizyce i chemii. Obecnie jednak i re 
szta nauk przyrodniczych bez niej obchodzić

*) P a trz  W szechśw iat tom I I I ,  N r 5 i 6.

się nie może;—zawdzięczamy jej też liczne i 
bardzo ważne rezultaty.

Eksperymentalna gieologija jest nauką bar
dzo młodą; nie widać w niej jeszcze systema
tycznego wykończenia, jakie cechuje np. fizy
kę doświadczalną. Niebawem jednak i ona 
do podobnego znaczenia dorośnie.

Jednym z pierwszych, który metodę ekspe- 
I rymentalną zastosował do gieologii, był Spal- 
| la.nzani, profesor w Pawii, który około r. 1792 
: wykonał cały szereg doświadczeń nad topie

niem law ').
Za twórcę jednak gieologii doświadczalnej 

należy uważać sir JakóbaH alla, ucznia znako
mitego Huttona. Licznemi doświadczeniami 
dał on podstawę plutonistycznej teoryi wielu 
skał krystalicznych i pierwsze realne fakty 

l świadczące przeciw poglądom Wernera i jego 
szkoły (neptunistów), wedle których bazalty 

; i t. p. skały miały być utworem wodno osa- 
i dowym. Tenże Hall wykonał także pierwsze 

doświadczenia nad fałdowaniem i wyginaniem

Szczegóły historyczne zaczerpnąłem  głównie 
z dzieła  p. t . : E tudes synthćtique3 de geologio experi-
m entale  par A . IJnuhre'e. P aryż , 1 8 7 9 .
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się warstw składających zwierzchnią skorupę 
ziemską.

Od r. 1816 prof. Hausmann zasłużył się 
wielce naszej nauce przez badanie okoliczno
ści, wśród jakich różne krzemiany tworzą się 
podczas opera cyj metalurgicznych.

W r. 1832 zauważył Mitscherlich, że oliwin, 
augit i inne minerały krystalizują często w 
żużlach tworzących się przy wytapianiu me
tali z rud,—a równocześnie Berthier zdołał 
otrzymać przez topienie krzemionki z odpo- 
wiedniemi tlenkami metalicznemi augit (piro- 
ksen), identyczny z naturalnym, tak pod 
względem formy krystalograficznej jak i skła
du chemicznego.

Była to pierwsza prawdziwa synteza mine
rału naturalnego.

Nowe i liczne rezultaty w tym kierunku za
wdzięczamy Ebelmenowi. Metoda jego pole
gała na tem, że poddawał mięszaninę o skła
dzie minerału, który chciał otrzymać, działa
niu bardzo wysokiej ciepłoty wraz z innem 
ciałem topliwem, które miało służyć minera
łowi jako rozczynnik. Takim rozczynnikiem 
był np. trójtlenek boru. Gdy go topiono ze 
składnikami oliwinu lub perowskitu, te z nie
go krystalizowały; podczas dalszego prażenia 
trójtlenek boru się ulatniał, a sztuczne kry
ształki oliwinu lub perowskitu pozostawały.

Później użył Forchhammer w wielu razach 
z dobrym skutkiem do tego samego celu soli 
kuchennej, którą później ze stopu oddalał 
przez wygotowanie z wodą.

Według Hautefeuillea służy do tego same
go celu także wolframian sodowy.

Tą drogą suchą otrzymano wprawdzie bar
dzo wiele minerałów w kształtach naturalnych, 
doświadczenie takie tylko wtedy może być 
ważnem dla teoryi gieologicznej, gdy warunki 
doświadczenia będą zgodne z warunkami w 
przyrodzie istniejącemi. Ostatecznym celem 
doświadczenia nietyle jest poznanie skutku 
jak raczej przyczyny badanego zjawiska, a 
wiadomo, że rozmaite przyczyny mogą mieć 
jednakowe skutki.

Powyżej wymienione syntezy minerałów 
przeważnie stwierdziły tylko zdanie, że sztu
cznie można otrzymać różne minerały. Chodzi 
jednak więcej o to, czy w przyrodzie ten lub 
ów minerał mógł taką drogą powstać,—a je 
żeli nie, to zachodzi pytanie, jak  on tu pow

stał i czy my ten proces zdołamy sztucznie 
wywołać.

Ten wzgląd spowodował przedewszystkiem 
wielu badaczy do zastosowania drogi mokrej, 
wiadomo bowiem, źe bez wody prawie żaden 
proces chemiczny w naturze się nie odbywa.

W zwykłej ciepłocie droga ta stosunkowo 
niewiele dała rezultatów ekspei-ymentalnych. 
Dopiero przy podwyższeniu temperatury w 
zamkniętych szczelnie naczyniach metoda ta 
wydała wyniki zadziwiające.

Pierwsze tego rodzaju próby wykonali Bec- 
querel, Senarmont, Haidinger i inni.

Najpiękniejsze jednak wyniki w tym kie
runku wydały prace Daubreego, gdy tenże 
usiłował odtworzyć mine rały powstałe już w 
nowszych czasach pod wpływem gorących 
źródeł mineralnych w dawnych łazienkach 
rzymskich w Plombieres, Bourbonne-les-Bains, 
Bagneres-'de-Bigorre i kilku innych miejscach. 
Nie ulegało wątpliwości, że inkrustacyje 
różnych minerałów (głównie zeolity) wytwo
rzyły się tu działaniem wody termalnej na 
beton, na cegły, na rury, na skałę sąsiednią, 
na różne przypadkowo tam wpadłe przedmio
ty, jak monety i t. p.

Chcąc więc wywołać zjawiska podobne, za
mykał Daubree wodę czystą lub roztwory ró
żnych soli lub gazów (dwutlenku węgla) wraz 
z kawałkami szkła, z minerałami jak augit 
lub ortoklaz i t. p. w rurach metalowych bar
dzo szczelnie i ogrzewał je przez długi czas 
do kilkuset stopni gorąca. Silne ciśnienie 
i znacznie podwyższona ciepłota miały wyró
wnać w krótkim czasie skutkom, jakie w przy
rodzie przy mniejszem gorącu i ciśnieniu wy
wołuje woda w ciągu setek lat. Tym sposobem 
przekonał się ów badacz, że szkło zostaje p ra 
wie zupełnie przekształconem, wydziela się 
z niego znaczna ilość krystalicznego kwarcu, 
tworzą się kryształki piroksenu a nadto cała 
masa drobnych skupień krystalicznych, nie
wątpliwie innych krzemianów. Inne minerały 
w podobnym wypadku również zostają przeo
brażone lub rozłożone przez przegrzaną wo
dę pod silnem ciśnieniem.

Spomiędzy bardzo licznych badań tego ro
dzaju nad syntezą minerałów i skał przedsię
branych przez badaczy, jak Daubree, Morlot, 
Woehler, Gustaw Bose, Fremy, St.-Claire- 
Deville, Debray, Hautefeuille, Friedel i wielu 
innych, na szczególniejszą uwagę zasługują
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nowsze prace wykonane przez F. Fouąuego 
i M. Leyyego. Wprowadzili ') oni metodę 
następującą: sproszkowane felspaty natural
ne, albo sztuczną inięszaninę ich składników 
chemicznych (mianowicie krzemionkę i glin
kę pod postacią wysuszonych osadów chemi
cznych, stopiony węglan alkaliczny, wyprażo
ny węglan wapnia) stopiono razem w tyglu 
platynowym w piecu Schloesinga. Gdy cała 
masa była płynną, wystawiano tygiel przez 48 
godzin na działanie temperatury bliskiej to
pienia zapomocą dmuchawki Bunsenowskiej. 
Następnie stop ostygał. W  stanic płynnym 
zajmowała masa prawie '/4 tygla 10-cio gra
mowego; w płomieniu lampy gazowej wydy
mała się i stawała się bańczastą o wejrzeniu 
porcelany. W ten sposób otrzymali ci dwaj 
uczeni minerały: oligoklaz, labrador, albit, 
anortyt, nefelin i leucyt,—a nadto przez po
dobne traktowanie mięszaniny sproszkowane
go labradoru (3 części) i augitu (1 częśó) 
skałę identyczną z naturalnym andezytem au- 
gitowym.

Metoda ta wydała w ostatnich latach nowe 
owoce: ci sami badacze, jakoteż i niektórzy 
inni zdołali już otrzymać syntetycznie kilka 
innych skał wybuchowych.

Dotąd zajmowaliśmy się pobieżnym prze
glądem doświadczeń głównie chemicznych nad 
powstawaniem i przeobrażaniem się składni
ków skorupy ziemskiej. Z drugiej strony po
daje i gieologija dynamiczna mnóstwo zjawisk 
i faktów, których wyjaśnienie i zrozumienie 
możnaby przyspieszyć przez stosowne do
świadczenia.

Wspomniałem na wstępie, że już sir Jakób 
Hall w pierwszych latach bieżącego stulecia 
wykonał kilka doświadczeń nad fałdowaniem 
się warstw skalnych. Od tego czasu do dnia 
dzisiejszego zaznaczyć możemy bardzo znaczny 
postęp. Doświadczenia tego rodzaju wyko* 
nywali Tyndall, Feil, Tresca, Adolf Favre, 
Bischoff, Pfaff, Heim i wielu innych, wszyst
kich jednak przewyższył Daubree, nietylko 
gienijalnością pomysłów, lecz głównie wszech
stronnością i systematycznością w ich wyko
nywaniu.

W następstwie starałem się krótko przed-

' )  C om pt. rend. L X X X V 1 I , 1 8 7 8 , p. 7 0 0 , 77 9 
i 96 1. P o r. K osm os, t. IV , 1 87 9 , str. 3 2 7 — 3 3 1 .

stawić najgłówniejsze z tych eksperymentów, 
uporządkowane wedle grup, na jakie podzielić 
można zagadnienia gieologii dynamicznej.

Aby doświadczalnie wykazać sposób pow
stawania osadów mechanicznych, jak otoczy- 
ska, piaski namuły i t. p., zamykał Daubree 
w wirujących walcach o osi poziomej odłamy 
kwarcu, felspatów, granitu, obsydyjanu i t. p. 
skał z wodą czystą lub roztworami soli, wa
pna, bezwodnika węglanego i t. p.

Kwarc dawał tym sposobem mniejsze lub 
większe otoki lub piaski, felspat zaś ulegał 
przemianie nietylko mechanicznej lecz i che
micznej : 3 kilogramy felspatu przemieniło się 
w 5 litrach wody czystej w 2,720 klg. namułu 
iłowatego (obrót trwał 192 godzin, a droga 
odbyta przez cząstki minerału wynosiła 460 
kilometrów); woda zaś zawierała 12,6 gramów 
tlenku potasu, 0,15 glinki i 0,1 krzemionki.

W związku z tem wykonał ów badacz także 
kilka doświadczeń w celu naśladowania rys 
lodowcowych, wygładzeń powstałych z prze
sunięcia przy szczelinach w skałach i t. p. 
zjawisk.

Inną grupę doświadczeń wywołała chęć wy
jaśnienia zaburzeń w układzie warstw skal
nych, jak pęknięcia, uskoki, fałdowania, zgię
cia, przełomy, przesunięcia i t. p.

Jedne z tych zjawisk wywoływał Daubree 
przez ciśnienie w jednym lub kiJku kierun
kach, wywierane zapomocą śrub lub innych 
pras na warstwy plastycznego iłu o jednostaj
nej lub zmiennej grubości, na słupy wycięte 
z wosku, na płyty szklane i t. p. Tak pow
stawały modele bardzo podobne do dysloka- 
cyj w budowie warstw często się powtarzają
cych. Szło jednak jeszcze o wyjaśnienie pęk
nięć bardzo często stwierdzonych w pokła
dach prawie poziomych, które to pęknięcia 
zwykle powtarzają się na znacznych prze
strzeniach i zwykle objawiają układ siatko
waty z matematyczną niemal regularnością. 
Takie sieci szczelin wywołał Daubree w pły
tach szklanych przez powolne ich skręcanie 
(torsion) o bardzo mały kąt. Za objaw ana
logiczny w przyrodzie uważać można niejed
nostajne i nierówne obniżanie się lub wzno
szenie większych tablicowatych odłamów sko
rupy ziemskiej.

Bardzo ciekawemi doświadczeniami wyja
śnił Daubree zjawisko łupkowatości i jej sto
sunek do właściwego uwarstwowania skał.
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Silne ciśnienie na masy plastyczne, wywierane 
w jednym kierunku, powoduje powstanie łup- 
kowatości do tamtego kierunku prostopadłej. 
Blaszki miki lub inne zawartości w tej 
masie (np. w ile) nieregularnie rozrzucone 
przybierają pod naciskiem układ równoległy 
do powstałych płaszczyzn łupkowatości.

Wiadomo, że warstwowanie prawdziwe słu
ży do określenia pewnych skał za osadowe. 
Z doświadczeń powyższych wynika jasno, jak 
ostrożnym trzeba byó w tego rodzaju orzecze
niach, ciśnienie bowiem, pochodzące z różnych 
fizycznych lub chemicznych powodów, wywo
łać może nawet w skałach masowych krysta
licznych i niewątpliwie wybuchowych fałszy
wą łupkowatość, podobną do uwarstwowania 
pokładów wodno-osadowych.

Na uwagę zasługują jeszcze doświadczenia 
nad wzrostem ciepłoty podczas ruchu mas 
skalnych i skutków tego ogrzania objawiają
cych się w przemianach chemicznych i t. p. 
To podwyższenie temperatury wyjaśnia nam 
t. z. metamorfizm regijonalny, czyli przeobra
żenia mas skalnych na mniejszych przestrze
niach, które uległy bardzo znacznym dyslo- 
kacyjom.

Mówiąc o pracach Daubreego nie podobna 
nie wspomnieć jeszcze o jego bardzo ważnych 
i rozlicznych badaniach eksperymentalnych 
nad strukturą, pochodzeniem, odtworzeniem, 
kształtem i powierzchnią meteorytów. Bliżej 
jednak w opis tych doświadczeń tu  zapuszczać 
się nie mogę, ponieważ przedmiot ten już w 
dalszym z gieologiją właściwą zostaje zwią
zku.

Natomiast kilka słów powiedzieć jeszcze 
muszę o doświadczeniach Adolfa Favrea '), 
wykonanych w celu wyjaśnienia niektórych 
objawów tektonicznych, wywołanych podczas 
powstawania gór łańcuchowych.

Na bardzo silnie rozciągniętej płycie kau
czukowej ułożono warstwy iłu, poczem dozwo
lono kauczukowi wracać do pierwotnego sta
nu. W masie iłowej powstały wtedy siodła 
ukośne, łęki, uskoki i przesunięcia en minia
turę bardzo podobne do naturalnych. Aby 
demonstrować takie zachowanie się mas nie
podatnych wśród warstw ulegających temu

1)  Archives des sciences phys. e t. na t. t. 6 2 . Gerfe- 
ve, 1 87 8.

ruchowi (jak np. słoje i wyspy granitowe 
wśród gór warstwowanych), wkładał Favre 
w masę iłu dwa walce drewniane, czem wywo
łał jeszcze większe zaburzenia jak np. zupeł
ne przewroty (Ueberkippung) warstw.

Do tej kategoryi należą także nader cieka
we doświadczenia prof. F . Kreutza nad pow
stawaniem pokładów i żył wosku ziemnego, 
któreto doświadczenia w innem miejscu opi
sałem ').

W szkicu powyższym poznaliśmy w przy
bliżeniu sposoby, jakiemi starano się dotąd za
stosować metodę eksperymentalną do rozwią
zania problemów gieologicznych. W arto je 
szcze zastanowić się pokrótce, w jakim kie
runku należy nam badania tego rodzaju dalej 
prowadzić lub modyfikować.

Przedewszystkiem razić musi każdego bez
stronnie tę rzecz pojmującego pewna jedno
stronność w dotychczasowej gieologii; do dziś 
jeszcze gieologiją jest prawie wyłącznie pa
leontologią zastosowaną; bardzo niewielki 
mamy zastęp badaczy, którzyby tak samo 
konsekwentnie i gruntownie wprowadzali tu 
do pomocy fizykę i chemiją,—a zwłaszcza tę 
ostatnią. Wiadomo np. jak  wielkie znaczenie 
przy powstawaniu wielu pokładów mają orga
nizmy; sposób w jaki się to odbywa, wytłuma
czy nam tylko chemija fizyjologiczna. Aby je
dnak doświadczalnie rzecz taką badać, trzeba 
być specyjalistą w jednej i drugiej nauce,— 
a o to dziś bardzo trudno. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że i te granice między dwiema 
umiejętnościami znajdą swych adeptów. A bę
dzie to bardzo wdzięczne pole i wiele plonu 
obiecujące.

Dalszym niezbędnym warunkiem pomyśl
nego rozwoju gieologii doświadczalnej jest 

I ciągła korespondencyja między badaniem zja
wisk naturalnych a odnośnem doświadczeniem 

j sztucznie wywołanem. Dotychczas niestety 
j  zbyt mało na to zwracano uwagi,—bo i tru 

dno było jednemu wszystkie znane fakty 
objąć, gdzie jeszcze systemu prawie niema 

j wcale.
Tych kilka słów wystarczy może, aby kogo 

zachęcić do pracy na tem polu. Potrzeba tylko 
wytrwałości i zamiłowania, materyjału i za 
100 lat nie zabraknie.

*; W szechśw iat, t. 11, 1 8 8 3 , str. 1 8 4 .
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ROZKŁAD MATERYI ORGANICZNEJ

P R Z E Z  ŻY JĄ T K A  P Y Ł K O W E ,
skreślił

Józef Natanson.

Pojęcia z bijologii o grzybkach najniższych.

a) Grzybki pączkujące czyli Droidze.

58. Samogor zenie. Długość życia drożdży 
wysuszonych. Przy rozpatrywaniu warunków j 
życia, do jakich przystosowywać się mogą 
drożdże, wypada nam wspomnieć o jednym 
jeszcze bardzo charakterystycznym objawie 
przystosowania, a mianowicie o życiu drożdży 
na własny rachunek, gdy w roztworze wszys
tek cukier został już wyczerpanym, lub gdy ! 
świeże drożdże umieścimy w płynie bez cukru, | 
w wodzie czystej. W różnych tych wypadkach, j  

gdy drożdżom brak pokarmu, dostarczające
go im węgiel, gdy nie mają wodanu węgla do 
rozłożenia, lub choćby do spalenia, poczynają 
zjadać same siebie, przyswajać i utleniać 
części własnego swego ciała; o ile się zdaje 
spożywają one błonnik (celulozę '), wchodzą
cy w skład ich błony komórkowej; produkta
mi tego ciekawego fizyjologicznego objawu, 
dającego się przyrównać do spożywania tłusz
czu, następnie mięśni i t. d. własnych przez 
zwierzę, trzymane o głodzie, są produkty fer
mentacyi alkoholowej: alkohol etylowy, dwu
tlenek węgla i zapewne woda. Jak  w cukro
wym roztworze, tak i bez cukru (jeśli drożdże 
świeże; w obecności tlenu), wydzielają się pę
cherzyki dwutlenku węgla i płyn napozór fer
mentuje. Zjawisko długo, rozumie się, trwać 
nie może, drożdże wyczerpują się prędko, lecz

')  L iebig wprawdzie dow odził, że ilość o trzym yw a
nych produktów  rozkładu ( C 0 2 i C2H gO ) przewyższa 
o wiele w agę sam ego błonnika, że zatem  i protoplazm a- 
tyezna m atery ja  kom órki rozszczepia się na  też sam e 
produkty, czego przypuszczać jed n ak  nie m am y praw a. 
P raw dopodobnem  je s t, że następował tu rozk ład , po łą
czony z życiem  istotek najdrobniejszych (p o r. niżćj).

(P rzyp. Autora).

w ten sposób chemicznie wyczerpane a nawet 
rozłożone nie wracają już do życia. Pasteur 
otrzymywał objawy takiego zjadania się droż
dży samych przez się (autophagie), czyli— 
jakby wyrazić się można — samogorzenia 
(Selbstvergahrung), przez użycie do fermenta
cyi drożdży w nadmiarze (wyżej 40% wzglę
dnie do cukru); Bechamp i Schiitzenberger 
przez zalewanie ciepłą wodą, która z nich 
przytem wyczerpuje różne materyje rozpusz
czalne (przez wysiąkanie, czyli egzosmozę); 
Niigeli dowiódł, że część przynajmniej z tego 
ostatniego szeregu doświadczeń polega na 
psuciu się, na rozkładzie drożdży pod działa
niem rozkładających je w tych warunkach 
grzybków rozszczepkowyćh (jakkolwiek Be
champ dla zapobieżenia rozkładowi dodawał 
słabe ilości kreozotu), że natomiast w czy
stych roztworach bardzo małe ślady alkoholu 
tylko się tworzą. Rozstrzygnięcie sprawy, 
przeniesionej na subtelne pole współczesnego 
znajdowania się i działania najdrobniejszych 
bakteryj w obecności drożdży, jest wielce tru- 
dnern. Zarzuty Niigeliego bardziej jednak 
stosują się do metody wyczerpywania wodą 
(ekstrakcyi) niż do samogorzenia, jak je otrzy
mywali Pasteur i Dumas w doświadczeniach, 

j w których nie używali zbyt wielkiego nadmia
ru drożdży, a w których jednak ilość produk- 

I tów przewyższała teoretycznie możliwe ilości, 
jakie powstaćby mogły na rachunek cukru ’).

Nie braliśmy pod uwagę, mówiąc o warun
kach życia, wpływu temperatury na rozwój 
drożdży, gdyż tenże zamyka się, jeśli ogólnie 
drożdżową grupę rozpatrywać chcemy, w o- 
gólnych granicach życia komórek (§ 39); droż
dże giną od gorąca przy temperaturze ponad 
60° wynoszącej, nietyle może-jednak wskutek 
zachodzących przytem zmian białka (proto- 
plazmy), ile wskutek utraty wody, niezbędnej 
w żywera ich ciele. Z tego samego np. powo
du giną drożdże w płynie, w którym stężenie 
przenosi 35% części stałych (cukru); wówczas 
gęsty roztwór przez osmotyczną błonę komó
rek drożdżowych ssie i odbiera im wodę. Co 
innego zupełnie się okazuje, jeśli drożdże po
wolnemu, ostrożnemu poddawać wysuszeniu,

' )  A utofag iją  substancyj chem icznych w d o jrza
łych ustro jach  napo tkam y dalćj jeszcze , przy rozpatry 
waniu ferm entacyi alkoholow ej. ( Przyp. A utora).
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znoszą one wtedy temperaturę 100 i 110°, a 
może nawet i wyższą (do 130° podług panny 
Manassein) i dopiero gorąco 140° zabija je 
odrazu. Wysuszone, t. j. pozbawione wilgoci 
w normalnej temperaturze, z należytą ostro
żnością, mogą z łatwością w płynie znów od
żywać. Pasteur w celu zbadania, przez jak 
długi przeciąg czasu drożdże w stanie wysu
szenia mogą tę zdolność do odżywania zacho
wywać, rozkruszał je i mięszał, a następnie 
tłukł w moździerzu z wyżarzonym gipsem. 1 
Proszek z moździerza, odpowiednio przecho- J  

wany i zasiewany następnie w jałowych cie- j 
czach, mogących fermentować, zachowywał 
się jak następuje:

zasiany po 3 dniach—fermentacyja stawała 
się widoczną na 3-ci dzień;

zasiany po 3 miesiącach—fermentacyja sta
wała się widoczną na 4-ty dzień;

zasiany po 7 '/2 miesiącach — fermentacyja 
stawała się widoczną po 8-miu dniach;

zasiany po 10y2 miesiącach—nie dawał zgo 
ła fermentacyi; drożdże widocznie zamarły.

,Z tych doświadczeń zdawałoby się, że dro
żdże, gdyby w stanie suchym przechowywać 
się miały w naturze, nie mogłyby po roku lub 
nawet niespełna roku, rozwijać się kosztem 
następnego zbioru jagód. Doświadczenia te 
jednak nie były dostatecznie skontrolowane, 
aby na nich było można oprzeć stanowcze 
wnioski. W  przyrodzie wszakże drożdże zu
pełnie wysuszone nigdy być nie mogą, a przez 
ciąg roku wielokrotnie wystawione być muszą 
na mniejszą lub większą wilgoć; doświadczenie 
Pasteura nie odpowiada przeto naturalnym 
warunkom. Nie ulega zaś najmniejszej wąt
pliwości, że wilgoć, niedostateczna do zape
wnienia życia drożdżom, a jednak stawiająca 
je w odmiennych warunkach wobec wpływów 
zewnętrznych, nie przyczyniłaby się zgoła do 
większej ich wytrzymałości. Trudno więc w 
samej rzeczy przypuszczać, aby w przyrodzie 
drożdże przez rozpylenie z wysuszonych prze- 
fermentowanych płynów mogły być rozno
szone.

59. Owocowanie. Skończyliśmy z krótkim, 
pobieżnym nawet, przeglądem warunków ży
cia i rozwoju drożdży jako istoty rosnącej i 
rostowo (wegietatywnie) się rozpleniającej.
Z kolei wypada nam zatrzymać się nad wa
żnym i charakterystycznym, choć rzadko w 
warunkach przyrodzonych występującym ob

jawem o w o c o w a n i a .  Wszelkie wydawa
nie młodszego pokolenia,—u wyższych zwie
rząt i roślin cechujące okres dojrzałości mniej 
lub więcej późny,—powiązanem jest w przy
rodzie z osobnikową zagładą ustroju, poprze
dza ono niejako śmierć istot niższych. U tych 
zaś charakterystycznych, mikroskopijnych 
żyjątek, które przedmiot naszego zajęcia sta
nowią, a które normalnie drogą plenienia się 
(drogą rostową, według terminologii prof. Ro
stafińskiego) zwykły się rozradzać, owocowa
nie, niby deska ratunkowa, dla niezagłady 
gatunku, dla przechowania gatunkowego przy
najmniej bytu, występuje przy okolicznościach 
złego, skąpego żywienia się, wyraźnie jakby 
w przeddzień śmierci. Takiem jest ono u dro
żdży, taldem poznamy je dalej u grzybków 
rozszczepkowych, a naj charakterystyczniej 
może związek ten pomiędzy niepomyślnemi 
warunkami bytu a owocowaniem uwidoczni 
nam się u form pasorzytnych.

Owocowanie jednak, zgóry zawarować na
leży, następuje wogóle tylko przy obfitości 
swobodnego tlenu; u drożdży zawsze na po
wietrzu. Odkrytem też zostało najpierw u 
Sacch. mycoderraa (M. vini) przez francuskie
go botanika de Seynes w r. 1868. U drożdży 
żyjących w roztworach, bez zetknięcia z po
wietrzem, zbadał i pierwszy opisał owocowa
nie Rees w 1869- 70 r.; badania jego dotyczą 
wielu bardzo odmian (gatunków). W komór
kach drożdżowych kożuszka winnego zarodni
ki tworzą się przy naturalnych, u innych dro
żdży przy sztucznych raczej warunkach. Rees 
pozostawiał drożdże, namoczone w dystylowa- 
nej wodzie, na sicie, a nadmierną wodę sta
rannie zbierał (inaczej następuje gnicie); w 
późniejszych doświadczeniach umieszczał dro
żdże w cienkiej bardzo warstwie na kartoflu 
lub na marchwi (świeżo rozkrajanych), przy
czem wilgoć nadmierna łatwo sama wsiąka; 
Engel wreszcie rozpościerał drożdże na war
stwie porowatego gipsu, przy temperaturze 
pokojowej. Komórki drożdżowe zmieniają 
swój wygląd, stają się ziarnistemi, ziarna sku
piają się w kilku miejscach jakgdyby w ogni
skach, a po dwutygodniowym przeciągu czasu 
mniej więcej, ogniska te stają się oddzielnemi 
bryłkami ziarnistej masy, okolonemi wyra
źnym, podwójnym obrysem. Komórkowa o- 
toczka macierzystej komórki tworzy teraz już 
tylko woreczek, zupełnie zamknięty, śród któ
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rego znajdują się cztery zazwyczaj spory czyli 
zarodniki drożdżowe, ściśle do siebie przyle
gające, a które do dalszego rozwoju przy po
myślnych warunkach są niewątpliwie przezna
czone. I  rzeczywiście, w odpowiednim ośrod
ku, w płynie ocukrzonym, woreczek pęka, a 
każdy z zarodników natychmiast poczyna 
pączkować, wytwarzając tą drogą normalną 
zupełnie do macierzystego grzybka podobną, 
koloniją drożdży. U Sacch. mycoderina owo
cowanie następuje zawsze, gdy zlejemy płyn i 
z pod kożuszka lub gdy rozcieńczymy zawiera
jącą spirytus ciecz pożywną grzybka. Sacch a- 
romyces apiculatus, czyli poprawniej Carpo- 
zyma apiculatum Engel, owocuje odmiennie 
niż pozostałe gatunki drożdży, o ile je pod 
tym względem zbadano; zarodniki w woreczku 
są liczne a drobne, tworzą się bardzo leniwo.

Ostatnio doszedł Cochin do otrzymania za
rodników drożdżowych na odmiennej zupełnie 
drodze. Zamiast złych warunków wyżywie
nia, używa on działania temperatury sięgają
cej blisko do najwyższych granic, poza które- 
mi drożdże zamierają (około 60°). I  tu two 
rżenie się zarodników następuje widocznie pod 
groźbą śmierci, a objaw takiego owocowania 
w temperaturzo krańcowo wysokiej, również 
w dalszym ciągu naszych rozpatrywań będzie
my mieli sposobność napotkać.

Owocowanie drożdży nieco schematycznie 
przedstawionem jest na fig. 8 rysunku (w Nr 
3 Wszechświata z r. b.).

60. Biologiczne stanowisko drożdży. Popró
bujmy zestawić to, co dotąd o sposobie po
wstawania życia drożdży na różnych powie
dzieliśmy miejscach. Widzimy wśród przy
rody drożdże w normalnej postaci drożdży 
(§ 53) lub jako odmienne formą zewnętrzną 
zarodniki, niczem drożdży nieprzypominające ] 
(§ 51). Wreszcie, poznaliśmy powstawanie 
zarodników u drożdży, niby potomstwa, przez 
podział (§ 59), a te nowo poznane zarodniki 
w niczem tamtych nie przypominają. Tak 
więc drożdże, o ile nie powstają z podobnych 
sobie rodziców, drogą odmładzania się przez 
pączkowanie, o tyle mogą powstawać albo z 
najdrobniejszych kuleczek dziecięcych, które 
komórka drożdżowa przed śmiercią swą wy
twarza, albo też z niewiadomych co do pocho
dzenia swego zarodników, które wedle do
świadczeń Pasteura dają początek drożdżom 
Sacch. ellipsoideus, rozkładającym sok win

nego grona. Czy między jedną formą zarod
ników a drugą istnieje jaki z wiązek; co się 
dzieje w przyrodzie z zaród nikami w worecz
kach (§ 59) wytworzonemi; jaka forma wytwa
rza zarodniki takie, jakie w czasie lata, a wła
ściwie pod jesień, niby za sprawą różczki cza
rodziejskiej, osiadają na każdem gronie, na 
każdem miejscu niezliczonego mnóstwa gron, 
dojrzewających na obszernych przestrzeniach 
winnic? I  nie, wśród samych tylko winnic, 
jak się zdaje, spotkaćby można takie zaro
dniki, dające początek drożdżom, choć formą 
od nich odmienne '). Zarodniki te nie są 
więc rzadkim wytworem i prawie na pewno 
twierdzić można, źe nie tworzą się na ograni
czonych przestrzeniach winnic, lecz że pow
stają często i gęsto wśród żywej przyrody stref 
umiarkowanych.

Młody uczony francuski Boutroux, słusznie 
zwrócił uwagę na tę rolę owadów, jaka narzu
ca się niejako rozmyślaniom przyrodnika w 
kwestyi znajdowania zarodów drożdży, czy też 
samych drożdży na owocach i jagodach. Jak  
bowiem inaczej objaśnić peryjodyczne rok ro
cznie zjawianie się drożdży w czasie dojrze
wania danych jagód np. jagód winnych i to 
zjawianie się ich n a  s a m e m  t y l k o  g r o 
nie. Liście i gałązki krzewów winnych nie 
noszą na sobie, jak widzieliśmy (§ 52) zarod
ników, z którychby się drożdże rozwinąć mo
gły; siedliskiem ich są tylko jagody i drzewia
sta część grona samego, a poza tem ziemia 
winnicy, która z deszczem razem przyjmuje 
część wszelkich pyłów przyrody. Przypusz
czenie to objaśnia nam też najzupełniej rezul
tat hodowli winogron pod szkłem. Przypisy
wanie zaś roli tej wiatrom lub jakiejkolwiek 
bardziśj ogólnie działającej sile przyrody, nie- 
tylko nie objaśniałoby braku pyłów na liściach

’) A utor niniejszego, w illział i m ógł badać form enta- 
cyją jag ó d  leśnych, rosnących w błotnistych lasach W o- 
łogodzldej gubernii, a  zwanych ,,m o ro żk ą“ , dojrzew a
jących  w początkach S ierpnia (n . s ,). D rożdże w soku 
m orożki niczem  się nie różnią od Sacch. ellipsoideus
i nie m ają  charakterystycznych pączków, zn am io n u ją 
cych C arpozym a apiculatum . W obec oddalen ia  m ie j
scowości od stref, gdzie w inna łoza w yrasta, znajdow a
nie się tego grzybka, specyficznie niby w inom  właściwego, 
bardzo je s t ciekawem. Również fak t ten zasługuje na  
nw agę ze względu na porę znajdow ania się zarodów n a  
jag o d ach . (P rzy p . Autora).
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i gałęziach, lecz również braku tych pyłów 
pod niedość szczelną, bezwątpienia, wobec nia- 
leńkości pyłków, szklarnią połową Pasteura. 
Przypuszczać należy, że tak, jak przy zapła- 
dnianiu kwiatów, owady są pierwszorzędnym 
działaczem, niekiedy wprost niezbędnym do 
zapłodnienia,—co jak wiadomo dowiedzionem 
zostało stanowczo przez nieśmiertelnego D ar
wina,—tak też i przy życiu drożdży, gdy cho
dzi o zapewnienie sokowi jagód fermentacyi, 
sprzyjającej mniej lub więcej wydobyciu się 
ziarnka z lepkiego nieraz owocowego soku,— 
owady mają własność przenoszenia zarodni
ków; przenoszenie w niektórych wypadkach 
odbywaćby się musiało, gdy owoc lub jagoda 
kwaśnemi, niedojrzałemi są jeszcze, innym 
razem gdy dojrzewają lub może nawet gdy 
dojrzały. Rzecz dziwna tylko, że uprawiacze 
winnic nie mogą wskazać żadnej formy owadu, 
któraby specyjalnie w porze dojrzewania wina 
na gronach siadała. Nie możemy wszakże 
przemilczeć, że Boutroux znalazł zarodniki 
Pasteurowskie dojrzałego wina na niektórych 
kwiatach miodnikonośnych, a mianowicie na 
kwiatach rozchodnika (Sedum rubens) i su
maka garbarskiego (Rhus coriaria).

Wszystkie te dociekania nad sposobem wę
drowania zarodników nie wyjaśniają jeszcze 
ważnego pytania, skąd się te zarodniki biorą, 
gdzie się wytwarzają? Pytać się będziemy, 
skąd się w danym razie biorą na kwiatach,— 
tak samo, jak pytaliśmy się : skąd na owocach 
się biorą?

De Bary znalazł i opisał bardzo częstą w 
przyrodzie formę grzybni, nieowocującej ni
gdy, którą nazwał D e m a t i u m  p u 11 u- 
la n s . Grzybnia ta, znajdowana na rozkłada- 
jącem się drzewie, może żyć także na roztwo
rach zawierających cukier (jako istota spala
jąca), przy czem zdarza się widzieć osobliwe 
pączkowanie grzybni. De Bary przypuszcza, 
że Pasteurowskie zarodniki trwałe pochodzą 
od grzybni D e m a t i u m ,  która w takim 
stosunku byłaby do drożdży, jak grzybek ber
berysu (Aecidium berberidis) do śnieci psze
nicznej (Puccinia graminis). Brefeld nato
miast uważa drożdże za rozrodki (conidia) 
rozmaitych grzybków wyższych. Obie te hi
potezy wszakże nie mają dostatecznych pod
staw faktycznych; nie wiążą form odnośnych 
z grzybkami pod względem stosunku ich w 
naturze, ostatecznie zatem nie mają dla nas

dotychczas znaczenia. Pochodzenie zaś dro 
żdży, a raczej uzupełniająca je w przyrodzie 
forma żyjąca, od której one początek biorą, 
a w którą z kolei przeobrażać się mogą,—po
zostaje nateraz otwartą, a wielce dla przyrod
nika ciekawą zagadką, zagadką codziennego 
niejako, ze względu na pospolitość drożdży 
w żywej przyrodzie, bytu natury.

Charakterystycznem jest, źe przy badaniu 
pyłów powietrza, ani drożdży w ich normalnej 
postaci, ani zarodników woreczkowych lub 
z woreczka już oswobodzonych, wykryć nie 
zdołano. O zarodnikach trwałych, których 

j  mnóstwo ma postać podobną, mowy nawet 
być nie może. Podług mikrografii powietrz
nej zatem, drożdże są żyjątkami rzadkiemi, 
słabo w pyłach powietrza reprezentowanemi, 

! a jednak cukrzona woda w pokoju po kilku 
dniach fermentuje, drożdże się w niej zjawiają. 
Okazuje to tylko, jak niedoskonałą jest jesz
cze metoda badania pyłów powietrza.

(d. o. ri).

JELEŃ DYBOWSKIEGO
Cemis Dybowskii Tacz.

przez

A. Ś lósarskiego.

Znakomity zoolog prof. dr. B. Dybowski, 
niestrudzony podróżnik po Syberyi wschodniej 
i po Kamczatce, podróżując nad rzeką Ussuri 
(kraj Usuryjski) 1874 r., odkrył nowy gatu
nek jelenia, którego kilka okazów przesłał do 
Gabinetu Zoologicznego w Warszawie. Nowy 
ten gatunek opisał p. Władysław Taczanow
ski pod nazwą Cervus Dybowskii (Proceedings 
of the Zoological Society of London, January 
18, 1876) na „cześć swego przyjaciela i pełne
go zasług zoologa, którego dziesięcioletni po
byt na Syberyi wschodniej znakomicie się 
przyczynił do poznania fauny tego kraju, tak 
ciekawego pod względem przyrodniczym a tak 
mało jeszcze zbadanego". Cervus Dybowskii 
ogólną postacią przypomina cokolwiek danie
la, różni się jednak od niego budową silniej
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szą, krótszemi nogami i formą rogów; od jele
nia zwyczajnego o wiele jest mniejszy. Ze 
względu zaś na białe centki, podobny cokol
wiek do indyjskiego gatunku Cervus axis. — 
Wogóle gatunek ten różni się bardzo znacznie 
od wszystkich wspomnianych powyżej gatun
ków kształtem ciała, ubarwieniem i formą ro
gów. Rogi posiada gałęziste, obłe, o końcach

te rogów są średniej długości i prawie równe 
I między sobą. Przedłużenie pnia głównego 

niewiele dłuższe od gałęzi bocznych, wznosi 
się pionowo i jest lekko nachylone ku środ
kowi. Pierwsza gałązka podstawowa czyli o- 
czna, wyrasta znacznie wyżej aniżeli u jelenia 
zwyczajnego, druga jest więcej zbliżona do 
trzeciej niż do pierwszej. Na powierzchni gór-

Jeleń Dybowskiego ( Cervus Dybowskii).

gałązek zaostrzonych, nieco podobne do ro
gów jelenia zwyczajnego, ale rogi te są więcej j 
wzniesione, cieńsze, mniej pochylone ku tyło
wi i mniej wygięte na boki. Każdy róg składa 
się z pnia głównego, z którego wychodzą trzy 
odnogi czyli gałązki; dwie z nich, to jest ga 
łązka podstawowa (oczna) i gałązka środkowa, 
kierują się napr/.ód i nieco na boki, są przy
tem słabo łukowato zgięte, trzecia zaś gałązka 
zwraca się ku środkowi i ku tyłowi. Odnogi i

nej tej części pnia, która jest zawarta między 
dwiema pierwszemi gałęziami, znajduje się 
dość ostra krawędź. Chropowatość rogów, 
szczególniej w połowie podstawowej, jest dość 
silna, pierścień podstawowy wąski. Wyrostki 
kostne kości czołowej służące za podstawę ro 
gom są stosunkowo dość długie, bo przy dłu
gości rogu 58 cent. wynoszą 5 cent. Nos po 
siada nagi, dołki łzowe głębokie. Grzywa dość 
suta, szczególniej na szyi i pomiędzy łopatka



W SZECHŚWIAT. Nr. 7.

mi, przedłuża się ona aż do początków ogona. 
Ciało pokryte włosem krótkim i gęstym, szy
ja  zaś znacznie dłuższym. Ogon stosunkowo 
dość długi, znacznie jednak krótszy aniżeli u 
Cervus axis, ozdobiony długim włosem two
rzącym na końcu ogona kiściasty pęk, który 
bardzo powiększa jego długość, do tego sto
pnia, że kiedy długość samego ogona wyrów
nywa 12 centym., wraz z pękiem włosów koń
cowym dochodzi do 34 centym.

Barwa ogólna zwierząt dojrzałych w futrze 
zimowem, podobną jest do barwy zimowej 
sarny (Ceryus capreolus), czyli jest koloru 
szaro-brunatnego z odcieniem płowym. Włosy 
od podstawy są szare, środek mają płowy, ku 
końcowi zaś czarniawe.

Na grzbietowej i tylnej części ciała, na głó- 
wnem tle szaro-brunatnem, znajdują się pla
my białawe, mało znaczne, mniej więcej sze
regami ułożone. Okolica szyjowa a szczegól
niej boki szyi rudawo-płowe. Spód ciała od 
przodu brunatny, ku tyłowi zaś (na brzuchu) 
płowo-biały, z czarną plamą pośrodku. Grzy
wa znacznie ciemniejsza, odbija wyraźnie na 
całej długości grzbietu, kolor jej na karku ru
dy, dalej zaś brunatny z odcieniem rudawym. 
Pysk szary z odcieniem płowo-białawym, czo
ło rudawe. Na przodzie podbródka plama 
czysto biała, kształtu sercowatego. Uszy z ty
łu rudawe, wewnątrz zaś i na brzegu zewnę
trznym białawe. Ogon białawy na wierzchu 
z czarniawo-brunatną pręgą. Nogi płowo ru
dawe, z szeroką pręgą brunatną wzdłuż prze
dniej części, na tylnych nogach na stronie ze
wnętrznej śródnoża, znajduje się plama biała, 
zaokrąglona.

Młode samce są wogóle bardziej rude, na tle 
ciemno-brunatnem ruda barwa przybiera od
cień rdzawy na całej grzywie ciągnącej się 
przez całą długość ciała. Plamy białawe są 
daleko wyraźniejsze, ale wydają się mniejsze- 
mi. Nogi u młodych zwierząt, są mocniej 
rudawe z podłużną prążką brunatną ciemniej
szą.

Cervus Dybowskii zamieszkuje kraj Usu- 
ryjski, trzyma się stadkami w lasach. Pierw
szy kapitan Prżewąlskij, w r. 1868, podróżu
jąc po kraju Usuryjskim, zauważył jelenie 

‘centkowane, odmienne od Cervus axis, ale nie 
udało mu się upolować ani jednego egzempla
rza. Dopiero prof. Dybowski, w czasie po
dróży odbytej w r. 1874 nad rzeką Usuri,

zdobył 5 okazów tego jelenia, czterech sam
ców i jednę samicę. Samce były różnego 
wieku, dwa zupełnie dojrzałe, trzeci o rogach 
jeszcze nierozgałęzionych (szpiczak). Czwarty 
starszy od poprzedniego, ale jeszcze niezupeł
nie dojrzały. Dwa okazy wypchane tego 
rzadkiego zwierzęcia posiada Gabinet Zoolo
giczny w Warszawie, załączona rycina jest 
wykonaną z natury, z wielką prawdą, z okazu 
gabinetowego przez p. Jana Sztolcmana, zna
nego podróżnika po Peru i Ekwadorze.

Trzecie wejście na wierzchołek 
Mongo-ma-Lobah

(G łów ny szczyt g ó r  K am eruńskich).

przez

S. S. Rogozińskiego

(D okończenie).

Następnego dnia, 11 Grudnia o wschodzie 
słońca mieliśmy 11° C., bar. =  590. Chcia
łem oznaczyć punkt wrzenia wody lecz fatal
nym trafem pyszny termometr pękł u gałki. 
Poszedłem następnie obejrzeć słynne źródło, 
dzięki któremu Mansspring otrzymał swą na
zwę i stał się stacyją zwykłą tak dla dzikich 
strzelców krajowych jak i rzadkich białych. 
Leży ono o 20 kroków na prawo od chat Szwe
dów w zaroślach i przedstawia naturalny ma
ły basen w kamieniach, mający 3 stopy dłu
gości, niecałe 2 st. szerokości i mniej więcej 1 
stopę głębokości. Zdaje się, że tak wątły 
basenik jest mało znacznym—a jednak jest on 
dobrodziejstwem wyższych przestrzeni gór i 
zawsze dostarcza wody podróżnikom. Forma 
źródła jest sercowa, ku zaokrąglonej górnej 
części tego serca sączy się ze skały świeża 
woda, podczas gdy z drugiego ostrego końca 
baseniku spływa strumyczek na dół, zmienia
jąc ciągle wodę źródła, która też jest niezwy
kle czystą i świeżą; temperatura tej wody, w 
samem źródle mierzona rano o 7 g. była 14° 
Cels.

Wracając ku chatom zauważyłem 2 napisy 
na drzewach: J .  A. Gustafson, 25/11 84.,
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drugie zaś drzewo nosiło napis: G. Levin 25/6 
84. Szwedzi tu widocznie się uwiecznili dopóki 
tornado ich drzewom żyó i świadczyć pozwoli.

O 8 a. m. ruszyliśmy dalej. Stąd trzeba, 
zabierać o ile możności jaknajwiększy zapas 
wody, gdyż wyżej niema jej już nigdzie. To 
też zaopatrzyliśmy się w 50 litrów wody no
szonych w 2 damżanach i jednej wielkiej ka- 
labasie.

Marsz tego dnia miał być krótkim, gdyż tak 
wypada ze względu na najlepsze miejsce następ
nego noclegu. Jestto wątła chatka z mchu i ga
łęzi stojąca o 2 000' wyżej nadMansspringiem 
czyli w wysokości 9 350 stóp. Wybudowali 
ją krajowcy z Buei (miasta plemienia Bakwiri 
leżącego na wschodnich skłonach gór) by mieć 
nocleg w górach podczas polowań na antylo
py. Ci krajowcy z Buei są wogóle tu w tych 
wysokościach jedyni, których się czasem spo
tyka; miasto ich jest albowiem najwyższem 
miastem gór Kameruńskich, a że polują wiele 
i prowadzą również dość ożywiony handel z 
zachodniemi skłonami gór, z plemionami Bom- 
boko, więc prowadzi, dzięki im, ścieżka—naj
wyższa w górach—z Buei do owej chatki, do 
której właśnie dążymy (a którą angielska ma
pa gór podaje jako Hunters Hut), dalej do 
Mansspringu a stamtąd przez skłony zacho
dnie do miasta Bomano.

Teren wszędzie stepowy. — gdzieniegdzie 
sterczą kratery i bloki lawy, wkrótce zaMans- 
springiem, sterczy Earthwork-Crater, czynią
cy wrażenie wielkiego szańca palowego—tu 
i owdzie jeszcze kępka drzew—lecz coraz rza
dziej—wiatr zaś, juz niczem niewstrzymany, 
tnie pełną siłą po ot wartych skłonach.

O 11 a. m. wchodzimy w jednę z małych 
kęp zarosłych drzewami i krzakami i spostrze
gamy tu ową chatkę krajowców Buei. Byłem 
zdziwiony z tak krótkiego marszu—niespełna 
3 godzin; lecz radzę temu, któryby po mnie 
chciał kiedy przedsięwziąć to samo zadanie 
ograniczyć się na tym marszu, ponieważ: 
1) daje to możność stąd jeszcze posłać ludzi 
nazad do Mansspringu po nowy zapas wody, 
której tu trzeba urządzić na dalszy ciąg pod
róży pod górę skład niejako,—2) marsz dnia 
następnego jest niezmiernie ciężki i lepiej wy
począć tu pod osłoną kępki i chatki, aniżeli 
posunąć się dalej na odsłonięte wyżyny i no
cować przed główną bataliją—na jutro przy-

padającem wdrapaniem się na szczyt—w na
miocie „pod wiatrem świszczącym1*.

Najbardziej cierpią w tych wycieczkach 
czarni tragarze, drżący od zimna, do którego 
nie są przyzwyczajeni; to też kazałem kruma- 
nom rozłożyć się w chacie buejskiej a sami 
stanęliśmy wśród osłaniających zarośli kępki 
pod namiotem. Kępka ta dostarcza też do
statecznie drzewa na opał i słupów do namio
tu, których to przedmiotów do tego punktu 
transportować niepotrzeba. Stąd jednakże 
dalej—jest to koniecznością.

W  południe temperatura w kępce chatki 
buejskiej była 183 C., wkrótce potem jednak
że zachmurzyło się niebo i termometr spadł 
do 16° C., bar. — 566.

Gdy ludzie skończyli z gotowaniem i jedze
niem posłałem część ich nanowo po wodę do 
Mansspringu, wylewając zabraną stamtąd ra
no do kociołków, by módz napełnić o ile mo
żności wszelkie naczynia i opróżnione butelki. 
Następnie rozłożyliśmy się w namiocie pod 
kołdrami—dzwoniąc zębami od zimna, które
gośmy oddawna nie czuli, choć albowiem ter
mometr nie stał tak nisko, wydawało nam 
się jednak zimno daleko silniejszem z przy
czyny 2 lat spędzonych już w Afryce.

O 4 m. 30 p. m. ludzie wrócili z wodą z 
Mansspringu: spisali się dzielnie, zaco wyna
grodziłem icłi butelką rumu. O 5 p. m. temp. 
=  13° C., o 6 p. m. t. =  12,50° C., o 7 p. m. 
t. == 12° C.

Wieczorem zimno dało nam się w zupełno
ści we znaki, każdy z krumanów miał wyzna
czoną grubą kołdrę, każdy z nas dwa okrycia, 
oprócz tego, przygotowując się na noc i na 
dzień jutrzejszy, włożyliśmy po 2 singlety, 2 
koszule, 2 pary skarpetek, podwójne pantalo- 
ny i flanelowy kaftan. O rozbieraniu się na 
noc naturalnie w takiej podróży myśleć nie
można i podróżnik musi być przygotowanym 
na to, że podczas 8 dni wycieczki na pik Ka- 
meruński ani razu nie będzie się rozbierał.

Dnia 12 Grudnia wreszcie mieliśmy stanąć 
u celu. Noc była zimna, temperatura rano 
o 6 po wschodzie słońca =  12° C., bar. =  567. 
Zaraz od 6 a, m. zaczęliśmy zwijać obóz i pa
kować. Połowa ludzi tu miała pozostać z czę
ścią bagażu; z nami zaś wyruszyło tylko 5 
krumanów i przewodnik Silva—z wodą, koł
drami, namiotem i słupami do niego, prowi- 
jantem na 2 dni i drzewem na opał. O 7 a.
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m. ruszyliśmy z miejsca. Droga prowadziła 
niezmiernie stromo miejscami; krumani ugi
nali się pod ciężarem swych ładunków, lecz 
mimo to szli żwawo naprzód—pomiędzy sto
kami lawy, drobnemi kraterami i skarłowa- 
ciałemi krzakami, zrzadka rysującemi się tu 
i owdzie na stepowej powierzchni prowadzącej 
ku wierzchołkowi, a pokrytej bladą trawią i 
mchami. Lodowo-zimny wiatr kłuł w twarze 
i ręce tak, że było trudno trzymać kije góral
skie, a rozrzedzona atmosfera utrudniała od
dychanie. Sceneryja wspaniała mimo swej 
północnej nagości. Pod nami chmury zakry
ły świat żyjących i sprawiają wrażenie jak 
gdybyśmy byli oderwani od niego, dokoła zaś, 
jakby wyspa w powietrznym oceanie, falująca 
powierzchnia szczytów górnych, wyżyn i kra
terów, pomiędzy któremi co chwila zrywa się 
antylopa i uciekając bije kopytami po ska
łach.

Kierunek wiatru jest od E na W. (Taki 
sam kierunek chmur będących nad nami). 
W wysokości 10 700 stóp mniej więcej, termo
metr postawiony za krzakiem chroniącym go 
od wiatru pokazywał o 8 m. 10 a. m. 13° C., 
wystawiony zaś na wiatr spadał o 3°. Około 
11 a. m. sam szczyt królujący jako oddzielna 
masa o 3 głowach nad całym kompleksem wy
żyn, zarysował się jasno przed nami. Środko
wa z tych 3 głów jest właściwy Mongo-ma- 
Lobah czyli „Pico Grande“ Burtona.

U stóp jednego z licznych wierzchołków, o- 
taczających Mongo-ma-Lobah, stanęliśmy dla. 
śniadania i rozbili namiot. Przed nami cią
gnęło się olbrzymie pole lawy, przez które— 
ze 3 kdometry długości—miała wieść nasza 
droga na szczyt. Postanowiliśmy tu pozosta
wić i resztę ludzi, sami ruszyliśmy z przewo
dnikiem przez lawę, by dotrzeć do głównego 
wierzchołka i wrócić wieczorem tu do ostat
niego obozu. Lecz przeszedłszy lawę ujrze
liśmy, że droga na szczyt jeszcze tak jest da
leką, iż ryzykowaliśmy nie zdążyć przed za
chodem słońca do pozostawionego namiotu. 
Posłałem więc Silvę do ostatnich 5 krumanów 
by przenieśli namiot i tłomoki przez lawę i 
posunęli obóz na miejsce, z którego właśnie 
wysyłaliśmy Silvę—bliżej samego piku. Po
słuszny murzyn zwinnie ruszył nazad, poleci
liśmy mu, by zapalił wielki ogień, gdy obóz 
będzie przeniesionym na to miejsce, abyśmy 
go mogli rozpoznać wracając z piku—i sami

we trzech, mając szczyt przed sobą zaczęliśmy 
się spinać na sędziwego olbrzyma gór Kame- 
ruńskich. Prąca to ciężka, co chwila napo
tyka się stoki ruchomej drobnej lawy i popio
łu, w których obsuwa się noga—pochyłość zaś 
tak jest stromą, że co kilka chwil trzeba było 
się zatrzymywać przy jakim głazie lawy. Ostry, 
niczem nietamowany wiatr wył dokoła dzikim 
świstem, dążąc po lawie i zdawał się chcieć 
nas zerwać z nóg i strącić nadół w przepaść. 
Rozrzedzona atmosfera przytem zaledwie do
zwalała oddychać i p. Zóller, reporter, nawpół 
stracił głos na pewien przeciąg czasu.

Wreszcie—o 8 m. 45 p. m. d. 12 Grudnia 
stanęliśmy na piku Mongo-ma-Lobah.

Liczne chmury, niestety, leżały dokoła i za
słaniały widok. Wysokość 14 000 stóp—tak
że niestety—była zawielką dla mego aneroi- 
du, który nie wskazywał więcej, lecz szacuję
wysokość na około 14 000 stóp. Termometr
pokazywał o g. 4 p. m. ,-f- 4° O. Roślinności
już prawie żadnej, tylko tu i owdzie blade 
szare mchy. Janikowski znalazł tu niewielkie
go zielonawego ptaka nieżywego. Widocznie
zaniosły go tu wiatry i uległ samotny turysta 
zimnu. Sam szczyt nie jest obszernym co do 
miejsca; wielki krater zarwał jego ścianę, któ
ra spada jako ziejąca przepaść; krawędź jej 
nawet ciągle się obrusza i od czasów ostatnich 
dwu wejść musiał się sam szczyt znacznie 
zmienić. Lodowy wiatr kazał nam drżeć od 
zimna mimo derki grubej, którą się osłoniłem. 
Zanieśliśmy byli z sobą mocną butelkę, do 
której włożyliśmy dokument na górze napisa
ny, a świadczący po łacinie, iż ,,A. D. 1884, 
Dec. m. 12-mo d. Stephanus Rogoziński ac 
Leopoldus Janikowski—Poloni et Hugonus 
Zóller—Germanus, in hanc summam montem, 
cui nomen est Mongo-ma-Lobah vel Mons 
Dei, profecti sunt“. Butelkę tę zakorkowałem 
silnie, a wstawiwszy korkiem na dół do poło
wy w ruchomą lawę i ziemię, obstawiliśmy ją 
kamieniami.

Równocześnie zaszczycili mię koledzy tej 
wycieczki nazywając prawego sąsiada z trzech 
głów piku „Mons Rogoziński11 lewy zaś otrzy
mał nazwę „Honorata*1.

Zimno jednakże było tak silne, iż zeszliśmy 
już o 4 m. 15 z głównego piku i zatrzymali 
się nieco dla odpoczynku w siodle łączącem 
nowo nazwaną górę Rogozińskiego z głównym
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pikiem Mongo-ma-Lobah. Tu w miejscu wię
cej osłoniętem termometr wskazywał 1 1 ° C.

Drogę nadół odbyliśmy z niezmierną szyb
kością, poczęści zlatując, poczęści zsuwając 
się z wierzchołka—choć zdążyliśmy zebrać 
nieco mchów i porostów, o które prosił nas je 
den z uczonych naszych w kraju—i o g. 5 m. 
30 p. m. stanęliśmy znów w miejscu, gdzieśmy 
wysłali byli Silvę by sprowadził tu nas? obóz. 
Wkrótce też ujrzeliśmy dym w danem miej
scu—wszystko było w należytym porządku i 
namiot z krumanami, już przeprowadzony— 
stał w rodzaju wypalonego starego krateru, o 
ile można zasłonięty od wiatrów.

Po zimnej nocy ruszyliśmy następnego dnia 
13 Grudnia do pozostawionej—w chacie bu- 
ejskiej—pierwszej części krumanów z resztą 
bagażu a zastawszy ich w należytym stanie 
puściliśmy się zaraz, po godzinie odpoczynku, 
dalej na dół do Mansspringu. Droga na dół, 
jak zwykle w górach, idzie daleko szybciej i 
następnego dnia, 14 Grudnia, wyruszywszy o 
g. 7 m. 30 a. m. z Mansspringu stanęliśmy o 
g. 12  m. 30 p. m. dla śniadania w Isumie, a 
opuściwszy ją po dwu godzinach odpoczynku, 
przybyliśmy o g. 5 m. 15 p. m. do Boando — 
znów między ludzi.

Wieść, żeśmy szczęśliwie tą drogą dotarli 
do piku—gdyż pierwsze dwie ascensyje były 
podejmowane nie na Boando z Boty, lecz 
przez Viktoryją i Mapaniją, rozeszła się szyb
ko wszędzie i tego samego jeszcze wieczoru 
przybyła wielka ilość krajowców „by się nam 
przypatrzeć11, pomiędzy plemionami gór albo
wiem wejście na szczyt zdaje się niemożliwem, 
ponieważ podług ich mniemania złe duchy 
goszczą ustawicznie na Mongo-ma-Lobah.

Następnego dnia, 15 Grudnia, stanęliśmy 
nazad na stacyi Mondoleh, odbywszy podróż 
na górę w pięciu dniach, drogę z góry zaś 
w trzech. P. Zoller w dzień potem podążył 
dalej — do Kamerunu na rzekę—skąd zapewne 
wkrótce opisze swój udział w wycieczce w Ga
zecie Kotońskiej,—posyłam te słowa zaraz po 
powrocie z gór by w kraju nie były spóźnioną 
wiadomością. Wybaczcie więc nieład i po
śpiech, z jakim piszę.

LIST DO REDA.KCYI WSZECHŚWIATA.

Szanowna Redukcyjo!

Znając dobrze botanikę prof. Le Maout, 
zwracam na nią uwagę uczących się botaniki, 
jako na dzieło najznakomitsze jakie znam, a 
znam ich bardzo wiele w pięciu językach eu
ropejskich. Metoda poglądowa autora polega 
na tem, że obrał kilkanaście roślin każdemu w 
Europie znanych i przystępnych jak np. kosa
ciec (Iris), lak, melon, róża, pieczarka, paproć 
i t. d. i opisuje je umiejętnie jako typy, wpro
wadza nieświadomego in medias res, tak, że 
czytający odrazu pojmuje wartość termino
logii, klasyfikacyi i ich zasady i zyskuje bez 
ślęczenia lub obciążania pamięci pogląd bez
pośredni na morfologiją i fizyjologiją roślin. 
Co do morfologii, jakkolwiek i ona postąpiła 
od 1840 i któregoś roku, nie mogła ona tak 
się zmienić jak fizyjologiją i nie może być, jak 
twierdzi prof. Rostafiński „przestarzałą”.

Gdyby p. Dr. Filipowicz przetłumaczył był 
to dzieło żywcem, byłby już oddał rzeczywistą 
przysługę uczącym się, a ponieważ jeszcze po
czynił odpowiednie obecnemu stanowi nauki 
zmiany, to sumiennie mogę ją  polecić jako 
najpożyteczniejszą dla tych, kt órzy najmniej
szego nie mają pojęcia o botanice.

Wbrew ocenie prof. Rostafińskiego metody 
prof. Le Maout, zgadzam się z p. Filipowiczem, 
że : „Książka d-ra Le Maout jest i będzie 
zawsze nową i niema równej sobie w żadnej 
literaturze'* i bardzom się ucieszył, źe ją  p. 
Filipowicz ta k trafnie wybrał spomiędzy se
tek botanik, bo ona więcej nauczy, więcej roz
budzi zamiłowania w botanice, niż wszystkie 
inne naukowe podręczniki ułożone sucho & la 
Jussieu, Sachs, Wagner i t. p. niewspomina- 
jąc o naszych bardzo niedołężnych kompila- 
cyjach.

Władysław hr. Ghotomski.
Gulczewo pod P łockiem .
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Towarzystwo ogrodnicze w arszaw skie. KRONIKA NAUKOWA.

Posiedzenie 5 Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i  nauk przyrodniczych pomocniczych, odbyło się 
d. 5 Lutego r. b. w lokalu Towarzystwa ogro
dniczego, Chmielna N r 8 ,—pod przewodni
ctwem dra W. Szokalskiego.

Po odczytaniu protokułu posiedzenia po
przedniego, p. F r. Kamieński zastrzegł sobie 
poprawkę w kwestyi propozycyi nabycia dla 
biblijoteki Tow. całego ciągu czasopisma „Na- 
ture“—p. Fr. K. jest zdania, że dla biblij ote
ki Tow. ogrod. ważniejsze są komplety czaso
pism specyjalnie botanicznych, a szczególniej 
„Botanische Zeitung“, niż czasopisma ogólnie 
przyrodnicze. Zastrzeżenie to jednak jest 
zbytecznem wobec tego, że „Botan. Zeitung“ 
została zaprenumerowana na rok b. 1885, na 
skutek propozycyi innych Komisyj i Zarząd 
Tow. ma zamiar, w miarę możności, nabywać 
cały ciąg czasopism specyjalnie botanicznych, 
o czem sekretarz I  Tow. jak również sam pre
zes, na poprzedniem posiedzeniu Komisyją 
zawiadomił.

Następnie dr. Henryk Nusbaum mówił o 
znaczeniu trucizn roślinnych przy badaniach 
fizyjologicznych. Po określeniu ogólnych 
własności trucizn roślinnych, których większa 
część jest alkaloidami, zwrócił dr. N. szcze
gólną uwagę na wybitniejsze różnice w działa
niu różnych trucizn, podzielił je na najogól
niejsze grupy, stawiając obok siebie podobnie 
działające. Następnie na kilku przykładach, 
stosownie dobranych, wykazał usługi, jakie 
trucizny oddały przy badaniach fizyjologicz
nych, jak np. przy dokładnem poznaniu wpły
wu nerwu błędnego na ruchy serca. W  końcu 
dr. N. przytoczył hipotezy, tłumaczące przy
czyny szkodliwego działania trucizn na orga
nizm. Wykład dra Henryka Nusbauma, bę
dzie drukowany w Wszechświecie.

Na zakończenie posiedzenia p. F r. Kamień
ski prosi Komisyją o pomoc w zebraniu ma
teryjałów pisanych popolsku, odnoszących 
się do botaniki, z których będzie podawał 
sprawozdania poniemiecku do „Botanische 
Centralblat“, jako eaproszony przez redak- 
cyj% tego pisma do współpracownictwa.

( Fizyka).

— P o c h ł a n i a n i e  g ł o s u .  Do cie
kawszych odkryć, dokonanych w ostatnich 
czasach w dziedzinie akustyki, należy pochła
nianie głosu, na co uwagę zwrócił prof. Chri- 
stiani. Do doświadczeń używał on płomieni 
śpiewających,—które, jak wiadomo powstają, 
gdy płomień gazu, wydobywającego się z wą
skiej rurki, otoczymy rurą szklaną. Otóż, gdy 
w pobliżu końca tej rury trzymamy rezonator, 
zwrócony ku niej otworem szerszym, a koniec 
wąski zamykamy palcem, płomień śpiewający 
milknie natychmiast, jeżeli własny ton tego 
rezonatora odpowiada zupełnie tonowi pło
mienia. (Rezonatory są to kule, posiadające 
dwa otwory, lub też stożki z obu stron otwar
te; drganie powietrza w rezonatorze wywołuje 
ton oznaczony, zależny od jego wymiarów). 
Drgania więc, wzbudzone przez płomień śpie
wający, przenoszą się na powietrze rezonato
ra. Zamiast rezonatora użyć też można ka- 
mertonu, osadzonego na skrzynce z obu stron 
otwartej, który wydaje ton tenże sam, co i 
płomień; trzymać go należy tak, aby w po
bliżu końca rury otaczającej płomień, przy
padał otwór skrzynki, kamerton przejmuje 
drgania i brzmi jeszcze przez czas pewien po 
ustaniu głosu płomienia. Jeżeli kamerton nie
zupełnie jest unisono z płomieniem, dźwięk 
płomienia pochłanianiu nie ulega, przy lek- 
kiem wszakże dotknięciu palcami czuje się 
drgania kamertonu. Gdy wtedy nagle ka
merton silnie naciska się ręką, pochłanianie 
natychmiast następuje,—nacisk więc ręki po
woduje uciszenie się płomienia. W  ogólnych 
zarysach zjawisko to tłumaczy się łatwo, ró
żnych jednak okoliczności szczegółowych teo
retycznie dotąd nie wyjaśniono. S. K.

( Mineralogija)

— I z o l o w a n i e  s k ł a d n i k ó w  mi 
n e r a l n y c h  s k a ł  z ł o ż o n y c h  p r z y  
b a d a n i a c h  p e t r o g r a f i c z n y c h .

Niemożliwość otrzymania w czystym stanie 
pojedyńczych minerałów składających zbite 
lub krystaliczne skały złożone, stanowiła do 
niedawnego czasu niepokonaną przeszkodę
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przy dokładnych badaniach petrograficznych, 
niedozwalając na dokładny rozbiór chemiczny, 
będący jedynym pewnym środkiem zdetermi
nowania elementów skały. Wprawdzie użycie 
mikroskopu ułatwiło znacznie badania petro
graficzne—lecz pozostawała jeszcze nieroz
strzygniętą ważna pod względem gienezy ele
mentów kwestyja składu chemicznego rozmai
tych felspatów — nieprzedstawiających żadnych 
pomiędzy sobą różnic optycznych, oraz szkła 
mineralnego, stanowiącego ważny składnik 
skał wulkanicznych wszystkich okresów gieo- 
logicznych. Przedewszystkiem zaś chodzi o 
stosunek składu chemicznego szkła do wy
dzielonych zeń porfirowo felspatów. Do pe
wnych i bardzo ciekawych a niespodziewa
nych rezultatów doprowadzają w tym wzglę
dzie dwie metody mechanicznej analizy skal: 
pierwsza z nich wynaleziona przez p. Fouąue 
(Mineralogie micrographiąuc par Fouąue et 
Michel-Levy) polega na użyciu silnego elek
tromagnesu, który przy rozmaitych stopniach 
natężenia wyciąga wszystkie części magnety
czne—t. j. przy najsłabszem natężeniu tlenki 
żelaza; przy silniejszem—pirokseny, amfibole, 
mikę; przy najsilniejszem wreszcie wszystkie 
inne cząstki, z wyjątkiem felspatu, zeolitów, 
kalcytu i kwarcu—pozostających w postaci 
białego proszku na papierze. Do dalszej se- 
gregacyi oddzielonych w ten sposób grup mi
neralnych służy oprócz zwykłych sposobów 
chemicznych: rozpuszczalności w kwasach
lub potażu gryzącym—metoda Goldschmidta 
i Kleina (Neues Jahrbuch f. Mineralog. 1878 
—1883), polegająca na użyciu płynów o wy
sokim ciężarze właściwym, a mianowicie jod
ku potasowo-rtęciowego lub borowolframijanu 
kadmu. Pierwszy z nich, przy odpowiedniej 
koncentracyi dosięga ciężaru właściwego 3,2 
(w lecie) lub 3,0 (w zimie) i używać się może 
bardzo skutecznie przy odpowiedniem roz
cieńczaniu wodą do segregacyi minerałów
0 ciężarze właściwym niższym od 3 , 0  — a 
mianowicie felspatów, szklą i zeolitów po
między sobą — oraz tychże minerałów od 
krzemianów cięższych, z grupy piroksenu
1 amfibolu. Drugi, dochodzący do 3,7 c. 
wł. używa się do rozdzielenia pomiędzy so
bą tych ostatnich. Do wszystkich tych ana
liz używać należy skały drobno utłuczonej 
w moździerzu stalowym, po usunięciu przez 
odszlamowanie cząstek zbyt drobnych. Rezul

taty, które się w ten sposób otrzymuje, są nie
zmiernie ciekawe, chociąż dotychczas posia
damy bardzo szczupłą ilość faktów w tym 
względzie. I  tak np. felspaty wapienno-so- 
dowe w skałach bazaltowych i andezytach, 
są uboższe w krzemionkę niż szkło, z którego 
się wydzieliły; w tychże skałach porfirowo 
wydzielone felspaty są wapienno - sodowe,— 
zaś wydzieliny w masie szklistej, drobne, pó
źniejsze—należą do ortoklazu, czem się obe
cność potasu w tych skałach wyjaśnia. W per
łowcach—sferolity zawierają więcej sody a 
mniej krzemionki niż szkło otaczające; felspat 
andezytów nie jest oligoklazem, jak sądzono 
dotychczas, lecz andezynem, bliskim labrado
ru, wydzielony w bogatej w krzemionkę ma
sie; w bazaltach częstym składnikiem jest a- 
nortyt; ortoklazy w trachitach zawierają sod 
obok potasu; plagijoklazy niektóre odwrotnie, 
potas obok sodu i t. d., w tym kierunku o- 
twiera się obszerne pole do ba dań mineralo- 
giczno-chemicznych. J. Siem.

(Technologija).

— P a n w i e  z p a p i e r u  p e r g a m i 
n o w e g o .  Jak wiemy papier pergaminowy ') 
zmoczony staje się miękim i śliskim, sprawia
jąc na skórze wrażenie tłustego ciała. Mokra 
kula papieru wyciskana w ręce wyślizguje 
się, tarcie zatem jest bardzo nieznaczne. Oko
liczność ta nasunęła inżynierowi Ulfersowi 
w Berlinie myśl użycia mokrego papieru per
gaminowego na podkłady dla poruszających się 
części maszyn. Wykonał on to, składając 
znaczną liczbę kartek papieru pergaminowego 
i umieszczając na utworzonej w ten sposób 
niejako księdze, odpowiednią część maszyny 
njr. wał, oś, tak—że obracała się ona na jej 
brzegu. Właściwe panwie utworzone są przez 
pakunki złożone z warstw papieru pergamino
wego, mających kształt półpierścieni, na prze
mian z metalowemi żłobkowanemi półpierś-

')  Papier pergam inow y (pergam in roślinny, phyto- 
pergam in , papirin) otrzym uje się przez zanurzenie nio- 
klejonego papieru w stężonym  kwasic siarczanym  (c h lo r
ku cynku lub kwasie fosfornym) rozcieńczonym  ' / 2 
ję tośc i wody. Posiada on własności podobno do tych ,
jak ie  błony zwierzęce cechują i często z korzyścią z a s tą 
pić je  może. Spójność jego  jest dw a razy większa niż 
zw ykłego papieru.
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cieniami obok siebie umieszczonych. Te o- j  

statuie służą do pewnego i obfitego dostarcza
nia wody do zmaczania papieru pergaminowe
go. Pojedyncze warstwy papieru stoją pro 
stopadle do powierzchni obracającego się me
chanizmu, tak że oś np. ciśnie i trze się o 
kant pierścienia papierowego. Na tem mia
nowicie polega praktyczne zastosowanie i nie
zwykła wytrzymałość pakietów pierścienio
wych. (Według ,,Papierzeitung“).

St. Pr.

I E K E 0 I 0 G I J A .
___

f  Ś. p. Adam Prażmowski w dniu 5 b. m. 
i r. zakończył życie w Paryżu. B. starszy ad- 
junkt obserwatoryjum astronomicznego w 
Warszawie, b. prof. fizyki w Szkole głównej, 
od r. 1862 pracował w słynnym zakładzie op
tycznym w Paryżu Hartnacka, który od r. 
1870 prowadził pod własnem imieniem. Po 
śmierci Działyńskiego był Prezesem Towa- ! 
rzystwa Nauk ścisłych w Paryżu, które po
zbawione poparcia materyjalnego zmuszone 
było rozwiązać się w dniu 29 Czerwca 1882 
roku.

Prażmowski umarł po ciężkiej i długiej 
chorobie spowodowanej przez wytężoną pracę 
matematyczną. Uroczysty pogrzeb, w któ
rym uczestniczyli przedstawiciele rządu i in- 
stytucyj naukowych świadczył o szacunku, na 
jaki zapracował śród obcych.

Cześć jego pamięci!

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
W l’. R .  w Nerze. W  liściach osiny (Populus tre- 

mula) znajdu je  się glukozyd zwany populiną, sk ładu 
Ca0H 22O 8, odkryty jeszcze w 1 8 3 0  r . przez Braconno- 
ta , a  badany przez P iria , Ph ipsona, H . ^chiffa i w . i;

TreŚĆ : Z nowoczesnej gieologii przez d ra  Rudolfa 
Z ubera.—  R ozkład m atcryi o rganicznej przez żyjątka 
pyłkow e, skreślił Jó z e f N atanson (ciąg dalszy ).— Jeleń  
Dybowskiego ^CorYus D ybowskii T acz .)  przez A . Śló- 
sa rsk iego .—  T rzecie w ejście na  w ierzchołek M ongo- 
m a-L o b ah , (głów ny szczyt g ó r K am eruńskich) przez S.
S . Rogozińskiego (dokończenie).— L ist do redakcyi 
W szechśw iata.—  Tow arzystw o ogrodnicze warszawskie.
—  K ronika naukow a. —  W iadom ości b ieżące.— O dpo
wiedzi R edakcyi. —  O głoszenia,

W ydawca E. D ziew ulski. R edaktor B r. Zna tow icz.

Księgarnia i Skład nut

E. WENDE i SK 1

otrzymała na skład główny dzieło p. t . :

Początek i rozwój umyslowo- 
śoi w przyrodzie

przez

Dra W . T. S z o k a l s k i e g o ,
L ek arza  N aczeln. Insty tu tu  O ftalm icznego w W arszaw ie

Cena rs. 3, z przesyłką rs. 3 k. 25.
Wydanie z zapomogi Kasy pomocy dla osób 
pracujących na polu naukowem imienia Dra 

Józefa Mianowskiego.
Do nabycia we wszystkich znaczniejszych

Księgarniach. 3 - 2
W ydanie z zapom ogi K asy pomocy

D L A  O S Ó B  P R A C U J Ą C Y C H  N A  P O L U  N A U K O W E M ,

imienia Dra Józefa  M ianow skiego.
wyszło dzieło p. t.

PROF. J. D.EYERETT

JEDNOSTKI
i

S T A Ł E  F I Z Y C Z N E .
PRZEKŁAD Z Ii-go WYDANIA ANGIELSKIEG0

dokonany przez

J. J. BOGUSKIEGO.
wydany

STARANIEM REDAKCYI WSZECHŚWIATA- 
Cena rs. I kop. 20.

Skład główny w Księgarni
E. W JE N  D  E  G O i  Ski.

0 — 6

Opuścił prasę IV  tom

za rok 1884.
Tom IV ,,Pamiętnika Fizyjograficznego* 

zaw iera 24  rozpraw y napisane przez 22 
autorów, pomieszczone na 4 4 0  stronicach 
form atu wielkiej ósemki i objaśnione 16 ta 
blicami litograficznemi oraz 21 drzeworytami 
w tekście. 0— 11

Aiwbojicho RcHnypoio. Bapuiasa 1 'teupa^H 1885 r. D ruk J. Bergera, E lek tora ln a  Nr 14.




