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TOPIENIE

n t Z Y  POMOCY

podał IF1.

Ocl czasu znakomitego odkrycia H uinph- 
roya Davyego, którem u poraź pierwszy uda
ło się stopić ciało oporne na ogień między 
dwoma elektrodam i węglowem i, znaczna 
liczba wynalasców i uczonych biedziła się 
nad użyciem do topienia metali ciepła, w y
twarzanego w strum ieniach elektrycznych. 
F izyk angielski Grove rzucił myśl spożyt
kowania w tym celu znacznej liczby ogniw 
woltaicznych, w sposób przedstawiony na 
fig. 1. M etal M, mający być stopionym 
znajduje się w tyglu C, z węgla drzewnego 
przygotowanym  i przykrytym  płytą, w ęglo
wą D. Tygiel mieści się w naczyniu H , na- 
pełnionem  rtęcią, k tóra łączy się z jednym  
clektrodem A  bateryi woltaicznej. D rugi 
elektrod B przyczepia się do pokryw y ,ty- 
gielka. P rzy  urządzeniu takiem  tygiel i po
kryw a jego dosyć prędko rozżarzały się do 
białości, dzięki czemu metal się topił. P ra 
wdopodobnie Davy posługiw ał się przyrzą
dem podobnym.

Du Moncel wspomina w swein dziele 
o sposobach zastosowania elektryczności ró
wnież o zużytkowaniu ciepła przy prądach 
elektrycznych w celu topienia platyny, iry 
du, osmu, stali, żelaza i innych szczególnie 
trudno topiących się metali, przyczem radzi 
używ ać tygielka z grafitu.

P rzyrząd  ten, więcej ju ż  zbliżony do zna
nego tygla elektrycznego W ernera Siemen
sa, jest zapewne ten sam, który w r. 1853 
został we F rancyi opatentowany dla nieja
kiego P ichona i którego opis znajduje się 
w Polytechnisches Jou rna l D inglera. Za
sada aparatu  przedstawia się ja k  następuje 
(fig. 2). M jest skrzynka metalowa, A  — 
elektrody, przez k tóre przepływ a strum ień 
elektryczny z bateryi woltaicznej i których 
końce przy pomocy szrubY  mogą zająć wła- i

I

| ściwe położenie, F  jes t murowany piec, R — 
tygiel do topienia i G —ogień, utrzym ujący 
w płynnym stanie metal stopiony przez prąd 
elektryczny. Rozdrobniony i ze sproszko
wanym węglem drzewnym pomieszany me
tal lub ruda spada tu pomiędzy elektroda
mi, zamykającemi obwód elektryczny i sto
piony zbiera się tym sposobem w tyglu 
ogrzanym, poniżój umieszczonym.

Przeważnie badaniem wytwarzania cie
pła przez prądy zajmowali się fizycy fran
cuscy Beccjuerel, Despretz i Dumas; próbo
wali oni naw et określić prawa, regulujące 
to wytwarzanie. Lecz próby ich były pod 
tym względem mniej pomyślne, niż usiłowa
nia anglika Joulea. W raz z Thomsonem 
na zasadzie odkrytego przez siebie prawa, 
wyrażającego stosunek między siłą prądu 
i wytwarzanem  ciepłem, przedsięwziął on 
szereg prób i badań, które doprowadziły go 
do odrębnego zupełnie postępowania przy 
topieniu elektrycznem.

W  pracy, ogłoszonej w roku 1856 w M an
chester, prof. W illiam  Thomson donosi, że 
przy przepływaniu silnego prądu elektrycz
nego przez pęczek drutów, okrążających ty
giel do topienia z węgla drzewnego, część 
drutów  się stopiła. Joule zużytkował to 
spostrzeżenie do topienia metali w postaci 
drutów , k tóre umieścił poziomo w rurze 
szklanej, napełnionej węglem drzewnym. 
Thomson w wyżej zacytowanym artykule 
swoim utrzym uje, że bateryja złożona z sze
ściu elementów Daniella, jest w stanie topić 
dru ty  stalowe, mosiężne, platynowe i żelaz
ne. Okazało się nadto, że najtańsze źródło 
elektryczne stanowią maszyny dynamoelek- 
tryczne.

Po  dokładnem  zbadaniu topienia przy po
mocy elektryczności, Joule doszedł do wnio
sku, że podwójne przekształcanie ciepła na 
elektryczność i elektryczności na ciepło 
w stosunku do osiąganych rezultatów zbyt 
drogie źródło pracy stanowi. Z wnioskiem 
tym  zgadzają się i inne wykonane próby. 
W  celach przemysłowych ten sposób topie
nia okazał się niezupełnie dogodnym i do
piero Siemens w roku 1878 w ystąpił z pie
cem swojej konstrukcyi, który poczęści od
powiada praktycznym  wymaganiom m eta
lurgii.

P rzyrząd  jego składa się z tygla gratito-



N r 45. W SZKCllŚW iAT. 707

wcgo (lub zresztą, zbudowanego z innego 
m ateryjału trudno topliwego), umieszczone
go w naczyniu metalowem. Przestrzeń mię
dzy naczyniem i tyglem wypełnia się sprosz
kowanym węglem drzewnym. W  dnie ty 
gla wywiercony jest otwór, w który  w pro
wadza się sztabka zrobiona z żelaza, platy
ny lub węgla, takiego mianowicie, jak i się 
do światła elektrycznego używa. D rugi 
węgiel zostaje wprowadzony do tygla przez 
otwór znajdujący się w jego pokrywie. J e 
żeli węgle te zostaną, połączone z bieguna
mi odpowiedniej bateryi woltaicznej, to po
między węglami otrzymamy wysoką tem pe
raturę. Ażeby można było utrzym ać stałą 
tem peraturę w ewnątrz tygla, konieczną jest 
rzeczą, aby odległość pomiędzy elektrodami 
węglowemi pozostawała stałą. W  tym celu

użyto przyrządu, który stanowi zasadniczą 
część lampy elektrycznej różnicowej 'J, dzię
ki której światło elektryczne stało się może- 
bnem w praktycznem  użyciu. Budowa te
go przyrządu jest następująca.

Drążek (fig. 4), podparty w punkcie O, 
a swobodnie około niego obracający się, 
unosi na ramieniu prawem  węgiel górny W ,, 
na lewem zaś sztabę miękkiego żelaza M. 
Z dołu sztaba M jest otoczona zwojami g ru 
bego dru tu  (Zj), górną zaś jój część otaczają 
zwoje cienkiego dru tu  (Z,), nawiniętego 
w stronę przeciwną, niż d ru t gruby. P rąd

■) Wszechświat z r. 1883, t. II, str. 25.

główny, płynący w drucie D t, rozdziela się 
na boczne, z których jeden przebiegając 
zwoje dru tu  grubego Za, przechodzi po 
drążku do węgla W „ a następnie przez wę
giel dolny W» zdąża do obwodu głównego 
D 2. D rugi prąd boczny jes t skierowany 
do zwojów cienkiego dru tu  Z, i po ich p rz e 
byciu łączy się z obwodem głównym D2. 
Różnokierunkowe nawinięcie tych różnój 
grubości drutów sprawia, że sztaba żelazna 
jes t pociągana przez rozgałęzione prądy 
w strony wprost przeciwne, a przy pewnój 
długości luku Yolty, równowaga będzie 
mieć miejsce. Jeżeli odległość pomiędzy 
węglami powiększa się wskutek ich spale
nia się, czyli długość łuku Yolty, a tem sa
mem i jego opór wzrasta, wówczas natęże
nie prędko zmniejsza się w obwodzie bocz
nym, zawierającym w sobie tygiel, a zatem 
siła pociągająca sztabę żelazną do wnętrza 
zwojów grubego dru tu  (Z2) maleje; wsku
tek tego lewe ramię drążka zostanie pocią
gnięte ku górze, a węgiel górny W \ zbli
ży się o tyle do węgła dolnego W 2, aby ró 
wnowagę zachwianą znowu przywrócić.

Praw ie w jednym  czasie z Siemensem fran
cuz Faure, a wkrótce potem i anglik Fox 
otrzymali patent na przyrządy podobnego 
rodzaju. A parat Foxa widzimy na figu
rze 3. A  — elektrody, B — grafitowy ty 
giel do topienia, C — warstwa grafitu, D — 
mur, F  pokrywa i M — płyta odosobniają- 
ca. Przepływ ający prąd elektryczny roz
żarza ścianę grafitową, okrążającą tygiel 
i ciepło to wystarcza do stopienia metalu 
w tyglu.

Francuzi Lontin i B ertin udoskonalili 
swój przyrząd o tyle, że elektrody węglowo 
ustawili pionowo w koło tak, że każdy 
z nich opierał się dolnym swym końcem 
o taflę, która wewnątrz posiadała wydrążenie 
do przyjmowania metalu topionego. W  ten 
sposób otrzymywano nadzwyczaj wysoką 
tem peraturę. Wreszcie w roku 1881 Com- 
pagnie gśnerale de la lumiere ólectriąue 
zbudowała tygiel do topienia z mięszaniny 
magnezyi i tlenniku żelaza. O krąża go po
kryw a metaliczna, przepuszczająca rucho
me elektrody, między któremi powstaje luk 
woltaiczny.

Wogóle tedy możemy wnieść, że zadanie, 
o którem mowa, w bardzo niezadawalniają-
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cój formie dotychczas rozwiązanem zostało; 
miino to jednak  zasługuje ono na uwagę ze 
względu na korzyści, jak ie  w praktycznem  
zastosowaniu na przyszłość obiecuje. W  po
równaniu ze zwykłym  sposobem wytapiania 
elektryczny przedstaw ia tę jeszcze wyż
szość, że: 1) stopień tem peratury, jak i osią
gniętym  być może, teoretycznie jes t nieo
graniczony, podczas gdy dotychczas 2 500 do 
2800° C. stanowiło najwyższą, zwykłą, d ro 
gą otrzymaną, tem peraturę, 2) topieniu ele
ktrycznem u nie towarzyszą produkty spale
nia, ja k  to ma miejsce w piecach zw yczaj
nych, wreszcie 3) topiący się w tyglu Sie
mensa m ateryjał dosięga wyższego stopnia 
ciepła, niż sam tygiel, w którym  się samo 
działanie odbywa, gdy tymczasem przy obec
nym sposobie topienia tem peratura tygla 
i m etalu jes t jednakow a; wiadomo zaś 
z drugiej strony, jak ą  to trudność p rzedsta
wia praktyczne otrzym ywanie wysokich 
tem peratur przy użyciu trudno topliw ych 
ciał, z jak ich  się zw ykle tygiel przygoto
wuje.

WSPOMMiEMA
Z W Y C I E C Z K I  PO K R A J U

a ib /i i j  w miesiącu Lipcu i.  $.>

1’ODAL

" W . lEŁo-u-Toa,.

W  Lipcu r. b. studenci trzeciego i czwar
tego kursu  wydziału przyrodniczego w tu 
tejszym uniwersytecie udali się pod k ierun
kiem prof. Trejdosiewicza, zasłużonego ba
dacza na polu gieologii krajow ej, na wy
cieczkę gieologiczną do D ąbrow y Górniczej 
i w góry Sandom ierskie i Świętokrzyskie.

K ierow nik wyprawy zarówno ja k  i ucze
stnicy studenci wzięli sobie za cel nie spe- 
cyjalne studyja nad gieognozyją kraju , po
nieważ do tego większość uczestników nie 
posiadała ani czasu, ani należytej prak tyki, 
lecz przedewszystkiem w ypraw a m iała być 
niejako dalszym ciągiem w ykładów gieolo
gii, równocześnie z praktycznem  je j zastoso

waniem na gruncie. Z miejsca udzielonego 
mi w piśmie niniejszem skorzystam w celu 
dania czytelnikom na tle wspomnień z pe
wnej części naszej wycieczki, krótkiego 
streszczenia badań, dokonanych przez cu
dzoziemców i krajowców w celu wyjaśnie
nia gieologicznej budowy jednej z najcie
kawszych pod: tym względem części kraju.

B. profesor b. szkoły górniczej w K iel
cach, niemiec, Jerzy-Bogiunił Pusch, pierw
szy przedsiębrał naukowe badanie budowy 
gieologicznej gór Sandomierskich. W yniki 
swych badań ogłosił ponicmiecku w Stutt- 
gardzie pod tytułem: „Geognostisclie Be- 
sclireibung von Polen sowie der uebrigen 
N ordkarphten-L aender”. Zdaniem specy- 
jalistów , opis Puscha obecnie nie zadawal- 
nia wszelkich wymagań nauki, chociaż z dru- 
gićj strony trzeba przyznać, że tenże sam 
opis posłużył za punkt wyjścia dla wszyst
kich późniejszych badań gieologicznych. 
Z prawdziwą przyjemnością oddaję wszelką 
sprawiedliwość Puschowi i jako uczonemu 
i jako  obywatelowi za jego cenne pracc
0 k ra ju  naszym. Rzadki fakt oby watelskie- 
go zrozumienia swych obowiązków u niem- 
ca, względem kraju , który zastępował mu 
rodzinny, podnoszę umyślnie wobec egoi
stycznych dążeń cudzoziemców, wśród nas 
zamieszkałych. Oprócz wyżej wspomnia
nego dzieła Puscha, Pam iętnik Fizyjografi- 
czny zamieścił jego nie wydane jeszcze ros- 
prawy o gieognozyi Polski. Zbiory Puscha 
okazów gieologicznych, na podstawie k tó 
rych było skreślone dzieło i późniejsze jego 
rozprawy, znajdują się w gabinecie m inera
logicznym uniwersytetu warszawskiego
1 stanowią bardzo cenną kolekcyją dla na
szego kraju . Z liczby następnych badaczy 
gór Sandomierskich zajmują wybitne stano
wisko: F . Roemer, profesor uniwersytetu 
wrocławskiego i L. Zejszner, b. profesor uni
wersytetu jagielońskiego. Pierwszy badał 
góry nasze w celu wyjaśnienia geologicznej 
budowy Górnego Szląska, sądząc że bliskie 
sąsiedztwo obu tych miejscowości powinno 
pociągać za sobą anologiczną budowę tych
że. Zasługą Zejsznera jes t odkrycie for- 
macyi sylurskiej w kra ju  naszym w d w u 
miejscowościach.

K ierownik naszćj wycieczki, prof. T rej- 
dosiewicz, zebrał wszystkie m ateryjały, od
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noszące się do geognozyi tej miejscowości, 
krytycznie je  opracował i, pomnożywszy je 
wynikami własnych spostrzeżeń, dokona
nych w latach 1871—3 wydał w 1872 w ję 
zyku rossyjskim. W  monografii tej sz. au
tor proponuje nazwę „góry Kieleckie" za
miast „Sandomierskie** i nazwy tej dla po- 
minionych gór w ciągu całej rozprawy uży
wa. Zachowałem w niniejszym artykule 
nazwę „góry Sandom ierskie” z tego wzglę
du, że pod tą nazwą znane są one w podrę
cznikach jeografii i w encyklopedyi O rgel
branda większej.

W  naszym kra ju  występują na powierz
chni gruntu  wszystkie z kolei formacyje 
gieologiczne z wyjątkiem  dwu pierwszych, 
laurentyńskiej i hurońskiej. W  ciągu pier
wszej części naszój wycieczki obejrzeliśmy 
szczegółowo trzy ważniejsze, wchodzące do 
składu gór Sandomierskich i Św iętokrzy
skich, a mianowicie tryjasową w jćj wszyst
kich trzech piętrach, sylurską i dewońską. 
Dolne piętro formacyi tryjasowój, czyli t. 
zw. pstry  piaskowiec, oglądaliśmy na dro
dze z Kielc do Chęcin nad samą rzeczka 
Trupieńcem , dlatego tak  nazwaną, że w niej 
Czarniecki miał potopić niezmierne mnó
stwo szwedów. Jestto  piaskowiec koloru 
brudno-żółtego, gruboziarnisty; czerwona 
odmiana jego bardzo często używa się do 
podmurowań (podm urowanie wzniesienia, 
na którem  stoi katedra w Kielcach) i scho
dów. P arę wiorst dalej na południe, n ie
daleko od góry Zamkowej z ruinam i zamku 
chęcińskiego, we wsi Podzamcze występuje 
drugie piętro try jasu  — wapień muszlowy. 
Sądząc z nazwy, zdawałoby się, że ten wa
pień powinien cały składać się z muszli, 
a tymczasem trzeba dobrze się napracować 
„mente et m alleo” nim się znajdzie istotnie 
jakąś muszelkę, przeważnie Terebratula 
vulgaris.

Obecność wapienia muszlowego jest zape
wne w związku ze znajdowanemi w tój oko
licy obficie żyłami błyszczu ołowianego, a to 
sądząc przez analogiją ze Szląskiem G ór
nym, gdzie główne pokłady galmanu, b ły 
szczu ołowianego i rudy żelaznój znajdują 
się między warstwami wapienia muszlowe
go. Niegdyś były tu  kopalnie błyszczu 
ołowianego, teraz tylko nazwa jednćj z gór 
okolicznych i tradycyja zachowały pamięć

tych kopalń. Opowiadano nam w Chęci
nach, że tu już  po razy kilka zjeżdżali tacy, 
co szukali ołowiu, a mówili nie popolsku, 
ale i nie poniemiecku. Nie mogliśmy się 
jednakże dowiedzieć, co zacz to byli.

Jeżeli mamy wierzyć zdaniu H ieronim a 
Łabęckiego, to kopalnie błyszczu ołowiane
go, czyli t. zw. galeny w okolicach Chęcin 
i Kielc nigdy nie były bardzo bogate w ru 
dę. Jedyny wyjątek stanowiła kopalnia 
Jaw orzno, pryw atna własność hr. Tarłów, 
z którój rocznie wydobywano 4000—-5000 
kibli rudy ołowianej; zaraz na miejscu wy
tapiano z tój rudy w piecach płomienistych 
od 1000 do 1500 centnarów ołowiu. Błyszcz 
ołowiany w tych miejscowościach znajduje 
się w żyłach, a więc nie tak, jak  pod O lku
szem, gdzie występuje w pokładach. Cza
sami wydobywano stosunkowo ogromne 
bryły galeny: naprzykład z góry Karczów- 
ki wydobyto bryłę, z której wyrobiono dwa 
posążki św. Barbary, patronki kopalń pol
skich, trzy stóp wysokie i dwie szerokie. 
W  katedrze kieleckiej można widzieć jeden 
z nich, drugi znajduje się na Karczówce, 
w kościele tamtejszym.

Oprócz rud  ołowianych kopano tutaj 
i miedziane, na górze zwanój 'Miedzianą,
0 10 wiorst od Chęcin. Były tu  związki 
miedzi z siarką lub tlenem: chalkozyn 
(błyszcz miedziany), azuryt, malachit i cłiry- 
zokola.

Kopalnie rudy miedzianój były znacznie 
obfitsze niż kopalnie galeny. Oprócz wy- 
żćj wspomnianej Miedzianój góry w okoli
cach Chęcin, kopano także rudę miedziana
1 na Karczówce o 4 wiorsty od Kielc. Rudy 
miedziane miedzianogórskie tworzą pokład 
w kierunku od zachodnio-północy na połu- 
dnio-wschód, z upadem północno-wscho- 
dnim pod kątem 30° — 45°. Grubość po
kładu jest bardzo niejednostajna, miejscami 
strop styka się ze spągiem, miejscami gru
bość pokładu wynosi kilkanaście łatrów. 
Odbudowę tych kopalń, zarówno jak  i oło
wianych, rospoczęto w X V  stuleciu; ku 
środkowi X V II  stulecia współcześnie z chę- 
cińskiemi kopalniami i kopalnie miedzi zu 
pełnie podupadły i ledwie za panowania 
Stanisława Augusta znów o nich pomyśla
no. Głównie zwrócono uwagę na M iedzia
ną górę. Rudę stąd wydobytą przerabiano
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w hucie, w Niewachlowie, a naw et odciąga
no trochę srebra. P rodukcyja huty nie- 
wachlowskićj wynosiła około 120 000 zł. 
rocznie. Za czasów Stanisław a A ugusta 
wydobyto w Miedzianej górze bardzo wiele 
pięknego m alachitu w bryłach. Z ustano
wieniem głównej dyrekcyi górniczej w K iel
cach znowu zwrócono szczególną, uwagę na 
Miedzianą, górę. D la osuszenia kopalń 
tam tejszych w roku 1817 poprowadzono 
sztolnię Stanisława od JSiewachlowa przez 
Kolejówkę ku M iedzianej górze. Lecz 
i tym razem  niedługie było istnienie kopalń 
miedzianych, bo już  w r. 1827 zaprzestano 
robót'koło sztolni i wogóle koło kopalń m ie
dzi, ja k  to podaje Pusch w swym opisie 
gieognostycznym. W  ciągu dziesięciolet
niego okresu odbudowy kopalń miedziano- 
górskich, wydobyto ogółem 70000 centna
rów miedzi. Od tego czasu, mianowicie od 
roku 1827, nie ruszano już  wcale kopalń 
miedzi.

Trzecie piętro tryjasu, kajper, występuje 
w profilu, bardzo ładnie zachowanym, we 
wsi Gromadzice powiatu Opatowskiego; wi
dzimy tam profil pokładów  pstrych itów, 
koloru przeważnie czerwonego; pokłady 
piaskowca, często używanego na pomniki 
i nadgrobki; pokłady węgla ziemistego, t. j .  
bogatego w części m ineralne. P stre  iły 
kajprow e można obserwować, jad ąc  koleją 
wiedeńską, z okien wagonu niedaleko stacyi 
Zawiercie przy samym nasypie kolejowym. 
W ogóle pokłady formacyi tryjasowćj g ra ją  
bardzo podrzędną rolę w ogólnej budowie 
gór Sandomierskich. To samo można po
wiedzieć o pokładach formacyi sylurskiej, 
przynajm niej o ile można o tem wnosić 
z dotychczasowych badań. Do chw il osta
tnich znana była napewno obecność tej fo r
macyi w dwu tylko miejscach, we wsi Zbrzy, 
położonej niedaleko od Kielc i w Kleczano- 
wie, w Sandomierskiem. W  tój ostatniej 
miejscowości mogliśmy obejrzyć form acyją 
sylurską. W ystępuje ona tam w postaci 
łupku glinianego (podobnego do tego ma- 
teryjału , z którego robią tablice szyfrowe), | 
ale muszę przyznać, że w postaci bardzo ni- I 
kłćj, niełatwo dostrzeganej na po wierzch- J  

ni. J a k  tu tak i w drugiem  miejscu, gdzie 
ją  odkryto, formacyja sylurska występuje 
w podobny niezdecydowany sposób. Jed n ą  i

| z naj ważniejszych skamieniałości dla for
macyi sylurskićj, są trylobity z typu skoru
piaków, obecność których (trylobitów ) decy
duje kwestyją poziomu danego sylurskiego 
pokładu. Owóż tych trylobitów prof. T re j- 
dosiewicz po długich i usilnych poszukiwa
niach nie mógł odkryć. W szystkich wogó
le skamieniałości z formacyi sylurskiej prof. 
Trejdosiewicz wylicza w swój monografii 
sztuk 11. Śród nich polipy w postaci t. zw. 
graptolitów  występują w przeważnej licz
bie 8, reszta zalicza się do głowonogów.

J a k  ju ż  nadmieniłem, formacyja sylurska 
ledwie je s t zarejestrow aną w opisie gieolo- 
gicznym gór Sandomierskich, a tymczasem 
fakt ten, że ją  odkryto w dwu dosyć odle
głych od siebie punktach, zdaje się przem a
wiać za tem przypuszczeniem, że bliższo ba
dania odkryją więcej takich miejscowości 
i że sylur w dziele budowy gór naszych nic 
je s t tak bardzo podrzędnym czynnikiem, 
jakby to można było z dotychczasowych ba
dań wnosić. Bliski sąsiad syluru, dewon, 
przez długi czas, aż do roku 1839 łączony 
z nim w jednę grupę formacyj przejścio
wych (Uebei-gangsgebirge) albo szarowa- 
kowych (Grauwackenfortnation) i pod tą na
zwą na mapie gieologicznej Puscha figuru
jący, " 'ystępuje w przeważnej masie w ca
łości gór Sandomierskich i Świętokrzyskich. 
Form acyja ta zajm uje przestrzeń przeszło 
1 300 wiorst □  i ciągnie się mniej więcej od 
Kielc pasem szerokim średnio wiorst 14 do 
W isły, w punkcie powyżej Sandomierza. 
Na całej tej przestrzeni dewońską formacy
ją  przykryw ają napływ y i tylko w niewiel
kiej liczbie miejscowości występuje ponad 
nie w postaci wapieni, dolomitów, kw arcy- 
tów i piaskowców. Szczątków roślin do
tychczas jeszcze nie znaleziono w dewoń- 
skiój formacyi; ze zwierząt są reprezento
wane przeważnie mięczaki i polipy a w nie
wielkiej liczbie szkarłupnie i mszanki. 
W szystkich wogóle skamieniałości prof. 
Trejdosiewicz wylicza 101; są to jego w ła 
sne zbiory lub też jego poprzedników na 
tem polu.

Z powodu tak obfitych zbiorów, dokona
nych staraniem  kilku ludzi dobrej woli, na
suwa mi się pytanie, dlaczego w każdym to
mie Pam iętnika Fizyjograficznego znajdu
jem y poważne ilością spisy roślin krajowych
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zebranych przez amatorów i spećyjalistów, | 
natomiast praw ie zupełnie nie znajdujemy ! 
spisów mineralogicznych lub paleontologi
cznych. Czyżby przyczyną tego była ta 
okoliczność, że wogóle sympatyczniejszem 
jest badanie świata istot żyjących niż m art
wych, lub że zbieranie okazów kopalnych, 
pociąga za sobą trochę większe trudności, 
niż herboryzowanie? Ziemianie nasi mają 
bardzo często sposobność do zbierania mi
nerałów lub skamieniałości, mianowicie 
przy kopaniu studzien, rowów przydroż
nych, drenowaniu i t. p. i niechby się tylko 
znalazło kilku zbierających, jużby z tego 
nauka wyciągnęła dla siebie pożytek.

W  racam do poszczególnego opisu głó
wniejszych postaci, pod któremi występuje 
u nas formacyja dewońska. W apień, znany 
w kilku odmianach, przeważnie zapanował 
w okolicach Kielc i Chęcin, a nawet to osta
tnie miasto zawdzięcza istnienie swoje tym 
pokładom m arm urów, które tworzą wokoło 
nich wyniosłe wzgórza — całe Chęciny lite
ralnie zbudowane są z m arm uru. W  K iel
cach panowanie wapienia daje się przede- 
wszystkiem uczuć w kurzu wapiennym | 
z ulicznych bruków. Jak  w W arszawie na 
piasku ulic spoczęły kamienie - przybłędy, j  

których miejsca pochodzenia często bardzo 
trudno określić, a które w przeważnej ilości 
przywędrowały do nas na grzbietach lodow
ców północnych, tak  w Kielcach rossiadł 
się kamień czysto krajowego pochodzenia. 
W apień dewoński tworzy góry Kadzielnię, 
W ietrznię i Karczów kę około K ielc i Zam 
kową, Lejową i Okrąglicę — niedaleko 
Chęcin. K olor tych wapieni jest przeważ
nie popielaty z różnemi odcieniami; kolo
rów pstrych są wapienie drobnokrystalicz- 
ne, znane pod ogólną nazwą marmurów chę
cińskich. Jeżeli się nie mylę, to płyty, 
z których ułożono dużo chodników na uli
cach W arszawy, są to wapienie dewońskie, 
tylko nie wiem z jakićj miejscowości pocho
dzą. Użycie na chodniki uliczne m ateryja- 
łu , który tak łatwo da się polerować zw ła
szcza jeżeli zimą do tego będzie użyty pia
sek ze śniegiem, może się zaliczyć do naj- 
niefortunniejszych pomysłów. Zastępowa
nie m armuru granitem, jak  to zrobiono na 
niektórych ulicach jes t dla tych samych 
przyczyn równio niekorzystnem — jedynym

materyjałem  kwalifikującym się ze względu 
na bespieczeństwo przechodniów jest dro
bnoziarnisty piaskowiec.

Sławne m arm ury chęcińskie, nadzieja 
i dziecię ukochane miłośników przemysłu 
krajowego, śpią snem istnie kamiennym — 
żaden kilof niedyskretny nie dybie na spo
kój ich błogi. W arsztatow i kam ieniarskie
mu, szumnie zwanemu „Kielecką fabryką 
m arm urów ”, w którym  ociosują parę blo
ków m arm uru, niczego więcśj do szczęścia 
i pomyślnego rozwoju nie braknie, tylko z u 
pełnego wyczerpania kopalń m arm uru w ca
łych W łoszech najpierw , no a potem 
i w Ameryce. Tymczasem m arm ury chę
cińskie, przypuszczamy nawet, że nie kw a
lifikują się na posągi i nadgrobki, mogłyby 
najzupełniej zastąpić włoskie, gdzie nie jest 
wymagana barw a jednolita całości.

Miasto z marmurów zbudowane, niegdyś 
ludne, Chęciny powoli dochodzą kresu swe
go istnienia — nowa kolej do reszty przy
czyni się do ich wyludnienia. Gorzkie 
uczucie musi każdym owładnąć, kto pomy
śli, że tyle bogactw rodzimych, których 
nam przyroda nie poskąpiła, rossianych po 
całym kraju, leży odłogiem a tylko ten 
wrzód przemysłu krajowego, — Łódź, za
trudnia tysiące rąk, głów i milijony rubli 
dla fabrykowania perlcalików z bawełny, 
sprowadzanej z Ameryki.

Był czas kiedy m arm ury chęcińskie lepiej 
stały i nawet ogólny upadek kopalń w po
łowie X V II wieku nie w płynął ujemnie 
na ich rozwój. Najlepiej świadczy o tem 
fakt, że w roku 1643 za W ładysław a IV, 
wykuto w tamtejszych kopalniach dwie 
kolumny 38 stóp wysokości. Jedna z nich 
przy wydobywaniu przełam ała się, druga 
dźwiga posąg Zygm unta I I I  w W arszawie. 
Za czasów głównćj dyrekcyi górniczej 
istniała fabryka marmurów w Chęcinach, 
która latem  zatrudniała do 100, a w zimie 
do 30 ludzi.

Drugim  jeszcze ważniejszym m ateryjałem , 
z którego zbudowane są nasze góry jest 
kw arcyt. On to tworzy całe pasmo gór 
Świętokrzyskich z ich najwyższym szczy
tem, wzniesionym nad poziom morza na 
19G0 stóp. Dotychczas jednem u tylko inży
nierowi ś. p. Kosińskiemu poszczęściło się
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znaleść jeden  okaz skamieniałości w kw ar- 
cycie gór Świętokrzyskich.

Sum ując wszystkie wyniki dotychczaso
wych badań gieologów, przychodzę do 
wniosku, że ostatnie słowo w kwestyi budo
wy gieologicznej gór Sandom ierskich i Świę
tokrzyskich jeszcze nie zostało wyrzeczo- 
nem i jeszcze dużo pozostało do zrobienia 
na tem polu. Żmudne badanie gieologiczne 
stokrotnie można sobie wynagrodzić prze- 
ślicznemi widokami, rostaczającemi się ze 
szczytów gór. W idoków  prawdziwie gór
skich trudno szukać u nas, ale za to rozle
głych nigdzie nie brak. Ze szczytu gór 
Świętokrzyskich można objąć okiem prze
strzeń w prom ieniu około 60 wiorst, nieli- 
cząc już  wielu pomniejszych widoków.

W szystkie praw ie te góry porosłe są. 
gęstym głównie iglastym lasem, tylko szczyty 
są wolne od niego, t. j .  łyse. Śród lasów 
iglastych gór Świętokrzyskich trafiają się 
wspaniałe okazy buków, jesionów  i j a 
worów.

PENSYLWANIJA GALICYJSKA
I NAFTA

P R Z E Z

T 3I. ZE=>.

Utalentow any powieściopisarz i lite ra t 
nasz Józef Rogosz ') pomieścił w w rześnio
wym zeszycie „A teneum ” z r. b. bardzo 
udatny i ciekawy opis wycieczki do Słobo- 
dy R ungurskiej, zwanej „Pensylw aniją G a
licyjską”. Gorąco możemy polecić czytel
nikom W szechświata ten ciekawy artyku ł 
szanownego autora, a tu  dopełnim y go ty l
ko kilku uwagami i sprostowaniami, poda
jąc  w skróceniu treść jego.

Słoboda R ungurskależy w odległości 3 mil 
od miasta i stacyi kolejowej K ołom yi

') Autor „Ostatniego K tirm azyna”, W spomnień 
pruskiego oficera, W spółczesnych bohaterów i. t. d

w stronie południowo-zachodniej, w doli
nie potoku Suchy (dopływ Pru tu). Z K o
łomyi do Słobody Rungurskiej droga pro
wadzi przez miasteczko Peczeniżyn, gdzie 
znajduje się największa w Galicyi, czw arta 
co do wielkości w Europie, dystylarnia na
fty, należąca do p. St. Szczepanowskiego 
i S-ki. Dalej droga idzie malowniczą wąską 
doliną,po której wije się niewielka rzeczułka 
27 razy przecinająca drogę. W oda tej rze
czułki, zanieczyszczona naftą, ma kolor 
białawy, a na powierzchni mieni się różne- 
mi barwami; gdyby zebrać tę naftę można- 
by jój mieć od 10 — 20 beczek dziennie. 
Gęsi, pływające po rzeczce, wyglądają, 
według słów p. Rogosza, ja k  wykąpane 
w czekoladzie. Ciekawą jest rzeczą, że 
p. Rogosz nigdzie nie spotkał kaczek, tylko 
same gęsi; czyżby to miało oznaczać, że dla 
jednych n afta jest szkodliwa, a dla drugich 
nie? W yniosłe brzegi doliny pokryte są 
gęstym lasem liściastym, a tu  i owdzie na 
górze widnieją kamieniołomy. Dalej d ro 
ga zakreśla półkole, pnie się w górę i znów 
spada, prowadząc do kącika zacisznego, 
pięknego, otoczonego górami przeszło 700 ni 
wysokiemi, porosłemi drzewem liściastem; 
na pochyłościach gór rozw ija się bujna 
roślinność, któraby zapewne niejednego bo
tanika zainterespwać mogła. Stąd powoli 
zaczynają się ukazywać pojedyńczo najbar
dziej wysunięte wieżyczki, rusztow ania po
dobne do mierniczych, a nieco dalej spo
strzegam y mnóstwo tych wież, rusztowań, 
zabudowań rozłożonych na pochyłościach 
gór, po obu stronach kotliny, lecz głównie 
skupionych na pochyłości północno-wscho
dniej. Rusztowań takich, a zatem i szybów 
naftowych jest do 160, nie zaś „kilkaset" 
ja k  tw ierdzi p. Rogosz; przestrzeń ruszto
waniami objęta wynosi nie „20” — lecz do 
120 morgów i obejmuje grunty  skarbowe 
i pryw atne. Największa ilość szybów nale
ży tu do pp. W olfarta, Szczepanowskiego, 
Torosiewicza, Rozenkranza, Spindela, K ri- 
stena, R icharda, V inzenza i t. d. Szyby na- 

| ftowe wiercą tu sposobem kanadyjskim , nie- 
i mieckim lub francuskim. Z tych najwygo- 
1 dniejszym i najprędszym jest sposób kana

dyjski, wprow adzony w Galicyi przez spro
wadzonych zza morza kanadyjczyków. 
Szyby takie są do 300 m etrów — nie zaś
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„stóp” głębokie, a niektóre mierzą, przeszło 
400 m. Najgłębszy dziś szyb ma blisko 
460 m, a za wywiercenie otworu 500 w głę
bokiego wypłaci galicyjski W ydział kra jo
wy 15000 złr. jako premijum górnicze. J e 
den m etr głębokości w iercenia kosztuje oko
ło 50—55 złr. sposobem kanadyjskim , da
wniej kosztowało to średnio 70 złr. Spo
sób ten zaleca się także prędkością, bo kie
dy dawniej na wywiercenie szybu 300 m 
głębokiego trzeba było k ilku nieraz lat cza
su, dziś można sposobem kanadyjskim  wy
wiercić go w przeciągu 3 — 4 miesięcy. 
P rzy  usilnem staraniu można w 12 godzin 
wywiercić od 8 — 12 metrów. Ponieważ 
średnia głębokość szybów wynosi 300 m 
a koszt wywiercenia 1 m  wynosi średnio 
50 złr., przeto wy wiercenie jednego szybu 
kosztuje 15000 złr.

Obecnie je s t w Słobodzie 115 szybów 
czynnych, przy czem pracuje 107 maszyn 
parowych. W szystkie szyby dają dziennie 
do 1000 beczek nafty po 1 5 0 %  beczka, 
więc do 150000 kg nafty dziennie, co przed
stawia wartość 5000 ■— 6000 złr.; ogólna 
zaś dzienna wartość nafty galicyjskiej wy- 
do 10000 złr. Nowe szyby, zaraz po wy
wierceniu dają, dziennie po 100 —■ 150 be
czek nafty, później ilość ta spada, lecz dość 
stale się utrzym uje. Obecnie najw ydatniej
szy szyb daje 70, inne po 20 — 40 beczek 
nafty dziennie. Po  przewierceniu szybu 
często nafta zostaje wyrzucona ciśnieniem 
gazów, tak, że sama, bez pompowania wy
dostaje się na powierzchnię ziemi. Z wielu 
szybów gazy te prawidłowo się wydzielają, 
a skierowane i zebrane odpowiednio, uży
wają się do opalania maszyn i do oświetla
nia, gdyż palą się równym, b iałym ,' mo
cnym płomieniem. Niedawno zapaliły  się 
tu gazy w jednym  z szybów, płomień utwo
rzył słup ognisty na kilkanaście metrów 
wysoki i dotąd pozostały jeszcze ślady zni
szczenia na sąsiednich rusztowaniach, a na
wet na drzewach na pobliskiem wzgórzu 
rosnących. P rzy  otworach naftowych 
znajdują się zbiorniki na 10 — 30 beczek, 
a od zbiorników tych przeprowadzone są 
ru ry  do większych rezerwoarów, z których 
ładuje się naftę do beczek i rozwozi do 
dystylarń, składów lub stacyi kolejowej 
w Kołomyi. Największy zbiornik mieści
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w sobie do 15000 cetnarów metrycznych 
(cetn. m. ==.100 kg).

Postępy techniki wiertniczej i przedsię
biorczość przemysłowców przyczyniły się 
znacznie do rozwoju' Słobody Rungurskiej,
0 czem najlepiej świadczy poniższe zesta
wienie:

W  r. 1881 wydob. 30 000 becz. naf. po 150 kg b. 
n 1882 „ 50000 „ „
„ 1883 „ 120000
„ 1884 „ 140000
„ 1885 „ 200000

Zatem 540000 beczek w przeciągu pięciu 
lat, co przedstawia wartość do 4800000 złr. 
Słoboda Rungurska jes t najbogatszą kopal
nią naftową w Galicyi, gdyż daje do 1000 
beczek dziennie, gdy wszystkie inne pozo
stałe dają zaledwie 200—500 beczek. Naf
ta ze Słobody Rungurskiej jest bardzo do
bra, lekka, ma c. wł. = 0 ,8 2 —0,87 i zawiera 
3,50°/o parafiny; podystylacyi daje 60—70% 
nafty świetlnej, sprzedawanej w całej Au- 
stryi.

Gdyby warunki rozwoju przemysłu naf
towego były korzystniejsze, nafta galicyj
ska mogłaby pokryć całe zapotrzebowanie 

| Austryi; dziś zaś pokryw a ledwie '/4 zapo- 
| trzebowania — 3/i pokryw a nafta kaukaska

1 amerykańska. J a k  specyjaliści obliczyli, 
na dowozie naft zagranicznych traci Au- 
stryja rocznie do 10000000 złr. Ze zaś 
w ostatnich latach zaczęto dowozić z K au
kazu zamiast nafty dystylowanej (płacącej 
cło 12,75 złr. za 100 kg) naftę fałszowaną, 
falsyfikat (mający 80 — 85%  dystylowanej 
nafty i 15 — 20% smoły naftowój ') jako 
„surowiec austryjacki”, płacący cło blisko 
osiem razy niższe (1,62 złr.), przeto Austry- 
ja  traci na każdych 100 kg nafty fałszowa
nej 4,50 złr. (gdyż 12,75 — (1,62 +  6,63 2), 
co wynosi do 5 000 000 złr. rocznie. Razem 
przeto roczna strata na przy wozie wszelkiej 
nafty zagranicznej dziś dochodzi do 15 000000 
złr.

*) Surowiec (ropa) kaukaski ma S0°/n nafty, nie 
zaś 65 %  jak  podaje p. Rogosz.

2) 6,63złr.= podatek  konsumcyjny od 100 ky nafty 
dystylowanej.

WSZECHŚWIAT.
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W obec takicli stosunków dziś galicyjski 
przem ysł naftowy znajduje się w bardzo 
opłakanym  stanie i jeżeli wniosek zakazu 
fałszowanej nafty, postawiony w radzie pań
stwa, nie przejdzie ostatecznie, przem ysł 
ten prawdopodobnie zupełnie upadnie, gdyż 
przeróbka w A ustryi nafty fałszowanej jest 
o wiele tańszą, od przeróbki nafty  surowój, 
można konsumentom oddawać tę naftę ta
niej. Nafta kaukaska może w yrugow ać gali
cyjską. zupełnie z obiegu. Dziś fabrykanci 
galicyjscy m ają zaledwie 50 ct. zysku na 
100 kg, fabrykanci zaś przerabiający naftę 
fałszowaną m ają 3— 4 złr. zysku na 100 kg. 
Dziś już  z powodu takiego stanu rzeczy po- 
zatrzymywano lub zmniejszono w kilku 
miejscach roboty przy nafcie.

Obecnie cena nafty  surowej wynosi 4 do 
4,25 ct. za 100 kg, a cena wydobycia z zie
mi 100 kg  surowca wynosi 3 do 4,50 złr. 
Rzecz prosta, że gdy koszt dobycia zrów na 
się z kosztem sprzedaży, niemożliwem staje 
się dalsze prowadzenie robót. W  większych 
kopalniach cena wydobycia 100 kg  je s t niż
szą 3 — 3,50 złr.; te jeszcze dziś mogą jak o  
tako egzystować, zato mniejsze kopalnie po
wstrzymały ju ż  dziś w iercenie nowych szy
bów, pompują tylko stare. W skutek tego 
w powiecie gorlickim  zmniejszono ilość ro
botników z 3000 na G00, w spółce H arklow - 
skiej z 300 na 32 i t. d. Jeżeli stare szyby 
się wyczerpią a nowych nie będzie, p rz e 
mysł naftowy upaść musi. Do tego wszy
stkiego przyczyniło się zezwolenie tylko j 
przywozu do A uśtryi kaukaskiego falsyfika- j  

tu  pod nazwą „surowca austry jackiego”, ' 
plącącego cło jak o  surowiec i patryjotyzm  
kilku bankierów, którzy obdzierają własny 
rząd i ru jnują tutejszy przem ysł.

Kom u w tem wszystkiem przypisać winę, 
to dopiero przyszłość okaże z pewnością; 
dziś głównie o to są 'winieni misi przedsta
wiciele w radzie państw a i p. m inister D u
najewski. Ale faktem  jest, że pomimo sprę
żystości tutejszych nafciarzy, P ensylw anija i  

galicyjska, przedstaw ia się dziś w smutnem j  

położeniu.

T.A. ID "!T

PŁAZÓW I PAJĄKÓW
P il  Z E Z

T. Szpadkowskiego.

W tegorocznym 39 numerze Wszechświa- 
| ta pan J . Sztolcman postrzeżeniami swoje- 

mi, zebranemi w Ameryce południowej, do
pełnia wiadomości moje o skorpijonic,um ie
szczone w N r 24 tegoż pisma z r. z.

Zwracał on szczególną uwagę na siłę j a 
du tego pająka i oparty na cytacie u starego 
Arystotelesa, na doświadczeniach Redi, 
M aupertuisa i swoich, przyszedł do przeko
nania, że ów ja d  działa rozmaicie nawet 
u tych samych gatunków skorpijona, w tych 
samych okolicach i na też same rodzaje 
zwierząt.

Przyczyny tej rozmaitości skutków nic 
wyjaśnia p. Sztolcman, a zatem przedmiot 
ten potrzebuje jeszcze stanowczego osądze
nia. Może przyczyni się do tego następu
jąca  wzmianka. W  roku 1857 zwiedziłem 
Apszeron, półwysep na zachodnim bx-zegu 
morza Kaspijskiego, słynny z niezmiernie 
obfitych źródeł nafty, upowszechniającej się 
obecnie pod nazwą bakińskiój albo kauka
skiej.

Pośrodku kilkomilowego półwyspu stoi 
świątynia z obszernym klasztorem gwe- 
brów, jedynych czcicieli ognia na całym 
Kaukazie.

Schodzą się tam oni ze stron dalekich dla 
J  modłów odprawianych przy świetle wieczne

go ognia, nieustannie zasilanego gazem, wy
dobywającym się z bitumicznych pokła
dów.

Przełożonym  klasztoru, podczas mojej 
bytności, był Amindas, indyjanin z nad 
Gangesu, osiemdziesięcioletni staruszek, dla 
mnie, jako L e c h a  uprzejmy i szczery ').

')  Lech u jednych. Lo!;ch u drugich nzyjaiów po
łudniowych, a Lach u zachodnich — znaczy: Polak,



N r 45. w s z e c h ś w i a t . 715

Kiedyś, będąc jeszcze młodym derwiszem, 
zwiedzał on kilkakrotnie całą, A zyją połu
dniową. i był rozmiłowanym w badaniach 
przyrodniczych. W praw dzie ograniczały 
się one skąpym zakresem wiedzy gwebra, 
obcego naukom europejskim; wszelako by
ły wytrwale i przezornie prowadzone, a roz
wijane dosyć przenikliwemi wywodami.

P łazy  badał on osobliwie. W iadomo jak  
wyborna nadarza się tam sposobność pozna
wać węże, zwłaszcza jadowite. Hodowla 
ich całemi gromadami należy tam do nie
rzadkich przedsiębiorstw; albowiem stoso
wnie wytresowane węże nabywają chętnie 
aktorzy teatralni. L itera tu ra  np. perska 
ma kilka dramatów, w których na scenie ży
we węże ścigają, okręcają i pokonywają 
odstępców od religii, wyrodnych synów, 
shańbione córki, niewierne żony; a to zaró
wno w tem, ja k  i w pośmiertnem życiu.— 
Bywałem ciekawym widzem na podobnych 
przedstawieniach.

Nabywają też węże hodowane i tańczące 
komedyjanci na swoje igrzyska.

Amindas korzystał i z tych sposobności.
Otóż on upew niał mnie, że według jego 

postrzeżeń, jad y  wszystkich jadowitych pła
zów i pająków są najsilniejsze, a więc i naj
szkodliwsze w czasie ich płciowego po
pędu.

Sprawdzić tego własnemi badaniami nie 
mogłem.

Jakkolw iek przytaczane przez Amindasa 
dowody usposobiły mnie przychylnie do je 
go wniosku, jednakże podaję go za niedo- 
wiedziony.

STACYJA ZOOLOGICZNA

W  B . 0 8 C 0 F F
n a p isa ł

U&g, SśseJ ITiisbaum.

(Dokończenie).

Co się tyczy wewnętrznego urządzenia 
pracowni, przeznaczonej dla specyjalistów, 
k tó ra  najwięcej nas interesuje, zaznaczę na
przód wogóle, że urządzenie jej nie pozo

stawia wiele do życzenia; niema na stacyi 
gazu, a tem samem i regulatora, tak poży
tecznego wtedy, gdy chodzi o stałe u trzy
manie tem peratury w ciągu kilku lub kil
kunastu godzin, ale na to poradzić trudno, 
w tak małein bowiem miasteczku niepręd
ko stanie fabryka gazowa; zresztą są na sta
cyi dobre lampki spirytusowe, kąpiele wo
dne i piaskowe, termometry, tak, że ścisłość 
roboty nic nie traci na braku gazu.

Na stacyi znajdują się dobre mikroskopy 
H artnacka oraz Y ericka, lupy, kam ery do 
rysowania, mikrotomy (między innemi i naj
lepszej, zdaniem naszem, konstrukcyi, mi
krotom Schanzego), wszelkie narzędzia do 
sekcyj i wogóle do techniki mikroskopowej. 
Każdy ze specyjalistów przywozi jednak 
zwykle własny swój mikroskop; obyczaj po
dobny istnieje również i na innych stacyr- 
jach.

Stacyja zaopatrzona też jest we wszyst
kie barw niki i odczynniki; w razie zaś, gdy 
żądaniom pracującego nie można na razie 
zadosyć uczynić, zawiadujący stacyją spro
wadza niezwłocznie żądany odczynnik lub 
barwnik z Paryża.

Na pierwszej stronicy poprzedniego nu
meru W szechświata podaliśmy rysunek sto
łu , przeznaczonego dla pracujących na sta
cyi specyjalistów. K ażdy pracujący ma na 
swój własny użytek jeden  przedział; p rze
działy te, ja k  widzimy na rysunku, m ają po 
jednem  oknie (wychodzącem na ogród lub 
na morze otwarte) i zaopatrzone są w trzy 
stoły, ustawione w kształcie podkowy, pół
ki i szafeczki, oraz wszelkie przyrządy i od
czynniki, pracującemu potrzebne. W szyst
kie przedziały otw ierają się do jednego 
wspólnego, szerokiego korytarza, przecho
dzącego przez całą długość pracowni. Stół, 
stojący przed oknem, służy do pracy; usta
wione są na nim: mikroskop, lupy, mikro
tom, miseczki z dnem korkowem do prepa
rowania i t. p. Stół, znajdujący się po le
wej ręce zastawiony je s t beczułką ze świeżą 
wodą morską, oraz akw aryjam i pokojowe- 
mi, w których każdy pracujący trzym a po
trzebne mu do roboty zwierzęta żywe. Stół 
po prawej ręce stanowi niejako biuro p ra
cującego; na nim umieszczone są przybory 
do pisania, rysowania i malowania (praco
wnia daje naw et farby swoje), książki, pa
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piery i t. d.; tu  spisuje się notatki ze spo
strzeżeń i obserwacyj. Na półkach ustaw io
ne są. wszelkie odczynniki i płyny, a do sza- 
feczek można chować pudełka z cenniejsze- 
mi preparatam i.

Oto w krótkich słowach wewnętrzne urzą
dzenie pracowni.

Co się tyczy fauny Roscoffu i jego oko
lic, to jest ona niezw ykle bogata.

Brzegi okoliczne są nader urozmaicone, 
tu rosciągają się w ielkie przestrzenie p ia
sku, obnażanego po każdym odpływie, tam  
znów skały granitowe lub też żw ir. Brzegi 
w okolicach Roscoff są miejscami bardzo 
skaliste; w odległości nawet kilku mil od 
brzegu tu i owdzie sterczą z pod wody na
gie urw iska i rafy, niebespieczne dla okrę
tów. Niektóre z tych skał zostają podczas 
przypływ u całkowicie wodą pokryte, inne 
nigdy się nie zanurzają. Tu i owdzie w iel
kie przestrzenie wybrzeży, znajdujących się 
w granicach przypływ u i odpływu, pokryte 
są gęstemi zaroślami morszczynów (Fucus) 
i innych wodorostów morskich. W szystkie 
te, tak różnorodne warunki spraw iają, że 
fauna brzegów Roscoffu i okolic jego nad
zwyczaj jest urozmaicona. W  ogrom nych 
ilościach występują tu  rozmaite gatunki ryb, 
krabów (między innemi wspaniałe okazy 
M aja srjuinado), raków  dziesięcionogich (Pa- 
laemon), szczeponogich (Mysis), równono- 
gicli (Sigia), mięczaków brzuchonogich 
i hlaszkoskrzelnych (P ecten ,F issurella, Chi
ton, L ittorina), robaków szczetnonogich, 
osłonie i szkarłupni (gwiazd, wężowideł, j e 
żowców i śtrzykw), z jam ochłonnych zaś wy
stępują w morzu w większej liczbie gąbki, 
ukw iały i żebropławy (w ogromnej ilości 
znajdowałem zajm ujące formy L ucerna- 
ria i M yriothela). Ryby, raki, ukw iały, li
czne mięczaki i niektóre szkarłupnie, można 
łowić wprost siecią lub też chwytać ręką 
w miejscach, gdzie woda podczas odpływ u 
tworzy niegłębokie jeziorka i kałuże na 
piasku lub pomiędzy skałami.

Naprzeciw pracowni (nieco po prawćj rę 
ce) znajduje się t. z w. „herbier” ; jestto  roz
legła przestrzeń pokryta wodorostami i in- 
nenii roślinami, tworzącemi ścielące się na 
dnie niskie gęstwiny. Podczas odpływu 
można brodzić po kolana lub do bioder po 
tych gąszczach z siecią w ręku i łowić n a j

rozmaitsze ukryte tam zwierzęta; ekskursy- 
je  takie są bardzo męczące, gdyż trudno 
pchać przed sobą sieć pośród tak  gęstych 
zarośli. Trzym ając sieć zanurzoną w wo
dzie, pcha się ją  przed sobą, biegnąc w ten 
sposób kilkadziesiąt kroków; poczem nagle 
wyciąga się ją  z wody, zwykle przepełnio
ną zdobyczą. Niewszystkie jednak zwie
rzęta można w taki sposób łowić. Liczne 
żyją na bardziej ju ż  otwartem  morzu albo 
na skałach po odpływie się obnażających, 
lub też w wielkich głębokościach na dnie 
morza.

Dla sprowadzania zwierząt, żyjących zda
ła od brzegu, stacyja posiada do ekskursyj 
morskich dwa statki jednomasztowe i łódkę; 
noszą one nazwy „D entalium ”, „Molgula” 
i „L au ra”.

Statki te są bardzo wygodne, a przytem 
tak  lekkie, że łatwo niemi kierować pomię
dzy niebespiecznemi podwodnemi skałami 
morza tutejszego. Nie zapomnę nigdy przy
jem nych wrażeń, jakie pozostawiają naza- 
wsze w pamięci naturalisty  takie ekskursy- 
je  na morze. Od samego rana panuje już  
na stacyi wielki ruch; służba przygotow uje 
sieci, liny, naczynia. P racujący na stacyi 
k rzątają się także, przygotow ują sobie ku 
bełki, blaszanki, wypytują się jedni drugich 
gdzie znaleść można tę lub inną formę. 
W reszcie dyrek tor lub jego zastępca zwołu
je  wszystkich, oznajmiając, by siadali na 
statek. Dwaj wprawni żeglarze, M arty 

I i Beleck, wyciągają kotwicę, cała załoga 
j pomaga przy rospuszczaniu żagli, a tchnie- 
I nie ostrego morskiego w iatru wprow adza 

łódź w szybki, kołyszący się ruch. E ks- 
kursyje takie trw ają niekiedy do sześciu, 
ośmiu godzin, zabiera się więc z sobą naj
częściej na statek zapasy żywności.

E kskursyje bywają dwojakiego rodzaju. 
Albo statek dojeżdża do jakiejś grupy skał 

; oddalonój bardzo od brzegu i cała za ło 
ga jego wychodzi na ląd, by zbierać tam, 
podobnie jak  przy brzegu, różne formy, 
pozostawione przez odpływające morze; a l
bo też ekskursyja ma na celu łowienie zw ie
rząt, żyjących głęboko na dnie morskiem, 
przyczem używa się wtedy t. zw. dragi i fau- 
bertu. Pierwszego rodzaju wycieczki nic 
są bardzo męczące. Statek zatrzym uje się 
w pewnej odległości od skały i zarzuca tu
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kotwicę; jeden z posługaczy przeciąga g ru 
bą. linę z okrętu na ląd i po tej to linie cała 
załoga, jeden po drugim , przedostaje się ze 
statku na ląd. Nieopisanie piękny i podnio
sły przedstawia to widok, gdy obok takićj 
dzikiej grupy skał, fantastyczne posiadają
cej kształty, kołysze się na falach mały sta
tek, a na tle ciemnćj skały odbija się gro
madka naturalistów , z których każdy obar
czony rynsztunkiem  zbiera pilnie okazy 
przedziwnie bogatej fauny tój martwej na 
pozór miejscowości. Ekskursyje, w któ
rych używa się dragi lub faubertu, są bez 
porównania cięższe. D raga jestto  sieć osa
dzona na wielkim owalu lub prostokącie że
laznym; oprawę tę spuszcza się na linach na 
dno. morza, a statek, posuwając się w pe
wnym kierunku, ciągnie ją  za sobą wraz 
z siecią; do sieci wpadają w ten sposób roz
maite na dnie żyjące istoty. F aubert je s t
to ciężki krzyż z drzewa, pośrodku którego 
umieszczony jest ciężar (kamień lub kawał 
żelaza); do czterech końców krzyża tego 
przyczepione jest t. zw. filasse t. j .  popląta
ne z sobą stare rozerwane sieci, sznurki, ka- [ 
wałki strzępiastych lin i t. p. Cały ten 
przyrząd spuszcza się ze statku na linie na 
dno morskie (ciężar ściąga go na dół); sta
tek krąży przez kilka godzin na powierzch
ni morza, a następnie wyciąga się faubert na 
pokład; otóż pomiędzy owe sieci i sznurki 
w ikła się nieprzebrane mnóstwo zwierząt: 
i‘yby> wielkie gwiazdy i jeżowce morskie 
i t. p.

W  gęste sploty faubertu wikłają się także 
kamienie, żwir, piasek, a łatwo sobie wy
stawić jak  ciężką jes t tu cała masa poplą
tanych z sobą sieci. To też wyciągnięcie 
faubertu na pokład statku nie je s t wcale łat- 
wem; przytem z faubertem  należy umieć 
się obchodzić, a nauczyć się tego bardzo jest 
trudno. W  Roscoff posługacz M arty po
siada umiejętność tę w wysokim stopniu; 
on to łowił niegdyś faubertem  dla prof. La- 
caze-Duthiersa korale czerwone do znako
mitych studyjów tego uczonego nad anato- 
miją i rozwojem korala.

Pozostaje mi jeszcze powiedzieć kilka 
słów o stosunku pracujących do zarządu 
stacyi oraz o niektórych zwyczajach, jak ie  są 
tu w użyciu. Kto pragnie otrzymać po
zwolenie pracowania na stacyi w Roscoff

musi osobiście napisać list do prof. Lacazc- 
Duthiersa, załączając przy tem ogłoszone 
prace naukowe. Na stacyi pracujący otrzy
muje wszystko darmo: m ateryjał, odczynni
ki, narzędzia, mieszkanie, pościel, światło. 
U trzymanie zaś (t. j .  jedzenie) jest tu  bar
dzo tanie (od trzech do czterech franków 
dziennie). Ponieważ w Roscoff urządzone 
są na małą skalę kąpiele morskie i rok ro
cznie zjeżdżają się tu na lato goście z P ary 
ża i innych miast, jest tu kilka bardzo po
rządnych i wykwintnych nawet restauracyj. 
W  jednej z nich śniada i obiaduje „cale la- 
boratoryjum ”, zajmując jeden wielki stół. 
Bywa tu latem do 50 pracujących; niewszy- 
scy wszakże jednocześnie.

Służbie stacyi nie wolno nic zgoła dawać, 
a tylko gdy pracujący odjeżdża, zostawia 
dla nićj na ręce zarządzającego tyle, ile mu 
fundusze pozwalają; zarząd zaś stacyi zacho
wuje przytem największą dyskrecyją. D o
piero po skończeniu całego sezonu wszy
stkie pieniądze razem dzieli sam dyrektor 
pomiędzy służbę stacyi. Ja k  mię ustnie ob
jaśn ił -prof. Lacaze, wprowadził on metodę 
taką dlatego, żeby pracujący na stacyi, lu 
dzie często niezamożni, nie krępowali się 
najzupełniej przed służbą i kolegami i zo
stawiali tyle, ile mogą i ile im się podoba.

Pracującym  na stacyi nie wolno robić so
bie kolekcyj, gdyż celem ich pobytu ma być 
wyłącznie praca naukowa, a nie bezcelowe 
zbieranie i nagromadzanie okazów natural- 

| nych. Prace wykonane na stacyi w Roscoff 
należy koniecznie drukować w „Archivcs de 
Zoologie Experim entale” wydawanych przez 
prof. Lacaze-Duthiersa.

Stosunek zarządu stacyi do pracujących, 
a szczególniej do cudzoziemców jest, rzec 
można, idealny. Uprzejmość francuzów 
względem cudzoziemca jest nieraz aż żenu
jąca. Z cudzoziemców pracowali dotąd na 
stacyi w Roscoff: szwajcarowie, anglicy, 
włosi, holendrzy, belgowie i rosyjanie; tylko 
niemcy nie przestąpili progu stacyi, bo dy
rektor jój nie znosi lculturtragerów.

Każdy z odjeżdżających wpisuje słów 
kilka do księgi pamiątkowej, która stanowi 
drogocenny dokument dla dzielnego i nie- 

; strudzonego założyciela i dyrektora stacyi.
Co do celu osobistego pobytu mego w Ro- 

j  scoff, zauważę, że zajmowałem się em bryjo-



logiją rsików szczeponogich (Schizopoda) 
i przedwstępną, wiadomość o rezultatach 
poszukiwań moich posiałem już  do b io lo g i
cznego „C entralblattu”.

KHOHiKA NAUKOWA.

FIZYKA.

—  P rzew odn ictw o  e le k try c zn e  b izm utu zmniejsza sig 
znacznie wewnątrz pola magnetycznego. O odnoś
ny cli doświadczeniach p. Leduca referował nieda- | 
wno p. M ascart w akadem ii Paryskiej (C. R. t. 102, 
str. 358). Posługiwano sig sztabką' bizm utową m a
jącą  5,5 cm długości, 3,2 cm szerokości i 2,3 cm g ru 
bości, przez k tórą przepływ ał p rąd  galw aniczny 
i k tóra zewnątrz pola magnetycznego, przy O11, posia
dała opór 0,0183 mikro-ohm a. P. Leduc oznaczał 
naprzód zmienność (funkcyją) tego oporu p rzy  po
dniesieniu tem peratury  i podał wzór em piryczny 
łatw y do obliczenia. Następnie, zachowując s ta łą  
tem peraturg bizm utu, zawieszał sztabkg pomiędzy 
potężnemi elektrom agnesam i, w których natężenie 
pola m agnetycznego w zrastało do 10000 jednostek 
(c. g. s ) .  W tych  w arunkach m etal staw ał sig co
raz gorszym przewodnikiem prądów, a jego opór 
w zrastał więcej niż o 15% oporu pierwotnego. W zór, 
w yrażający zależność oporu od natężenia pola, sp ro 
wadza więc trudny  dotąd pom iar gęstości linii sił 
magnetycznych (t. j . natężenia pola) do łatwego po
m iaru oporów. Myśl ta  p. Leduca znajdzie zape
wnie zastosowanie w elektrotechnice, która nie roz
porządza żadnym  prostym  przyrządem  dla m iern i
ctwa pola dynamomaszyn.

P. Leduc badał także na sztabce bizmutowej tak  
zwane „zjawisko H alla“, dostrzegane dotychczas 
ty lko  na  bardzo cienkich blaszkaah m etalowych. 
W iadomo, że gdy p rąd  przepływa przez blaszkę 
w kierunku je j długości, to wszystkie punkty  jednej 
lecz dowolnej linii poprzecznej posiadają potency- 
ja ł jednakowy; innem i słowy, dotykając tych pun
któw jednej poprzecznej Sprężynkami złączonemi 
z obwodem elektrom etru lub galwanom etru, na 
przyrządach nie spostrzegam y żadnej różnicy na
pięcia elektrycznego.

W ynik poprzedniego doświadczenia będzie inny, 
jeżeli blaszka przew odnicząca zawieszona jest we
w nątrz pola magnetycznego; naówczas linije rów ne
go potencyjału przestają być norm alnem i do d łu 
gości blaszki, odchylają sig od norm alnej o pewien 
kąt, który nie przekraczał jednak 5 stopni w do
świadczeniach Leduca. Z dyskusyi faktów w ynika, 
że wzrost oporu bizm utu pod wpływem pola m agne
tycznego, zależy od zjawiska H alla w stosunku zu
pełnie nieznaczny im  że sam m etal zm ienia w tedy

wewnętrzny skład swych cząsteczek przewodniczą
cych.

A. U.

CHEM1JA.

—  W yw óz azotu  do F rancyi. W edług Suilliota,
' przewodniczącego w związku wytwórców chemicz

nych, azot wwożony do F rancyi w formie saletry  
sodowej, siarczanu amonu i guana kosztuje rocznie 
F rancyją 2S milijonów franków. Zestawia to  S. 

i z drugiej strony ze stra tą  azotu, którego samo m ia
sto Paryż rocznie puszcza z wodą ściekową za 40 

: milijonów franków.
Cyfry te wymownie zachęcają do zwrócenia uw a

gi na taką rozrzutność m ienia narodowego i na spo
soby spożytkowania odpadków azotowych z korzy
ścią dla rolnictwa i dla zdrowia mieszkańców nad
brzeżnych. (Journ. d. Chim. et Pharm . 1886,. str.

TECI1NOLOGIJA.

—  O le j z kukurydzy zaczęto niedawno otrzymywać 
fabrycznie w Saint-Lonis w Stanach Zjednoczonych. 
P rodukt ten stanowić może silną konkurencyją in 
nym ol&jom roślinnym . H ektolitr z iarn  kukurydzy 
wydaje 12,5 litra  oleju przezroczystego, barwy żół
tawej; wytłoki stanowią dobry pokarm  dla bydła. 
(Naturę).

K.

BOTANIKA.

—  S tudyja nad rozw ojem  łod yg i buraka cukrowego.
P. Amadeusz G irard wykonał liczne analizy chemicz
ne rozwijających się w gruncie buraków cukrowych 
i na podstawie rezultatów  wyprowadza ciekawy 
wniosek, że, wyjąwszy wody i cukru, rozm aite ciała 
k tóre przyjm ują udział w składzie łodygi, pozostają 
w praw ie niezmiennych stosunkach ilościowych pod
czas większej części peryjodu wegetacyjnego. Ilości 
atoli wody i cukru podlegają wahaniom, o których 
można sądzić ze składu chemicznego łodygi buraka 
w rozm aitych peryjodach rozwoju. O wielkości 
ty ch  wahań można sądzić np. stąd, że od 19 Czer
wca do l Października ilość wody z 88,84% spadła 
do 82,4%, tymczasem gdy zawartość cukru w łody
dze z 4,49% podniosła sig do 12,19%. Najciekaw- 
szem tu  jest to, że suma wody i cukru zawsze po
zostaje równą 94%.

St. D.
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ANTKOPOLOGIJA.

W zrost Japończyków . Z rozległych badań Edw i
na Balza nad cechami antropologicznemu Japończy
ków podajem y te szczegóły tyczące się ich wzrostu. 
Wysokość ciała dorosłego Japończyka wynosi we
dług Biilza przecięciowo 159 cm, Japonki zaś 147 cm, 
z czego wypada, że m ę ż c z y z n a  w Japonii posiada 
tak i mniej więcej wzrost, jak  w Europie kobieta. 
Ciekawszem wszakże jes t spostrzeżenie tego an tro 
pologa, oparte na  2 000 pomiarów, że w kraju  tym 
obie płci pełnej swej wysokości .dochodzą dopiero 
między 35 a 40 rokiem życia. Przypuszcza on nadto, 
że dokładniejsze pom iary i w Europie doprowadziły
by do tegoż samego rezultatu  i że z tego względu 
powszechnie dotąd używana metoda, oceniania wzro
stu ludności z pomiarów dokonanych na rekrutach , 
prowadzi do wyników zbyt m ałych. Przypuszczenie 
to w ydaje się wszakże zbyt wątpliwem. (Humboldt)

6’. li.

WfADOMOŚOI BIEŻĄCE.

—  Balon vail Tassela . 1*. Van Tassel, aeronauta 
amerykański, zbudował w San Francisco balon 
większy od wszystkich, jakie  kiedykolwiek istniały; 
balonem tym  zamierza on przebyć A tlantyk z zało
gą piętnastu osób w łódce. Mniema on, że prądy 
atmosferyczne doprowadzą go do Europy z szybko
ścią ltjO km na godzinę. 'Prędkość taka — 44 m na 
sekundę, jest bardzo znaczna, a  przewidywania ae- 
ronauty wydają się zbyt optymistyczne. (Rev. 
soiont.).

£>. K.

ISTełs r ologrij a.

J i l l i j i i s z  U u l io * < | ,  słynny konstruktor przyrządów 
naukowych, a zwłaszcza optycznych, um arł dnia 24 
W rześnia r. b.

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

M. A. Baranieckiego i A  Gzajewicza z zapomogi Kasy 
pomocy naukowej im ienia Mianowskiego, wyszedł 
tom, Seryi III: Kosm ografija ./. Jędrzejewicza str. 448 
drzew. 245, tablic litogr. 9, fotogr. 1, cena rs. 3 kop. 
80. Dawniej wyszły, w seryi I  P oczątk i ary tm etyki 
M. Berkmanna, kop. 65; W iadom ości początkow e z fizy

k i S. Kramsztyka, dwie części, kop. 40 i 45; W ia d o m o 
ści z g ieografii fizycznej A. W. Witkowskiego, kop. 45. 
W  seryi U l :  Arytm etyka M. A. Baranieckiego, rs. 1 
kop. 70; P rzec ięc ia  stożkow e M. A. Baranieckiego, 
kop. 85. W seryi IV: R ów nania liczebne J . Wąchockie
go, rs. 3; G icom etryja  a n a lity c zn a  IV. Zajączkowskiego, 
rs. 3. Skład w księgarni E. WENDE i S-ki.

Dnia 1 G rudnia b. r., wyjdzie z druku 

D Z IE Ł O

Prof. Rostafińskiego
pod tytułem

ZE ŚWJATA PRZYRODY
SZKICE i OPOWIADANIA,

Prcnum eratorowic W szechświata mogą 
nabywać tę książkę w Eedakcyi 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 jej będzie 
podwyższona.

Ogłoszenie.
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

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

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

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

H. Haeser. H istorya medycyny. Tom drugi. Dzie
je  medycyny nowożytnej, 1886, str. 1002, rs. 5.

W . S zokalski. Początek i rozwój umysłowośei 
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. Kok II, 1883. Kok 1IJ, 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.
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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 oil 27 Października do 2 Listopada r. b 

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

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e
tryczne

T em peratura J ! f■-3 sc S OJ ,—1 N
r/j Śr

ed
ni

a
w

ilg
ot

n.
w

zg
lę

dn
a

K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

Śred. | Max. Min.

27 Środa
28 Czwartek
29 Piątek 
iiO Sobota 
31 Niedziela

1 Poniedz.
2 W torek

763,92
768,07
769,35
705,90
761,02
760,48
763,27

2,0' 4,7 
3,4 6,9 
2,9! 5.7 
3,o! 7.8 
3,7 i 7,4 
4,Oj 9,0 
1,0 4,0

- 1 ,5
- 0 ,5

1,0
—0.6

1,0
0,1

—0,9

4.4
4.7
5.0
4.5
4.7
5.1 
4,4

84 
81
89
77
80
85 
89

NE,NE,NE 
N E,ESE,ESE 
E ,ESE ,E SE  
SE SSE.SSE

s,s,s
S,S,ESE
SE,E,SE

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

poch., szr. i mg. r. 
p o g , rrg ta  rano. 
pog , mgła rano. 
pog., szr. rano. 
pog., szr. rano. 
pog., szr. rano. 
poch., szr. rano.

Średnie 
z tygodnia 764,57 2,9

Abs.
max.

9,0

Abs.
min.
- 1 , 5 4,7 84 0,0

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

OO-LOSZEHZE.
P A M I Ę T N I K  F I ZY J O G R A F I C Z N Y

tom ¥  za rok 188§
wyszedł z d ruku  i je s t do nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi W szech

świata, Krakow skie-Przedm ieście, N r 6G.

Mir u li to m u  I I  P a m ię tn ik a  W isy jo g ra f ic sn e g o  z a  ro k  1&&G
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-Przedmieście N r  66.

OPUŚCIŁO PRASĘ DZIEŁO

J. NATAN80NA
r

Świat istot najdrobniejszych
Tom. I.

8n str. 268,'tabl. lifogr, 3 i drzew oryty w tekście. 
Warszawa, nakł. Red. W szechświata, d ru k 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 Św iata is to t najdrobniejszych, w Re
dakcyi W szechświata d la  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.

TREŚĆ. Topienie przy pomocy elektryczności, po
dał F . — W spomnienia z wycieczki po kraju, odby
tej w miesiącu Lipcu r. b., padał W. Rouba. — Pen- 
sylw anija galicyjska i nafta, przez II. P. — Jady  
płazów i pająków, przez T. Szpadkowskiego — Sta- 
cyja zoologiczna w Roscoff, napisał Mag. Józef Nus- 
baum. — Kronika Naukowa. — W iadomości bieżą
ce. — Nekrologija. — Buletyn meteorologiczny.— 
Ogłoszenia.

Wydawca E. Dziew ulski. R edaktor B r. Z natow icz.

fl03B0JieB0 IIcB3ypoK>. BapiuaBa, 24 OKTfl6pa 1886 r. Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna 26.


