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STA TK I PODW ODNE
podał

S. 22:.

O zbudowaniu statku podwodnego ma
rzono już dawno; twórca słynnych baśni 
naukowych Yerne oparł na tym pomyśle 
fantastyczną, swą. powieść o długiej żegludze 
podmorskiej, ale w dziedzinę rzeczywistości 
marzenie to przejść mogło dopiero wtedy, 
gdy statek taki okazał się pożytecznym dla 
celów wzajemnego tępienia się człowieka, 
do potrzeb wojennych.

Kwestyja walki między pancernikiem a 
torpedowcem żywo dziś zajmuje marynarkę 
wojenną, ścierają się argumenty przemawia
jące już za olbrzymem żelaznym, już za dro
biazgiem siejącym zagładę, ale zapewne do
piero wielka bitwa morska rosstrzygnie ten 
spór, ciężko ważący na budżetach państw 
morskich.

Próby bitwy morskiej, dokonane nieda
wno w Anglii, nie wypadły zbyt korzystnie 
dla torpedowca, w budowie bowiem pancer
ników zaprowadzono liczne środki ochron
ne, które bespieczeństwo ich wzmogły. D la
tego też, aby zapewnić większą skuteczność 
działaniu torpedów, konstrulctorowie myślą 
obecnie o wyrzucaniu ich ze statków pod
wodnych, któreby mogły dotrzeć do pancer
nika w naj niebespieczniej szych punktach 
ich spodniej ściany, omijając sieci ochronne 
o gęstych okach, któremi obecnie otaczają 
się pancerniki. Dwie mianowicie konstruk- 
cyje zwracają obecnie na siebie uwagę, sy
stem Nordenfelta i system Goubeta. Opo
wiem tu pokrótce, według francuskiej Na
turę o zasadach, na których budowa ich po
lega.

Statek Nordenfelta próbowany był w Sztok
holmie we Wrześniu r. z., a w Styczniu r. b. 
wynalasca miał o rzeczy tej odczyt wobec 
wyższych urzędników admiralicyi i człon
ków rodziny królewskiej angielskiej.

Niepowodzenie dotychczasowych usiło
wań,- łożonych na urzeczywistnienie pomy
słu statków podwodnych, przypisuje p. Nor-

denfelt przedewszystkiem zbyt szczupłym 
ich wymiarom, któ^e nie dozwalały wpro
wadzenia siły poruszającej, wystarczającej 
zarówno do kierowania niemi, jak i do za
pewnienia im łatwego podnoszenia się i obni
żania w morzu. Statek Nordenfelta poru
szany jest parą, załogę jego stanowi conaj- 
wyżój trzech ludzi, a przebiedz może 150 
mil ang. bez potrzeby odnawiania zapasu 
węgla. Przyrząd służący do zanurzania 
statku składa się z dwu szrub bocznych 
o osiach pionowych, wprawianych w ruch 
przez oddzielną maszynę parową; gdy statek 
ma pozostawać w wodzie, do nadania mu 
większego ciężaru, służy zbiornik pomocni
czy, który może zabierać do czterech me
trów sześć. wody. Nader ważną jest tu rze
czą utrzymywanie statku pod wodą w poło
żeniu doskonale poziomem; w tym celu ste
ry, umieszczone z przodu, opatrzone są prze
ciwwagami, które nadają statkowi właściwe 
zawsze położenie.

Wynalasca pozostał przy motorze paro
wym, aby statkowi swemu nadać większą 
niezależność, zasób bowiem wody może od
nawiać bez potrzeby dobijania do brzegu. 
Zaniechał użycia elektryczności, stosy bo
wiem i akumulatory, do których trzebaby 
się było uciekać, uważa za przyrządy zbyt 
delikatne, ulegające łatwo uszkodzeniom, 
przez co statek mógłby być łatwo na zagła
dę narażonym.

Załączona rycina daje przecięcie poprze
czne statku, który ma postać walcową, w obu 
końcach, dla zmniejszenia oporów, wydłu
żoną. Szerokość największa wynosi 3,65 m, 
wysokość największa 3,25 m, długość ogól
na 19,5 m. Załoga mieści się pośrodku 
statku, przed ogniskiem kotła; wieżyczka 
dowódcy opatrzona jest zamknięciem, skąd 
prowadzi drabina do wnętrza; szklana ko
puła dozwala obserwować morze, gdy sta
tek jest zanurzony. Zbudowany on jest 
z blachy stalowej. Maszyna główna wpra
wia w ruchszrubę, posuwającą statek w kie
runku poziomym; służy ona nadto do poru
szania pomp powietrznych, pomp zasilają
cych kocieł, oraz pomp, utrzymujących obieg 
wody ciepłej; maszyna druga, znacznie 
mniejsza, porusza szruby nadające statkowi 
jakeśmy to mówili wyżej, ruch pionowy; 
obsługuje nadto wentylator. Produkty spa
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lenia przechodzą do skrzyni znajdującej się 
obok kopuły i wyrzucane są. nazewnątrz 
z dolnej jćj części, by uniknąć dymu, który
by mógł zdradzić sąsiedztwo statku.

Gdy statek jast zanurzony, para przyby
wa z dwu zbiorników wody wrącćj; w zbior
nikach tych zresztą woda zawsze pozostaje 
gorącą, pompy bowiem utrzymują ciągłą jćj 
komunikacyją z kotłem.

W  czasie normalnym zbiornik do wody 
zimnćj jest pusty, a statek unosi się na po
wierzchni wody; gdy jest dosyć blisko okrę
tów nieprzyjacielskich, przez wprowadzenie

wody do tego zbiornika, zanurza się tak da
lece, że tylko kopula utrzymuje się na po
ziomie wody; wszystkie otwory zamykają 
się przytem starannie. Przysuwając się do 
okrętu, który ma atakować, statek zanurza 
się zupełnie, przy pomocy znanych nam już 
szrub zagłębia się do 20 m i sposobem 
mechanicznym wyrzuca torpedę, długości 
4,26 to, umieszczoną na jego przodzie.

Doświadczenia, prowadzone w Sztokhol
mie, wykazały, że szybkość tego statku jest 
zbyt słaba a zanurzanie wymaga czasu zbyt 
długiego; często też potrzebuje wynurzać

się z wody dla nabrania powietrza. Statek 
Nordenfelta nie rozwiązuje więc zupełnie 
zadania, sądy jednak są dosyć dlań przy
chylne, przyznając, że wynalasca posunął 
kwestyją o krok naprzód.

Zupełnie innćj konstrukcyi jest statek 
podwodny inżyniera paryskiego Goubeta, 
którego rysunek załączamy w przecięciu po- 
dłużnem. Wynalasca ten więcój ufa elek
tryczności, aniżeli p. Nordenfelt; motorem 
elektrycznym bowiem zastąpił siłę musku
larną załogi, którą stosował w statkach, przed 
kilku laty zbudowanych dla marynarki ro

syjskiej. W systemie tym poziomy kieru
nek statku nadaje się zapomocą dwu zbior
ników wody (A, A) umieszczonych w obu 
jego końcach, — za pośrednictwem pompy 
woda przeprowadza się, stosownie do po
trzeby z jednego zbiornika do drugiego. 
Motor elektryczny stanowi maszyna dyna- 
moelektryczna, wprawiana w ruch zapomo
cą prądu dostarczanego przez 30 akumula
torów; szruba, przy pomocy koła mu, otrzy
mywać może położenie ukośne we wszelkich 
kierunkach względem osi statku, przyczem 
ruch jój obrotowy zakłócenia żadnego nie

Statek podwodny, system Nordenfelta.
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doznaje. Cały ten statek podwodny jest 
zresztą, znacznie mniejszy aniżeli statek Nor- 
denfelta, ma bowiem tylko 5 m długości, 
a przy postaci jajowatój wysokość jego wpo- 
środku wynosi 1,78 m, szerokość zaś 1 m. 
Załoga składa się tylko z dwu ludzi, a po
trzebny dla nich zasób powietrza mieści się 
w zbiorniku i  pod ciśnieniem 50 atmosfer. 
Zbiorniki h zawierają wodę potrzebną do 
zanurzania statku, a do jźj czerpania służy 
pompa c, obok zaś umieszczona pompa d 
usuwa powietrze zepsute. Ze zbiornika b 
powietrze przechodzi najpierw przez wodę 
w h, aby tym sposobem przejęło się dosta
tecznie wilgocią.

Torpedę widzimy na rycinie, umieszczoną 
na statku w tylnej jego części; połączona 
jest ona z drutem, nawiniętym na bębnie, 
a koniec drutu dochodzi do komutatora bę
dącego pod ręką dowódcy. Objętość tor
pedy jest różna, stosownie do tego, czy ma 
ona wypływać w górę, pod okręt nieprzyja
cielski, czy też ma opadać ku dołowi, by 
uderzyć mur fortyfikacyjny. Gdy torpeda 
ma być wypuszczona pod okręt, oficer nada
je statkowi swemu kierunek właściwy, azna- 
lazłszy się pod okrętem, który widzieć może 
przez kopułę a, posuwa się ku niemu piono
wo działaniem pompy c, puszcza torpedę, 
która, jako lżejsza od wody, wznosi się w gó
rę i zapomocą małych zazębień przyczepia 
się do pudla okrętu. Statek cofa się wtedy 
szybko, drut odwija się z bębna, wskazując 
zarazem drogę przebieżoną. Gdy odległość 
uważa już za dostateczną, oficer wywołuje 
wybuch. Przez wypróżnienie zbiorników h 
statek wypływa wtedy na powierzchnię wo
dy. Zapewnione tu jest tedy bespieczeń- 
stwo większe, aniżeli w statku Nordenfelta, 
który w chwili wybuchu może być jeszcze 
zbyt blisko okrętu nieprzyjacielskiego. Za
pewne jednak statki podwodne służyć będą 
mogły nietylko do tych działań morder
czych; stanowić mogą pomoc przy robotach 
podwodnych, mogą być użyte do badań nau
kowych, do rossadzania skał podmorskich 
i t. p. Mogą też nieść pomoc okrętom za
grożonym przez burzę, działanie bowiem fal 
w pewnćj głębokości, jest daleko słabsze, 
aniżeli na powierzchni wody.

Z powodu zajęcia, jakie obecnie budowa 
statków podwodnych budzi w sferach zain

teresowanych, przedstawił niedawno akade
mii nauk w Paryżu, p. Zede, materyjał o po
dobnym statku, obmyślanym przez zmarłe
go, znakomitego konstruktora Dupuy de Lo- 
me. Projektowany ten statek jest dosyć 
zbliżony do systemu Goubeta, ale udział 
elektryczności odegrywa tu znaczniejszą je 
szcze rolę.

Jako przyrządy wojenne statki podwodne 
nie przedstawiają dla nas oczywiście żadne
go znaczenia; wspominamy tu o nich jedy
nie, jako o przyrządach ciekawych, których 
budowę umożebnia wysoki rozwój mechani
ki i fizyki praktycznój. Dodamy tu wszak
że, że obok tych pomysłów występuje także 
i a r ma t a  p o d w o d n a .  Armatę taką zbu
dował słynny inżynier amerykański Erics
son. Ma ona 9 m długości przy 41 cm śre
dnicy; dwie takie armaty zawieszone są po 
obu stronach okrętu, w kierunku jego osi, 
strzał następuje przy pomocy iskry elek
trycznej. Armata oczywiście jest z każdój 
strony szczelnie zamknięta, pokrywę prze
dnią unosi wraz z sobą torpeda w chwili 
strzału. Torpeda ta ma 7,5 m długości i wa
ży około 1000 kg\ gęstość jćj wyrównywa 
gęstości wody, a że przytem porusza się 
w środku jednorodnym, wynalasca sądzi, że 
to uchroni ją od wszelkiego zboczenia bo
cznego.

SYGNAŁY POŻAROWE
napisat

E. D ziew ulski.

(Dokończenie).

W edług ogłoszonego drukiem sprawozda
nia naczelnika straży ogniowej w Londy
nie, kapitana Shau, liczba dużych pożarów 
w Londynie znacznie zmniejszyła się, od 
czasu zaprowadzenia w tem mieście stacyj 
telegraficznych i przyrządów sygnałowych. 
W roku 1881 liczba przywołujących sygna
łów odebranych przez straże ogniowe do
chodziła do 2376, z tych 240 było fałszy
wych, w 145 wypadkach okazało się,żeogień
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tylko był wyrzucony przez kominy, a rze
czywistych wypadków ognia było 1991. 
Z tój ostatniój liczby w  154 wypadkach lu
dzie byli narażeni na utratę życia, a w 40 
z nich wypadki śmierci miały miejsce.

Na potwierdzenie powyżej przytoczonego 
zdania kapitana Shau, przytaczamy w tem 
miejscu liczby poczerpnięte ze sprawozda
nia z r. 1880 naczelnika straży w Amster
damie.

Rok
P o ż a r y

Ogólna licz Wielkie po 0/„ wielkich
ba pożarów żary pożarów

1867 244 23 9.42
1868 288 18 6,25
1869 287 16 5,57
1870 369 35 9,45
1871 328 17 5,76
18 i 2 337 25 7,41
1873 295 24 8,17
1874 435 32 7,35
1875 550 27 4,91
1876 689 22 3,19

I 1877 664 15 2,25
1878 809 29 3,58
1879 1034 29 2,80
1880 998 27 2,70

W  Amsterdamie system sygnałów przy
wołujących w wypadku ognia został za
prowadzony dnia 15 Sierpnia 1874 roku, od 
tego czasu liczba wielkich pożarów znacznie 
się zmniejszyła, jak to wskazuje tablica do
piero co przytoczona. WAmsterdamie, przy 
290000 mieszkańców, posiadają. 38 pożaro
wych stacyj telegraficznych i 142 przywo
łujących sygnałów, rozrzuconych w odpo
wiedni sposób po całem mieście, czyli 180 
punktów, z których można telegrafować do 
straży ogniowych; takim sposobem przypada 
jedna stacyja przywołująca na 1611 miesz
kańców.

Z tego co było powiedzianem pokazuje 
się, że przyrządy sygnalizujące o wybu
chłych pożarach, zyskały prawo bytu w ca
łym ucywilizowanym świecie. Z tych to po
wodów była poruszona myśl zaprowadze
nia tych przyrządów w Warszawie, jeszcze 
w roku 1880, a nawet firma elektrotechni
czna Nagło z Berlina złożyła magistratowi 
miasta trzy kosztorysy na to urządzenie,

0 którem wzmiankowaliśmy powyżej. Koszt 
całkowitego urządzenia, według najtańsze
go z trzech kosztorysów, to jest przy użyciu 
na przewodniku drutu żelaznego i przy za
wieszaniu go na domach, wyniósłby około 
23000 rubli jednorazowego, przy wydatku 
rocznym 6000 rubli na utrzymanie telegra
fistów, mechanika i niższej służby. Ponie
waż urządzenie to według projektu Nagło 
składałoby się z pięciu oddzielnych części, 
odpowiadających pięciu oddziałom straży, 
przeto możnaby owę sygnalizacyją zapro
wadzać w ciągu pięciu lat, zakładając ro
cznie tylko ’/ 5 całkowitego urządzenia, wów
czas nakład roczny na nową istalacyją zma
lałby do niecałych 5 000 rubli.

W czasie kiedy myślano o zaprowadzeniu 
sygnalizacyi pożarowej w Warszawie, zo
stały wprowadzone telefony, co dało moż
ność miastu w sposób tani i szybki połączyć 
pomiędzy sobą straże ogniowe przyrządami 
pozwalającemi porozumiewać się w każdej 
chwili, niepotrzebując do tego specyjalistów, 
jakimi są telegrafiści, niezbędni przy przy
rządach telegraficznych.

Fakt ten, że w obecńćj chwili miasto wy
daje olbrzymie sumy na budujące się kana
ły i wodociągi, tłumaczy, dlaczego do dnia 
dzisiejszego nie pomyślano u nas o zapro
wadzeniu przyrządów sygnalizujących po
żary. Jakkolwiek telefony w wielu wypad
kach mogą być bardzo użytecznemi przy
rządami, to jednakże do sygnalizowania 
z ulic o pożarach, wcale się nic nadają. Do 
tego celu najlepićj nadaje się przyrząd auto
matycznie działający, a to chociażby z tego 
powodu, że podczas pożaru ludzie tracą 
przytomność. Lecz jest rzeczą konieczną, 
aby przyrządy te były dobrze wykonane
1 pochodziły z fabryki znanej z dokładności 
wyrobów i ażeby miały konstrukcyją, która 
przy użyciu tych przyrządów w kolei lat 
okazała się praktyczną i niezawodzącą 
w chwilach krytycznych.

Lecz najkosztowniejsza i najlepiej urzą- 
! dzona sygnalizacyja może zawodzić i nie od

dawać usług, do których została przeznaczo
na, jeżeli nie będzie przeprowadzana syste
matycznie cała organizacyja postępowania 
z tego rodzaju przyrządami, jak tego dowo
dzą liczne przykłady poczerpnięte z prak
tyki życia. Wszystkim jest rzeczą wiadomą,
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że podczas słynnego z nieszczęśliwych na- \ 
stępstw pożaru teatru w Wiedniu wszyscy 
zapomnieli o użyciu jakichkolwiek środków 
ratunkowych, nawet nie otworzono kurków 
od rur doprowadzających wodę, z których 
to rur dopływająca woda byłaby w stanie 
w parę minut zalać całą scenę, na którćj 
właśnie szerzył się ogień.

WIADOMOŚĆ

0  Z I E L N I K U  N A D B A M S I I M
T ózefa , Ł a g -o -w sls icg -o ,

podał

Zaslm lers Ł ipesjńsk l.

(Dokończenie).

Obejrzawszy pobieżnie stanowiska roślin 
zgromadzonych w zielniku Łagowskiego, 
przypatrzmy się z kolei samym roślinom.

Zielnik ułożony jest porządkiem Flory 
Ledeboura (FI. rossica), to jest mniój więcój 
de Candola porządkiem. Rodzina jaskro- 
watych na czele.

Flora nadbajkalska więcej posiada od na
sz ój: rutewek (Thalictrum), orlików (Aqui- 
legia), pięknych ostróżek (Delphinium) i to
jadów (Aconitum). Figurują w zielniku 
dwa rodzaje jaskro waty ch nienasze: Oxy- 
graphis i Eranthis. Ciekawy jest z małemi 
kwiateczkami i liśćmi kaczeniec pływający 
(Caltha natans Pall), a kilka gatunków pi- 
wonii mają. wspaniałe kwiaty.

Rodzina Menispermaceae DC. nieco do 
berberysowatych zbliżona, przeważnie mię
dzy zwrotnikami osiedlona, która nie ma 
w Europie przedstawicieli, reprezentowaną 
jest nad Bajkałem przez Menispermum da- 
vuricum DC. Roślina to z wyglądu do blu
szczu podobna, o pięknych jasnozielonych 
liściach.

Berberysowate, tak samo jak u nas, mają 
nad Bajkałem jednego tylko przedstawicie
la, ale innego: Berberis sibirica Pall. Owo
ce ma ten gatunek elipsoidalne i kolców 
mnóstwo.

Chiazospermum er^ctum Bernh, z rodzi
ny makowatych, jest bardzo ładną roślinką. 
Rodzaj to do naszćj flory nienależący.

Z rodziny dymnico watych: kokorycz (Co- 
rydalis) więcój ma gatunków w Syberyi, niż 
u nas; niektóre bardzo pokaźne np. Coryda- 
lis paeonifolia Pers.

Między roślinami krzyżowemi są nad Baj
kałem rodzaje do naszój flory nienależące: 

j  Stevenia, Macropodium, Parrya, Ptilotri- 
| chum, Tetrapoma, Holargidium, Dontoste- 

mon, Braya i Eutrema. Macropodium ni- 
j  vale R. Br. ma charakterystyczny wygląd: 

względnie duże strączki, gęsto obsadzone 
wiszą wszystkie do koła łodygi.

Wspomniana powyżój nazwa rodzajowa, 
Dontostemon, jestto strata nasza. De Can- 
dole nazwał ten rodzaj Andreoskia, na cześć 
naszego zasłużonego botanika Antoniego 
Andrzejowskiego. Nazwa Andreoskia figu
ruje nietylko w monumentalnem dziele de 
Candola, nietylko u Endlichera i w katalo- 

j  gu bajkalskim Turczaninowa, ale nawet we 
! florze altajskićj Ledeboura. Dopiero w wiel- 

kiem dziele, Flora rossica, Ledebour zmie
nił nazwę Andreoskia na Dontostemon, tłu
macząc się, że Reichenbach inny rodzaj na
zwał Andreoskia. Turczaninow we florze 
bajkalsko - daurskićj także zarzucił nazwę 
Andreoskia, za niemi wszyscy nowsi auto- 
rowie. A  szkoda, bo obecnie, gdy się bota
nicy lepićj zapoznają z florą środkowej Azyi, 
przybywają z Turkestanu nowe gatunki ro
dzaju Dontostemon i Andrzejowski miałby 
piękną pamiątkę, na którą najsprawiedli- 
wićj zasłużył. Wynagrodzenie za utraconą 
nazwę Andreoskia tylko otrzymaliśmy ta
kie, że przy rodzaju Dontostemon u Lede
boura figuruje dodatek: Andrz. msc. to jest 

| że rodzaj Dontostemon utworzył Andrze- 
i jowski i żejego rękopism wskazuje, że taką 

dał mu nazwę. Dawny bowiem krzemie- 
| niecki nauczyciel zajmował się gorliwie nie

tylko florą podolską, ukraińską i czarnomor
ską, ale i syberyjską. Flora rossica obej
muje trzy rodzaje i kilkadziesiąt gatunków 
utworzonych przez Andrzej owskiego.

Wracam do nadbajkalskich roślin krzyżo
wych. Do naszej flory należący rodzaj gło
dek (Draba) ma liczne gatunki w Syberyi. 
Oko przyzwyczajone do naszych gęsiówek 

i (Arabis) zielnych, ze zdziwieniem ogląda
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w zielniku Łagowskiego krzewinkę gęsiów- 
ki, Arabis fruticulosa C. A. Meyer, o różo
wych kwiatach.

Między przedstawicielami rodziny fijoł- 
kowatych są fijołki do naszych wonnych po
dobne, ale z liśćmi głęboko powycinanemi 
(Yiola incisa Turcz.). Fijołek z góry Cha- 
mar-Daban, Viola altaica Pall, nadzwyczaj
nie podobny do tatrzańskiego Yiola alpina 
Jacq. Ogólnie fijołków dużo.

Z rodziny mokrzycowatych: muchotrzepy 
(Stellaria radians L.) niebywałej u nas wiel
kości i w licznym poczcie gatunków. Gwiaz- 
dosze również olbrzymie (Cerastium maxi- 
mum L, C. davuricum Fisch), albo małe 
o dużych kwiatach (C. lithospermifolium 
Fisch); gatunków ich także zasób obfity. Ro
dzaj Krascheninikowia do europejskiej flory 
nie należy.

Rodziny dziurawcowatych: rodzaj dziu
rawiec ma nad Bajkałem dwa gatunki, je 
den z nich bardzo wspaniały (Hypericum 
Ascyron L.).

Między sakłakowatemi jest w zielniku 
kilka gałązek krzewu, z drobnemi, silnie 
zagiętemi kolcami. Krzew oznaczył Ła
gowski jako Zizyplius vulgaris Lam, przy- 
tem zanotował miejsce znalezienia, Wierch- 
nia Oka, to jest lewy dopływ Angary. Tur- 
czaninow tej rośliny we floi-ze bajkalsko- 
daurskićj nie zamieszcza, a Ledebour we 
„Flora rossica” wymienia tylko prowincyje 
zakaukaskie, jako miejsce jój przebywania. 
Jestto krzew syryjski, mniej więcej w pier
wszym wieku po Chrystusie do Włoch spro
wadzony, obecnie rosnący w stanie dzikim 
na śródziemnomorskich nabrzeżach. Jego 
pestkowce mają zastosowanie w medycynie.

W  zielniku są okazy z kilku stanowisk 
drugiego zajmującego krzewu, Nitraria 
Schoberi L. Roślina to kłopotliwa dla sy
stematyków; jedni ją włączają do rodziny 
sakłakowatych, inni do parolistnych.

Rodziny motylkowatych rodzaje: Ther- 
mopsis, Trigonella, Giildenst&dtia, Sphae- 
rophysa, Lespedesa, Alhagi i Sophora, znaj
dujące się w zielniku, nie należą do naszej 
flory. Rodzaj grochowiec (Caragana), któ
rego jeden tylko gatunek należy do flory 
Podola, ma nad Bajkałem licznych kolcza- 
tycb, krzewiastych przedstawicieli. Jedną 
z najoryginalniejszych roślin w zielniku jest

Caragana jubata Poir, rzadki krzew nadbaj- 
kalski, którego bardzo długie włosiste kolce 
pierzaste liście i pokaźne kwiaty, zbijają się 
razem na gałązkach w gąszcz, przez który 
muchaby się nie przecisnęła. Rodzaje: ostro- 
łódka (Oxytropis), traganek (Astragalus) 
i siekiernica (Hedysarum) mają nierównie 
więcej gatunków nad Bajkałem, aniżeli 
w Karpatach.

Między roślinami migdałowatemi wyróż
nia się w zielniku śliwka sybirska (Prunus 
sibirica L.), z suchym owocem i dużą pe
stką.

Rodzina różowatych ma w zielniku kilka 
rodzajów do naszej flory nienależących: Sie- 
versia, Waldsteinia, Sibbaldia i Chamae- 
rhodos. Tawlin (Spiraea) dużo, różniących 
się od naszych. Są gatunki z liśćmi palcza- 
stemi i dłoniastemi. Róże także odmienne 
od naszych; wszystkie w zielniku nieozna
czone.

Z całego rodzaju maliny (Rubus) za naj
smaczniejsze uchodzą owoce maliny północ
nej (Rubus arcticus L.) małćj rośliny, ziel
nej, trafiającej się niekiedy w litewskich la
sach w powiecie Wiłkomirskim. Mówił mi 
pan Antoni Wałecki, że w Syberyi nazywa
ją tę malinę kniażeniką i że niewielka nawet 
ilość jćj owoców wniesiona do mieszkania, 
napełnia je  najprzyjemniejszym zapachem. 
Otóż tój wyśmienitej maliny jest w zielniku 
Łagowskiego bardzo ciekawa kolekcyja,

! z różnych miejscowości wschodniej Syberyi, 
a nawet z wysp Kurylskich. Gdy okazy 
z nad rzeki Białej, płynącej w jednakowych 

j  z Królestwem szerokościach gieograficznych, 
j dochodzą do 0,26 m wysokości, to okazy 

z Jakucka, Kiryńska i Kołymy mierzą 
0,13 m, a okazy z Ochocka mają zaledwie 

[ po 0,07 m. W pięknym ogrodzie hrabiego 
Branickiego na Fraskatach w Warszawie, 

j  gdzie się wiele rzadkich roślin hoduje, wi- 
J  działem w Maju r. b. kilkanaście egzempla

rzy, różowo kwitnących, malin północnych, 
wypielęgnowanych z nasion kamczackich 
profesora Dybowskiego.

Srebrnika (Potentilla) nad Bajkałem ga- 
| tunków dużo; niektóre krzewiaste.

Rodzinę portulakowatych reprezentuje 
w zielniku ładna roślinka, Claytonia acu- 
tifolia Pall. Rodzaj to do naszej flory nie- 
należący.



Z rodziny grubolistnych: roschodników 
(Sedum) więcej niż w Tatrach, a rodzaj Um- 
bilicus, do naszćj flory nienależący, ma ga
tunki z bardzo charakterystycznym wyglą
dem.

Z porzeczkowatych: nierównie więcej ga
tunków porzeczek nad Bajkałem niż u nas. 
Ribes procumbens Pall, jak widzę z zielni
ka, miewa niekiedy krzaczki niewiększe nad 
0,2 m.

Z rodziny skalnicowatych rodzaje: Lep- 
tarrhena i ładna Mitella, mające w zielniku 
przedstawicieli, do naszój flory nie należą. 
Gatunków skalnicy dużo. Są między nie
mi wspaniałe np. Saxifraga crassifolia L., 
zebrana w Li s t w i e n n i c z 11 ej, to jest blisko 
wrót angarskich. Gatunek to u nas w ogro
dach hodowany. Figuruje w zielniku bar
dzo do skalnicy podobna Rupifraga Seda- 
kowia, bez wskazania czyj to gatunek. F lo
ry Ledeboura i Turczaninowa ani tego ga
tunku, ani rodzaju nie zamieszczają.

Rodzaje z rodziny baldaszkowatych: Schul- 
tzia, Ligusticum, Gomphopetalum, Phlojo- 
dicarpus i Hansenia, nienależące do naszój 
flory, mają przedstawicieli w zielniku Ła
gowskiego. Nasz rodzaj przewiercień (Bu- 
pleurum) dobrze jest nad Bajkałem uposa
żony w gatunki.

Z marzanowatych ma kraina nadbajkal- 
ska rodzaju marzany (Rubia), do naszej flo
ry nienależącćj, jeden gatunek.

Między roślinami z rodziny kozłkowa- 
tych rodzaj Patrinia nie należy do naszój 
flory.

Nie należą także następujące rodzaje fami
lii roślin złożonych, znajdujące się w zielni
ku: Nardosmia, Turczaninovia, Calimeris, 
Aretogeron, Cacalia, Rhaponticum, Leuzea, 
Anandria, Ixeris i Youngia. Z naszych ro
dzajów ma nierównie więcćj nad Bajkałem 
gatunków niż u nas, by lica iopierstka (Saus- 
surea). Tej ostatniój bardzo piękne, liczne 
gatunki w zielniku mają najczęściej wygląd 
roślin alpejskich, chociaż wiele z nich są ze
brane nad dolną Angarą, to jest na wznie
sieniach nieprzecliodzących 400 m nad po
ziom morza.

Rodzina Lobeliaceae, głównie w strefach 
gorących rozmieszczona, mająca na Litwie 
jednę rzadko się trafiającą przedstawicielkę: | 
Lobelia Dortmanna L., ma nad Bajkałem
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także jednę, ale inng,: Lobelia sessiliflora 
Lamb, o dziwacznych kwiatach.

Z dzwonkowatych: dzwonecznik (Adeno- 
phora) bogatszy niż u nas w gatunki, bar
dzo się pięknie przedstawiające. Rodzaj 
Platycodon, do naszśj flory nienależący, ma 
w zielniku Łagowskiego przedstawiciela 
z wielkiemi kwiatami P. grandiflorum Alph.

Chociaż nasz wrzos tylko do Uralu do
chodzi, jednak familija wrzosowatych więk
szą ma liczbę przedstawicieli nad Bajkałem 
niż u nas. Gatunki rodzajów: Cassandra, 
Cassiope, Phyllodoce, Loiseleuria, są to bar
dzo miłe krzewinki, a jeden z kilku Rhodo- 
dendronów, mianowicie: Rh. chrysanthum 
Pall. ma bardzo wspaniałe kwiaty.

Z rodziny pierwiosnlcowatych: pierwiosn
ków (Primula) bardzo pięknych dużo. Na
radek (Androsace) dosyć; po większej części 
niedeterminowanych.

Rodzaj Cynoctonum z familii trojeściowa- 
tych (Asclepiadeae), do naszej flory niena
leżący, ma nad Bajkałem syberyjskiego 
przedstawiciela, C. roseum E. Meyer.

Z rodziny goryczkowatych: goryczek bar
dzo wiele. Nie znajduje się wprawdzie mię
dzy niemi ozdoba Karpat, Gentiana ascle- 
piadea L., ale jest natomiast kilka świet
nych gatunków wyłącznie azyjatyckich np. 
G. altaica Pall z góry Chamar - Daban, 
przypominająca tatrzańską G. acaulis L., G. 
deoumbens L. z nad rzeki Białej i G. sep- 
temfida Pall. Kilka goryczek jest bardzo 
małych, drobniejszych od tatrzańskiej go
ryczki lodowej, która i nad Bajkałem rośnie. 
Karzełkami są między innemi: G. azurea 
Bunge, G. nutans Bunge, G. aquatica DC. 
G. humilis Stev i t. d.- Piękne rodzaje fa
milii goryczkowatych z nad Bajkału: Pleu- 
rogine, Ophelia, Halenia, do polskiej flory 
nie należą, również jak rodzaj Phlox z ro
dziny wielosiłowatych (Polemoniaceae).

Z powojowatych: nienasz rodzaj Ipomoea 
ma nad Bajkałem jednego przedstawiciela.

Między szorstkolistnemi wyróżniają się 
piękne gatunki rodzaju Mertensia, nienale- 
żącego do naszćj flory. Rodzaje: Stenoso- 
lenium, Anoplocarium i Craniospermum, 
także nienasze. Tournefortia Arguzia R. 
et Scli, należąca do flory Podola, figuruje 
w zielniku nadbajkalskim Łagowskiego.

Z rodziny trędownikowatych: dwa rodza
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je północne, Castilleja i Cynibaria, nie należy 
do naszej flory. Cymbaria davurica L. na
wet zasuszona bardzo pięknie się przedsta
wia. Przełączników dosyć; najpokaźniej
szy—Yeronica Sibirica L. Inny gatunek, 
który Gilibert miał znajdować koło Grodna: 
Veronica incana L. skutkiem silnego kutne
ru, ma liście, łodygi i przysadki białawe, 
przy kwiatach różowych. Gnidosza (Pedi- 
cularis) dużo gatunków, znacznie więcej niż 
w Tatrach. Najoryginalniejszy: Pedicula- 
ris longiflora Rudolph, z rurką, kwiatową 
pięć razy dłuższą, od korony; najwspanialszy 
P. grandiflora Fischer. Znaczna liczba ga
tunków gnidosza, skalnicy i głodka nad Baj
kałem zaświadcza o tamtejszym zimnym 
klimacie, rośliny to bowiem ciepłych stref 
nielubiące. Flora podbiegunowa Nowej 
Zemli obejmuje 103 roślin jawnokwiato- 
wych; w tej liczbie mieszczą się cztery gatun
ki Pedicularis, dziesięć Saxifraga i osiem 
Draba.

Do rodziny zarazo waty ch należąca bajkal
ska Boschniakia glabra C. A. Meyer, jest 
jeszcze dziwaczniejszego kształtu niż nasz 
łuskiewnik (Lathraea squamaria L.), rosną
cy na korzeniach drzew. ,■ i

Pi-zedstawicielką rodziny werbenowatych 
w zielniku jest Caryopteris mongolica Bun- 
ge, zebrana na miejscach skalistych nad gór
ną Selengą. Rodzaju tego ani flora Lede
boura, ani Turczaninowa nie zamieszcza.

Rodzinę Selaginaceae zbliżoną do werbe
nowatych, a nie mającą w naszej florze ża
dnego przedstawiciela, reprezentuje w ziel
niku Łagowskiego rodzaj Gymnandra.

Z familii wargowych rodzaje: Lophantus, 
Lagochilus, Amethystea nie należą do pol
skiej flory. Trudno o roślinę wargową ró
wnie odrębnego wyglądu jaki ma z okolicy 
Kiachty Lagochilus ilicifolius Bunge, o li
ściach kolczastych i górnych działkach ko
rony okrytych białemi włoskami. Rodzaju 
Dracocephalum flora bajkalska posiada du
żo gatunków, po większej części bardzo po
kaźnych. Nepeta lavandulacea Lin po kil
kunastu latach jeszcze pachnie w zielniku 
Łagowskiego, a Scutellaria baikalensis Ge-O ~
orgi jest wcale ładną rośliną.

Rodzina ołownicowatych lepiej obsadzona 
nad Bajkałem niż u nas, bo gatunków zatra- 
wianu (Statice) więcej.
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Z rodziny rdest.owatych jest dosyć nad 
Bajkałem szczawiów i bardzo charaktery
stycznych rdestów; przytem kilka rodzajów 
nienaszych: Rheum, Atraphaxis, Tragopy- 
rum, Konigia. Ale z tych czterech rodza
jów tylko Tragopyrum ma jednego, ozna
czonego w zielniku przedstawiciela.

Rodzaj Passerina, z rodziny Thymeleae, 
więcej ma gatunków nad Baj kałem niż u nas, 
przytem rodzaj Diarthron, do naszój flory 
nienależący, ma tam jednego przedstawicie
la. W zielniku Łagowskiego tę rodzi
nę reprezentuje tylko: Passerina Stelleri 
Wickstr.

Z rodziny ostromleczowatych prócz ostro- 
mleczów należy do flory bajkalskiej Geble- 
ra, bardzo ciekawa krzewinka, u nas niero- 
snąca, zebrana przez Łagowskiego nad gór
nym Irkutem i w Kułtuku.

Z rodziny miseczko waty ch uderzającą jest 
leszczyna o liściach na końcu uciętych, Co- 
rylus heterophylla Trautv, oraz dąb o li
ściach kilkakroć większych niż u naszego 
dębu, Quercus mongolica Fisch. Ledebour 
i Turczaninow nie zaliczają żadnego dębu do 
flory bajkalskiej, a dąb mongolski zamiesz
czają, tylko wDauryi.

Z wierzbowatych: gatunków wierzb dużo 
nad Bajkałem, są między niemi i alpejskie, 
krzewinkowate, niektóre też same co w Ta
trach. W zielniku wielka kolekcyja wierzb 
oznaczonych i niedeterminowanych.

Z pokrzywowatych: pokrzyw kilka.
Z rodziny brzozo waty ch posiada flora nad- 

bajkalska rodzaj Alnaster, nienależący do 
naszej flory, przytem ma brzóz więcej ga
tunków niż my. W  zielniku rodzaj Alna
ster niema przedstawiciela; brzóz dużo.

Mała rodzinaGnetaceae,słynna z powodu 
najdziwaczniejszej z roślin, Welwitschii, ro
snącej w Afryce, ma przedstawicielkę nad 
Bajkałem w ładnej krzewince: Ephedra mo- 
nosperma I. G. Gmel o owocach jadanych 
przez tamtejszych mieszkańców.

Z familii jodłowatych, z rodzaju sosny 
(Pinus) są nad Bajkałem następujące gatun
ki: P. Pichta Fischer, P. orientalis L., P. Le- 
debourii Endl, P. davurica Fisch, przytem 
tatrzańska limba (Pinus Cembra L.) jako 
drzewo albo w odmianie krzewiastej, tu
dzież sosna pospolita w formie normalnej 
lub w odmianie syberyjskiej. W zielniku
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Łagowskiego niema żadnego reprezentanta 
rodzaju Pinus.

Jałowiec z rodziny cyprysowatych liczy 
we florze nadbajkalskiój więcćj niż u nas 
gatunków, jak to i z zielnika widać, chociaż 
okazy nie są determinowane.

Rodzina sodnikowatych, chciwa soli, sil
nie jest reprezentowana w kraju nadbajkal- 
skim, jako posiadającym wiele, tak nazywa
nych sołonczaków, to jest miejscowości 
przesyconych solą, kuchenną i gorzką. Ro
dzaje nienależące do naszój flory: Telexis, 
Axyris, Kalidium, Eurotia, Schoberia, Schan- 
ginia, mają w zielniku sporo przedstawicie
li. Rodzaje Kochia, Corispermum i Salsola 
są bogatsze nad Bajkałem w gatunki niż 
u nas.

Przechodzimy do roślin jednoliściennych. 
Niektóre rodziny tego działu są nad Bajka
łem z wielką hojnością uposażone w bardzo 
piękne gatunki.

Pomiędzy storczykowatemi dużo w ziel
niku nadbajkalskim gatunków naszych, ale 
są i nienasze, np. mała, ładna Calypso bo- 
realis Salisb, rosnąca w Europie tylko na 
północy i Cypripedium guttatum Schwartz. 
Trzewicznika w zielniku są trzy gatunki: 
wyżćj wspomniany, oraz trafiający się na 
Ukrainie wspaniały Cypripedium macran- 
thon Schwartz i rosnący w Królestwie C. 
Calceolus L. Rodzaj storczykowatych nad- 
bajkalski: Perularia, do naszój flory niena- 
leżacy, nie figuruje w zielniku Łagow
skiego.

Rodzina kosaćcowatych liczy nad Bajka
łem dużo pięknych gatunków kosaćca (Iris). 
Rodzaj Pardanthus, do naszej flory niena- 
leżący, ma w zielniku przedstawiciela z Da- 
uryi.

Z rodziny Smilaceae R. Br., z małym wy
jątkiem, wszystkie gatunki w zielniku ro
dzajów Paris, Polygonatum i Smilacina nie
nasze.

Lilijowate świetnych mają przedstawicie
li nad Bajkałem. Mieści się w zielniku bar- j 
dzo piękny gatunek rodzaju Orithyia, nie- 
należącego do naszćj flory i rodzaju Herne- 
rocallis, którego jeden gatunek trafia się na 
Wołyniu i Podolu. Są także w zielniku j  
wszystkie trzy lilije rosnące nad Bajkałem  
i czwarta z Dauryi. Nic brak jedynej Fry- j  

tyllaryi nadbajkalskiej, róWnie pięknej jak |

lilije. Obok nićj figuruje w zielniku, nie- 
rosnąca nad Bajkałem: Fritillaria kaint- 
schatcensis Gawl, zebrana na północy, nad 
rzeką Kołymą. Czosnków (Allium) dosyć 
gatunków oznaczonych i nieoznaczonych. 
Dużo małych, ale są i ogromne, np. Allium  
fistulosum L. Szparagów więcej gatunków 
nad Bajkałem niż u nas.

Między roślinami, należącemi do rodziny 
Melanthaceae, zwraca w zielniku uwagę ro
dzaj syberyjski Anticlea, nienależący do na
sz ćj flory.

Rodzina sitowatych ma nierównie wię- 
cćj gatunków wspólnych nad Bajkałem i u 
nas aniżeli odrębnych. Rodzaju odrębnego 
żadnego.

Rodzina ciborowatych, chociaż ma także 
więcej gatunków wspólnych, posiada jednak 
nad Bajkałem nienasz rodzaj Elyna, mają
cy przedstawiciela w zielniku Łagowskiego. 
Gatunki turzyc nadbajkalskie, do naszej flo
ry nienależące, są to po większej części ro
śliny drobne.

Z rodziny traw nie należą do naszój flory 
następujące rodzaje nadbajkalskie: Leuco- 
poa, Pappophorum, Cinna, Ptilagrostis, 
Beckmannia, Arctagrostis i Spodiopogon. 
Tylko dwa ostatnie rodzaje mają zadeter- 
minowanych przedstawicieli w zielniku Ła
gowskiego. Gatunki nadbajkalskie traw, 
należące do rodzajów wspólnych naszój 
i tamtej szćj flory, są, mnićj więcćj, w poło
wie wspólne, w połowie odrębne. Zyciek 
(Elymus) ma więcej gatunków nad Bajka
łem niż u nas.

We wszystkich powyżej wymienionych 
rodzinach wyliczyłem około stu rodzajów 
nadbaj kalskich roślin jawnokwiatowycli, nie
należący ch do naszój flory, przytem widzie
liśmy, że wiele wspólnych rodzajów ma nad 
Bajkałem więcej gatunków niż u nas. Mi
mo to, wydanie wyroku, że nasza flora uboż
sza, byłoby zawczesne. Trzeba pierwćj obej
rzeć drugą stronę medalu. Poznaliśmy nad
bajkalskie bogactwo, wypada rospatrzyć 
braki. Nie będę nadużywał cierpliwości 
czytelnika pisma popularnego drobiazgowe- 
mi wyliczeniami, tembardziój, że to sprawa 
mająca pośredni związek z zielnikiem Ła
gowskiego, zanotuję tylko ostateczny wynik 
moich obliczeń, a mianowicie: że nasza flora 
okazała sie nierównie bogatszą. Kto cieka
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wy szczegółów, znajdzie je w drukującym 
się VI tomie Pamiętnika I'izyjograficznego, 
w artykule „Wspólne gatunki roślin jawno- 
kwiatowych nasze i nadbajkalskie”.

Do najprzyjemniejszych chwil przy ros- 
patrywaniu zielnika Łagowskiego te zali
czam, gdy spotkawszy w zbiorze nadbajkal- 
skim który z naszych krajowych gatunków, 
dobywałem ze swego zielnika odpowiednie 
okazy i umieściwszy obok siebie rodzeństwo, 
tysiącami mil i niekiedy długiemi szeregami 
wieków rozdzielone, rospy ty wałem je o losy, 
jakim uległy, żyjąc w zupełnie innem oto
czeniu. Czas i odmienne życiowe warunki 
często zmieniły dalekich stron mieszkańców, 
ale spotykałem i gatunki niezłomne. Z naj- 
większem zajęciem rospatrywałem rośliny 
nieznajdujące się na naszych równinach, tyl
ko na szczytach Tatr i w Syberyi, w tym 
razie bowiem, nie mogło być żadnej wątpli
wości, że rosstanie przed długiemi szerega
mi wieków nastąpiło. Taką drogą poró
wnań okazów dwu zielników, powstał po
wyżej wspomniany artykuł VI tomu Pamię
tnika.

M / T E ą y ^ A ,  SIŁY, PO WINO W ^ C W O  CHEMICZNE.
Pierwszy rezdzia i kursu chemii

A R M A N D A  G A U T I E R A

t ł -u -n a . Z n .

(Ciąg dalszy).

II.

Niezliczone doświadczenia i obserwacyje 
znane od wieków dowodzą, że ma s a  ciała 
nie zmienia się bez względu na to, czy ono 
znajduje się w spoczynku, w ruchu, lub ko
lejnych przemianach. Prawidłowość i ciągle 
jednakowo powtarzające się fazy ruchu, 
w którym planety i komety obiegają dooko
ła słońca, wykazują, że te ciała niebieskie 
przechodzą peryjodycznie z jednakowemi 
szybkościami przez też same położenia 
względne w przestrzeni pod wpływem tych
że samych sił. Gwałtowne zjawiska chemi
czne, które od niezliczonej liczby wieków j

odbywają się na słońcu nie zmieniły jednak 
masy tego ciała, gdyż inaczej musiałaby się 
zmienić szybkość obrotu naszej ziemi do
okoła słońca, a więc i liczba dni w roku; 
tymczasem stałość liczby dni i godzin, po
trzebnych ziemi na okrążenie słońca, jest 
ściśle znaną od niepamiętnych czasów. 
Dwudziestego drugiego Czerwca każdegoO C*» O O
roku o tej samdj godzinie ziemia przecho
dzi przez swój punkt przysłoneczny.

Z drugiej strony fizycy a zwłaszcza che
micy zapomocą wielkiej liczby ścisłych 
doświadczeń dowiedli, że ciężar ciała albo 
układu ciał nie zmienia się pomimo najli
czniejszych i najrozmaitszych przemian ja
kim je poddajemy. Pomiędzy ciężarem 
a masą ciała istnieje bardzo prosty stosunek. 
Ciężkość jest przyczyną czyli siłą, która 
przyciąga wszystkie ciała ku środkowi zie
mi. Ta siła mechaniczna, jak widzieliśmy 
poprzednio wyraża się przez iloczyn z ma
sy przez przyśpieszenie, kiedy zaś mowa 
o ciężkości, przyśpieszenie oznaczamy przez 
literę g.

Oznaczając ciężkość przez P, będziemy 
mieli:

P = M g
a dla innego ciała z masą M' będzie:

P '= M  'g
skąd

P'~M '
Wspomnieliśmy, że chemicy i fizycy do

wiedli, że ciężar ciał nie zmienia się pomi
mo wszelkiego rodzaju zmian fizycznych 
lub chemicznych; a zatem masy, które wzglę
dem siebie znajdują się w stosunku cięża
rów, są także niezmienne.

Jest przeto w ciałach jedna własność,
! którą określić należy jaknajściślej. Są one 
| bezwładne to jest wszelkim zmianom stanu 
| przeciwstawiają opór, niezmienny dla każ- 
| dego ciała, bez względu na szereg zmian 
| kolejnych, przez jakie przechodzą. Masa 

jest więc cechą ciał zasadniczą. Wszystko 
pozornie w ciałach zmieniać się może, masa 
tylko nie ulega zmianie, a skutkiem tego, 
jak słusznie Newton powiedział, masa wy
znacza ilość tego proteusza — materyi, 
który wydaje się niepochwytnym w swojej 
nieustannej zmienności.
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Z rozważań powyższych wyprowadzimy 
wniosek ogólny, który jest. prawem zasadni- 
czem zarówno chemii jak i mechaniki:

Ma s a  i c i ę ż a r  c i a ł a  a l b o  u k ł a d u  
c i a ł  są, n i e z m i e n n e  p o m i m o  w s z e l 
k i c h  przemi an,  j a k i m u l e g a j  ą t e c i a ł a  
we  w z g l ę d z i e  m e c h a n i c z n y m ,  f i zy
cz ny m,  lub c h e m i c z n y m  i w o g ó l e  
p o m i m o  w s z e l k i e g o  r o d z a j u  p r z e 
m i a n  k o l e j n y c h .

III.

Przemiany, którym ulegają, ciała i które 
pozwalają nam odróżnić rozmaite siły czyli 
przyczyny zjawisk są, trojakiego rodzaju: 
mechaniczne, fizyczne i chemiczne.

Przemiany mechaniczne odnoszą się do 
ruchu ciał uważanych jako całości, do 
zmian postaci gieometrycznój i t. p. Ich 
badanie stanowi dziedzinę mechaniki i astro
nomii.

Przemiany fizyczne są, wywoływane 
w ciałach przez ciepło, światło, elektry
czność, magnetyzm i t. d. Przemiany te 
w ogólności ustępują same przez się, to jest 
ciała powracają do stanu pierwotnego z chwi
lą, w której przyczyna wywołująca przemia
nę działać przestała. W ogólności działa
nia fizyczne są wywierane i na odległość 
albo przy pozornem tylko zetknięciu, przy- 
czem jednakże działające na siebie ciała nie 
tracą nic ze swoich odnośnych ciężarów 
i masy ich nie mięszają się ze sobą.

Przemiany chemiczne odbywają się naj
częściej pomiędzy ciałami odmiennej natu
ry a masy tych ciał mięszają się wtedy 
wzajemnie, co sprawia, że większa część 
własności poprzednich znika zupełnie. Prze
miany chemiczne są trwałe w tem znacze
niu, że ciała, które im uległy nie powracają 
do stanu poprzedniego, pomimo ustąpienia 
przyczyny wywołującej przemianę.

Wystawmy na działanie światła słone
cznego mięszaninę równych objętości wodo
ru i chloru. Mięszanina ta wybucha, przy- 
czem powstaje równa jćj objętość nowego 
ciała gazowego, chlorowodoru, który całko
wicie różni się od dwu gazów, z których 
powstał; chlorowodór nie może powrócić do 
pierwotnego stanu mięszaniny chloru z wo-

[ dorem bez nowego i^działu siły chemicznej. 
Wystawmy na działanie ciepłą materyją 
zwaną tlenkiem srebra: już poniżej stu sto
pni roskłada się ona na tlen i srebro; dwa 
te nowe ciała mogą pozostawać w zetknię
ciu ze sobą przez czas nieograniczenie dłu
gi a jednak nie połączą się napo wrót. P o
wyższe dwa przykłady przedstawiają nam 
przemiany chemiczne. Wszystkie własno
ści ciał zmieniły się bez możności dobrowol
nego powrotu do stanu poprzedzającego. 
Jedyną rzeczą, która pozostała bez zmiany 
jest masa. Suma ciężarów tlenu i srebra 
jest równa ciężarowi tlenku srebra, a szcze
gółowo wzięte ciężary srebra i tlenu nikną 
z chwilą, w którój tworzy się równa ich su
mie ilość tlenku srebra. Zmięszanie się 
mas w tlenku srebra nie pociągnęło przeto 
za sobą zmięszania gatunków ani odnośnych 
ciężarów każdego z ciał poszczególe.

Przyczyny, łączące w powyższy sposób 
odmienne rodzaje materyi, mięszając pozor
nie jedne z drugiemi, bez możności dobro
wolnego powrotu do stanu poprzedzającego, 
albo też rozdzielające danemateryje na ciała 
nowe, te przyczyny są zwane s i ł a m i  po
w i n o w a c t w a ;  zjawiska chemiczne, które 
dają nam znać o istnieniu tych sił, pozwala
ją zarazem mierzyć je i porównywać z inne- 
mi siłami.

Widzieliśmy, że wyraz s i ł a  zastępuje wy
raz p r z y c z y n a  i jest z nim równoznacz
ny. Mówimy: siła ciężkości, siła ciepła, si
ła elektryczna i t. p., albo krócej: ciężkość, 
ciepło, elektryczność i t. p., pragnąc nazwać 
nieznane nam przyczyny odnośnych zja
wisk. W naszym wieku jednakże uczynio
no wielki krok naprzód w znajomości sto
sunków, jakie istnieją pomiędzy owemi przy
czynami. Dowiedziono, że ich skutki mogą 
się przemieniać jedne w drugie i że przytem 
j e d n o s t k a  m i a r y  każdej danej siły, zni
kając, wydaje stałą ilość jednostek miary in
nej siły; zauważono, że ostatecznie skutki 
wszystkich tych sił mogą być przemienione 
w ciepło i że, ze swej strony, jednostka cie
pła czyli ci ep ł os tk a  (kalo ryja), przy za
mianie ciepła na pracę mechaniczną prze
twarza się na 437 jednostek pracy czyli k i- 
l o g r a m e t r ó w .

Jeżeli skutki sił fizycznych mogą prze
mieniać się jedne w drugie i mierzyć się pe
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wną ilością pracy *) albo siły żywej, to mo
żemy wnioskować, że wszystkie siły fizycz
ne, jako mogące powodować pracę czyli 
ruch mas, w zasadzie muszą być ruchem 
cząsteczek; różnice pomiędzy siłami polegać 
muszą na różnych sposobach poruszania się 
cząsteczek i na różnćj zdolności roschodze- 
nia się w eterycznym środku, w którym od
bywają się owe ruchy cząsteczek.

(d. c. n.)

P o s i e d z e n i e  j e d e n a s t e  K o m i s y i  t e o r y i  
o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  p o 
m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 2 Czerwca 1886 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 7 '/j wie
czorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Odczyt p. J . Nusbauma, odłożony został do na
stępnego posiedzenia.

Korespondencyja Wszechświata.
Płońsk, 4 Czerwca 18H6 r.

S zczeg ó ln a  postać gradu.
W d. 9 Maja, miałem sposobność badania kulek 

gradowych w warunkach dogodnych. Po południu 
około godziny 4-ej przy wiejącym wietrze południo
wo zachodnim i tem peraturze powietrza —{-13° Cela. 
gęste chm ury pokazały się w północno-wschodniej \ 
stronie i po paru błyskawicach zaczął padać grad; j  

ziarna jego biegły od północowschodu ku południo- 
zachodowi, to je s t w kierunku przeciwnym dolnemu 
prądowi powietrza, zbaczając od kierunku pionowe
go zaledwie około 10 — 15 stopni. Będąc w samej 
chwili spadania na otwartem  powietrzu, skorzysta
łem z rzadkiej stosunkowo sposobności przypatrze
nia się ziarnom gradowym przed ich stopnieniem.

')  P r a c ą ,  T, nazywają iloczyn z siły./-, przez dro
gę l, przebytą w kierunku działania siły Zatem 
T = f l .  Jednostką pracy jest kilogram etr, to jest 
ilość pracy potrzebna do wzniesienia 1 kilograma 
na 1 metr.

Były one dwojakiej postaci. Jedne przedstawiały 
piram idy regularne o podstawie sześciobocznej,— 
drugie były wyraźnie połowami tychże piramid, po- 
wstającemi z przecięcia płaszczyzną przechodzącą 
przez dwa przeciwległe kanty. Z iarna tej drugiej 
postaci złożone po dwa płaszczyznami z przecięcia 
powstałemi dawały dość wyraźną postać pierwszą 
całkowitej piram idy. Tych drugich było stosunko
wo mniej, na 30 ziarn badanych znalazłem tylko 
cztery połowicznych.

Wszystkie kanty w obu postaciach były stępione, 
jakby obtopione ciepłem, wierzchołek piram idy był 
również tępy, zaokrąglony, jakoteż i podstawa, z bo
ku przedstawiająca się jak  płaski odcinek kuli, choć 
widziana w kierunku osi piram idy posiadała wyraź
ną postać sześcioboku regularnego z zaokrąglonemi 
kątam i. Wielkość ziarn wszystkich była prawie je 
dnakowa. Średnica podstawy (średnica koła opisa
nego) wynosiła od 11 do 13 mm, tenże sam prawie 
wymiar posiadała oś obtopionej piramidy.

We wszystkich ziarnach, za wyjątkiem jednego na 
30 badanych, zauważałem szczególnie jednostajne 
ułożenie warstw śnieżnych nieprzezroczystych, na- 
przemian z warstwami przejrzystego lodu. Zaokrą
glony wierzchołek był śnieżny, pod nim warstwa lo
du przezroczystego, dalej warstwa śnieżna, potem 
znów druga warstwa przejrzysta, wreszcie spód pi
ram idy śnieżny, nieprzezroczysty, tak jak  i wierz- 

| chołek. Z 30 ziarn badanych jedno tylko posiadało 
I trzy  warstwy przejrzyste, reszta, to  jest 29 miało 
| ich po dwie bardzo zbliżone do siebie rozmiarami;
[ Szkic na fig. 1 wyobraża całkowitą piramidę natu

ralnej wielkości, na fig. 2—postać połowiczną.

Fig. 1. Fig 2.

Ta jednostajność budowy ziarn gradowych, przy
pominająca zasadniczą postać kryształów lodu, zga- 

| dza się pod wieloma względami z teoryją Spririga, 
przypuszczającą początek gradu w górnych śnież
nych chmurach.

Tłumaczenie jednak powstawania warstw przej
rzystych mimo pięknych teoryj Vogla i de la Rivea, 
wiele do życzenia pozostawia.

Niemałym do tego powodem jest brak spostrzeżeń 
ścisłych tak różnych postaci gradu jak  i warunków 
towarzyszących burzom gradowym, co znowu tłu 
maczy siętem , że jednem u spostrzegaczowi nie czę- 

i sto zdarzają się korzystne warunki obserwacyi. Idla-



tego byłoby bardzo do życzenia, aby w korespon- 
dencyjaeh tak  często spotykanych w pismach o bu- 
rzach gradowych, była uwzględniana narówni z eko
nomiczną i fizyczna strona zjawiska.

Jan Jędrzejeaiicz
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K B O N iK A  N A O K G W A .

BOTANIKA.

—  K orzen ie p rzy s w a ja ją ce . W tom ie II Kosmosu 
lipskiego z r .  1885, podaje p. F ritz  Muller ciekawą 
wiadomość, że niektóre gatunki storczyków, m iano
wicie Aeranthus i Angrecum, które, jak  wiadomo, 
nie posiadają ani łodygi ani liści i składają się w y
łącznie z korzenia, odżywiają się samodzielnie, nie 
uciekając się do pasorzytnictw a, a to dzięki okoli
czności, że korzenie te zielenieją i w ten sposób 
przyjm ują na siebie funkeyją liści.

S . Gr.

—  W pływ  ś w ia t ła  na rozw ó j kapelusza grzybów . IIo
dując huby (Polyporus squamosus) na spróchnia
łym  wiązie w ciemnej piwnicy, zauważył prof. Sa- 
debeck (Botanisch. Centralblatt, XXV, Nr 7), że te 
grzyby rozwijają tylko trzon,dochodzący daleko więk
szych rozmiarów, aniżeli w w arunkach norm alnych, 
podczas, gdy kapelusz wcale się nie tworzy. Chcąc 
się przekonać, czy następne działanie św iatła w y
wrze jakikolwiek wpływ na hodowanych okazach, 
umieścił je  Sadebeck w liczbie 11 na oknie, zwróco- 
nem w stronę południowowschodnią, przyczem sie
dem  egzemplarzy zabespieczył od działania św iatła 
i tylko cztery były wystarwione na wpływ prom ieni 
słonecznych. Okazało się, że po upływie zaledwie 
dwu dni, można było na oświetlonych okazach ros- 
poznać ślady tworzącego się kapelusza, k tó ry  po ty 
godniu przybrał już takie rozm iary, że grzyb mógł 
być łatwo określony. Pozostałe okazy, k tó re  od 
działania św iatła zostały usunięte, nie uległy żadnej 
zmianie. Doświadczenia swoje powtórzył Sadebeck 
kilka razy i zawsze zgodne otrzym yw ał rezultaty. 
Należy dodać, że jeszcze wcześniej obserwował ten 
że sam uczony podobny wpływ św iatła na gatunki 
bedłek (Agaricus).

<S. Gr.

—  W ydzie lan ie  w ody z kw ia to s tan ó w  m chów . U ro
ślin, należących do grupy A rchegoniatae (mchy 
i skrytokwiatowe naczyniowe) zapłodnienie może- 
bnem jest tylko wówczas, kiedy otwór ja jn ika  (ar- 
chegonium) zanurzony jest w wodzie, albowiem ty l
ko w ten  sposób mogą ciałka nasienne (sperm atozoi-

dy) dostać się w głąb jajn ika. Okoliczność ta  obja
śnia nam rozm aite przystosowania, mające na celu 
doprowadzanie kropli deszczu lub rosy do organów 
żeńskich, ażeby jednak organy te były w stanie sa
modzielnie wydzielać z siebie wodę w celu umoże- 
bnienia zapładniania, dotychczas wiadomem nie by
ło. A jednak fakt podobny opisuje świeżo Leitgeb 
u mcha liściastego Corsinia marchantioides. Arche- 
gonije Corsinii tworzą kwiatostany, siedzące w doł
kach, z których wystają tylko szyjki. Na hodowa
nych pod kloszem w suchem powietrzu okazach doł
ki, mieszczące w sobie kw iatostany żeńskie, wypeł
nione są wodą, która nigdzieindziej się nie pokazuje, 
niema jej równie:; w odpowiednich miejscach roślin 

j  męskich. Woda wydziela się w okresie dojrzewania 
j  pierwszych jajników. Przyczyny, od jak ich  po

wyższe zjawisko zależy, obiecuje autor później 
ogłosić.

S. Gr.
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WIADOMOŚCI BIEŻ4CE.

—  Z ja zd  h ig ijen is tów  we W ro c ła w iu . Niemieckie 
stowarzyszenie ochrony zdrowia publicznego odby- 

] wa XIII posiedzenie we Wrrocławiu od d. 13 do lti 
W rześnia 1686 roku. Porządek dzienny:

1) Zakłady do badania pokarmów, używek i przed
miotów użytku codziennego, ich urządzenie i zakres 
działania. Referent profesor d r A lbert Ilitger (Er-

| langen).
2) Kąpiele ludowe i szkolne. Referenci: docent 

pryw. dr. Oskar Łassar (Berlin), starszy burm istrz
{ Merbel (Getynga).

3) Nawodnianie ze szczególnem uwzględnieniem 
[ W rocławia i o różnych sposobach klarowania wód
j ściekowych m iejskich. Referenci: radca budown.

Kaumann (W rocław) prof. A rnold (Brunświk).
4) Środki zapobiegające zatruciom tlenkiem  wę

gla. Referent, prof. dr. Max Gruber (Graz).
5) Nowożytna technika dezynfekcyjna szczególnie 

w stosunku do publicznych zakładów dezynfekcyj
nych. Referenci, prof. d r Franc. Hofmann (Lipsk), 
fizykus okręgowy dr Jacobi (Wrocław).

W porze popołudniowej zamierzone są ekskursyje 
j  w celu obejrzenia kanalizacyi i nawodniania, miej-
1 skiego wodociągu, publicznego zakładu dezynfek

cyjnego, chemicznego urzędu do badań pokarmów 
i t  d-, a d. 16 W rześnia wycieczka do Furstenstein.

St. Pr.

y
—  Giasnik hrvatskoga naravoslavnoga druztva . (Or

gan stowarzyszenia przyrodników chorwackich). 
Pod powyższym tytułem , a pod redakcyją profesora 
Spirydyjona Brusiny zaczęło wychodzić w Zagrze- 

. biu czasopismo poświęcone naukom przyrodniczym .

WSZECHŚWIAT.
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T o n  i poziom naukowy Glasnika zb'iża go do nasze
go lwowskiego Kosmosu, tem bardziej, że oba wyda
wnictwa są organami stowarzyszeń. Glasnik wycho
dzić będzie co dwa miesiące, a wydana obecnie 
książeczka stanowi trzy  zeszyty za pierwsze półrocze 
b. r .  Na treść tego num eru złożyło się dziewięć 
mniej lub więcej specyjalnych prac, pomiędzy któ- 
rem i spotykamy aż trzy tłumaczenia. Na usprawie
dliwienie jednak redakcyi pośpieszamy dodać, że 
autorami tłumaczonych artykułów są członkowie 
austryjackiego domu panującego, mianowicie następ
ca tronu (Łowy we Fruska Gora) i arcyksiąże Józef 
(Skuteczne usiłowania aklimatyzacyi roślin w Rjece 
i Następstwa niezwykle surowej zimy w Rjece), któ
rzy w pracach tych okazują się gorliwymi i biegły
mi fizyjografami słowiańszczyzny południowej. Z po
zostałych artykułów szczególne zajęcie budzi wstę
pne słowo prof. Brusiny, streszczające dwudziesto
letnią historyją usiłowań podejmowanych przez licz
ne grono uczonych i patryjotów chorwackich w celu 
założenia stowarzyszenia przyrodników. W szero
kich zarysach skreślony pogląd na dzieje nauk przy
rodniczych, pióra prof. Otona Kuóery, p n. Człowiek 
i nauka o przyrodzie, w końcowych ustępach daje 
niejako program  zamierzonej działalności młodego 
towarzystwa. Wskazawszy bowiem, jako celem ba
dania przyrodniczego je s t pogoń za prawdą, kończy 
wyrażeniem nadziei, że i „Hryatsko prirodoslovno 
druztwo“ skutecznie dążyć potrafi do tego celu, da
jąc przykład młodym w nauce a hojnie w przyro
dzone zdolności uposażonym południowym Słowia
nom. Treści zeszytu dopełniają prace: Schulzera 
v. Miiggenburg (Phallus im perialis), dra Gorjanovi- 
ća-K ram bergera (Przyczynki paleoicht.yjologiczne), 
F . Kesleroanka (Rozbiór 2 roczników wydawnictwa 
dra  Madarasza, Zeitschrift f. d. gesammte Ornitholc- 
gie), nakoniec drobne wiadomości. Całość zeszytu 
sprawia doskonałe wrażenie i  dobrze uprzedza o si
łach i staranności powstającego towarzystwa, k tóre
mu zasyłamy' nasze serdeczne życzenia.

Zn.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
W szechświata

J AKO NOWOŚĆ.
P am iętn ik  A kadem ii U m iejętności w K rakow ie, W y

dział matematyczno-przyrodniczy. Tom X, treść: 
Dr Jaw orow ski. O swobodnym rofplemie wnętrznym 
(endogenezie) komórek. Dr Stefan Kuczyński. Poró
wnanie co do ścisłości sześciu wzorów, służących do 
obliczanego przebiegu rocznego ciepłoty w miejscu 
danem. F. M ertens. O niezm iennikach jednej i  dwu 
form dwulinijowych alternujących. M. Raciborski. 
Opisy nowych desmidyjów polskich. Tom Xf, treść: 
Godfryd Ossowski. Jaskinie okolic Ojcowa pod wzglę
dem paleontologicznym. Cr J. Rostafiński. De plan- 
tis quae in „C apitulari de yillis et curtis imperiaii- 
bus‘‘ Caroli Magni commemorantur. Jako matery- 
ja l do historyi hodowli roślin w Polsce. Jan Nep. 
Franke. O wyrównaniu chyżości biegu nieustannego

machin parowych. W ład ys ław  Kulczyński. Pająki ze
brane na Kamczatce przez dra  Dybowskiego.

TeofilR oz narynow icz. Matematyczne podstawy ubes- 
pieczenia na wypadek niezdolności do pracy, w za
stosowaniu do urządzenia kas emerytalnych. Z zapo
mogi Kasy pomocy naukowej dla osób pracujących 
na polu naukowem imienia dra Józefa Mianowskie
go, wydał Bolesław Dauielewicz.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

SPROSTOWANIE.
W numerze poprzedzającym Wszechświata, nastr. 

357, szp. lewa, w. 13 od góry i nast. zamiast: „wyra- 
zenie —j f  dla oznaczenia teg) nieskończenie malegi zwięk

szenia*1 powinno być: „wyrażenie -j j -y odpowiadające te
mu nieskończenie maleniu zwiększeniutł.

O głoszenie.
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Dra J. Cohnheima. Odczyty z patologii ogólnej’ 
Podręcznik dla lekarzy i studentów. Przekład z 2-go 
wydania. 1884, 3 tomy, rs. 5.

S. Jacoud. Wykład patologii szczegółowej. Prze
kład z 7-go wydania. 1884, 3 tomy, rs 13.

Birch Hirschfeld. W ykład anatomii patologicznej. 
Część ogólna. Przekład z 2-go wydania. Z 118 drze
worytami. 18S4, rs. 2.

H. Haeser. Ilistorya medycyny. Tom drugi. Dzie
je medycyny nowożytnej, 1886, str. 1062, rs. 5.

W. S zokalski. Początek i rozwój umysłowości 
w przyrodzie. 1885, rs. 3.

T. H Huxley. W ykład bijologii praktycznej. 1833 
rs. 1.

Spraw ozdania  z piśmiennictwa naukow. polskiego 
w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodni
czych. Rok I, 1882. Rok 11, 1863. Rok 111, 1884, 
po rs. 1.

K. F ilipow icz . Wiadomości początkowe z botaniki. 
1884, rs. 1.

J. D. E verett. Jednostki i stałe fizyczne. 1885, 
rs. 1 k. 20.

OPUŚCIŁO PR A SĘ DZIEŁO

J. NATANSONAf
Świat istot najdrobniejszych

Toin. X.
8° str. 26S, tabl. litogr, 3 i drzeworyty w tekście. 

Warszawa, nakł. Red. Wszechświata, druk E. Skiw- 
skiego. Tom ten stanowi odbitkę z szeregu arty 
kułów, zamieszczonych w III i IV t. Wszechświata.

Cena za t. I Świata istot najdrobniejszych, w Re
dakcyi Wszechświata dla prenumeratorów wynosi 
rs. 1 bez korztu przesłania, dla nieprenumeratorów 
skład główny w księgarni E . Wendego i S-ki, a  ceną 
rs. 1 kop. 50.
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B u l e t y  n m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 2 do 8 Czerwca r. b.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barome-
tryczne

Tem peratura

Śr
ed

ni
a

w
ilg

ot
n.

be
zw

zg
l.

Śr
ed

ni
a

w
ilg

ot
n.

w
zg

lg
dn

a

K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

Śred. | Max. Min.

2 Środa
3 Czwartek
4 Piątek
5 Sobota
(i Niedziela
7 Poniedz.
8 Wtorek

750,63
748,18
748,07
748,58
747,88
744,22
741,78

21,0
25.1 
18,4 
16,0 
16,9 
14,7
15.2

25,2
29.0
22.7
21.0
19.8 
16,6 
16,6

12,2
18,0
14,8
12,0
10,3
13,2
13,7

12.3 
13,5 
10,8
8.4
7.4 

11,0
12.4

64
59
68
04
53
88
97

NE,E,E
S.SW.NE

NE,NNW,NNE
N,NNE,NNE

Łi,ESE,E
E,E,EN E

ENE,ENE,NNE

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6

44,9

pogodny
pog., rano mgła
poch.,deszcz drobny
pogodny
pogodny
poch.jdeszcz drobny 
pochm , ulewa

Średnie 
z tygodnia 717,05 18,3

Abs.
max.

29,0

Abs.
min.

10,3 10,8 70 - 45,5

UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są w m ilim etrach, 
tem peratura w stopniach Celsyjusza. Kierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

O O - L O S Z E M I E .

P A M I Ę T N I K  F I ZYJOGRAFI CZNY
tom V za rok 1885

wyszedł z druku i jest do nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi Wszech
świata, Krakowskie-Przedmieście, Nr 66.

T om i V I  P a m i ę t n i k a  J F i z y j o g r a f i c s n e g o  z a  r o k  M 8 8 6  już zaczął się 
drukować i zostanie wydany w ciągu roku bieżącego. Przedpłatę, w ilości rs. 5, a z prze
syłką pocztową rs. 5 kop. 50, można nadsyłać pod adresem: Wydawnictwa Pam. Fizyjogr. 
Krakowskie-Przedmieście N r 66.

We czwartek dnia 17 Czerwca r. b., o go
dzinie 7'/2 wieczorem, odbędzie się ostatnie 
przed wakacyjami posiedzenie Sekcyi Nauk 
Przyrodn. pomocniczych i teoryi ogro
dnictwa Towai-zystwa Ogrodniczego, w lo
kalu Towarzystwa (Chmielna, 14). Porzą
dek dzienny:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. Mag. zoologii J. Nusbaum: Znaczenie 
procesu zapładniania dla teoryi doboru na
turalnego.

JJ,o3bojii‘uo IJcH3ypoio. BupmaBa, 31 Mas 1886 r.

TREŚĆ. Statki podwodne, podał S. K. — Sygna
ły  pożarowe, napisał E. Dziewulski. — Wiadomość 
o zielniku nadbajkalskim  Józefa Łagowskiego, podał 
Kazimierz Łapczyński. — Materyja, siły, powino
wactwo chemiczne. Pierwszy rozdział kursu che
mii Armanda Gautiera, tłum . Zn. — Towarzystwo 
Ogrodnicze. — Korespondencyja W szechświata.— 
Kronika Naukowa. — Wiadomości bieżące. — Książ
ki i broszury nadesłane do Redakcyi Wszechświa
ta. — Sprostowanie. — Buletyn meteorologiczny. — 
Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziew ulski. R edaktor B r. Znatow icz.

Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna AS 26.


