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D la meteorologii teoretycznej zarówno 
ja k  i dla praktycznej, szczególnej wagi są 
stacyje, zakładane na wysokich górach; spo- 
wodu wszakże trudności, wiążących się 
z ich zakładaniem  i prowadzeniem, liczba

1846; pracą tą zajmowali się naczelnicy ta
mecznej kopalni,[której eksploatacyja wszak
że w r. 1875 zaniechaną została. Ponieważ 
w dni świąteczne górnicy opuszczają kopal
nie i schodzą w doliny do swoich rodzin, do
strzeżenia przeto w tym okresie przedsta
w iają liczne przerw y, niemniej wszakże 
utworzyły one w ciągu trzydziestolecia cen
ny bardzo materyjał. W  r . 1876 i 1877 za
szła przerwa, w r. 1878 sprawą tą zajął się 
austryjacki klub turystów w połączeniu 
z centralnym  zakładem meteorologicznym 
w W iedniu. Dawny dom górniczy (na ry 
sunku dom na prawo położony), został za
mieniony na dom dla podróżnych, a oprócz 
tego zbudowano jeszcze małe schronisko;

Fig. 2 .

podobnych zakładów dotąd bardzo jeszcze 
je s t nieznaczną, lubo niektóre z nich, ja k  na 
M ount-W ashington, M ont-Souris, w wąwo
zie św. Teodula, bogato są uposażone. Do 
tych należy i stacyja na  szczycie O bir,októ- 
rćj urządzeniu dają nam  jasne pojęcie załą
czone ryciny, wzięte z czasopisma Tow a
rzystw a meteorologicznego austryjackiego.

O bir (Hochobir) je s t jednym  z najwyż
szych szczytów gałęzi A lp  Ju lijsk ich , zwa
nej K arawankam i, ciągnącej się na prze
strzeni 14 mil między rzekami D raw ą a Sa
wą, na granicy K aryntyi i K rainy.

Obserwacyje meteorologiczne na Obirze 
prowadzą się ju ż  dosyć dawno, bo od roku i

ustanowiono stałego obserwatora w lecie 
i zimie i odtąd prowadzone są staranne i nie
przerwane dostrzeżenia. D yrektor H ann, 
przyznając stacyj om górskim ważne znacze
nie, zajął się gorliwie uposażeniem tej in- 
stytucyi; w roku 1879 otrzymała stacyja ba
rom etr, a następnie uposażoną została w przy
rządy automatyczne czyli samopiszące. Od 

i roku 1880 posiada ona barograf, od r. 1881 
termograf; w Sierpniu 1885 roku na szczy
cie góry umieszczono anemometr, a współ
cześnie zaopatrzono stacyj ą w przyrząd au
tomatyczny do notowania natężenia promie
niowania słonecznego.

Od czasu założenia stacyi w r. 1846, pra-
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cowało tam  siedmiu obserwatorów; są to 
niewątpliwie ludzie istotnego poświęcenia, 
od zniesienia bowiem tamecznego górnictwa, 
długie, zimowe miesiące przepędzać muszą 
w zupełnej niemal samotności. W  żywność 
zaopatruje obserwatora sąsiednia osada 
Eisenkappel, z którą stacyja połączona jest 
obecnie telefonem; tą  drogą przesyła obser
w ator codziennie rano dostrzeżenia swe do 
Eisenkappel, skąd telegrafem dostają się do 
zakładu centralnego w W iedniu.

Załączona rycina dokonaną została we
dług rysunku ręcznego p. Bergera, nauczy
ciela w Eisenkappel. Stacyja meteorologi
czna mieści się w większym domu, zbudo
wanym na wysokości 2047 m, gdy właściwy 
szczyt góry (2140 m) wznosi się! jeszcze 
o 100 m  prawie wyżej. Na szczycie tym

H U S

Fig. 3.

znajduje się anemometr, czyli wiatromierz, 
przedstawiony na fig. 3. Fig. 2 przed
stawia pokój, w którym  mieści się telefon 
oraz barograf, notujący co godzina stan ci
śnienia powietrza; w pokoju tym widzimy 
też term om etr i barometr, konstrukcyi zwy
czajnej, do właściwych obserwacyj służy 
wszakże inny, ścisły barometr. Rycina da
je  nam widok stacyi w zimie, w lecie przed
stawia się ona weselej zapewne.

ZABESPIECZENIE POTO M STW A

według

p ie f. ii&  S. S a ie ila ad ti s Qnęa,

p o d a ł  W.

W  ciągu życia każdego organizmu, który 
już był przeszedł początki morfologicznego 
różniczkowania i przystosowania, występują 
raz tylko lub w określonych odstępach cza
su te różnorodne objawy, które określają 
granice osobnikowego istnienia i ze względu 
na to, że zabespieczają pierwsze powodzenie 
potomstwa, można nazwać „dbałością o po
tomstwo". W szystkie należące tutaj obja
wy wyrażają dbałość o zachowanie gatun
ku, niewszystkie jednak  te objawy działa
ją  dla dobra bespośredniego potomstwa da
nego organizmu. T ak naprzykład, rozmai
te środki rossiewania nasion i owoców, do
datki w postaci skrzydeł i piór, organy do 
pływania i chwytania, mają wielkie znacze
nie w sprawie rossiewania i tem samem 
istnienia całego gatunku; atoli dla rozwoju 
zarodka są one często szkodliwe. Nasienie 
może być rzucone przez w iatr na grunt by
najmniej nieodpowiedni do kiełkowania, 
może się dostać na nieurodzajną skałę, mo
że wpaść w morze i t. d. Tem konieczniej
szą staje się przeto dbałość o potomstwo, 
aby śmierć ogromnej ilości w ten sposób g i
nących nasion mogła być wynagrodzoną 
przez pomyślny rozwój doskonale zabespie- 
czonej generacyi zarodków, wzrastających 
wśród szczęśliwych warunków.

W  świecie roślinnym spotykamy głównie 
dwie kategoryje zjawisk, wyrażających te
go rodzaju dbałość o potomstwo. Do pier
wszej kategoryi należą te przystosowania, 
które m ają chronić zarodek, znajdujący się 
w stanie spokoju lub w pierwszych stady- 
jach  kiełkowania, od mechanicznych uszko
dzeń i wpływów atmosferycznych. D ruga 
kategoryja zjawisk ma na celu dostarczenie 
młodemu organizmowi na pierwsze chwile
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wzrastania koniecznych m ateryjałów  budo
wlanych.

Poznajm y naprzód pierwszą, kategoryją 
zjawisk. Już  u najniższych form roślin
nych, bakteryj i grzybków rosszczepkowych 
można zauważyć, że komórki rospłodowe 
„zarodniki1* otoczone są wprawdzie cienką, 
lecz mocną i jęd rn ą  błoną.. je j  to właśnie 
zawdzięcza zarodnik swoję odporność w wal
ce ze szkodliwemi wpływami zewnętrznemi, 
odporność, która czyni go zdolnym do prze
trzym ania często długotrw ałego i zmienne
go stadyjum spokoju. Nad bezbarwną, 
gładką, słabą błoną wewnętrzną, endospo- 
rium, znajduje się mocna, często rozmaicie 
zabarwiona zewnętrzna błona, exosporium, 
której powierzchnia bywa pokryta zwykle 
brodawkami, kolcami i t. d. i k tóra stano
wi właściwą błonę .ochronną zarodnika.

U  jawnokwiatowych roślin, wytw arzają
cych nasiona, skorupki ochronne na nasio
nach i owocach, są to już całe tkanki z nie
zmiernie złożoną budową histologiczną. Są 
one dziwne i nadzwyczaj ciekawe z tego 
względu, że pomimo swój nieznacznej wiel
kości posiadają bardzo dużo znamion przy
stosowania. Jednem  z najważniejszych ta
kich znamion je s t „pow łoka tw arda", któ
ra  spełnia dwie bardzo ważne role: popier- 
wsze, chroni nasienie od zgniecenia i po- 
wtóre, zapobiega wytwarzaniu się podczas 
kiełkowania przedwczesnych szpar w łu 
pinach wskutek pęcznienia nasion. Obie- 
dwie te czynności powłoka wykonywa dzię
ki specyjalnym warunkom  histologicznym: 
Z jednaj strony komórki powłoki „ tw a r
dej 11, ułożone są w szczególny sposób w po
staci pryzmatów, pionowych do powierz
chni nasienia, a zgrubiałe ścianki komórek 
są mocno ze sobą spojone i tworzą silnie 
zbudowaną warstwę palisadową. P rzyk ła
dy tego widzimy u Strąkowych (Legurni- 
nosae), Slazowatych (Malvaceae), O stro- 
mleczowych (Euphorbiaceae) i u wielu 
Rdestowatych (Polygoneae). Tego rodza
j u  budowa zapobiega zgnieceniu. Z d ru 
giej strony komórki w łupinach, pokryw a
jących owoce i nasiona, są ułożone równo
legle do powierzchni łupiny i w rozmaitych 
warstwach się krzyżują, co sprawia, że tkan
ka nabiera elastyczności i zapobiega wytwa
rzaniu się szpar. Za przykład może nam

posłużyć łupina owocowa ziarna pszennego 
i żytnego. Zgrubiałe komórki naskórkowe 
są ułożone wzdłuż ziarna, gdy tymczasem 
głębsze warstwy komórek, w postaci czółen, 
są ustawione poprzecznie.

By tw arda warstwa mogła przepuszczać 
wodę, niezbędną do procesu pęcznienia na
sion, posiada ona W  określonych miejscach 
szczeliny, przez które dostaje się woda. 
U  Strąkowych i innych istnieje takzw . zna
czek (hilum), który zapewnia łatwy przy
stęp wody. Praw ie zawsze na pępku, t. j . 
w miejscu, gdzie nasienie jest związane or
ganicznie z nasiennikiem, można zauważyć 
bardziej delikatną budowę. Często znajdu
jem y tu także tkankę z kanałami międzylto- 
mórkowemi, zwaną miękiszem gwiazdowa- 
tym, która pozwala wodzie łatwo przenikać. 
U  nasion paciorecznika (Canna) istnieje po
włoka tw arda nawet na pępku. Składa się 
ona z komórek wysokich palisadowych, po
siadających grube ścianki, podktórem i znaj
dujemy 5 — 6 pokładów komórek skjeren- 
chymatycznie zgrubiałych. Gołem okiem 
dostrzedz można na powierzchni łupiny 
wielką ilość dołeczków, jakby igłą zrobio
nych. Badanie mikroskopowe wskazuje, że 
każdemu dołeczkowi odpowiada szparka, od 
której rospoczyna się lejkowaty kanał, prze
bijający warstwę palisadową. Są to wła
śnie otwory, px-zez które paciorecznik pod
czas procesu pęcznienia otrzymuje wodę. 
Zupełnie inną, ale niemniej ciekawą budo
wę, znajdujem y u słonecznika (Helianthus 
annuus). Łupina owocowa składa się głó
wnie z warstwy twardej, utworzonej z ko
mórek sklerenchymatycznych, równolegle 
do powierzchni owocu, a nadto w kierunku 
podłużnym tegoż. Nad twardą warstwą 
znajduje się tkanka, która przez spłaszczo
ną formę i promieniowaty układ komórek 
przypomina tkankę korkową; błony jednak 
tych komórek posiadają liczne, okrągłe 
kropki. Nad tem  wszystkiem znajdujemy 
jeszcze naskórek. Pod twardą warstwą wi
dzimy tkankę miękiszową, utworzoną z ko
mórek, posiadających delikatne błony, w któ
rej przebiegają wiązki włóknonaczynne. 
W arstw ę twardą, na całej długości nasienia, 
przebiegają szeregi komórek, promienisto 
ułożone, które okazują wiele podobieństwa 
z promieniami rdzeniowemi drzew iglastych.
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Podobieństwo to zwiększa się przez promie
nisty układ komórek, mających liczne krop
ki na swych dość delikatnych ściankach. Ze 
przy pomocy wspomnianych komórek, sze
regami promienisto ułożonych, nasienie po
biera wodę podczas okresu kiełkowania, ła
two się przekonać w następujący sposób. 
Jeżeli włożymy owoc słonecznika do ros
tworu eozyny i po trzech godzinach zrobi- 
my poprzeczne przecięcia łupiny, to, bada
jąc pod mikroskopem przecięcia, zauważy
my, że czerwony rostwór przeniknął przez 
szeregi delikatnych komórek do miękisza 
łupiny, gdy tymczasem najzewnętrzniejsze 
pokłady twardej warstwy, zupełnie się jesz
cze nie zabarwiły.

Prócz twardej warstwy znajdujemy w wie
lu łupinach nasion i owoców inne jeszcze 
warstwy komórek, również mające znacze
nie fizyjologiczne. Często formuje się „w ar
stwa barwnikowa“ (pigmentowa), zawiera
jąca  barwnik, od którego zależy kolor na
sienia i który się znajduje albo wewnątrz 
komórki albo w błonie komórkowej. W  ziar
nach pszenicy i żyta warstwa barwnikowa 
leży pod wyżej wspomnianemi komórkami 
formy czółenkowej i składa się z elementów 
płaskich, niskich. W  nasieniu lnu, warstwa 
ta  zajmuje najwewnętrzniejsze miejsce 
w skorupie i składa się z tabliczkowatych 
komórek. Zdarza się dość często, że tw ar
da w arstwa ma zarazem znaczenie pigmen
towej, albo że u pstro zabarwionych nasion, 
rozmaite barw niki porozrzucane są w roz
maitych warstwach. Uczeni w rozmaity 
sposób usiłowali objaśnić bijologiczne zna
czenie warstwy barwnikowej. B runatną 
barwę, jako  najczęstszą, uważano za ochron
ną z tego powodu, że miałaby czynić nasio
na niewidzialnemi dla ptaków. Przypusz- j  

czenie to jednak łatw o upada wobec faktu 
istnienia pstro zabarwionych nasion, które- 
by znów wymagały zupełnie innego tłum a
czenia. R. A. W al lace przypuszczał, że 
warstwa barwnikowa posiada znaczenie 
w sprawie rossiewania nasion, objaśniając to 
tym sposobem, że barwne nasiona, mylnie 
brane przez ptaki za jagody, bywają zjada
ne, lecz niestrawione z łatwością wycho
dzą z kanału pokarmowego. Lecz i to 
przypuszczenie nie może mieć wartości, 
póki nie znajdzie potwierdzenia w ści

śle prowadzonych badaniach obserwacyj
nych.

W  sposób zupełnie odmienny usiłował 
niedawno wyjaśnić znaczenie warstwy b a r
wnikowej A. Pouchon ’). Opierając się na 
wpływie, jak i światło wywiera na chemicz
ne zjawiska podczas procesu kiełkowania, 
Pouchon określał ilość pochłanianego tlenu 
i wydzielanego dwutlenku węgla przy dzia
łaniu światła u rozmaitych kiełkujących na
sion, które należąc do jednego gatunku, roz
maicie były zabarwione. Drogą tych do
świadczeń doszedł on do wniosku, że cie
mne nasiona wśród tych samych warunków 
więcej aniżeli białe pochłaniają tlenu i w y 
dzielają dw utlenku węgla. W skutek tego 
w pierwszych szybciej będą zachodzić pe
wne chemiczne przemiany, ja k  np. przemia
na legum inu w asparaginę, niż w ostatnich. 
Lecz i pogląd Pouchona posiada charakter 
jedynie hipotetyczny.

Następną z kolei warstwą komórkową ze 
znaczeniem fizyjologicznem, je s t „warstwa 
pęczniej ąca“, o której można coś więcej 
określonego powiedzieć, niż o poprzednio 
rospatrywanej. W arstw y te są właściwe 
łupinom owoców i nasion wielu roślin. Skła
dają się z komórek o błonach zgrubiałych, 
zdolnych wciągać wodę z wielką siłą i w du 
żej ilości, wskutek czego pęcznieją i tworzą 
bezkształtny klej, który całe nasienie okry
wa. W arstw a pęczniejąca tworzy zwykle 
najzewnętrzniejszy pokład komórek w łu 
pinie owocu lub nasienia, ja k  np. u lnu i u 
rozmaitych gatunków szałwii i babki. O si
le, z jaką warstwa ta ssie wodę, wnosić mo
żna stąd, że w zetknięciu z wodą w ciągu 
godziny, nasienie lnu powiększyło dwa ra 
zy, szałwii (Salvia pratensis) trzy  razy, a n a 
sienie babki (Plantago) pięciokrotnie zwięk
szyło swój ciężar. Zdaje się, że zadanie 
warstwy pęczniejącej polega nie tyle na 
przyspieszeniu procesu pęcznienia, ile na za- 

: bespieczeniu samych nasion. Daje ona za
rodkowi możność pęcznienia i utrzym ywa-

') Recherches sur le role de la lnmiere dana la ger- 
mination. Annalea des sciences naturelles, IV Se- 

I rie , Tome X.
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nia jednostajnej wilgotności, wskutek czego 
chroni kiełkujące nasienie od ewentualnego 
wyschnięcia.

Niezawsze jednak rola ochronna łupiny 
owocowej lub nasiennej przypada na tkanki 
ściśle określone pod względem anatomicz
nym lub fizyjologicznym. Niektóre szko
dliwe wpływy bywają osłabiane przez cał
kowite okrycie nasienia. Stosuje się to prze
dewszystkiem do swobodnego przystępu po
wietrza, które w związku ze zmienną ilością 
zawartej w niem wilgoci często bardzo szko
dzi sile kiełkowania. W ykonano doświad
czenie ze stu nasionami konopi zupełnie nie
uszkodzonych, a stu cokolwiek nadpęknię- 
tych, które poddano kiełkow aniu przy mo
żliwie jednakow ych w arunkach. Z całych 
ziarn kiełkowało 80, a z nadpękniętych tyl
ko 54 i spomiędzy tych ostatnich 12 zaraz 
na drugi dzień zginęło. Ł upina może być 
również w pewnych razach prawdziwą 
zbawczynią dla kiełkującego nasienia. Jeśli 
nasiona zwyczajnego grochu obierzemy z łu 
piny i zasiejemy, to przy bardzo pomyśl
nych warunkach kiełkowania (do jak ich  na
leży przedewszystkiem optimum tem peratu
ry), rozwiną się z nich bardzo silne i zdro
we roślinki młode. Jeżeli jednak  tem pera
tura będzie względnie niską (12—-18° C), 
a ziemia wilgotną, to kiełkujące nasiona bę
dą gnić i całkowicie zniszczeją. P rzy  tych 
samych atoli w arunkach nieobrane na
siona grochu kiełkują zupełnie norm al
nie.

Przechodzim y teraz do drugiej kategoryi 
przystosowań, charakteryzujących dbałość 
o potomstwo w państwie roślinnem. Cho
dzi tu  o nagromadzenie m ateryjałów  zapa
sowych, z jak ich  roślina ma korzystać pod
czas kiełkowania (wschodzenia). Oddzielny 
od organizmu macierzystego, czy to zaro
dnik jednokom órkowy, czy też zarodek, t. j. 
roślinka wielokomórkowa z zaczątkiem ło
dygi, korzenia i liści, nie posiadają w ża
dnym razie przyszłych organów odżywczych 
tak dalece rozwiniętych, aby bez dalszego 
kształcenia się, mogły odpowiedzieć swemu 
fizyjologicznemu przeznaczeniu. Fizyjolo- 
giczna zaś samodzielność młodego organiz
mu, może być osiągniętą zapomocą proce
sów wzrastania, jak ie  się odbywają jedynie

kosztem zapasów żywności, które zarodek 
otrzymuje od macierzystego organizmu. J a 
kość materyjałów zapasowych je s t w ści
słym związku z chemiczną naturą protoplaz
my i błon komórkowych. Protoplazm a 
składa się głównie z materyj białkowych, 
a więc i w skład zapasu wchodzić muszą 
głównie substancyje białkowe. Błony komór
kowe są utworzone z wodanu węgla błon
nika (celuloza), który w ciągu rozwoju ule
ga rozmaitym przemianom, a więc i odpo
wiednia część m ateryjału zapasowego skła
da się z wodanu węgla (krochmalu, cukru, 
błonnika), albo też z substancyi, która przez 
proste utlenienie może być łatwo przemie
nioną w wodan węgla; substancyją tą jest 
tłusty olćj. Nim badać będziemy rozmaite 
sposoby mięszania się i gromadzenia mate
ryjałów  zapasowych, musimy naprzód zwró
cić uwagę na miejsce gromadzenia się tych 
substancyj.

Tkanka komórkowata, w którćj gromadzi 
się zapas pokarmowy nasienia, może mieć 
z punktu widzenia morfologiczno-rozwojo- 
wego rozmaite znaczenie. W  bardzo wielu 
wypadkach „tkanka odżywcza'* nie znajduje 
się w żadnym organicznym związku z za
rodkiem. W  woreczku zarodkowym po
wstaje tkanka, która otacza dokoła zarodek 
lub też tylko z jednćj strony do niego przy
lega; jestto bielmo wewnętrzne (endosper- 
mum). U  Grzybieniowatych (Nyinpheaceae) 
i Pieprzow atych (Piperaceae) słabo rozwi
nięte bielmo wewnętrzne bywa uzupełniane 
przez t. zw. bielmo właściwe albo zewnę
trzne (perispermum) t. j .  tkankę odżywczą 
powstałą wskutek przeobrażenia się komó
rek  wewnątrz zalążka. W e wszystkich tych 
wypadkach rozwijający się zarodek musi 
ciągnąć podczas procesu kiełkowania nag ro 
madzone zapasy z bielma wewnętrznego lub 
z bielma właściwego; proces ten często usku
tecznia się zapomocą oddzielnych organów 
wysysających. U  wielu jednak  gatunków 
roślin, a mianowicie u  tych, które stoją wy
żej pod względem filogenetycznym, usku
tecznia się to wysysanie pokarmów zapaso- 
wych już podczas dojrzewania nasienia 
i w tym razie zamiast bielma wewnętrznego 
funkcyjonują, jako  zbiorniki materyjałów 
zapasowych—liścienie. Tego rodzaju gro
madzenie zapasów, jes t wyższym stopniem



przystosowania; zarodek ma jnienajlepiej za
pewniony pokarm  na czas dalszego rozwoju.

(dok. nast.)
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Nauki bijologiczne mają, obecnie wyra
źnie wytknięty kierunek, polegający na tem, 
że uczeni starają się dojść do zrozumienia 
budowy i funkcyj istot wyższych, lepiej uor- 
ganizowanych, o czynnościach bardziej zło
żonych i różnorodnych, na zasadzie znajo
mości ustrojów najprostszych, funkcyje któ
rych są zarazem mniej liczne i mniej też 
skomplikowanej natury. Metoda ta badań 
okazała się dla nauki bardzo bogatą w skut
ki, oddała tej ostatniej niezmiernie ważne 
przysługi, zaznaczyć wszakże należy, że by
ła ona przeważnie stosowaną do morfologii, 
a mniej do fizyjologii zwierząt. Dlategoteż 
dziwić się nie można, że gdy obecnie anato- 
mija i embryjologija porównawcza stanowią, 
tak znacznie rozwiniętą gałęź bijologii, fizy- 
jo log ija  porównawcza znajduje się dopiero 
w zaczątkowem stadyjum swojego rozwoju. 
D aje się to łatwo wytłumaczyć wielkiemi 
trudnościami, jak ie  nauka napotyka na dro
dze fizyjologicznych badań nad istotami naj
niższego szczebla drabiny ustrojów zwierzę
cych; pomimo jednak  tych trudności, od cza
su do czasu pojawiają się ważne prace w kie
runku takich badań.

W szelkie usiłowania, przedsięwzięte w ce
lu wyjaśnienia fizyjologii komórki, tej pod
stawy każdego organizmu, mogą rzucić wa
żne światło na objawy życiowe jestestw 
wyższych. Jednę z najważniejszych czyn
ności komórki stanowi rozmnażanie się jej, 
czyli dzielenie. Kom órka jajowa, dzieląc 
się, wytwarza całe gi'upy komórek, z któ
rych buduje się ciało organizmu. Dlatego

też wykrycie czynników, warunkujących 
proces dzielenia się komórek, stanowiący 
pierwszy moment w życiu zarodka, może 
dać niejednę wskazówkę co do ogólnego 
rozwoju tego ostatniego.

W  tym właśnie kierunku rospoczął bada
nia znany uczony niemiecki, prof. E . Pflii- 
ger '). S tarał się on wykryć, czy siła cięż
kości wpływa na dzielenie się komórek, 
a przez to otworzył nowe pole badań i po
budził umysły innych uczonych do bliższe
go zastanowienia się nad tem pytaniem. J a 
ko m ateryjał służyły Pfiiigerowi ja ja  żabio, 
składające się z dwu, nierównej wielkości, 
półkul: m niejszej, ciemnej, zabarwionej
i większej, jasnej, barwnika pozbawionej. 
Połączywszy środki powierzchni dwu tych 
półkul, otrzymujemy tak zwaną oś jajow ą 
(fig. lo s ) ,  która w jajkach  zapłodnionych 
i swobodnie w wodzie pływających, przyj
muje kierunek pionowy, przyczem część 
ciemna, której środek zowie się biegunem 
zwierzęcym (o) zwróconą je s t ku górze, 
część zaś jasna, zawierająca biegun roślinny 
(s), zwróconą jest ku dołowi. Środek cięż
kości ja jk a  leży na osi jajowej, bliżej biegu
na roślinnego, z czego wnosić możemy, że 
substancyje, część jasną stanowiące, mają 
większy ciężar właściwy, aniżeli te, z któ
rych składa się część ciemna. Kiedy jajko 
zapłodnione dzielić się poczyna, pierwsze 
dwie płaszczyzny podziału idą pionowo 
i przecinają się wzajemnie pod kątem pro
stym, według linii, stanowiącej zarazem oś 
jajow ą, a w ten sposób jajko dzieli się na 
cztery równe części. Trzecia płaszczyzna 
podziału jes t poziomą, a więc prostopadłą 
do dwu pierwszych, przecina jednak jajko 
nie według równika, lecz bliżej bieguna 
zwierzęcego, tak, że w rezultacie otrzym u
jem y osiem nierównych części: cztery mniej
sze, tak zwane zwierzęce, u góry i cztery

759

‘) E. Pfliiger, Ueber den Eiufluss der Schwerkraffc 
auf die Theilung der Zellen. Archiv f. d. ges. Phy- 
siologie Bd XXXI 1883.

T enże:,,Ueber den Einflusa der Schw erkraft auf 
die Theilung der Zellen und auf die Entwicklung' 
des Embryo. 2  Abhandlung. Archiy f. d. ges. Phy- 
siologic. Bd XXXII 1883.
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większe czyli roślinne, u dołu. Takim  jest 
przebieg przewężania się czyli segmentacyi 
w warunkach norm alnych, Pfluger zaś przy
mocowywał ja jk a  w ten sposób, że oś ich ja 
jow a nie biegła pionowo, lecz stanowiła 
z kierunkiem  tym  pewien kąt; pomimo to je 
dnak pierwsze dwie płaszczyzny podziału 
szły zawsze pionowo. Pfluger wywniosko
wał z tego, że siła ciężkości odgrywa ważną, 
rolę przy dzieleniu się ja jk a  i że wogóle wy
wiera ona wielki w pływ na organizacyją.

W krótce po pojawieniu się hypotezy Pflii- 
gera, kilku innych uczonych, ja k  Born, 
Roux, Rauber, przedsięwzięli szeregi do
świadczeń w celu zbadania słuszności tój hy
potezy. Z doświadczeń Borna ') nad ja j 
kami żaby wynika, że gdy ja jk o  nie może 
swobodnie się obracać, w tedy jąd ro  zapło

dnione wraz z otaczającą protoplazm ą tw ór
czą, jako  właściwie lżejsze, zmieniają swo
je  położenie, starając się zająć najwyższy 
punkt ja jka . Roux 2) poddaw ał ja jk a  dzia
łaniu siły odśrodkowej tak  regulow anej, że 
dowolnie skierowana oś jajow a zachowywa
ła swoje nadane je j pierwotnie względem 

j a jka położenie. Ja jk a  rozw ijały się w ta

•) G. Born, Ueber den Einflnss der Schwere auf 
das Froschei. Yerhandlungen der mediciniscLen 
Section der schlesisehen Geselschaft fiir ra terland i- 
sche Cultur, Lieferung vom 4 A pril 1884. Separat- 
abdruek aus der Breslauer arztlichen Z eitschrift 
Nr 8 .

2) W ilhelm Roux, Ueber die Entw iekelung der 
F roscheier bei Aufhebung der richtenden W irkung 
der Schwere. Separatabdruek aus der Breslauer 
arztlichen Zeitschrift N r 6 , 1884.

kich w arunkach doskonale, pierwsza płasz
czyzna podziału szła zawsze w kierunku osi 
jajow ój, bez względu na położenie tej osta
tniej w przestrzeni, z czego Roux wniosku
je , że siła ciężkości nie wywiera wpływu na 
kierunek płaszczyzn dzielenia, że natomiast 
w samem ja jk u  spoczywają wszystkie siły 
rządzące jego normalnym rozwojem. B ar
dzo ciekawe są również doświadczenia Rau- 
bera *), który przymocowywał ja jk a  pstrąga 
w  ten sposób, że tarczka zarodkowa skiero
waną była na zewnątrz linii pionowej; wte
dy rospoczynały się szczególne ruchy obro
towe zawartości,jajowej, przyczem tarczka 
starała się znów zająć swoje norm alne na 
linii pionowej położenie. Gdy ruchom tym 
przeszkadzano, ja jko  nie rozwijało się nor
malnie, w niektórych razach tarczka przed
staw iała cienką warstwę rospostartą na żółt
ku, przyczem nie można było zauważyć na
wet śladu dzielenia się ja jka, w innych znów 
razach tarczka w dziwny jak iś sposób zmie
nioną była. R auber robił także doświad
czenia z przyrządem odśrodkowym, na któ
rym  ja jk a  rozwijały się zupełnie normalnie, 
pomimo to, że siła ciężkości była tu zniesio
ną, przyczem tarczka zarodkowa zajmowała 
zawsze położenie dośrodkowe, pozostała zaś 
część — odśrodkowe. Rauber wyprowadza 
wniosek, że siła ciężkości zastąpioną być 
może przez siłę odśrodkową i że wogóle nie
zbędną jes t jakaś siła zewnętrzna, kierująca 
dzieleniem się jajka. Pod tym względem 
Rauber zgadza się poczęści z Pflugerem: 
obaj upatru ją  przy dzieleniu się ja jk a  ko
nieczność jakiejś zewnętrznej, kierującej 
siły.

Jeszcze przed ukazaniem się prac powyż
szych Borna, Rouxa i Raubera, prof. Oskar 
H ertw ig, zainteresowany ciekawemi odkry
ciami Pflugera, zwrócił uwagę na następu
jącą  okoliczność. Gdyby rzeczywiście siła 
ciężkości wpływała bespośrednio na k ieru
nek dzielenia się ja jka  znaczyłoby to, że tak 
ważny proces bijologiczny znajduje się 
w bespośredniej zależności od zewnętrznej

')  A. Rauber, Schwerkraftyersuehe an Forellen- 
eiern. Beriehte der naturforschenden Geselschaft zu 
Leipzig, 12 Febr. 1884.
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mechanicznej siły. A le oto H ertw ig rzuca 
myśl, że substancyje jajow e, które, jak  po
wiedzieliśmy wyżśj, posiadają niejednako
wy ciężar właściwy, pod wpływem siły 
ciężkości układają się z konieczności zawsze 
w pewnym określonym wzajemnym stosun
ku i że ten to stosunek ich ułożenia warun
kuje kierunek płaszczyzn dzielenia. Jeżeli 
takiem tylko jest działanie siły ciążenia, 
w takim razie zjawisko to nie przedstawia 
nic osobliwego, jes t zaś tylko szczególnym 
wypadkiem ogólnego praw a. W  doświad
czeniach Pfliigera, ja jk o  nie mogło swobo
dnie się obracać i przyjąć położenia, w któ- 
rem oś jajow a stoi pionowo, przypuścić za
tem można, według H ertw iga, że wtedy sub
stancyje jajow e zmieniły swoje położenie, 
sprowadzając znów środek ciężkości ja jka  
na jednę prostą liniją z jego najwyższym 
punktem, a zmieniona w ten sposób oś ja jo 
wa znów zajmuje pionowe położenie. Na 
dowód prawdziwości swój myśli, Hertw ig 
wskazuje ja jk o  kurze, w którem tarczka za
rodkowa zajmuje zawsze najwyższy punkt, 
niezależnie od położenia samego jajka.

(dok. nast.)

OSTATNI E l  PODROŻY
PO EKWADORZE

PRZEZ

Jana Sztolcm ana.

Cz. II, O TO C ZEN IE CZŁO W IEKA  
w EK W A D O R ZE.

(Ciąg dalszy).

Obok powyżej wymienionych zwierząt 
domowych czysto amerykańskiego pocho
dzenia, spotykamy w Ekwadorze inne, spro
wadzone z Europy przez hiszpanów. Ame
ryka pod względem roślin uprawnych, jeże
li nie wyrównała, to przynajm niej znako
micie zbliżyła się do starego lądu, któremu 
w zamian za pszenicę, jęczmień, trzcinę cu
krową i inne pierwszorzędnej wartości ro

śliny, dała kartofle i kukurydzę; niewiele 
jednak przysłużyła nam się swemi zwierzę
tami domowemi, gdy w zamian dostała inne 

| niepospolitej użyteczności: wół, koń, osieł, 
j baran, a pomiędzy drobiem kury nie posia

dają równych sobie na nowym lądzie. To 
też zdobywcy, widząc brak zwierząt, które- 
miby można było zastąpić europejskie ga
tunki, nie omieszkali ich sprowadzić,a szyb
kie rospowszechnienie się tych zwierząt na- 

j wet między indyjską ludnością, najwymo
wniej świadczy o ich użyteczności. W idzie
liśmy już, że koń, muł i osieł zastąpiły lamę 

j w znaczeniu bydląt jucznych, a baran wy
parł ją  ze stanowiska wełnodajnego gatun
ku. Bliższy rzu t oka na rasy domowych 
zwierząt starolądowego pochodzenia zapo
zna nas z ich większą lub mniejszą użytecz
nością dla dzisiejszego mieszkańca nowego 
lądu.

Bydło rogate. W  pierwszej części niniej
szej pracy zaznajomiliśmy się już  nieco z ra
są pomorską rogatego bydła. Na Pomorzu 
jednak hodowla bydła, acz wysoce rozwi
nięta, nie stoi na takim  stopniu, ja k  w są
siednim regijonie Sierry, co z jednej strony 
przypisać należy znaczniejszym obszarom 
pastwisk, a z drugiej brakowi pasorzytnej 
muchy (Oestrus), o której poprzednio wspo
mniałem. W zględny nawet stosunek ilości 
bydła rogatego do liczby mieszkańców jest 
większy w Sierra niż na Pomorzu, o czem 
łatwo nas przekona fakt, że to ostatnie po
trzebuje wypełniać braki na własną potrze
bę sprowadzaniem wołów z wnętrza kraju.

Rasa serrańska i punowa bydła rogatego 
tem się różni od pomorskiej, że ma szerść 
dłuższą, rozwijającą się często w rodzaj sto- 
j ącej grzywy na grzbiecie, a rogi nie tak 
w ty ł podane. Jest nadto bardziej krępa 
i silniej zbudowana, na nogach nieco krót
szych. Różnice te powstały zapewne nie 
pod wpływem wyboru sztucznego, lecz 
wprost dzięki działaniu bespośredniemu wa
runków klimatycznych i topograficznych. 
Barwy też (maść) najczęściej spotykane są 
różne: do najpospolitszych należy czarna, 
brudnobiala (barroso krajowców), oraz bru
natna z jasną szeroką smugą wzdłuż grzbie
tu, jak  u bydła z rasy Schwitz. Często też 
spotyka się maść ruda, graniasta, gdy czy
sto biała je s t rzadkością.
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Zwrócę tu  uwagę czytelnika na  wielką 
łatwość hodowania wszelkich zw ierząt do
mowych traw ożernych, jak ą  posiada miesz
kaniec Ekw adoru lub P eru , a to dzięki b ra
kowi wybitnych pór roku. Tem peratura 
średnia w różnych epokach roku, w aha się 
tam w bardzo małych granicach, a jedyną 
wybitniejszą różnicą pór roku jes t mniejsza 
lub większa ilość spadłego deszczu. Dzięki 
tej okoliczności usuwa się wszelka potrzeba 
obór dla zimowego przechowania bydła, a co 
je s t rzeczą jeszcze ważniejszą, całoroczna, 
jednociągła obfitość zielonej paszy. Rolnik 
więc ekwadorski nie potrzebuje ani obór 
budować, ani podściołki gromadzić, ani tra 
wy kosić, suszyć i w stogi zbierać, ja k  to 
czyni europejski hodowca.

P rzy  tak  ułatwionej hodowli rogatego 
bydła, nic dziwnego, że am erykański hodo- 
wca wielką doń wagę przywiązuje, skoro te 
same, a może i większe korzyści otrzym uje, 
co i europejski rolnik. Mięso tam ja k  i u 
nas stanowi podstawę kuchni; skóry w czę
ści garbowane na miejscu, służą na wyroby 
siodlarskie, szewckie i inne, a w części w su
rowym stanie, eksportowane są do Europy. 
Mleko obraca się prawie wyłącznie na sery, 
gdyż fabrykacyja masła tam  prawie nie 
istnieje, a użycia śmietany wcale nie znają, 
zupy zaś lub inne potraw y zaprawiane by
wają serem. Jako bydlę pociągowe, wół 
ekwadorski ma mniejsze może znaczenie, niż 
u nas, wewnątrz bowiem kraju , dzięki bra
kowi kołowej komunikacyi, ruch towarów 
odbywa się na grzbietach mułów; niemniej 
jednak  skutecznie używają wołów do uciąż
liwej orki na skłonach gór. Bardzo też czę
s t o  spotkać można woły, użyte jak o  juczne 
bydlęta. Ładunek wołu, umocowany w dwu 
sztukach, zwanych przez krajowców „ter- 
cios“ na odpowiedniej podkładce („apare- 
jo “), chroniącej od poranienia, dochodzi 
zwykle 2 0 0  funtów hiszpańskich, wyrówny
wa więc ładunkowi niezłego m uła. W ół 
ma tę przewagę nad mułem lub koniem, że 
dzięki rozdwojonym kopytom, nie ślizga się 
tak  łatwo na pochyłych, a przez deszcz roz
moczonych drogach, piąć się więc może bes- 
piecznie po bardziej strom ych skłonach, ani
żeli muł lub koń. Ładunek przeto, szcze
gólniej jeżeli je s t kruchy, bespiecznićj do
chodzi na grzbiecie wolu, nieulegającego

tak  częstym pośliźnięciom i upadkom, jak  
koń lub naw et muł. Ta okoliczność skło
niła pewną jejm ość w P e ru  do używania 
wołu jako  wierzchowca, podczas silnych 
deszczów, które zamieniają drogi na trudne 
do przebycia szlaki: na tym dziwnym wierz
chowcu odbywała ona podróże, wolniej 
wprawdzie, ale bespieczniej, niż na grzbie
cie konia lub muła.

Bydło rogate chowa się wewnątrz Ekw a
doru w stanie napół dzikim, rzadko kiedy 
widując ludzi, oprócz pasterzy, którzy nad
zór nad niem mają. Obszerne wyżyny, zwa
ne przez miejscową ludność „param os“, ros- 
ciągające się powyżej granicy roślinności 
drzewiastej, pokiyte traw ą kordylijerską 
(Stipa), oraz pewnym gatunkiem Carexu (?) 
dostarczają pastwisk, których jakość pozo
stawia wprawdzie wiele do życzenia, lecz 
których obszar zato jes t bardzo znaczny, po
zwalający na znakomity rozwój hodowli by
dła. W  tych zaś majątkach, które leżąc ni- 
żćj, przytykają do leśnych płatów, oczysz
czono znaczną część lasów, aby zdobyte tym 
sposobem przestrzenie obrócić na pastwiska. 
Ponieważ miejsca takie Są bardzo rzadko 
zamieszkane, bydło więc widuje tylko od 
czasu do czasu swych pasterzy, lub prze
jezdnych podróżnych, gdy m ajątek taki 
przecina jak a  droga znaczniejsza. Ten brak 
obcowania z ludźmi rozwija w bykach, 
a często i w krowach niezwykłą złośliwość, 
którą atakami! na przejezdnych manifestują. 
Częste wypadki, kończące się nieraz śmier
cią nieszczęśliwego podróżnego, czynią wę
drówkę w regijonie pastwisk alpejskich 

j dość niebespieczną, osobliwie zaś w razach, 
gdy przejezdny dosiada jakiegoś niezwro- 
tnego, leniwego lub zmęczonego wierzcho
wca.

Bydło, ja k  i na Pomorzu, zostaje pod nad
zorem pasterzy (vaqueros), których liczba 
zależy od rosciągłości majątku, oraz ilości 
inwentarza. Zwykle są to indyjanie, dosko
nale obznajmieni ze swem rzemiosłem, na 
których głowie leży pilnowanie krów ciel
nych, dojenie mleka i fabrykacyja serów. 
C ielęta trzyma się w zagrodzie, obok chału
py pasterza zbudowanej, dokąd raz na dzień 
dopuszcza się matki dla wydojenia. Reszta 
zaś bydła, a mianowicie krowy jałowe, wię
ksze cielęta, byki lub woły włóczą się samo-
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pas w dalszych zakątkach m ajątku, dzicze
jąc od młodu dla braku ludzkiego widoku.

Aby jednak  kontrolę nad przybytkami 
i ubytkami w bydle zachować, każdy m ają
tek urządza zwykle raz na rok tak zwane 
„rodeo de ganado“ *J, które polega na tem, 
aby wszystko bydło z całego m ajątku zgro
madzić w jednej zagrodzie, co stanowi ope- 
racyją nadzwyczaj trudną i niebespieczną, 
wziąwszy na uwagę dzikość bydła. Taki 
spis w większych majątkach, liczących 20 0  

lub więcej głów bydła, trw a zwykłe parę ty
godni, a niekiedy przeciąga się i do miesią
ca, w wypadkach mianowicie, kiedy w prze
ciągu dw u lub trzech lat zaniedbano bydła 
zgromadzać, wówczas bowiem bydło rospra- 
sza się po różnych odległych wąwozach i gę
stwinach majątku, skąd niełatwo je s t ruszyć 
byki trzyletnie, które nigdy jeszcze na swych 
rogach lassa nie poczuły. „Rodeo“ jest nie
jako świętem domowem, rodzajem zabawy, 
podobnej do walki byków; zwykle się też 
kończy poranieniem paru  koni, niekiedy lu 
dzi, a nawet i wypadki śmierci bywają skut
kiem tej operacyi. W  Październiku 1883 
roku, miałem okazyją przyjrzeć się w je 
dnym z majątków okolicy miasteczka Chun- 
clii, w jak i to się sposób podobna operacyja 
odbywa; nie odrzeczy więc będzie podzielić 
się tem z czytelnikiem, dając mu treściwy 
opis.

M ajątek Paccha 2) położonym jest na je 
dnym ze skłonów wygasłego wulkanu Asu- 
ay, zajm ując dość obszerną kotlinę, którćj 
dno było niewątpliwie przed niedawnym je 
szcze stosunkowo czasem, dnem niewielkie
go jeziora. K otlinę tę otaczają półkolem 
wysokie góry, pokryte w znacznej części la
sem, wśród którego tu i owdzie odbija się 
świeża zieloność pastwisk, przez wypalenie 
lasu utworzonych. Równe dno kotliny, li
czące około wiorsty kwadratowej powierz
chni, pokrywa bardzo bujna traw a, czyniąc 
z tego kaw ałka tak  nazwany „potrero de 
ceba“ czyli pastwisko przeznaczone na tu-

') Rodćar hiszp.—otoczyć.
J) P a c c h a  znaczy po indyjsku „kąpiel11, są tam 

bowiem ślady dawnej sztucznej sadzawki, w której 
ostatni z Inkasów Atahuallpa kąpieli używał.

czenie bydła. Tutaj raz na rok gromadzi 
się kilkadziesiąt sztuk wołów, które w ciągu 
dwu miesięcy dochodzą odpowiedniej tuszy, 
aby je  do Guayaquilu na sprzedaż odstawić 
było można. W bliskości tego doskonałego 
pastwiska wznosi się na niewielkiem wzgó
rzu „casa de la hacienda11 czyli dom zamiesz
kany zwykle przez głównego pasterza („ca- 
poral“); w dali zaś widać jeszcze kilka in
nych chat rosproszonych po skłonach gór, 
a zamieszkanych przez kilku innych paste
rzy, których liczba w Paccha dochodzi 7 
czy 8 . Ponieważ Paccha liczy około 8000' 
wzniesienia nad poziomem morza, rośliny 
więc stref umiarkowanych udają, się tu do
skonale; widać po skłonach tu i owdzie nie
wielkie pola kukurydzy, kartofli, bobu, faso
li, grochu i innych.

Rodzina właścioiela Pakczy (tak czytać 
należy) zamieszkiwała w sąsiednim majątku 
Guabalcon, położonym znacznie niżój, tak, 
że w nim trzcinę cukrową przeważnie u p ra 
wiają. Stąd wyruszyliśmy pewnego pię
knego dnia w drugiej połowie Października 
1883 roku, kawalkatą, złożoną z jakich pię
tnastu osób, między któremi przynajmiej 
połowa płci pięknej. Za nami ciągnęła służ
ba, poganiając paru osiołków, obładowa
nych naczyniami kuchennemi, zapasem ży
wności, drobiem; nie zapomniano też o spo
rej baryłce „anisado“ (anyżówki), która sta
nowi niezbędny środek ekscytujący przy 
wszystkich zabawach i robotach. Pięliśmy 
się zwolna po stromej drodze, prowadzącej 

j do Paccha, zatrzymując się tylko niekiedy 
dla wypicia kieliszka anyżówki, który zro
biwszy koło, wracał do sakw. Po godzin
nej blisko jeździe stanęliśmy w domu ha- 
ciendy, gdzieśmy zajęli dwie izbypodobniej- 
szc do składów narzędzi rolniczych i zboża, 
niż do miejsc mieszkalnych.

Zauważyłem, że dom oparkaniono świeżo 
mocnym płotem, dla uniknięcia przykrych 
wypadków z dzikiem bydłem, zdarzało się 
bowiem przedtem, że rozjuszone byki wpa
dały nieraz do środka izb, trzymając w sza
chu płeć piękną i dzieci, które zaledwie czas 
miały na strych się schronić. Obok też 
wzniesiono na czterech palach wysoką estra
dę, przeznaczoną dla pań, które z tego bes- 
piecznego miejsca, mogły się swobodniej
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przypatryw ać trudnej operacyi zaganiania 
bydła.

Towarzystwo nasze powiększyło się dnia 
tego o kilka jeszcze osób przybyłych z są
siedztwa, a mających także brać udział 
w „rodeo“ . Mieściliśmy się więc w dwu 
ciasnych izbach, ja k  mogliśmy, śpiąc poko
tem na tapczanach i na ziemi. P rzez resztę 
dnia butelka „anisado“ nie próżnowała, 
a kieliszek zataczał całe szeregi kół i linij 
krzyw ych aż do samego pójścia na spoczy
nek, mnie tylko jak o  chorego, uwolniono od 
tćj operacyi.

D nia następnego od samego rana, rospo- 
częło się zaganianie bydła. B rało w tem 
udział siedmiu czy ośmiu indyjan pasterzy 
(pieszo) oraz dwu synów gospodarza i dwu 
innych ichmościów konno. W szyscy uzbro
jen i byli w arkany z wołowego surowca 
skręcane. Z bydłem, pasącem się w bliż- 
szem sąsiedztwie zagrody, wznoszącej się 
obok naszego domu, niewiele jeszcze było 
do roboty, gdyż były to sztuki bardziej 
swojskie i przyzwyczajone do tego; zapę
dzano je  więc zwykłe partyjam i po kilka 
głów;. Już  i tu  jednak  zdarzyło się kilka 
sztuk nieukróconych, którym  trzeba było 
laso na rogi zarzucać i do zagrody pro
wadzić.

Gdy na taką sztukę trafią, puszczają na 
nią psy, które obskoczywszy ofiarę, skubią 
j ą  zwykle w nogi, a niektóre odważniejsze 
czepiają się i nozdrzy. Rozjuszony zwierz 
staje niekiedy, aby się bronić napastnikom, 
a wówczas albo który z indyjan pieszo go 
dodania i laso na rogi zarzuca, albo też któ-CT
ryś z konnych’ tego dokonywa. Bywa też 
bardzo często, że laso padnie nie na rogi, 
lecz na szyję lub w pół ciała, wówczas więc 
stara ją  się go przywiązać do jakiego pieńka 
lub krzaka, a zarzuciwszy drugie laso na ro
gi, pierwsze zdejm ują i także na rogi zakła
dają. Zwykle bowiem prowadzą bydlę na 
dwu postronkach, jeden  z nich trzym a in
dyjanin, idący przodem, a drugi — jego to
warzysz, powstrzymujący rozjuszonego zwie
rza, które okazuje ciągłą ochotę wzięcia na 
rogi idącego przodem. Zarzucenie łasa dzia
ła  na bydlęta, nieprzyzwyczajone do tego, 
tak gwałtownie, że niektóre sztuki z furyi 
jedynie, dostają nerwowego drżenia na ca-

łem ciele i nieżywe, jak  piorunem rażone, 
padają.

Indyjanie z Paccha mają sławę doskona
łych „vaqueros'‘. W  samej rzeczy, ten kto 
ich widział dzień po dniu uganiających się 
po nierównym, a często bardzo stromym 
gruncie, za napół dzikiem bydłem, kto mógł 
podziwiać ich zręczność w rzucaniu pętli 
i ich zimną krew  wobec rozjuszonych by
ków, zrozumie tylko całą trudność zadania, 
jak a  na ich głowie spoczywa. Ileż to razy 
w ciągu jednego „rodeo“ zdarzy się każde
mu z nich znaleść się w miejscu otwai-tem 
oko w oko z rospasanem do ostatecznej fu
ryi zwierzęciem? Byłem sam świadkiem, 
ja k  olbrzymi i najdzikszy z byków przez 
psy osaczony, rzucił się w pełnym galopie 
na jednego z indyjan wśród otwartej równi
ny. Wszyscy obecni wydali krzyki zgrozy, 
sądzili bowiem, że nieszczęśliwy śmierci nie 
uniknie! Przytom nyjednak człowiek w chwi
li już, gdy go byk miał rogami chwycić, rzu
cił się przed nim na ziemię, a głupi zwierz 
przesadziwszy przez niego poszedł sobie da
lej. Podobne sceny powtarzają się dość 
często. Tylko z takimi ludźmi można do
prowadzić skutecznie do końca trudne zada
nie zgromadzenia dzikiego bydła w jednej 
zagrodzie. Wytrzymałości tych indyjan, 
oraz ich zręczności w rzucaniu lassem, za
wdzięczamy zdobycie pięknego egzempla
rza tapira, który dziś zdobi Gabinet Zoolo
giczny warszawski.

Znakomicie też pomagali indyjanom dwaj 
synowie gospodarza, mający sławę najlep
szych jeźdźców i najzręczniejszych lasserów 
w okolicy. Starszy szczególniej, imieniem 
Scypion odznaczał się nieustraszonością 
i dzielnem władaniem pętlą. Co pewien 
czas widzieć go można było, ja k  na rączym 
rum aku pędził przed którym z dzikich by
ków, prowadząc go uwiązanego za rogi do 
lassa, którego drugi koniec zakręcał na łęku 

| z przodu siodła. Pewnego dnia wrócił na 
koniu ze zranionem udem, byk wpakował 
róg biednemu zwierzęciu na parę cali głę- 

1 boko. Innym  znów razem, koń nie wytrzy
mał naprężenia lassa i padł na bok, a jeź
dziec wraz z wierzchowcem pociągnięci zo
stali na przestrzeni kilkudziesięciu kroków 
i gdyby nie pęknięcie lassa, Scypion pewnie- 

j by śmierć poniósł.
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W  miarę, ja k  postępowało zgromadzanie 
bydła w zagrodzie, robota stawała się coraz 
to trudniejszą, gdyż pozostawały sztuki naj
dziksze i w najbardziej odległych zakąt
kach m ajątku przebywające. Niełatwą 
rzeczą było ruszyć je  z wielkiej gęstwiny 
i bez psów nicby tu pewnie poradzić nie 
można było. Jednocześnie zaś trzeba było 
puszczać sztuki zgromadzone już  w zagro
dzie, na paszę, choćby przez parę godzin 
dziennie. Aby więc nie rozłaziło się na no- 1 

wo, obstawiano je  dziećmi indyjskiemi istra- | 
chami, podobnemi do tych, jakie u nas na 
wróble stawiają i rzecz dziwna, że te byki 
wczoraj jeszcze tak dzikie i nieukrócone, 
pasły się spokojnie pod nadzorem jakich 
sześciorga dzieciaków, którym najmniejszej 
szkody nie starały się wyrządzić. Na noc 
spędzano je  znowu do zagrody (,,corral“).

Gdy ju ż  wszystko bydło zgromadzonem 
zostało, przystąpiono do spisania inwenta
rza, oraz do znaczenia żelazem nowych 
przybytków. Jednocześnie oddzielono kil
ka wołów i byków, które puszczono na wy
borowe pastwisko („potrero de ceba“), skąd 
za dwa miesiące, dostatecznie utuczone, po
pędzone zostaną do Guayaquilu na sprze
daż.

Niektórzy z właścicieli ziemskich, sami 
odstawiają woły na rynek Guayaquilski, in
ni zaś odprzedają je  kupcom miejscowym 
lub przybyłym  z Pomorza. Transportowa
nie bydła odbywa się partyjam i z 2 0  do 10 0  

sztuk, stosownie do zamożności kupca lub 
właściciela. Pędzenie takiego stada nie
sfornego przedstawia ogromne trudności 
i żal bierze patrzeć na biednych indyjan pa
robków, jak  pod palącemi promieniami ró
wnikowego słońca, uganiać się muszą pieszo 
za rozłażącemi się na różne strony wołami; 
a gdy nieszczęście zdarzy, że która sztuka 
zginie na noclegu lub w drodze, indyjanin 
swem mieniem, a gdy go nie posiada, swą 
pracą płacić musi za stratę. Jadąc w porze 
suchej z Pomorza do wnętrza kraju, często 
zdarza nam się napotykać takie partyje, 
a wówczas niechcąc guza szukać, usuwać 
się musimy przezornie na stronę, gdyż nie
jeden byk w stadzie, należy do kategoryi 
„bravos“ (dziki, zły) i mógłby nas nieświa
domych poczęstować niebespiecznem bo
dnięciem.

Skóry wołowe w znacznej części zużyte 
zostają po wygarbowaniu lub naw et w po
staci surowca na miejscu, gdzie idą na fa- 
brykacyją siodeł, munsztuków, obuwia, po
stronków („lassos'1) i innych przedmiotów. 
Garbarnie rosproszone są po całym kraju, 
najliczniej jednak spotykają się w okolicach 
m. Cuenca, skąd podeszwa posiada sławę, 
pomimo, że je s t tylko napół wygarbowana. 
Część zaś skór surowych, zostaje przez kup
ców nabytą i odstawianą do Gua.yaquilu, 
skąd je  wysyłają do Liwerpoolu, H am bur
ga i innych portów europejskich. W  każ
dym razie, skóry stanowią bardzo nieznacz
ną pozycyją w' wywozowym handlu Ekw a
doru, który nie może nawet rywalizować 
pod tym względem z A rgentyną lub Yene- 
zuelą.

(d. c. nast.)

Korespondencyja I h e c l w i a i a ,

Z j a z d  a r c h e o l o g i c z n y  w e  L w o w i e  
(9— 11 Września 1885 roku). Zadaniem pierwszego 
u nas zjazdu archeologicznego, który  się odbył we 
Lwowie 9—11 Września r. b., byio rospoznanie za
bytków przedhistorycznych, oraz pamiątek h isto
rycznej przeszłości dwu ludów, które, zamieszkując 
oddawna jeden wspólny obszar gieograficzny, do
tychczas nader mało się pod tym  względem pozna
wały. Odbył się ten zjazd pod przewodnictwem po
wołanych na krzesło prezydyjalne prezesa Akademii 
umiejętności dra  J. Majera i biskupa stanisławow
skiego dra Ks. J . Pełesza. Na wice-prezesa obrano 
pr. M. Sokołowskiego, na sekretarza p. G. Ossow
skiego i do biura prezydyjalnego pr. L. Ćwiklińskie
go. Odczyty i dyskusyje odbywały się w dwu języ
kach: polskim i rusińskim. Obejmowały one kwestyje, 
które, według treści dzielą się na dwie kategoryje: 
z zakresu archeologii historycznej i przedhistorycz
nej. Pomijając odczyty kategoryi pierwszej, w któ
rych rosprawiano głównie o rozwoju sztuki na Rusi 
(odczyt Woje. hr. Dzieduszyckiego) i o środkach 
obrony dawnego miasta Lwowa (referat radcy Wid- 
mana), referaty  dotyczące kwestyi dziejów przedhi
storycznych, przedstawione były przez pp. G. Ossow
skiego, A. H. Kirkora, Ziemięckiego i Szaranie- 
wicza.

Przedm iotem referatu p. G. Ossowskiego było roz
wiązanie pytania, postawionego przez Komitet orga
nizacyjny Zjazdu „Czy istnieje różnica pomiędzy 
wykopaliskami Rusi a wybrzeży Wisły1'. Wymię-
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niwszy rodzaje zabytków poznanych dotychczas na 
wybrzeżach Wisły, a z drugiej strony na przestrze
ni dzisiejszej Galicyi, zastanowiwszy się nad ich cha
rakterem  archeologicznym, referent dochodzi do 
przekonania, że pomiędzy jednem i a drugiemi za
bytkam i zachodzą pewne istotne różnice. Uwyda
tniają się one głównie w zwyczajach pogrzebowych, 
w urządzaniu cmentarzysk, oraz w budowie samych 
grobów. Gdy bowiem, na całem Powiślu, poczyna
jąc  od części górnej ko ry ta  W isły aż do je j ujścia, 
czyli do Bałtyku spotykam y tego rodzaju zabytki, 
jak  ciałopalne mogiły kamienne, takież cm entarzy
ska z grobam i kamiennemi skrzynkowem i i łączą- 
cem isię z niem i grobam i podkloszowemi i kam ienia
mi ustawianemi, oraz cm entarzyska z urnam i odo- 
sobnionemi, a z nieciałopalnych,—groby rzędowe, to 
formą panującą pomiędzy zabytkam i grobowemi Ru
si są kurhany ziemne, które byw ają ciałopal
ne i nieciałopalne i obok których w ystępują także 
w tej krainie stare groby kam ienne nieciałopalne, 
takież groby kam ienne płytowe, a nakoniec rozm ai
te, mniej w ybitne cm entarzyska ciałopalne i niecia
łopalne. W tych  tedy zabytkach leży różnica za
sadnicza pomiędzy Powiślem a Rusią. W skazują 
one nader wyraźnie, że ludy obu tych  krain  używa
ły zupełnie różnych form obrzędowych przy  grze
baniu ciał zm arłych i różne zachowywały przy  tem  
zwyczaje, wypływające z różnicy pojęć i obyczajów 
społecznych. Mniejsze dotychczas uw ydatniają się 
różnice w zabytkach, odkry tych  w jaskiniach, lecz 
te ostatnie tak  mało dotknięte zostały przez współ
czesne badania archeologiczne na Rusi, że nie dały 
jeszcze dostatecznego m ateryjału  dla porównywania 
ich z obficie zdobytym tego rodzaju m ateryjalem  le
wego wybrzeża Wisły, pochodzącym z jask iń  okolic 
Krakowa i Ojcowa. Pom ijając nakoniec zabytki na- 
wodniskowe czyli palafitowe, k tórych na Powiślu le
dwo ślady pierwsze odkryto, a na Rusi nie spostrze
żono dotychczas wcale, o zabytkach znajdowanych 
na szańcach i grodziskach, można powiedzieć, że 
przedstaw iają one różnice drugorzędne, miejscowe; 
w zabytkach zaś, pochodzących z osad przedhisto
rycznych, prawie żadnej charakterystycznej różni
cy dopatrzeć niepodobna. Obok te„ro wszystkiego, 
zaznaczyć również należy i pewne dość wybitnie 
występujące cechy wielkiego podobieństwa w zabyt
kach wyrobów z bronzu, szkła i  początkowego żela
za, znajdowanych tak  na Rusi ja k  i na Powiślu, j 
Ostatecznie tedy można powiedzieć, że o ile badania j  

dotychczas dokonane, dały nam możność rospozna- j  

nia zabytków przedhistorycznej przeszłości Powiśla ! 
i Rusi, krainy te  widocznie zaludnione już były od 
czasów neolitycznych. L udność, zamieszkująca 
przedhistoryczne te obszary, różniła się najw yra
źniej pod względem paleoetnof tu ycznym; lecz ludy 
obu tych  obszarów, m iały jedno wspólne źródło ze
w nętrznej swej cywilizacyi, skąd czerpały wszystkie 
zabytki te, k tóre stanowiły przedm ioty kunsztu ob- j 
cego, zagranicznego i d )  kraju importowanego.

P. A. H. K irkor w odczycie „O zabytkach przed- j  

historycznych wschodniej Galicyi i Pokucia11 po- j  

dał wiele nowego m ateryjału  archeologicznego i po

ruszył liczne kwestyje. Między innemi prostuje re 
ferent dotychczasowe pojęcia, odnoszące się do po
sągu Światowida, jakoby ten znaleziony został 
w Zbruczu, przy ujściu Tajnej i Gniłej, pod zam- 
czyskową górą Miodoborską, u stóp któi ej istniało 
niegdyś miasto Bohod, wskutek czego Lelewel nazy
wa posąg ten bohodzkim. Z podaniem tem  nie zga- 

| dzają się okoliczności miejscowe. Góra bowiem zam- 
czyskowa odległą jest od Zbrucza około 3 kn-, wsku
tek czego, posąg nie mógł być z niej strącony do tej 
rzeki, a ujście Tajnej i Gniłej do Zbrucza, odległe 
jest od miejsca znalezienia posągu o dobrą milę. 
Według badań referenta na miejscu, z zeznań osób, 
które b rały  udział w wydobyciu posągu, lub były 
naocznemi tego faktu świadkami, pokazuje się, że 
posąg znaleziony był u stóp góry Sokolichy, w gra
nicach gruntów wsi Horodnicy, przy pierwszym 

j  w tem miejscu zakręcie Zbrucza, ^odległym od ko
szar finansowych na 300 m ku południowi. Badanie 
samej góry zamczyskowej przekonało, że szczątki 
budowli, istniejące na jej szczycie, nie są wcale po
zostałościami mniemanego zamczyska przedhisto
rycznego, lecz prostemi ruinam i bastyjonu z czasów 
najnowszej sztuki fortyfikacyjnej. Samo wydobycie 
z wody posągu, zawdzięczać należy inżynierowi Ka
zimierzowi Bieńkowskiemu, pod osobistym kierun
kiem którego dokonanem ono zostało w roku 1 '  48. 
Przewieziony następnie do Liczkowiec, posąg ten 
przeleżał tam do r. 1849, w którym  właściciel m a
jątku , p. Zaborowski ofiarował go p. M. Potockiemu, 
a ten  przewiózł go do Kociubińczyk, skąd w r. 1851 
zabrany został i przewieziony do Krakowa przez 
p. T. Żebrawskiego, jako dar dla b. Towarzystwa 
naukowego, dzisiejszej Akademii umiejętności.

P. T. Ziemięcki przedstawiał wyniki swych badań 
dokonanych na Pleśnisku pod Podhorcami, tudzież 
na Kryłosie i Wiktorowie pod Haliczem. Mogiły 
Pleśniska podhoreckiego należą do czasów przejścio
wych od pogaństwa do chrześcijaństwa, czyli do cza
sów już historycznych. W nich bowiem symbole 
pogańskie łączą się w jednym  grobie z chrześcijań- 
skiemi i występują w znacznej ilości wyroby złote. 
Mogiły AYiktorowa i Kryłosu zawierają w sobie 
przedm ioty okresu neolitycznego, czyli kamienia 
gładzonego. Mogiła halicka, w ystępująca śród gro
dziska halickiego, w punkcie najwyższego w zniesie
nia, jest najniewątpliwiej ową podaniową mogiłą 
„Ilałyczyną11 kronik ruskich, mającą względem Ha
licza takie znaczenie, jakie mają mogiły Wandy 
i Krakusa względem Krakowa.

P. Szaraniewicz podał wiadomości o znaleziskach 
dokonanych ostatuiemi czasy na Rusi w ogólności 
a w szczególności w Haliczu. Zaznaczył przytem  
ważność dokumentów pisanych dla topografii przed
historycznej.

Wystawa, urządzona w gmachu Politechniki lwow
skiej, zgromadziła znaczną ilość przedmiotów. Dział 
zabytków przedhistorycznych, był oddzielony od 
pam iątek historycznych. Obejmował on liczne wy
kopaliska, pochodzące z jaskiń, z grobów kamien
nych, z grobów płytowych, z kurhanów, grodzisk 
i nakoniec znaleziska luźne. Najliczniejsze były
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wystawiane przez Akademiją umiejętności w Kra- j  

kowie. Należały one do kilku rodzajów zabytków.
W osobnych pomieszczały sig gablotach tego rodza
ju wykopaliska, które ze względu na terytoryjalne 
znaczenie stanowiły całość pewnych miejscowości, 
jak  np. wykopaliska zdobyte przy badaniu Halicza, 
tudzież naddniestrzaóskie i naddnieprzańskie.W szy- 
stkie te wystawione przedm ioty, rosklasyfikowane 
według właściwych działów i, w m iarę możności, 
w porządku chronologicznym, przedstawiały wielce 
pouczający m ateryjał dla porównania zabytków, 
znajdowanych na Rusi, z zabytkam i licznych otacza
jących ją  krain.

Oprócz odczytów i wystawy, przedsiębrane były 
podczas Zjazdu wycieczki, które się odbyły w mie
ście dla zwiedzenia cerkwi św. Praksedy i cerkwi 
Wołoskiej oraz Muzeum imienia Dzieduszyckich, 
a poza miastem, do Bohorodczan za Stanisławowem, 
'tliały one na celu zapoznanie się z zabytkami sztuki 
rusińskiej, a także ze zbiorami etnograficznemi 
w Muzeum Dzieduszyckich.

Zakończył Zjazd czynności swoje uchwaleniem 
kilku dezyderatów następującej treści: 1 ) aby wzmo
cniono siły konserwatorskie we Lwowie i Krakowie, 
nienaruszając dotychczasowej ich jedności, 2 ) aby 
wyznaczono pewne fundusze na badania przedhisto
ryczne w kraju , 3) aby przy uniwersytecie lwow
skim utworzoną została katedra stata historyi sztu
ki, 4) aby powstały we Lwowie sekcyje archeo
logiczna i historyi sztuki, 5) aby przeznaczano fun
dusze dla wydawnictwa um iejętnych rysunków cer
kiewnego budownictwa rusińskiego i 6 ) aby ikonostas i 
cerkwi w Bohorodczanach uznany był jako pomnik 
krajowy.

G. O.

SPRAWOZDANIE.

H a z s l i n s z k y  F r i g y e s :  A m a g y a r  bi -  
r  o d a l  o m  m o b - f l ó r a j a .  A. K. m. tcrmeszet- 
tudom anyi ta rsu la t megbizasaból irta... (floramchów 
państwa węgierskiego) Budapest 1885, 8 -o str. 280.

Prąd dzisiaj tak modny w całej zachodniej E uro
pie kreślenia krajowych flor dla skrytokwiatowych 
roślin znalazł swój oddźwięk i w Budapeszcie. Nie- 
stety jednak autor pracy tej nie poszedł wcale śla
dem lepszych florystów niem ieckich, którzy pod ' 
każdym względem starają się odpowiedzieć szero- j  

kiemu tem u zadaniu i stworzył rzecz, która ani co i  

do dyjagnoz ani zebrania literatury  nie odpowiada 
swemu celowi. Nie naszą jest rzeczą wchodzić w roz
biór całej flory węgierskiej, jakkolwiek i w tym kie
runku dziełko autora jes t sm utnym  dowodem strasz- i  

negoubóstwa,poświęćmy więc tylko słów kilka florze 
K arpat, obszarowi, k tóry  mam y dziś z Węgrami 
wspólny. Zdawałoby się, że wobec wielu polskich i

i prac na tem polu, przynajm niej obszar ten jako ta" 
ko wyglądać będzie, niestety tutaj właśnie spotyka
my najzupełniejsze rosczarowanie. Pan Hazslin
szky uprościł bardzo swoje zadanie przez zupełno 
pominięcie wszystkiego tego, co tylko Polacy w tym  
kierunku zrobili. Czy przez to powiększył sławę 
węgierskiego imienia, wątpig bardzo, że jednak wie
le przyczynił się do poniżenia własnej naukowej po
wagi, jeżeli kiedykolwiek ją  posiadał, przyznać każ
dy to musi. Pominąwszy już K arpaty wschodnie, 
gdzie i polskie badania są dopiero w zaczątku, to li 
tylko wyjątkowej ignorancyi autora przypisać należy 
nieuwzględnienie tak  wyczerpujących polskich ba
dań nad florą mchów i wątrobowców tatrzańskich. 
Zdawaćby się może mogło, że trudności językowe są 
tego przyczyną, gdyby prace tego rodzaju składają
ce się głównie z wyliczenia łacińskich nazw roślin 
i imion miejscowości, wymagały większej znajomo
ści języka. Gdybyśmy jednak i tę nieprawdopodo
bną przyczynę przyjęli, to jak  sobie wytłumaczyć to 
lekkie traktow anie, praw ie pominięcie połacinie na
pisanej pracy prof. Chałubińskiego nad Grimmiami 
tatrzańskiem i, którą zagraniczny świat uczony z tak  
nadzwyczaj uym przyjął uznaniem.

Praca też Hazslinszkyego (czytaj llaszlinskiego) 
jest więcej objawem madziarskiego patryjotyzmu, 
niż dowodem jakichkolwiek naukowych wiadomości 
autora na tem  polu; czy więc na niej co węgierska 
nauka zyskała, wątpię, stra tą  zaś najniezawodniój 
jes t wsparcie, jakie królewska madziarska Akademi- 
ja  Umiejętności autorowi na wydanie tego dziełka 
udzieliła.

Dr Szyszylowicz.

767

KBONIKA NAUKOWA.

( Technologija).

— U l e p s z e n i e  w f a b r y k a c y i  m y d ł a .  
A lder W right, by usunąć szkodliwe działanie sody 
gryzącej na bieliznę i skórę, dodaje do m ydła soli 
amonijakalnej; kwas soli tej łączy się z sodem wo
danu, pozostawiając swobodny amonijak, który przy 
dalszej przeróbce u latnia się. Oczywiście ulepsze
nie to stosuje się także i do fabrykacyi m ydła pota
żowego- (Engl. Pat. Nr 14681).

.1. 7 ’. }V.

— S p o s ó b  p o k r y w a n i a  ż e l a z a  b e z w o 
d n i k i e m  z a s a d y  ż e l a z a w o - ż e l a z n e j .  
Z naną jest rzeczą, że przedm ioty żelazne pokryte 
warstwą czterotlenku żelaza, nie ulegają zmianie

WSZECHŚWIAT.
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pod działaniem kwasów lub ługów gryzących. Aby 
powłokę taką utworzyć, należy według M. Honig- 
manna, dane przedm ioty w zwyczajnym rostworze 
sody gryzącej (punkt w rzenia 140°C) gotować, przez 
co otrzym ują one m etaliczny wygląd, później zaś 
ogrzewać je  w rostworze sody gryzącej, który  za
wiera w nadm iarze tlenn ik  żelaza (osadzony lub 
rdzę).

Tlennik żelaza rospuszcza się w dość poważnej 
ilości w rostworze wodanu sodowego, k tóry  wre 
przy 140°C. (D. P. N r 32326).

A. F. W.

— U l e p s z o n e  b i e l e n i e  m a t e r y j  r o 
ś l i n n y c h .  By wzmocnić działanie chlorku wa
pna, według G. Lungego, należy dodać do jego ros- 
tworu kwasu octowego lub mrówkowego w niewiel
kiej ilości, albowiem kwas ten  wciąż będzie się 
wznawiać. Najpierw z podchloronu w apnia i kwasu 
octowego powstaje swobodny kwas podchlorawy 
i octan wapnia. Pierwszy rospada się na tlen dzia
łający i kwas solny, który z octanem wapnia tworzy 
chlorek wapnia i kwas octowy, działające ja k  wyżej 
powiedziano. Ulepszenie to  bielenia m a te zalety, j  

że włókna nie są wcale poddane szkodliwemu dzia
łaniu kwasu solnego, a powtóre tw orzą się jedynie 
rospuszczalne związki wapnia, co nie pociąga za so
bą traktow ania kwasem. Używane do tego czasu 
środki pobudzające działanie chlorku wapna, jak  
kwasy: siarczany, solny, szczawiowy, wydzielały 
z niego także swobodny chlor, który działał szkodli
wie nietylko na włókna, lecz także na pracujących 
i maszyny.

Dwutlenek węgla także wydziela kwas podchlora
wy, jednakże stan gazowy u trudn ia  jego zastosowa
nie. (D. P. 31741).

A. F. W.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  NOWOŚ Ć.
P a w l e w s k i  B r o n i s ł a w ,  profesor techno

logii chem. w C. K. Szkole politechnicznej we Lwo
wie Sposoby oceniania wartości nafty. Odbitka 
z Wiad. Farm aceutycznych, str. 1 -j- 46. Warszawa,
1885.

A. A. T h o u v e n i n, Explication nouvelle du 
phenomene des marees. Cause des courants atlan- 
tiąues et des vents., str. 53. Warszawa, 1885.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

TREŚĆ. Stacyja meteorologiczna na szczycie 
Obir, przez S. K.—Żabespieczenie potomstwa wświe- 
cie roślinnym , według prof. dra  G. H aberlandta 
z Gracu, podał W. — 0  wpływie siły ciężkości na 
dzielenie się komórek, przez Rozaliją Silberstein. — 
Ostatni rok podróży po Ekwadorze, przez Jana 
Sztolcmana, Cz. II, Otoczenie człowieka w Ekwa
dorze.— Korespondeneyja Wszechświata. — Sprawo
zdanie. — Kronika Naukowa. — Książki i broszury 
nadesłane do Redakcyi Wszechświata.—Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

(|j OPUŚCIŁY PRASĘ
fi' Erazma ^
(f MATERYJAŁY DO FAUNY KRAJOW EJ. 9} 
§ OWAD? fcTŁ.K.ęS K.B.r.YDL.E; ^

(Neuroptera Polonica), li,
wydane nakładem księgarni 

TEODORA PAPROCKIEGO i Ski
Cena rs. 1 . W)

PRZEGLĄD TECHNICZNY
CZASOPISMO MIESIĘCZNE POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYSŁU

ORGAN TECHNIKÓW KRAJOWYCH, 

rozpoczął w roku 1885 jedenasty rok swego istnienia.

Przedpłata wynosząca w Warszawie: rocznie rs 10, półrocznie rs. 5,
z przesyłką pocztową: rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6,

może być wnoszoną w biurze redakcyi i administracyi (Warszawa, Złota, 48)
i wre wszystkich księgarniach krajowych.

Administracyja Przeglądu Technicznego przyjmuje ogłoszenia zakładów fabrycznych i rękodzielni
czych, biur technicznych i t. d. 12— 12

J^03bojicbo IJeH3ypoK). BapmaBa, 15 IloaOpa 1835 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Ghmielua -'a 20-




