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PRENUMERATA „W S ZE C H Ś W IA T A ."
W W a rs za w ie : rocznie rs. 8 

kw artalnie „ 2 
Z p rze s y łk ą  pocztow ą: rocznie „ 10 

półrocznie „ 5

Prenumerować można w Redakcyi W szechświata 
i we wszystkich księgarniach w kraju  i zagranicą,.

Kom itet R edakcyjny stanowią: P. P. Dr. T. Chałubiński, 
J. Aleksandrowicz b. dziekan Uniw., mag. K. Deike, 
mag. S. Kramsztyk, Wł. Kwietniewski, J. Natanson, 

Dr J. Siemiradzki i mag. A. Ślósarsti.
„W szechświat" przyjmuje ogłoszenia, których treść 
m a jakikolw iek związek z nauką, na następujących 
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7 il%, 

za sześć następnych razy kop. 6,' za dalsze kop. 5.
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pomysłu F. W enbama,

napisał

3E. Dsie-wulski.

Silne współzawodnictwo św iatła elek try
cznego z gazowem, powszechnie obecnie 
używanem w większych miastach, w yw oła
ło szereg wynalazków odnoszących się do 
budowy lamp gazowych. Gaz będzie mógł 
utrzym ać się na stanowisku dotychczas zaj- 
1110wanem, jeżeli zdoła dawać światło o zna- 
czniejszem aniżeli dotychczas natężeniu przy 
jednakiem  spotrzebowaniu gazu i jeżeli pro
dukty spalenia będą mogły być odprow a
dzane na zew nątrz z mieszkań ludzkich. 
Obu tym warunkom  w części zadosyć czy
nią lampy wzmocnione (regeneratywne). 
Najdawniejsza z nich przez Siemensa wyna
leziona jeszcze w roku 1882, była w swoim 
czasie opisana we W szechświecie ‘).

J a k  powszechnie wiadomo świecenie pło
mienia jest spowodowane rozżarzeniem  czą
steczek węgla zawieszonych w płom ieniu. 
Z podniesieniem tem peratury  wzmacnia się 
rozżarzenie, a tem samem i natężenie świa
tła, z tego powodu w tak  zwanych lam pach 
wzmocnionych postarano się o urządzenie, 
pozwalające na wytworzenie o ile można 
wyższćj tem peratury w płomieniu. W  zw y
czajnych bowiem palnikach, tak gaz dopły
wający do palnika, jak  również i powietrze 
podtrzymujące palenie, posiada tem peratu
rę otoczenia, wskutek tego znaczna ilość cie
pła, w ytw arzająca się podczas palenia, zu
żywa się na ogrzanie gazu i powietrza, świe
żo dopływających do płomienia, do tem pe
ra tury , przy której może nastąpić spalenie. 
Jeżeliby zaś doprowadzać do płom ienia gaz 
i powietrze, przedtem  ogrzane praw ie do 
tem peratury palenia, w takim razie cała 
ilość ciepła wywiązana przy spaleniu zuży
łaby się na podwyższenie tem peratury pło-

') Tom II, N r 52 z roku 1883, str. 822.

mienia, a tem samem na odpowiednie zwięk
szenie natężenia światła. Znaczna ilość cie
pła, utworzona przez produkty spalenia 
w zwyczajnych lampach gazowych, została 
w części zużytkowana w lampach wzmo
cnionych do ogrzewania gazu i powietrza 
dopływających do palnika i z tego powodu 
te lampy zostały nazwane regeneratywnemi 
(odżywiającemi). Palnik  takiej lampy, jako  
posiadający trzy kanały nawzajem się obej
mujące (dla produktów  spalenia, gazu i po
wietrza), musi być odpowiednio gruby. W e 
wszystkich lampach gazowych dotąd uży
wanych, a zatem i w lam pie Siemensa, otwór 
palnika, a tem samem i płomień, jest zwró
cony do góry, z tego powodu wszystkie te 
palniki wytw arzają cień w dolnej części 
lampy, który w lampie Siemensa obejmuje 
dosyć znaczną przestrzeń. Jeżeli fakt ten 
jes t małego znaczenia dla lamp Siemensa, 
ustawionych na odpowiednich slupach, a 
przeznaczonych do oświetlania placów, to 
z drugiój strony stanowi on wielką wadę 
w tym przypadku, gdy one są użyte do 
oświetlania wielkich sal.

W  ostatnich czasach do oświetlania du
żych lokali, w wielu miastach ucywilizowa
nego świata, poczęto używać lamp regene
racyjnych, które możnaby nazwać lampami 
Siemensa odwróconemi, ponieważ palnik ich 
jest zwrócony końcem swoim nie do góry 
lecz na dół. Do tego ostatniego rodzaju za
liczają się lampy znane pod nazwą lamp 
Sugga, W enliama i Bowera, które są do sie
bie bardzo podobne. Z tego powodu poda
jem y opis tylko jednaj z nich, to je s t lampy 
W enham a, której pewna liczba okazów jest 
ju ż  czynna w naszem mieście.

Lam pa W enbama (fig. 1 i 2) ma wygląd 
komina metalowego L, przez który odpro
wadzane są produkty spalenia, zamkniętego 
szczelnie w dolnej części półkulistym dzwo
nem szklanym K. Przez środek tego komi
na idzie na dół ru ra  M doprowadzająca gaz 
do palnika, urządzonego w ten sam sposób 
ja k  palniki w lampach gazowych A rganda 
z cylindram i szklnnemi, których powszech
nie używamy, z tą tylko różnicą, że palnik 
w lampie W enbam a jes t zwrócony otwor
kami na dół. Płom ień gazowy E  tego pal
nika kieruje się poziomo od otworków jego 
na zewnątrz, tworząc pierścień świetlny.
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P rodukty  spalenia podnoszą się ku górze 
przez komin L, wygrzewając jego ściany 
i rurę doprowadzającą gaz. Pow ietrze ze
wnętrzne dostaje się przez otwory A  do ka
nałów B, przechodzących przez komin w po
staci promieni do przestrzeni C, z tój osta
tniej powietrze wypływa w części przez 
otwór otaczający na zewnątrz palnik, a w 
drugićj części przez otwór D znajdujący się 
w środku palnika, a uderzając u wylotu 
o grzybek metalowy tworzy prąd kierujący 
płomień gazowy E  poziomo. Reflektor 
przytw ierdzony do lampy (fig. 1) nie po
zwala promieniom św iatła rospraszać się na 
wszystkie strony lecz skierowywa je  więcej 
w jednym  kierunku, jeżeli to jest pożąda- 
nem. Nakoniec lampa ta może być tak za
wieszona (fig. 3), że wszystkie produkty spa
lenia będą odprowadzane na zewnątrz przez 
kanał ciągowy C, a tym sposobem wytwo
rzony prąd ciepłych gazów będzie ssać po
wietrze z mieszkania przez otwory odpowie
dnio zrobione w górnej części komina lampy.

Lam py W enhama bywają czterech róż
nych wielkości i odpowiednio do tej, poczy
nając od najmniejszej, są oznaczone nume
ram i bieżącemi 1, 2, 3 i 4. Całe szeregi 
oznaczeń, odnoszących się tak do natężenia 
światła jakoteż i do ilości gazu zużywanego 
przez te lampy, były dokonane przez H op- 
kinsona, Liveseya, H artleya i prof. Fostera 
dla gazu otrzymywanego z węgla kam ienne
go w Londynie, przez draW allacea dla gazu 
z węgla Cannelskiego w Glasgowie i przez dra 
Moorea dla wodnego gazu w New-Yorku.

Z liczb podanych przez dra W allacea, 
przytaczamy tu kilka ważniejszych:

Ilość gazu spotrzebowanego 
w czasie godziny, stóp sześe. .

{Siła św iatła świec 
angielskich nor
m alnych . . ,

45° ̂  Ilość świec na sto
pę sześcienną ga
za ..........................
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Lam py Wenhama
N. 1 |N .2 | N. 3 N. 4

5,9 8,2 11,4 15,6

50,0 90,6 125,7 185,2

8,5 11,0 11,0 11,9

58,2 95,2 153,0 212,7

9,9 11,6 13,4 13,7

Pięć stóp sześciennych tego gazu w pal
niku zwyczajnym, daje światło o natężeniu 
równem 25,5 świecom angielskim, czyli na 
jednę stopę przypada przeszło pięć świec, 
kiedy w lampach W enhama, ja k  pokazują 
powyższe liczby, jednej stopie gazu odpo
wiada średnio przeszło 10 świec, czyli licz
ba świec dwa razy większa niż w lampie 
zwyczajnej. A  zatem z tego porównania 
wypada, że lampy W enham a dają światło 
o 100%  taniej od lamp obecnie powszechnie 
używanych. Liczby otrzymane przez wszy
stkich innych powyżej przytoczonych bada- 
czów, doprowadzają mniej więcój do tychże 
samych wniosków.

Ponieważ w lampie W enham a płomień 
posiada bardzo znaczną tem peraturę, przeto 
palniki ja k  również i inne części składowe 
tych lamp w kolei czasu przepalają się, jak  
to również ma miejsce i w lampach wzmo
cnionych Siemensa przyświecających miesz
kańcom W arszawy na większych placach 
publicznych; z tego powodu konserwacyja 
jednych i drugich jest dosyć kosztowna. 
P rak tyka  miejscowa w W arszawie pokazała, 
że z różnój wielkości lamp Siemensa najpra- 
widłowiej działają oznaczoneN rl, które da
ją  światło o natężeniu od 300 do 400 świec. 
Coś podobnego powiadają sprawozdawcy i o 
lampachW enhama zalecając oznaczoną N r 2. 
Ta ostatnia lampa, jak  pokazuje powyżej 
przytoczona tabliczka, daje światło o natę
żeniu równem 90 świecom przy użyciu na 
godzinę przeszło 8 stóp sześciennych gazu 
z węgla Cannelskiego, kiedy lampa zwyczaj
na przy spotrzebowaniu od 5 do 6 stóp sześ. 
w tymże czasie wytwarza światło o połowę 
słabsze. Lampa więc W enham a Nr 2 mo
że być z korzyścią użyta do oświetlania 
mieszkań, tak jak  lampa Siemensa N r 1 
nadaje się do oświetlania placów publicz
nych. Lecz lampa Wenhama, jako  dająca 
światło o 100%  tańsze w porównaniu z 
lampą zwyczajną, posiada wyższość nad 
lampą Siemensa, ponieważ ta ostatnia wy
tw arza światło tylko o 50%  do 60%  taniej.

Lam pa W enhama posiada jeszcze tą szcze
gólną osobliwość, że promienie światła pa
dające na poziom prostopadle mają natęże
nie światła mniejsze od ukośnych. T w ier
dzenie to w części uzasadnia ju ż  tablica po
wyżej przytoczona, ja k  również całe szeregi
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oznaczeń dokonanych przez prof. Fostera 
dla promieni światła tworzących z pozio
mem kąty coraz o 10° większe, poczynając 
od kąta 0° do kąta 90°. Dla lampy z refle
ktorem  (szkło mleczne) prof. F oste r o trzy
mał między irinemi następujące liczby: 
dla kąta 0° natęż, światła równa 4 świec.

: > >) o()° ., ,, ,, 37 ,,
C>0° 147
1)0° 1G4>1 >1 *J\J , ,  ,, ,, ,,

Jeśliby lampa dawała prom ienie światła 
o równem natężeniu we wszystkich k ierun 
kach, w takim razie przy zawieszeniu je j na 
środku pokoju otrzymalibyśmy oświetle
nie równomierne, najsilniejsze na środku, 
a najsłabsze po bokach, ponieważ natężenie 
światła słabnie w stosunku kw adratów  z od
ległości. Lecz z lampą W enham a rzecz ma 
się nieco inaczej, ponieważ prom ienie idące 
do brzegów pokoju np. pod kątem  90', jak  
widzieliśmy posiadają natężenie przeszło 40 
razy większe od promieni padających pro
stopadle, a gdy odległość do którój m ają do
sięgać będzie np. 6 ‘/2 raza większa, to natę
żenie ich przezto przeszło 40 razy będzie 
słabsze; dwa więc te wpływy w lampie 
W  enhama nawzajem równoważą się i o trzy
muje się zapomocą tej lampy oświetlenie 
możcbnie równomierne. W iększe natężenie 
promieni bocznych w lampie W enham a ob
jaśnia się tem, że, jak  nam wiadomo, końce 
płomienia widocznego dla oka są najmocniej 
świecące, a ponieważ w tej lampie płomień 
jest skierowany poziomo, to końce jego jako 
lekko zakrzywione ku górze wysyłają naj
silniejsze promienie światła na boki.

Nakonicc należy zauważyć,że światło lam
py W enham a jest pięknie białem w poró
wnaniu ze światłami pochodzącemi z innych 
lamp gazowych.

CHARAKTER GIEOLOGIGZMY
O K O L I C Y  NAD B R Z E G A M I  O P A T Ó W K I ,

w pewieeie Ppstewskim i Ssaiemieiskim,
przez

S  ta  c?. e> ic  j  ?o•> i e i o i c*ct, 

prof. uniw. warsz.

W „Nowych przyczynkach do gieognozyi 
P o lsk i”,Pusch  zbijając tw ierdzenie Schnei-

przechodowego od kwarcytu około Tudoro- 
wa i Karwowa, robi wzmiankę, że w pobliżu 
tej ostatniej wsi występujący „biały*wapień 
pizolitowy” jest utworem trzeciorzędowym. 
U tw ór ten, zdaniem Puscha, biegnie na 
wschód od K arw ow a ku Malicom do doliny 
Opatówki, a następnie przez Międzygórze, 
Pęczyny i Zagrody aż do Gór Pieprzowych 
pod Sandomierzem ‘).

W yż przytoczona wzmianka pobudziła 
mię w roku bieżącym do bliższego zapo
znania się-z okolicą, położoną nad brzegami 
rzeki Opatówki, na przestrzeni między K ar- 
wowem i Sandomierzem. Do osiągnięcia 
zamierzonego celu doprowadziły mnie objaz
dy następujące:

1) Z Opatowa na Karwów, pod Tudo- 
rów, Nikisiałkę, Zółczyce, Dzierążnię, M ali- 
ce, Żórawice, a następnie przez Słaboszowi- 
ce i Pielaszów do Daromina — i

2) Z Darom ina do Pęczyn, a stąd przez 
Zagrody, Dacharzów, lladoszki, W ysiadłów, 
Osinek do K ichar; z K ichar zaś brzegiem 
Opatówki około G ór Wysokich do Dzwi- 
koz, a następnie pod Makoszyn, do K am ie
nia Łukaw skiego i na Góry Pieprzowe nad 
W isłą.

Obserwując zwiedzaną okolicę w powy
żej wskazanych kierunkach, przyszedłem do 
przekonania, że osady trzeciorzędowe, u k ry 
wające się bardzo często pod grubemi po
kładami gliny wapienno-piaszczystej, nie 
są tak jednostajne pod względem petrogra
ficznym, jak  o tem wspomina Pusch, to jest., 
nie składają się one tylko z „białego wapie
nia pizolitowego”, a przeciwnie, tworzą je  
zlepy wapienne, piaskowce ze spojeni wa
piennym, piaski i iły.

Piasek biały znajduje się między wsią 
Piclaszowem i Darominem, na lewym brze
gu Opatów ki i około młyna w Pęczynach; ten 

i ostatni bardzo przypomina prześliczny piasek, 
zauważony przezemnie między Żołobami 
i Krzemieńcem na W ołyniu 2). Obnażenia 
i łomy, ujawniające wapienne zlepy i ze spo
jeni wapiennym piaskowce, oraz piaski i iły,

')  Pam iętnik Fizyjograticzny t. II, ilopisck na str. 
137 i 138.

■) Pam iętnik Fizyjograticzny t. V, dział II, str. 6.
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widziałem w Zagrodach, Dacharzowie, K i
ch arach i Górach Wysokich.

W  Zagródacli natrafiłem na skały, za
wierające bardzo liczne i pięknie zacho
wano skamieniałości, znamionujące wierz
chnie warstwy formacyi miocenicznćj czy
li tak zwane piętro sarmackie. Wykaz 
ich gatunków wraz z mapą obnażeń warstw 
sarmackich w okolicy Opatówki zamieszczę 
w tomie V II Pam iętnika Fizyjograficznego. 
Obecnie nadmienię tylko, że Pusch poczy
tywał „wapień pizolitow y” pod Karwowem 
za tak zwany wapień gruboziarnisty gro- 
chowcowy, to jest za utw ór eoceniczny, któ
ry się rospościera aż do Gór Pieprzowych. 
Znalezione więc skamieniałości sarmackie 
prostują i pod tym względem mylne zdanie 
Puscha.

W iadomo, że pod Sandomierzem wy
stępują na zewnątrz skały, które tworzą 
wysoki brzeg Wisły: Góry Pieprzowe. 
Pusch i Zejszner zauważyli w tych gó
rach tylko łupki gliniane, w których nie 
dostrzegli żadnych skamieniałości. Pusch 
łupki te zaliczył do formacyi dewońskiej, 
Zejszner zaś przypuszczał, że należyć one 
mogą do osadów sylurycznych. Dokładną 
obserwacyją Gór Pieprzow ych utrudniało 
zawsze niełatwe wejście na ich spadzisty, a 
niekiedy i stromy stok, który dochodzi aż do 
samego brzegu koryta W isły i składa się na 
powierzchni z mnóstwa zwietrzałych i ru
chomych, z pod nóg się łatwo usuwających 
kawałków łupka glinianego; szczytich ukry
wa się znowu pod grubym  pokładem gliny 
wapienno-piaszczystej. Obecnie wejście na 
Góry Pieprzowe stało się nieco łatw iej- 
szem, ponieważ od roku 1884 zaczęto tam 
w jednem  miejscu łamać kamienie, w celu 
wywożenia ich na szosę do Galicyi. Istn ie
jące tam dzisiaj znaczne już łomy ujaw niły 
poniekąd różne skały. Śród skał tych do
strzegłem: łupek gliniany, kw arcyt i zlep 
kwarcytowy.

Ł upek gliniany występuje w pokładach 
o bardzo zmiennej grubości, mierzącej od 
4 do 78 stóp; pokłady te niekiedy są strome 
z upadem 80° na północ, a kierunkiem  od 
zachodu na wschód; albo spadziste z upa
dem 58° na wsehód-pólnoc g. 1, a kierun
kiem od północnego zachodu na poludnio- 
wschód g. 7,

K w arcyt posiada barwę ciemno-szarą, jest 
zbity i tworzy warstwy podrzędne śród po
kładów łupku glinianego; grubość tych 
warstw jes t także bardzo zmienna: od cali 
10 wzrasta aż do stóp 20.

Zlep kwarcytowy zasługuje na szczegól
ną uwagę. Składa się on z odłamków kwar- 
cytu, mających czasem postać wydłużonych 
elipsoid, barwę zaś czarną, lecz zdarzają się 
także różnokształtne, ciemno-szare odłamki 
kwarcytowe znacznej wielkości. Spój wy
daje się być przeważną składową częścią zle- 
pu i jest również zbitym, najczęścićj szarym 
kwarcytem. Opisany zlep znajduje się ty l
ko w bardzo cienkich warstwach między 
pokładami kwarcytu.

W łupku glinianym i w kwarcycie, pomi
mo starannego poszukiwania, żadnych szcząt
ków organicznych dostrzedz nie mogłem; 
takowe zauważyłem tylko w zlepie kwarcy- 
towym, a mianowicie w jego małych kaw ał
kach, znalezionych jeszcze w roku 1878 pod 
samym szczytem G ór Pieprzowych. Lecz 
niemogąc wtedy dopatrzyć się związku zle- 
pu kwarcytowego z łupkiem glinianym, są
dziłem, że powyższe kawałki zlepu mogły 
być naniesionemi przez wody. Dopiero 
w roku bieżącym, rospatrując się w istnie
jących łomach, mogłem sprawdzić, że znale
zione przezemnie kawałki zlepu kw arcyto
wego ze szczątkami organicznemi pochodzi
ły od skał, należących do składu Gór Pie
przowych.

Badając zlep ten w roku bieżącym, 
dostrzegłem w nim również te same, co 
i poprzednio, szczątki organiczne. Na 
niektórych jego kaw ałkach tkwią dosyć 
liczne, więcój owalne niż okrągłe, sko
rupki barwy rogowo-czarnej, na powierz
chni błyszczące i zawierające bardzo deli
katne prążki; prążki te są dwojakie: jedne 
podłużne i promienisto roschodzące się, d ru 
gie współśrodkowe i wpoprzek idące. D łu 
gość skorupek wynosi 7,5 mm, szerokość 
6 mm. Zarówno swoją postacią, jak  i sto
sunkiem długości do szerokości (1,25:1) ni- 
czem się one nie różnią od skorupek Lingu- 
la suberassa Eichwald, skamieniałości w ła 
ściwej piętru górnemu formacyi sylurycz- 
nej. Rzeczą jest niewątpliwą, że zauważo
ne przezemnie skamieniałości, jeżeli nie 
przedstawiaj;; Lingula suberassa, to w każ



dym razie należyć mogą. tylko do jednego 
z gatunków sylurycznycli rodzaju Lingula. 
Lecz i wobec tego trudno jednak  na pewno 
utrzym ywać, że skały G ór Pieprzow ych są 
utw orem  sylurycznym, ponieważ szczątki 
organiczne znajdują się tylko w zlepiekw ar- 
cytowym, a nie w łupku  glinianym  lub też 
kwarcycie; sam zaś zlep mógł powstać już  
po utworzeniu się formacyi sylurycznćj 
z pokruszonych kwarcytów sylurycznych. 
Zdaniem więc mojem, wiek względny skał 
w Górach Pieprzow ych, na zasadzie dzisiej
szych danych paleontologicznych, nie daje 
się jeszcze stanowczo oznaczyć.
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według 

d r a  C a r t a z ,

podał S . K.

W ieść o trzydziestodniowym  poście Suc- 
ciego w Medyj olanie, rozgłoszona przez p i
sma codzienne, zainteresow ała żywo czytel
ników. W  ciągu trzydziestu dni Succi, ja k  
tw ierdzi, nie przy ją ł żadnego pożywienia, 
poprzestając jedynie na wodzie czystój lub 
alkalicznej, której codziennie p ił około 500 
do 609 gramów. W ytrw ałość tę na znosze
nie głodu przypisuje on pewnój, przez sie
bie wynalezionój cieczy, której pierwszego 
dnia pochłonął około 60 g.

Z powodu tego postu d r A. C artaz podał 
w piśmie La N aturę wyjaśnienie, a raczej 
pogląd naukowy na kwestyją postów d ługo
trwałych, z którym  pragniem y tu zapoznać 
i naszych czytelników.

Doświadczenie Succiego nie je s t nowe; 
niemówiąc o wypadkach głodzenia się osób 
obłąkanych lub nerwowych, przytoczyć 
można przykłady nieszczęśliwych rozbitków 
lub górników zasypanych w kopalni, któ
rzy, uniknąwszy śmierci; mimowoli prow a
dzić musieli tego rodzaju doświadczenia. 
P rzed  pięciu lub sześciu laty doktór T anner, 
am erykanin, założył się nawet, że w ciągu 
czterdziestu dni powstrzyma się od wszel
kiego pożywienia, za wyjątkiem  napojów.

Post ten ukończył zupełnie wyniszczony 
i wyczerpany, utraciwszy 18 kg na wadze 
swego ciała. Succi wychudł podobnież, skó
ra  nabrała wejrzenia pergaminowego, a na 
ciężarze stracił 13,1 kg. To wszakże w do
świadczeniu tem było rzeczą osobliwą, że 
tem peratura, k tóra u wszystkich głodzących 
się osób, stopniowo się obniża, pozostała 
u  Succiego na wysokości norm alnej, a siła 
jego mięśni nie doznała żadnej prawie u j
my. Mógł się fechtować, pływać i znosić 
marsze długotrwałe.

Sławny swój płyn, którem u Succi, ja k  
tw ierdzi, zawdzięcza tę oporność, odkryć 
m iał w czasie podróży po Afryce, gdy, sta
ra jąc się zwalczać napady gorączki zapomo- 
cą soków roślinnych, dostrzegł, że soki te 
pozw alają mu się, dosyć długo obchodzić bez 
pożywienia. Jestto  człowiek trzydziesto
pięcioletni, chudy, wzrostu średniego, cha
rak te ru  dosyć egzaltowanego. Stan jego 
rozdrażnienia dochodzi niekiedy do szaleń
stwa i dwa razy nawet pozo&tawał już  w do
mu obłąkanych. Jestto  człowiek nerwowy, 
przekonany o potędze swego płynu i o ko 
rzyściach, jakieby terapeutyka mogła z nie
go osiągnąć.

Przypuszczając nawet dobrą wiarę Suc
ciego i świadków, którzy go naprzemian 
strzegli, trzeba wszakże doświadczenie to 
uważać za podejrzane; na 6000 osób, które 
go odwiedziły, łatwo niejedna zręczna rę
ka podsunąć mogła poszczącemu pewien po
karm, któryby mógł umniejszyć męczarnie 
głodowe; rezultaty  bowiem tego doświad
czenia są zbyt niezgodne z symptomatami, 
jak ie  się dają dostrzedz w wypadkach gło
dzenia.

Zupełne powsti'zymywanie się od pokar
mów sprowadza szybką dezasymilacyją tk a 
nek; zwierzę pozbawione pożywienia żyje 
kosztem swego tłuszczu, swych mięśni, całe
go swego organizmu. N ajpierw  ginie tłuszcz, 
następnie substancyje białkowate, wchodzą
ce w skład tkanek. W  ogólności zwierzę 
um iera po utracie czterech dziesiątych swe
go ciężaru. W edług Bouchardata straty ros- 
k ładają się w sposób następujący między 
różne organy:

t ł u s z c z ........................... 0,983
k re w ................................ 0,600
m ię śn ie ......................  0,435 .
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w ątro b a ...........................0,520
śledziona . . . .  0,714
wnętrzności . . . 0,424
układ nerwowy . . 0,167

Podobneż liczby przedstaw ia strata sub- 
stancyi u zwierząt przechodzących sen zi
mowy.

Śmierć następuje przez stopniowy spadek 
tem peratury, wskutek ciągłej u traty  mate- 
ryjałów  palnych, szczegóły tych objawów 
wszakże są różne, zależnie od warunków, 
w jakich się znajduje zwierzę badane.

P linijusz tw ierdzi, że niektórzy ludzie 
znoszenie głodu doprowadzać mogli aż do 
jedenastu dni. W  ogólności powiedzieć moż
na, że przy zupełnem powstrzymywaniu się 
od pokarmów stałych i ciekłych życie trwać 
nie może dłużój nad cztery do ośmiu dni; 
przez użycie napojów, które tu  działają zaró
wno jako środki pobudzające i jako względne 
przynajm niej pokarmy, termin ten znacznie 
przedłużonym być może. Trwałość zresztą 
życia zależy też od wieku, od warunków 
tem peratury, od usposobienia duchowego 
i t. d. Dzieci i starcy znoszą głód trudniej 
aniżeli ludzie dorośli; w strasznej powieści 
Dantego o śmierci Ugolina i jego synów, 
najm łodsze dziecko trzyletnie umiera czwar
tego dnia, troje innych w ciągu dnia piąte
go i szóstego, ojciec żyje aż do ósmego.

Ciężkie warunki moralne osłabiają zna
cznie oporność; okazuje się to z bolesnego 
spraw ozdania Savignyego, chirurga statku 
„M eduza”, który uległ rozbiciu. Już  czwar
tego dnia, pomimo posiadanego zasobu wi
na, um arła pewna liczba rozbitków; piątego 
dnia było jeszcze osób trzydzieści, siódmego 
tylko piętnaście. Dziecko dwunastoletnie 
umarło dnia óśmego. Trzynastego dnia sta
tek „A rgus” zabrał rozbitków, którzy mę
czarnie te przetrw ali.

W  kopalniach węgla Bois-Monzil ośmiu 
górników pozostawało zagrzebanych przez 
pięć dni przeszło,—za całe pożywienie mieli 
oni tylko dwie szklanki wina i pół bochen
ka clileba, który między sobą podzielili. Zna
leźli jednak  wodę, która gasiła ich pragnie
nie, a cierpienia głodowe nie były dla nich 
zbyt dotkliwe.

W ilhelm  Granie, który się zagłodził w ro
ku 1831 w więzieniach Tuluzy, żył aż do 
63-go dnia, nieprzyjm ując nic innego krom

wody; w chwili swój śmierci człowiek ten 
ważył ledwie 26 kg.

Zapewne, znaczną liczbę podobnych do
strzeżeń brać należy z ostrożnością. Tak 
np. H aller opowiada, że młoda dziewczyna, 
niechcąc ujawnić swego ubóstwa, przez 78 
dni żyła bez pożywienia, poprzestając jedy
nie na małój ilości soku cytrynowego. O błą
kani często wstrzymują się od wszelkiego 
pokarmu; w takich razach odwoływać się 
trzeba do sztucznego ich żywienia przez 
sondę przełykową. Esąuirol przytacza przy
kład melancholika, który zakończył życie 
dopiero po osiemnastu dniach zupełnego 
głodzenia się.

Przy niektórych chorobach nerwowych, 
ja k  hysteryi np., często widzieć można nie
przezwyciężony brak apetytu, trw ający ca
łe miesiące; post nie jest wprawdzie bez
względny, ale głodzenie się jest posunięte 
do wysokiego stopnia; osoby pełnego zdro
wia nie mogłyby stanu takiego znosić bez 
niebespieczeństwra. D óktór Debore okazał 
doświadczalnie, że ta wytrwałość na post 
nawet zupełny dochodzić możeuhysteryczek 
do wysokiego bardzo stopnia. P rzy  pomo
cy złudzenia hypnotycznego wmówił w ta
kie dwie kobiety, że nie czują głodu; przez 
ciąg dni piętnastu piły dowoli, ale nie tknę
ły żadnego pożywienia stałego. Przez ten 
czas jedna z chorych utraciła na ciężarze 
3,2, druga 5,7 kg. Silny mężczyzna, który 
poddał się współcześnie podobnemuż gło
dzeniu, już w ciągu piątego dnia utracił 6 kg 
i post swój przerwać musiał. Obie hyste- 
ryczki zaś, doświadczenie to znosiły zupeł
nie łatwo, zachowały swą wesołość i żywość.

W  podobnych warunkach chorób nerw o
wych, głód nie wywiera tedy objawów tak 
gwałtownych, jak  u osób zdrowych. P rzy 
rząd nerwowy, kierujący sprawą odżywia
nia, powoduje zapewne słabszą i powolniej
szą u tratę  substancyi; utlenianie dokonywa 
się w organizmie słabiój i powolniój a oszczę
dność odżywcza dochodzi do nadzwyczajne
go stopnia- Podobny przeto może stan 
układu nerwowego mógłby nam wyjaśnić 
doświadczenie Succiego, przypuszczając, że 
post był zupełny, — ulega on tego rodzaju 
chorobie nerwowej. Doktór Buffalini, k tó
ry śledził wszelkie objawy tego głodzenia 
się, sądzi, że w szczególności dotknięty jest
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u niego układ nerw ów  sympatycznych. P od  
wpływem takiego stanu nerwowego praca 
m olekularna sprawy odżywiania może być 
silnie zmniejszona; przyswajanie jest u nie
go silne, u tra ta  natom iast substancyi słaba, 
co mu pozwala niejako grom adzić zasoby 
na okres głodu.

O w płyn cudowny w tem wszystkiem n a j
mniejsze zapewne ma znaczenie.

ZDOLNOŚCI UMYSŁOWE

M A M
I  IC H  IN ST Y N K TY  T O W A R Z Y SK IE  

przez Elemena/ją Sejei, 

tłia-rja.. 33.

(Ciąg dalszy).

IY .
Broń i bitwy małp.

M ałpy, tak jak  i ludzie, biją. się i zabijają 
między sobą. W  grom adzie gorylów je s t 
zawszejeden tylko stary samiec a to dla tego, 
że najmocniejszy przepędza inne lub zabija 
je , tak jak  się dzieje u kogutów, nietylko 
w naszych kurnikach ale i na wolności. 
Gdy młode goryle samce dorosną i dojdą, do 
zwykłój im siły, pozbyw ają się starego sam 
ca, m ordując go. W iadomem jest, że n ie
które ludy dzikie, poznane przez współczes
nych podróżników, zabijają lub opuszczają 
swoich starców, jeżeli ci nie mogą wystar
czyć sobie lub bronić się. Tak samo było 
według H erodota u ludów Scytyi. T akie 
fakty wskazują, ja k  moralność ludzka może 
niżźj stanąć nawet od moralności zwierząt, 
a przynajm niej, że od tój ostatnićj nie je s t j  

wcale wyższa u pewnych ras wstrzymanych 
w swoim rozwoju.

W  walkach swoich małpy używają prze
dnich kończyn, ja k  ludzie rąk a p taki skrzy- j  

deł. Chw ytają się wpół, podobnie ja k  atle- j  

ci, lecz współcześnie stara ją  się kąsać. R o z
wój kłów tłumaczy to ich postępowanie. 
Zdaje się jednak, że orangutangi azyjatyc- I

kie nie tak prędko zabierają się do kąsania, 
ja k  szympansy afrykańskie. Houzeau wno
si to z opowiadania podróżników, nie może 

j  jednak  dać zupełnie pewnych dowodów.
Le Mere mówi o ludach dzikich z Nowćj 

Gwinei, które również używały zębów jako  
broni zaczepnój. Zresztą nawet Lacedemoń- 

1 czycy, gdy byli pozbawieni broni, wojowali 
zębami i paznogciami. W  dzisiejszych jesz
cze czasach lud niższy naszych wielkich 
m iast u narodów najwyżej ucywilizowa
nych w bójkach swych używa zębów. Czę
sto bardzo grożą sobie odkąszeniem nosa lub 
uszu i spełniają pogróżki. Zauważono pe
wne ciekawe zbliżenia między ludźmi i go
rylam i w sposobie ich wojowania. I  tak np. 
w ielka ta małpa idąc na nieprzyjaciela wy- 

] daje przeraźliwy okrzyk podobny do wojen
nego okrzyku ludów dzikich. Zbliża się do 

j  swego przeciwnika, bijąc się w piersi pię- 
j  ściami. W iadomem jest, powiada Houzeau, 

ja k  giest ten je s t właściwy atletom. Zwy
czaj mniej lub więcćj identyczny znajduje
my u plemion dzikich i barbarzyńskich.

B arth , idąc do Tom buktu, został zacze
piony przez murzynów, którzy zbliżyli się 

! do niego uderzając w tarcze ze skóry. Zwy- 
J  czaj wydawania wojennych okrzyków wła- 

J  ściwy je s t także najwyższym rasom. Spar- 
tanie idąc do bitwy śpiewali Pean, pieśń 
wojenną, która zdaje się była im wspólna 
z Peończykami z Tracyi (Herodot, H istory- 
ja). Houzeau powiada, że słyszał często 
milicyją w Texas, wydającą okrzyk yell 
texan, który jes t krzykiem niesłychanie 
ostrym. Niezliczone fakty tego rodzaju mo
żemy przytoczyć i z czasów starożytnych 
i nowoczesnych. Praw ie każdy naród tak 
ja k  i każde zwierzę ma swój okrzyk wojen
ny albo hymn narodowy, z którym idzie do 
walki.

G oryl rzuca się na swego nieprzyjaciela 
z dziką gwałtownością. Idzie do niego nie- 
dając się wstrzymać ani zawrócić żadną 
groźbą ani raną. Jeśli strzelec, który ocze
kuje na niego, nie zabije go na miejscu, zo
staje pochwycony wpół ciała i uduszony za
nim mógł znowu broń nabić.

Zaczepiony przez uzbrojonego człowieka, 
goryl rzuca się na jego strzelbę i chw ytają ; 
postąpiłby jednak  tak samo, gdyby jego 
przeciwnik m iał tylko kij w ręku. Dowo-
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dem tego jest to, że gdy już chwyci fuzyją, 
to stara się złamać ją  jakby to była gałązka, 
a siła jego jes t tak wielka, że zgina ją  jak  
trzcinę. Nigdy jednak nie próbuje użyć jej 
tak  ja k  człowiek, wbrew naśladowniczemu 
instynktowi, który tak ogólnie małpom przy
pisują, a który u goryla zupełnie, zdaje się, 
nie istnieje, albo przynajmniej mało jest 
rozwinięty.

Dzicy, którzy poraź pierwszy proch zoba
czyli, posieli go starannie, myśląc, że to są 
ziarna jakiejś rośliny. Zauważyli widocznie 
jak  wielki z niego pożytek, bo starali się go 
rozmnożyć.

Oprócz goryla, wszystkie duże małpy 
starają się unikać człowieka, może dlatego 
że lękają się jego czynności gromadnej i do
skonalszej broni. Zaczepione jednak  przez 
niego, bronią się wspólnie z odwagą i wy
trzymałością, rzucając na człowieka pociski, 
najczęściej kije. W yparte na drzewa, ska
czą po gałęziach i rzucają na swoich prześla
dowców wszystldem,co znajdą pod ręką i co 
może im za pocisk służyć. Palm , opowia
dając o schwytaniu orangutanga z Borneo, 
dodaje: „Trzeba było mieć się bardzo na
ostrożności, żeby się na nasnie zemścił, gdyż 
łam ał w dalszym ciągu gałęzie zielone lub 
suche i rzucał je na nas”. M ałpy więc, jak  
widzimy, rzucają pociski. Człowiek w'podo
bnych okolicznościach robi to samo. W y
nalazł on łuk i strzałę, dzidę i oszczep. Broń 
dalekonośna doskonaliła się w kolei czasu, 
ale zasada pozostała zawsze ta sama. A u- 
stralczycy, pomimo swego niedołęstwa, zrę
cznie posługują się dzidą, a boomerang słu
ży im za pocisk. Afrykańczycy w swoich 
walkach przeciw Egiptow i posługiwali się 
pewnego rodzaju kijami. Alcasowie jeszcze 
teraz używają tej samej broni i są zręczne- 
mi łucznikami. M ają małe strzałki, które- 
mi nawet słonia atakują; lecz główną ich 
bronią przeciw temu kolosowi są zgięte że
laza, które rzucają mu pod nogi, aby prze
ciąć łydkę.

Dzida, pika lub sagaj były zawsze ulubio
ną bronią ludów starego lądu. Jednakże 
maczuga, wsławiona przez H erkulesa, długo 
bardzo musiała być powszechnie używana, 
a przedhistoryczna siekiera bez toporzyska 
musiała służyć tak ja k  przyrząd zwany 
M orgen-stern u plemion hełweckioh w śre

dnich wiekach. Tak samo indyjanie amery
kańscy używali tomahawka; w Meksyku znaj
dują broń złożoną z kilku ostrzy obsydyjano- 
wych, osadzonych na jednym  kiju; musiała 
to być broń straszliwa w swoich skutkach. 
Co do siekiery z Saint-Aclieul, to dzisiaj 
uważają ją  albo za pocisk, albo że ona, 
chwycona w silnąpięść dodawała je j ciężaru 
i uzbrajała ją  w ostrze, którein można było 
zadać przeciwnikowi cios śmiertelny. M ał
py rzucające kije, nie używają ich zapewne 
jako maczug lub sagajów; można wytłuma
czyć tę różnicę tem, że jako czwororękie, 
prawie zawsze mogą szukać schronienia na 
drzewach, na których pocisk jedynie jest im 
pożyteczny i zapewnia im wyższość pozycyi. 
Bronić się maczugą lub dzidą musiałyby na 
ziemi i pieszo, co stawiałoby je  niżej od 
człowieka, który łatwo na dwu nogach 
się utrzym uje, a nie może gonić ich na drze
wach, niemając jak  one wszystkich kończyn 
chwytnych. Oba więc gatunki zoologiczne 
w ybrały broń najlepiej zastosowaną do ich 
organizacyi anatomicznej. Zresztą dwuno
żny człowiek najpierwotniej miał skłonność 
do rzucania kamieniami. Skłonność tę wi
dzimy jeszcze we wszystkich krajach u uli
czników. Można więc łatwo wyobrazić so
bie czas, w którym gromady dwunożnych 
z dołu do góry ciskały kamieniami, a czwo
rorękie z góry na dół rzucały gałęzie. 
Wogóle broń kamienna wzięła górę nad 
bronią drewnianą i nadała człowiekowi bie
gającemu wyższośćnad wspinającą się małpą.

Homer przedstaw iaA jaxa przywalającego 
trojańskiego wodza odłamkiem skały, któ
ryby z trudnością dwu ludzi dźwignęło; a je 
szcze w średnich wiekach wielki Robert 
Bruce zmiażdżył kamieniem hełm  i głowę 
sir H enryka Boluma (Macaulay). Proca 
pomogła człowiekowi w rzucaniu pocisków. 
Szczególnie była używana w Ameryce tak 

j  jak  lasso i bolla. Prócz człowieka i małpy, 
bardzo mało zwierząt rzuca pociski; a to dla
tego, że małpy jedne tylko między ssącemi 
mają kończyny chwytne. Jednakże słonie 
rozdrażnione łamią swoją trąbą gałęzie i na
wet młode drzewa i takim sposobem tych 
co się tam umieścili, czy to w celu obrony 
czy też dla atakowania ich, obalają, albo 

! miażdżą pod ciężarem. Niekiedy słonie uży- 
l wają całych pęków gałęzi do wachlowania
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się lub do opędzania od much. S truś także 
ciska za siebie nocami kam ienie na gonią-O ~ *
cych. Jednem  słowem, wyborem broni 
u każdego zwierzęcia kieruje jego  budowa 
anatomiczna, a takie, którem u brakło orga
nów chwytnych, posiada do obrony pazury, 
zęby lub rogi.

V.

Przyjaźń i nienawiść, namiętności, uczucia i to- 
warzyskość małp.

M ałpy zdolne są do przyjaźni i do okazy
wania szczególnych względów, naw et isto
tom nienależącym do ich gatunku. K ap i
tan Payn opowiada, że młody szympans 
przywieziony przez niego z A fryki do A n
glii, wysiadłszy na ląd podał rękę niektórym  
m arynarzom , a innym  odmówił tego bez 
wyraźnej przyczyny, dając oznaki złego hu
moru i złości.

Tak samo kaw aleryjskie konie często od 
pierwszego dnia okazują swę niechęć lub 
przychylność nowowstępującym do ka- 
waleryi. W idziano też m ałpy bardzo 
przywiązane do swoich dozorców i oka
zujące swę miłość pieszczotami. Koczko- 
dan M afuka był bardzo przyw iązany do 
dyrektora ogrodu zoologicznego w Dreźnie. 
Gdy był bliski śmierci i dyrek to r przyszedł 
go zobaczyć, zarzucił mu ręce na szyję, po
całował trzy razy, a potem położył się 
i skonał trzym ając jego  rękę. Śm ierć jego 
powiada Taylor, była zupełnie ludzka.

Czwororękie okazują także odrazę do pe
wnych gatunków. Podzielają np. w stręt 
człowieka do gadów. H erodot jeszcze zau
ważył odrazę wielbłądów do koni. H ouzeau 
stwierdza to uczucie u kur do osy, lub u ko
nia do gza. Tłum aczy się to jednak  instyn
ktowną obawą, jaką w nich wzbudza u k łu 
cie tych owadów. J a  sama zauważyłam 
w stręt charcicy do chrząszczów: powącha
wszy je  odskakiw ała przestraszona. P rzeci
wnie, znane' są liczne fakty wzajemnego 
przyw iązywania między końmi i psami, psa
mi i kotami razem wychowanemi, lwami, 
tygrysami,niedźwiedziami i małemi pieskami, 
których śmierć spraw iała pierwszym  głębo
kie i długo trw ające zmartwienie. H ouzeau 
opowiada oprzyw iązaniu jedm 'j kaczki chiń
skiej do wyżła, który jednakże zabił je j sam

ca. „Kaczka i pies żyli razem, jedli z tej 
samój miski, w nocy przytulali się do siebie, 
żeby im było cieplej, a gdy pies poszedł na 
polowanie kaczka lamentowała przez cały 
czas jego nieobecności”. Nie można więc 
dziwić się, że małpy przyw iązują się do lu
dzi i niektórym  okazują wyłączną przychyl
ność. Jak  objaśnić te sympatyje iantypatyje, 
jest to tajemnica psychologii zwierzęcej tru 
dna do wytłumaczenia.

Żadne szczególne uczucie, któreby mogło 
być rozwinięte skutkiem doboru natu ra lne
go nie może tego tłumaczyć; trzeba jednak  
zauważyć, że przyjaźń ta między gatunkami 
różnęmi, objawia się tylko u zwierząt przy
swojonych, kiedy instynkty naturalne są 
stłumione przez nowe przyzwyczajenia 
i przez odosobnienie. Zbliżenie daje nam 
przykłady przeistoczenia instynktów n a tu 
ralnych u królików, u psów i u ptaków do
mowych. U  wszystkich zaś te instynkty 
zdają się być odmianą anorm alną gatunko
wej towarzyskości i uczuć rodzinnych mniej 
lub więcej skrzywionych.

W  stanie natury  m ałpy najczęściej czują 
nienawiść i są okrutne dla innych zwierząt, 
mianowicie zaś dla innych gatunków czwo- 
rorękich. M ałpy antropomorficzne, a szcze
gólnie orangutang, okazuje nienawiść dla 
innych małp. Panuje między niemi instyn
ktowna zażartość. Nadużywają przewagi 
sił swoich nad innemi małpami, biją je, uci
skają, a naw et zabijają. W  ich postępowa
niu, powiada Houzeau, je s t coś, co przypo
mina gwałtowną nienawiść irlandczyków 
amerykańskich do negrów. „Czyżby uwa
żali, powiada B roderip, zbliżone rasy za 
swoje karykatury?” Taka nienawiść rasowa 
zdarza się bardzo często między różnemi 
szczepami ludzkiemi, tak np. między Indy- 
janam i czerwonoskóremi północnej A m ery
ki i eskimosami, między Kafram i i Buszma- 
nami. T aką samą nienawiść uczuwali tak
że mieszkańcy Skandynawii do Lapończy
ków. Te uczucia wzajemnej zażartości wca
le nie giną, nawet u plemion cywilizowa
nych.

Jednakże ta  nienawiść gatunkow a albo 
plemienna zdaje się podlegać pewnym wy
jątkom . A ktor M azurier, wymalował sobie 
tw arz i ubrał się w skórę koczkodana, a tak 
przebrany, od małpy w Jard in  des plantes
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otrzym ał w darze jabłko. W praw dzie m ał
pa sama dobrze była najedzona i ofiarowała 
tylko to co jć j zbywało.

M ałpy podlegają napadom złości i obja
wiają, ją  tak samo jak  ludzie. Widzieliśmy 
już , że szympans łysy Du Chaillu wyraźnie 
oddaw ał pierwszeństwo niektórym potra
wom. Jeśli mu podawano potraw ę inną 
niż tę, którój żądał, niecierpliw ił się, rzucał 
na ziemię to co mu ofiarowano, tupał nogą 
i wydawał szczególny okrzyk. „Postępował 
on, powiada Du Chaillu, zupełnie tak jak  
rospieszczone dziecko”. Jeden z moich przy
jaciół, który chował małą małpkę w celu 
obserwowania jć j instynktów, także opo
wiadał mi, że jes t to dziecko źle wychowa
ne; posiądą wszystkie jego wady i je s t o ty 
le pojętne, że rozumie, gdy staje się niepo
słuszną i kryje się wtedy.

O rangutang doktora Abela, gniewał się 
gdy mu nie dawano owocu, o który prosił. 
Rzucał się wówczas na ziemię, tak jak  roz
gniewane dziecko i krzyczał przeraźliwie; 
potem chował się spiesznie.

W  stanie swobody małpy tak samo oka
zują swoję złość i nienawiść. M ałpy zielo
ne (Cercopithecus Sabaeus), które Adanson 
gonił w lasach Senegalskich, marszczyły 
brwi, zgrzytały zębami i krzyczały ze zło
ści. Można sprawdzić to w Jard in  des P lan- 
tes i w Ja rd in  d ’acclimatation drażniąc mał
py odmawianiem im owocu, którym siępier- 
wój zaostrzyło ich apetyt. Rzucają się one 
wtedy do ścian klatek, robią najbrzydsze 
miny, pokazują zęby i krzyczą lub mruczą 
gniewnie.

„Łakomy jak  m ałpa” — weszło w przy
słowie. „Filozofowie, powiada Houzeau, 
którzy utrzym ywali, że małpy nadużywszy 
napojów upajających nie powracają do nich, 
prędzej chcieli dać nam naukę moralności, 
aniżeli powiedzieć nam prawdę niezaprze
czoną. Większość małp przyswojonych pi
je  chętnie wódkę i wino. Jak  tylko mogą 
to same sobie dostarczają tych napojów; 
upijają się z przyjemnością i powracają do 
tego pomimo zakazu i kar. W  stanie nie
trzeźwym zupełnie podobne są do człowie
ka: źle się trzym ają na nogach, bełkoczą 
i ruchy ich są niepew ne”.

Zresztą zupełnie takie same skutki pijań
stwa widzimy u innych zwierząt; widziano

np. osła upitego fermentującemi winogrona
mi albo wytłoczynami, które znajdował na 
swojej drodze w okolicach winodajnych. 
Wiadomem jest, że konie upijają się i jeśli 
psy w ogólności nie piją wina, to jednakże 
są i takie, które przyjm ują napoje alkoho- 
liczne dobrze ocukrowane i dostatecznie wo
dą rosprowadzone.

Widzieliśmy już, że między małpami róż
nych gatunków najczęściej panuje niena
wiść; lecz małpy tego samego gatunku żyją 
z sobą w dobrych stosunkach, o ile instynkt 
płciowy nie stawia ich w rywąlizacyi. Zresz
tą wogóle zwierzęta do tego samego gatunku 
należące pomagają sobie w niebespieczeń- 
stwie, jeśli tylko m ają organy chwytne, któ
re im ułatw iają tę pomoc. I  tak np. słoń po
maga innym usuwając swoją trąbą przeszko
dy i niekiedy przychodzi w pomoc ranio
nym.

„Szczególniej ręce, powiada Houzeau, są 
organem pomocnym”. Rzeczywiście, zau
ważono, że w ogólności gatunki zaopatrzone 
w organy chwytne, są najbardziej towarzy
skie, ja k  np. łażące pomiędzy ptakami, a na
wet kruki, które z wielką zręcznością uży
wają nóg swoich do chwytania. Możebnem 
jest, że tak jak  rękom ludzie, tak  owady 
szczękom chwytnym zawdzięczają swoje in
stynkty towarzyskie. „M ózgczłowiekautwo
rzyła jego ręk a”, powiedział G ratiolet. 
M rówka zawdzięcza swoje cnoty towarzy
skie mocnym szczękom.

U  małp spotykamy pierwsze ślady współ
czucia. Małpy na wzór ludzi wzajemnie 
udzielają sobie pomocy w t(5j samój rodzi
nie albo grupie; często tworzą łańcuch, żeby 
z ręki do ręki przesłać owoce albo inny 
przedmiot znaleziony lub ukradziony.

Podług podróżnika Cezara Moreno, któ
ry długo mieszkał na Sumatrze, najw ięk
szym nieprzyjacielem tamtejszych mieszkań
ców, od którego niepodobna się obronić, są 
gromady małp, które wtargają do ogrodów 
a nawet i domów gdy te są otwarte. Żadne 
zamknięcie nie ochrania owoców i jarzyn  od 
ich drapiestwa. Tworzą one łańcuch, prze
skakują mury, wchodzą przez okna, jeśli 
przez drzwi nie mogą i rabują wszystko co 
wpadnie im w oko. Można następnie wi
dzieć je  w sąsiednich lasach, strojące się 

[ w swoję zdobycz; bawią je  szczególnie ma-
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teryje jaskraw ych kolorów lub przedm ioty 
z metalicznym połyskiem. Dzielą się niemi, 
sprzeczają się o ich szczątki i szmaty, stroją 
się w nie w dziwaczny sposób; potem, tak  
ja k  dzieci, znudzone swemi zabawkami, po
rzucają je  na gałęziach drzew lub na ziemi, 
nietroszcząc się już o nie. Zdają się kraść 
d la przyjemności kradzenia, jeśli nie dla za
spokojenia swego łakom stwa, gdyż um ieją 
one doskonale ze śpiżarni, k tórą rabują, wy
nieść wszystkie zapasy z jednomyślnością 
i zgodą bandy złodziejskiej. Podlegają 
w swoich wyprawach pewnej karności, ma
ją  szpiegów i straże, które ostrzegają j e  kie
dy mają uciekać i jak  tylko widzą, że są od
kryte, w ykonyw ają odwrót z d o sk o n ałą je - 
d nomyślnością.

U lloa w idziałm ałpy trzym ające się w sześć 
albo osiem za ręce dla łatwiejszego przejścia 
rzeki wbród.

„Małpy z międzymorza Panam a są bardzo 
zabawne, mówi D am pier. P rzybierały  róż
ne dziwaczne pozycyje, kiedyśmy przecho
dzili przez lasy. Jeśli drzewa były zanadto 
oddalone od siebie albo przedzielone rzeką, 
wtedy rozw ijały nadzwyczajną zręczność. 
Cała grom ada tw orzyła łańcuch, łącząc się 
ogonami i rękami. Jedna z nich trzym ała 
się naj wyższej gałęzi, inne wisiały, bujając 
się ruchem  wahadłowym , który  staw ał się 
coraz szybszym, aż nareszcie dochodzi! do 
takiego rozmachu, że ostatnia m ałpa mogła 
uchwycić najniższą gałązkę sąsiedniego 
drzewa. K iedy już ją  mocno uchwyciła, 
wtedy najwyższa puszczała gałązkę, upada
ła  i znajdowała się na końcu łańcucha, ale 
natychm iast wspinając się po swoich tow a
rzyszach, znajdow ała się razem z inneini na 
drzewie. I  tak dalej, jedne drugim  służąc 
za drabinę, wszystkie praw ie współcześnie 
znajdow ały się u celu, niedotknąwszy nogą 
ziem i”.

Często można widzieć w wielkich k la t
kach naszych ogrodów zoologicznych to sa
mo ćwiczenie, powtarzane przez małpy, nie 
z potrzeby, rzecz prosta, ale dla zabawy.

Podróżnicy zapew niają, że m ałpy podno
szą swoich towarzyszy rannych w bitwach, 
które prowadzą między sobą. M isyjonarz i 
Savage zauważył to u szympansów (Trogl. 
niger) ranionych wystrzałem. „Jeśli rana 
nie wywoła natychmiastowej śmierci, po-

1 wiada on, to starają się krew  zatrzym ać k ła
dąc rękę na niej, a jeżeli to nie pomoże, to 
przykładają do rany liście i traw ę”. Hou- 
zeau porównywa to postępowanie ze znaj
dowaniem się dzikich z Nowych - Ilebryd. 

i Gdy Cook podróżował po tych wyspach, 
w miejscowości Tauna nastąpiło starcie j e 
go straży z gromadą krajowców. Jeden 
z nich trafiony kulą upadł, zrobiwszy kilka 
kroków. Dwaj jego towarzysze biegnący 

i z nim  razem, zatrzym ali się i podnieśli go.
Poprowadzili do wody, wymyli mu ranę 

j  i pozostawili go, niezajmując się nim wię
cej. Współczucie ich nie przewyższało 
współczucia szympansów.

Wiadomem jest, że plemiona dzikie żyją- 
j ce z polowania, dążą do przywłaszczenia so

bie pewnych okolic. Celem prawie wszyst
kich wojen ludów, pozostałych w pierwszych 
fazach towarzyskiego rozwoju, jest chęć wy
łącznego posiadania miejscowości obfitują
cych w zwierzynę.

W  tym samym celu wielkie małpy, szcze
gólniej goryle(G orilla gina), wypędzają n ie 
tylko inne małpy, ale także i zwierzęta 
czworonożne. Działają wtedy gromadnie 
i miejsca, które zamieszkują, biorą w w y
łączne posiadanie. Nawet słoń im ustępu
je. „Widocznym więc jest tak u zwierząt 
ja k  i u ludzi wpływ karności, taktyki i wyż
szej broni, powiada Ilouzeau”.

(d o k. nn/st.)

KBONJKA N A UKO W A.

METEOROLOG IJA.

—  Przeb ieg z ja w is k  atm osferycznych w  ciągu m ie s ią 
ca S ie rp n ia  1 886  r.

Żadna nowa stacyja w ciągu miesiąca Sierpnia 
nie przybyła.

Porównywająe zjawiska atmosferyczne, obserwo
wane w Sierpniu r. b., z takiemiż z poprzedniego 
m iesiąca Lipca, widzimy, że: 1) barometrj^czne ci
śnienie podniosło się wogóle prawie o 1,5  mm: 2 )  
tem peratura  różnych miejsc podniosła się o wiel
kość, mieszczącą się w  granicach o t !  0 ,1 —0,r> C; 3 )  
opad sierpniowy wszędzie, z wyjątkiem Żytom ierza, 
był mniejszy i to w przew ażnej liczbie miejsc o w ie
le mniejszy, aniżeli w Lipcu. Zauważymy, że w Ula- 
dówce i Sokołówce zwiększenie śr. mies. barom, c i
śnienia wyniosło około 2 mm, w Żytom ierzu 2 ,3 ,
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w Lubnej zaś wyniosło ty lko 0,8, a w Leśmierzu 1,1; 
tem peratura w Lubnej i Kremienczukach podniosła 
sig aż o -f0,8 C, a w Sokołówce o + 0 ,0 ; wyjątkowo 
nareszcie zniżyła sią tem peratura: w Suchej (—0,4), 
Uladówce (—0,3) i Czehrynie (—0,4). Jeżeli poró
wnamy zjawiska, zanotowane w Warszawie, z nor
malnym stanem tychże dla miesiąca Sierpnia, to 
okazuje sig,żebarom etryczne ciśnienie niewiele wyż- 
szem było od normalnego, tem peratura także wyższa 
cokolwiek (-(-0,3 podług not. Warsz. Obs. Astr.), opad 
zaś nieporównanie niższy od normalnego (11,2 a po
dług Obs. 15,2, gdy norm alny 77,3). Sierpień r. b. 
był zatem nienorm alnie suchy.

Burza notowano: w początku miesiąca tylko w po
łudniowej części Królestwa i w gub. Poł.-Zaeh ; m ia
nowicie dnia 1 i dnia 3 w Lubnej (tego ostatniego 
dnia w W arszawie notują odległą burzg); dnia 5 bu
rza przeciąga przez południową część gub. Podol
skiej (Sokołówka) i Kijowskiej (Czehryn), dnia 6 no
tują burzę w Płońsku. W środku miesiąca burze 
m iały miejsce na całej przestrzeni gub. Poł.-Zach , 
a także w północnych częściach Królestwa: dnia 11 
w Ostrowach; dnia 12 w Sokołówce; dnia 13 w Kre
mienczukach, Uladówce i w gub Kijowskiej; dnia 14 
w Czehrynie; dnia 15 w Płońsku; dnia 17 w Kre
mienczukach. Pozostałe burze miały miejsce około 
dnia 25 L były notowane tylko w Królestwie i to 
z w yjątkiem  poł.-zach. części kraju; na stacyjach 
gub. Poł.-Zach. notowano w tym  czasie tylko odle
głe burze. Ten peryjod burz m iał początek w dniu 
23 i zakończył się z d. 27 Sierpnia; pierwsze objawy 
burzowe spostrzeżono w zachodnich stronach kraju, 
ostatnie — w poł.-wschodnich; d. 23 notują w Ostro
wach i Leśmierzu błyskawice bez grzmotów, a w Sil- 
niczce — odległą burzę; dnia 24 notują błyskawice 
bez grzmotów w Siln:czce, odległą burzę — w Leś
mierzu i Młodzieszynie, burzę zaś — w Ostrowach 
i Oryszewie; dnia 25 błyskawice bez grzmotów — 
w Częstocicach i Silniczce, odległą burzę w Ostro
wach i Józefowie, burzę — w Leśmierzu, Sannikach, 
Oryszewie, Płońsku, Józefowie i W arszawie; dnia 26 
błyskawice bez grzmotów — w Lublinie, Częstoci
cach, Suchej, Czersku i W arszawie, odległą burzę — 
w Józefowie i burzę w Leśmierzu; nareszcie dnia 27 
notują odległą burzę w Częstocicach, burzę zaś — 
w Lublinie. W idzimy zatem, że burza w ciągu tych 
pięciu dni stopniowo szerzyła się odpółnocno-zaeho- 
dnich części kraju ku południo-wschodowi.

Pierwsza połowa miesiąca pozostaje pod wpły
wem wiatrów, których kierunek mieści się między 
N i W; w trzeciej pięciodniówce zaczynają sig zja
wiać w iatry  wschodniego nazwiska, które w wielu 
miejscach stają się panującem i i nadają szerokim 
obszarom cechg niezwykłej suszy.

O dojrzewaniu owoców i zboża posiadamy "wiado
mości ty lko  z Oryszęwa; podług nich w czasie od 
dnia 3 — 24 dojrzewanie m iało miejsce w następu
jącym  porządku: gruszki pomarańczówki (dnia 3), 
owies (dnia 7), winiówki (dnia 10), borówki (bruszni
ce) (dnia 18), śliwki lubaszki (dnia 20), renklody 
(dnia 21), morele (dnia 24).

B arom etr w Królestwie m iał pole wahań mniejszo 
średnio o 1 mm, niż w poprzednim  miesiącu, większe 
jednak przeszło o 1 /.2 mm niż w gub. Poł.-Zacli., w któ
rych, również jak  w Lipcu, średnie pole wahań wy
niosło około 12 mm. Można powiedzieć, że wogóle 
wyżej stał barom etr w drugiej, aniżeli w pierwszej 
połowie miesiąca. Najwyższy stan jego przypada 
w dniu 29, a w gub. Poł.-Zaeh. w dniu 30 miesiąca; 
najniższy zaś stan notowano w pierwszych dniach 
miesiąca i w dniu 11; mówimy tu o średniej dzien
nej tem peraturze, jakkolwiek i absolutne maxima 
i m inim a w ypadły w dnie powyżej wspomniane. 
Zm iany barom etru były tym  razem nawet na sta
cyjach dość odległych dziwnie rownoległe: np. krzy
we zmian ciśnienia dla W arszawy i Płońska mają 
wszystkie najmniejsze zgięcia jednakowe; mając zaś 
pojęcie o zmianach ciśnienia w W arszawie lub Płoń
sku, ma się zarazem pojęcie o zmianach ciśnienia 
w całem Królestwie. W ybitniejsze maxima miały 
miejsce dnia 2 (w gub. Poł.-Zaeh. tegoż dnia m ini
mum), d. 4(wspólne dla Królestwa i gub. Poł.-Zaeh.), 
d. 7, 22, 29 (a w gub. Poł.-Zaeh. d. 30); m inim a głó
wniejsze zaś: dnia 3 (w Królestwie), dnia 11 i 25. 
Mówimy tu  tylko o głównych krańcowych stanach 
barom etru, ponieważ lekkie wahania barom etru by
ły w tym miesiącu bardzo czgste. Śr. wielkości bar. 
ciśnienia szły w następującym  porządku:

1. Józefów. . . 753,9 10. Silniczka . . 748,8
2. Młodzieszyn .. 753,2 11. Częstociee. . 716,0
3. Oryszew . ,. 751,9 12. Lubna . . . 744,7
4. Płońsk . . ., 751,7 13. Lublin . . . 744,0
5. Leśmierz . . 750,8 14. Sokołówka. . 742,3
6. Sanniki . . . 750,8 15. Żytom ierz. . 740,1
7. Ostrowy . . 749,2 16. Uladówka . . 739,0
8. W arszaw a. . 749,8 17. Iiremienczuki 736,0
9. Czersk . . . 748,8

W porównaniu z poprzednim miesiącem porządek 
pozostał bez zmiany.

Normalne ciśnienie w Warszawie, podług wielole
tnich obserwacyj w Warsz. Obs. Astr., dla miesiąca 
Sierpnia jes t 749,6 czyli dla stacyi meteorologicznej 
Warszawskiej równa się w przybliżeniu 74!',9: ci
śnienie zatem w Sierpniu r. b. było wyższem od 
normalnego o 0,5 mm. Maximum ciśnienia (dnia 29) 
=756,3; najwyższe max. sierpniowe =762,6 (podług 
not. Obs. Astr. z uwzględnieniem popraw ki) wypa
dło dnia 14, 1842 roku; minimum oiśnienia w Sier
pniu r. b. (w dniu 11) =743,1; najniższe minimum 
dnia 19, 1856 roku, było =732,3.

Term om etr. Sr. tem peratura dzienna, niewiele róż- 
i na od obserwowanej w Lipcu, mieściła się przeważ

nie w granicach od 15,0—20,0; rzadko bardzo bywa
ła niżej tych gran ic  (głównie około dnia 7 i 29), po 
dniu zaś 20 miesiąca po większej części stała wyżej 
20° C i przewyższała nawet niekiedy 23° C. Najgo
rętsze były dnie od 22 do 27, a w niektórych miej
scach także i dzień 30. Śr. pole wahań, mniejsze co
kolwiek niż w Lipcu, w Królestwie =23,3, a w gub.

I Poł.-Zaeh. =25.4. Największe pole wahań, jak  zwy
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kle, w Łubnej = 2 W,7, najmniejsze — w W arszawie 
=  18,0 i w Płońsku 18,9.

. Najwyższe maximum tem peratury  w Łubnej (dnia 
24) =35 ,2  i w Oiyszewie (dnia 23) = 34 ,0 ; na jn iż
sze — w Płońsku (dnia 24) = 28 ,2  i w W arszawie 
(dnia 24) =28,6: najniższe m inim um  — w W arsza
wie (d. 6) =10,6, w Płońsku (d 13) = 9 ,3 ; najn iż
sze — w Sokołówce (d. 30) = 4 ,6  i w Sannikach (d. 6) 
= 5 ,0 . Najwyższe sierpniowe m aximum tem peratury  
w W arszawie w ypadło w dniu 24, 1873 roku =36,3; 
najniższe zaś m inim um  d. 31, 1856 r. = 4 ,1 .

Średnie tem peratury  m iesiąca w ypadły następu
jące:

Płońsk . . 18,4 L ublin . . . 18,3
O strow y. . 17,3 Silniczka. . . 17,5
Sanniki . . 18,1 Częstocice . . 18,8
Młodzieszyn 19,2 Lubna. . . . 19,3
W arszawa . 19,7 Żytom ierz . . 18,7
Józefów . . 17,9 Krem ienczuki . 17,6
Oryszew. . 18,1 Uladówka . . 17,8
Leśmierz . 17,9 Czehryn . . . 18,3
Czersk . . 18,5 Sokołówka . . 19,0
Sucha. . . 17,3

Różnica między najwyższą i nnjniższą śr. mieś. 
tem peraturą = 1 9  7 — 17,3 =2 ,4 .

W ilgotność względna nie tak  bardzo się zm niejszy
ła  w porównaniu z Lipcem, jak  m ożnaby tego spo
dziewać się po panującej w drugiej połowie m iesiąca 
suszy: mieści się przeważnie w granicach od 68—78; 
przechodzi jednak te  granice w Ż ytom ierzu (85), 
M łodzieszynie (81) i w Uladówce (80); niżej wskaza
nych granic była ty lko  w W arszawie (62); zauważy
my, że w Żytom ierzu otrzym ano też najwyższą ąu- 
mę opadu (118,7), a Uladówka także należała do sta- 
cyj, które m iały względnie wysoką sumę opadu (43,1). 
Śr. wilgotność bezwzględna nigdzie nic by ła  niższą 
od 10 mm, w Łubnej, Uladówce i K rem ienczukach 
przechodziła 11 mm, najw yższą zaś była w Żytom ie
rzu (13,9), Młodzieszynie (12,4) i w Sokołówce (12,1). 
M aximum wilg. bezwzględnej w ypada przeważnie 
po d. 23 i tylko w Młodzieszynie, Łubnej, Żytom ie
rzu i na Podolu przypada między d. 11 i d. 15. N aj
wyższe m axim a były: w Żytom ierzu (23,4), w Łu
bnej (21,1) i w M łodzieszynie (20,6); najniższe =  
w Silniczce (13,9). M inima przypadają w różne dnie 
m iesiąca, odznaczające się niską tem peraturą; naj
wyższe m inim um  notowano: w Młodzieszynie (8,6) 
i w K remienczukach (8,2); najniższe — w Silniczce 
i Łubnej (po 5,7).

Zachm urzen ie  nieba mniejszem jeszcze było w Sier
pniu niż w poprzednim  miesiącu. Najw iększą po
godą odznaczyły się ostatnie dnie m iesiąca, wogó- 
le zaś druga połowa Sierpnia, k tóra odznaczyła się 
m ałą sumą opadu, była też pogodniejszą od p ie r
wszej. Śr. miesięczne zachm urzenia były:

Płońsk . . . 5,2 Ostrowy . . 4,3
Czersk . . . 5,2 Oryszew . . 4,2
W arszaw a. . 4,8 Krem ienczuki 4,2
Silniczka . . 4,8 Sokołówka . 4,0

Młodzieszyn . 4,8 Żytomierz 3,9
Sanniki. . . 4,7 UAadówka. 3,9
Sucha . . . 4,7 Czehryn . 3,6
Lublin . . . 4,6 Lubna . . 3,5
Leśmierz . . 4,4 Częstocice 2,2
Józefów . • 4,4

Najwięks?ą pogodą odznaczyły się przeto stacyje 
południowe, w ybitnie zaś wyróżniają się od innych 
stacyj Częstocice niezwyczajną gdzieindziej po
godą.

Opady obserwowano tylko w formie deszczu, któ
rego zebrano wszędzie niem al niezwykle mało, jak  
na miesiąc Sierpień; w niektórych miejscach suma 
miesięcznego opadu by ła  pięć i  więcej prawdopo
dobnie razy niższą od norm alnej. Deszcze padały 
w pierwszej połowie miesiąca, w drugiej zaś tylko 
około dnia 25 równocześnie z obserwowanemi wte- 

j  dy burzam i. Stacyje południowe m iały większą 
sumą opadu aniżeli północne, jak  to widać z przy
toczonego poniżej szeregu cyfr, wyrażającego mie
sięczne sumy opadu:

Żytom ierz 118,7 Sucha 24,5
Sokołówka 47,6 Sanniki 24,5
Lubna 47.0 Młodzieszyn 20,8
Kremienczuki 46,3 Ostrowy 19,7
Silniczka 44,7 Józefów 17,0
Uladówka 43,1 Czersk 16,3
Czehryn 41,1 W arszawa 11,2
Lublin 34,0 Oryszew 7,6
Leśmierz 28,1 Częstocice ?
Płońsk 27,1

Te tak  małe opady w ciągu miesiąca były roz
łożone nadzwyczaj niejednostajnie. W  niektórych 
miejscach jednodzienny opad wynosił więcej niż 
połowę całomiesięcznej sumy opadu: np. w Płoń- 

| sku na 27,1 ogólnej cyfry  opadu, 17,0 spadło w c ią
gu d. 25 w czasie burzy; w Żytomierzu zaś 74,2 
spadło w ciągu jednego dnia 15. Daje to najlepsze 
wyobrażenie o tem , jak  mało grunty zasilane były 
wilgocią przez większą część miesiąca.

Liczba dni z deszczem tylko' w Leśmierzu wy
nosi 11. a w W arszawie i Młodzieszynie po 10; 
w Oryszewie zaś notowano tylko 4 dni z deszczem. 
Nie wiemy, ile dni z deszczem było w Żytom ie
rzu.

Dzienne zm iany elem entów  w yrażają się dla Kró
lestwa następującem i cyframi:

( obs. ran. 748,3 ( obs. ran. 10,7
B arom etr j obs-poł. 747,9 W il bezw. ] obs. poł. 10,9

(obs.wie. 748,3 (obs. wie. 10,9

j obs. ranna 15,3 ( obs. ran. 82
Termom. 1 obs. połud. 22,7 Wil. wzg. ! obs. poł. 55

(obs.wiecz. 16,7 (obs. wie. 77

Zm iany tesą  dosyć normalne. W porównaniu z L ip 
cem, rank i były chłodniejsze (—0 7), południa i wie- 

| czory cieplejsze (4-1,3 i -{-0,3). W ilgotność względna 
I rankam i była większą, w południe i wieczorem 
1 m niejsza (+ 2 , —3, —3).
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Też same zmiany elementów dla gub. Poł.-Zach. 
wyrażały się następującem i cyframi:

Barom etr; 939,5. 739,3. 739,4.
Term om etr; 16,1. 22,7. 16,1.
Wilg. bezwgl. 11,8. 13,3, 12,0.
Wilg. wzgl. 85. 65. 90.

Wilgotność względna była zatem w gub. Poł.-Zach. 
wyższą wieczorem, aniżeli rano, co na zasadzie po- 
poprzednieh danych zwykliśmy uważać za zjawisko 
anorm alne. Przytem  wilgotn. względna o wiele wyż
szą była, niż w Królestwie.

Wskazywałoby to, że susza w Sierpniu r. b. nie 
tak dotkliw ie dawała się tara  uczuć jak  w Króle
stwie, co zresztą zgadza się z uwagą, jaką  uczyni
liśm y powyżej o opadzie.

T em peratura w południe tuż sama była co w Kró
lestwie; zato poranki były cieplejsze, a chłodniejsze 
wieczory.

M. C.

FIZYKA.

—  P ow staw an ie  ozonu pod wpływem  elektryczności.
Prof. fizyki w Cambridge J  . Thomson przeprowadził 
niedawno szereg ścisłych doświadczeń nad powsta
waniem ozonu pod wpływem elektryczności. P rąd  
powietrza przeprowadzany b y ł przez skrzynię szkla
ną, k tórą poddawano działaniu maszyny elektrycz
nej Iloltza. Gdy pole to choćby najsilniej było na- 
elektryzowanem, ozon się nie tworzył, powstawał 
wszakże z największą łatwością przy przeskakiwa
niu iskier. Wnieść przeto można, że bez wyłado
wań elektrycznych ozon sig w powietrzu nie rozwi
ja. W warunkach zaś takich powstawać może w na j
bardziej nawet suchem powietrzu.

ii. K.

IfcTelsrologrija,.

Słynny podróżnik afrykański P a w e ł  Solcillet,  
um arł w Aden. Urodził sig w Nimes w roku 1N42, 
pierwszą wyprawę do Afryki odbył w r. 1865.

Ogł<loszenie.
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

D ra J. Cohnheim a. Odczyty z patologii ogólnej. 
Podręcznik dla lekarzy i studentów. Przekład z 2-go 
wydania. 1884, 3 tom y, rs. 5.

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

B irch-H irschfeld . W ykład anatom ii patologicznej. 
Część ogólna. Przekład z 2-go wydania. Z 118 drze
w orytam i. 1884, rs. 2.

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

W. Szokalski. Początek i rozwój umysłowoś01 
w przyrodzie. 1885, rs. 3.

T. H. Huxley. W ykład bijologii praktycznej. 1883 
rs. 1.

S p raw o zd an ia  z piśmiennictwa naukow. polskiego 
w dziedzinie nauk m atem atycznych i przyrodni
czych. Rok I, 1882. Rok II, 1883. Rok III, 1884, 
po rs. 1.

K. F ilip o w icz . Wiadomości początkowe z botaniki. 
1884, rs. 1.

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

Dnia 1 G rudnia b. r., wyjdzie z druku 
D Z I E Ł O

Prof. Rostafińskiego
pod tytułem

ZE ŚW IATA PRZYRODY
SZKICE i OPOWIADANIA,

Prenum eratorow ie W szechświata mogą. 
nabywać tę książkę w Kedakcyi W szech
świata w drodze przedpłaty, k tóra dla 
miejscowych wynosi rs. 2, a dla zamiej
scowych rs. 2 kop. 25 (z przesyłką, poczto
wą). Po wyjściu książki, cena jćj będzie 
podwyższona.

Po 10 kop. za  zeszy t  fr
J> do nabycia we wszystkich księgarniach

k Zeszyt trzeci opuścić prasg.
y Warszawa. W ydawca H. 0  I a w s k i .  ^

Ogłoszenie.
B ib lijo te k i m atem atyczno-fizyczn ej wydawanej przez 

M. A. Baranieckiego i A Ozajewicza z zapomogi Kasy 
pomocy naukowej im ienia Mianowskiego, wyszedł 
tom, Seryi III; Kosm ografija ./. Je/Jrzejewicza str. 448 
drzew. 245, tablic litogr. 9, fotogr. 1, cena rs. 3 kop. 
80. Dawniej wyszły, w seryi I  P oczątk i arytm etyki 
M. Berkmanna, kop. 65; W iadom ości początkow e z fizy
k i 3. Kramsztyka, dwie części, kop. 40 i 45; W iad o m o 
ści z g ieografii fizycznej A. W. Witkowskiego, kop. 45. 
W seryi III: Arytm etyka M. A. Baranieckiego. rs. 1 
kop. 70; P rzec ięc ia  stożkowe M. A. Baranieckiego, 
kop. 85. W seryi IV: Równania liczebne J . Sąchockie- 
go, rs. 3; Gieom etryja a n a lity c zn a  W. Zajączkowskiego, 
rs. 3. Skład w księgarni E. WENDE i S-ki.
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B u l e t y  n m e t e o r o 1 o g- i c z n - y
za  tydzień  od 13 do 19 Październ ika r. b.

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

Tem perat ira
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K ierunek wiatru
Suma
opadu

i Sred. Max. Min
!

9,4] 12,8 3.2 7,0 81 SSE,ESE,S 0.0
11,3 13,5 9,9 9,2 93 S,SSW,ESE 13,2
10,2 11.5 9.0 8,8 95 N .E N E  EN E 15,8
8,5 9.9 7,2 7,1 86 ESE E .E 0,0
9,2 10 3 ‘,0 8,1 93 ESE,E SW 3,7

11,1 14.8 7,3 7,5 77 SSW.WSW.HSW 0,0
10,7 0,0 85 89 ESE,ESE,NNE 0,1

Abs. I Abs. 1
max. min.

10,1 16,fi| 3,2 8,0 88 — 32,8

D a t a

l i Środa 
1 'I Czwartek j 
1 ó Piątek 
lii Sobota 
17 N iedzielaj 
1 -< Poniedz. { 
1!) W torek !

Średnie 
z tygodnia

Średnie
ciśnienie
barome-
tryczne

745.28 
74;-!, 8* 
743,98 
738,03 
732,83

,741,80
7 4 6 . 2 8

741,72

Uwa g i .

Ipochmurny 
pog mg desz. pr c.d. 

!poch. desz. r. i pop. 
pcclimurny 

;poch. d.dr. od r dow. 
pogodny
pog. r. mg i dr. desz.

UWAGL Ciśnienie barom etryczne, w ilgotność bezwzglgdna i suma opadu dane są w m ilim etrach, 
tem peratu ra w stopniach Celsyjusza. Kierunek w iatru  dany jes t dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

OaŁOSZEHZE.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G R A F I C Z N Y
tom V  za rok 1885

wyszedł z d ruku  i je s t do nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi W szech
świata, Krakowskie-Przedm ieście, N r 66.

Mlruk tom u t\M P a m ię tn ik a  F izy jofjra /icznefjo  ~(i rok 1 8 8 0
już  zbliża się ku końcowi. P rzedpłatę, w ilości rs. 5, a z przesyłką pocztową, rs. 5 kop. 50, 
można nadsyłać pod adresem: W ydawnictwa Pam. Fizyjogr.Krakowskie-Przedmiaście N r  66.

OPUŚCIŁO PRASĘ DZIEŁO

J. NATANSONA
r

Świat istot najdrobniejszych
Tem I .

8° str. 268, tabl. litogr. 3 i drzew oryty w tekście. 
W arszawa, nakł. Red. W szechświata, druk E. Skiw- 
skiego. Tom ten stanowi odbitkę z szeregu a r ty 
kułów, zamieszczonych w III i IV t. W szechświata.

Cena za t. I Świata istot najdrobniejszych, w Re
dakcyi W szechświata dla prenum eratorów  wynosi 
rs. 1 bez kosztu przesłania, dla nieprenum eratorów  
skład główny w księgarni E . Wendego i S-ki, a  cena 
rs. 1 kop. 50.

TPwEŚć. W zmocniona lampa gi/ow a, pomysłu 
F. W enham a, napisał E. Dziewulski. — C harakter 
gieologiczuy okolicy nad brzegami.Opatówki, w po
wiecie Opatowskim i Sandomierskim przez J. Trej- 
dosiewicza, prof. uniw. warsz. — Posty długotrwałe, 
według dra  A. Cartaz, podał S. K. — Zdolności umy 
slowe m ałp i ich instynkty  towarzyskie, przez Kle- 
m encyją Royer, tłum . B. — Kronika naukowa. — 

j  Nekrologija. — B uletyn meteorologiczny. — Ogło- 
] szenia

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

/l,03r.0JicH0 Ucn3y[ioio. BupmaBu, 10 Oi!TH6pa 1"8G r. Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna JV5 26.


