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desa nic dały spać spokojnie Temistokleso- 
wi, podobnie dwaj naraz włosi: Succi i Mer- 
lati pozazdrościli wawrzynów amerykanino- 
wi Tannerow i i od kilku miesięcy budzą 
powszechne zajęcie długotrw ałem i postami, 
jakim  się dobrowolnie poddali. Jest wpraw
dzie coś Herostratesowego w sławie, wień
czącej skronie bohaterów... wstrzemięźliwo
ści, ale przynajm niej co do postu Succiego 
rzec śmiało można, że nie będzie zupełnie 
ujemnym i straconym dla nauki, że ze szcze
gólnych fizyjologicznycłi doświadczeń, przez 
sławnego dziś wiocha na samym sobie wy
konanych, wiedza przynajm niej jakąś ko
rzyść odniesie.

Gdy bowiem M erlati, m alarz z powołania, 
zaledwie lat dwadzieścia parę liczący, za
mieszkały w Paryżu, pości przez fantazyją, 
dla sławy, a raczej dla reklam y i wywiesza 
szyld nad mieszkaniem, w którem się gło
dzi bez lekarsldój kontroli ani opieki, Succi 
poddaje się ścisłemu nadzorowi komisyi le
karskiej, która przez cały ciąg postu co
dziennie notuje obserwacyje nad stanem 
zdrowotnym  organizmu, nad zachodzącemi 
zmianami i wszelkiemi zresztą objawami, 
dotyczącemi osoby chorego.

Z czytelnikami naszymi chcemy się po
dzielić wiązką wiadomości i poglądów nau
kowych, z postem Succiego związek m ają
cych.

Między postami Succiego z jednej, a Tan- 
nera i Merlatiego z drugiej strony, jes t ta 
ogromna różnica,że gdy dwaj ostatni „boha
terowie” przepędzali czas postu w mieszka
niu, a prawie w zupełności na łóżku, bez
silni i wycieńczeni (d r T anner w ytrzym ał 
dni 40, M erlati zachował post 50-dniowy), 
ryw al ich, Succi, odbywa ciągle długie spa
cery i umyślnemu poddaje się ćwiczeniu 
ciała.

Succi ma lat 35, szczupły i ruchliwy, us
posobienia krewkiego, wrażliwy i egzalto
wany, zamykany był poprzednio dw ukro

tnie w domu obłąkanych w Rzymie, nastę
pnie zaś przez długi czas podróżował w k ra 
jach gorących i w Afryce mianowicie zna
czne przestrzenie zwiedził pieszo, w k ra 
jach zamieszkałych przez dzikie plemiona. 
W  podróżach tych — ja k  opowiada — nie
jednokrotnie doznawał napadów febry, a gdy 
przeciw tym gorączkom używał soków 
roślinnych z drzew miejscowych, za
uważył, że przyjmowanie tych soków lecz
niczych odejmuje mu łaknienie (apetyt) do 
tego stopnia, że dłuższe nawet wycieczki 
odbywać mógł doskonale bez przyjmowania 
pokarmów. Dłuższych postów takich od
być miał w Afryce dwadzieścia; za pow ro
tem do ojczyzny poddał się dobrowolnemu 
postowi, trwającem u dni 30 i zaprosił ciało 
lekarskie medyjolańskie do czynienia nad 
nim obserwaćyj i prowadzenia kontroli.— 
Pierwszy ten post Succiego, pod kontrolą 
lekarzy, przedsięwziętym był w M edyjola- 
nie, od 19 Sierpnia do 18 W rześnia 1886 r.; 
w końcu Listopada rospoczął Succi pod 
okiem lekarzy i uczonych, delegowanych 
przez akadem ija paryską, drugi swój post 
„naukowy” w Paryżu.

Dokładne sprawozdanie ogłoszone zo
stało dotąd tylko z pierwszego, medyjolań- 
skiego postu, przez lekarza Bufaliniego. 
Objawy, zauważone dotąd w Paryżu, zgo
dne są z opisywanemi przez medyjolańskie- 
go obserwatora.

Ostatniego dnia przed rospoczęciem po
stu w Medyj olanie, t. j .  dnia 18 Sierpnia, 
w południe zjadł Succi zwykły obiad, a wie
czorem, przed pójściem spać, napił się już 
tylko owego afrykańskiego płynu roślinne
go, którem u przypisuje własność odejmo
wania łaknienia.

Następnie przez dni 30 Succi pił tylko 
wodę m ineralną, przeczyszczającą w więk
szej i zwyczajną w mniejszej części, w sto
sunku przeciętnie po 848 g wody codzień. 
Z tej ilości oddawał przez umyślnie spowo- 
dowywane wymioty codziennie po 248 g 
w przybliżeniu — zatrzym ywał więc na do
bę około 600 g wody z rospuszczonemi 
w niej solami.

W  szczegóły dotyczące zmian w wewnę
trznych cechach organizmu, w położeniu 
organów jam y brzusznej i t. d., w miarę po
stępu okresu głodowego, wchodzić tu nie
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będziemy. Zanotujemy tylko, że przez ca
ły czas dni 30-tu Succi trzykrotnie wydzie
lał przez kiszkę, moczu przeciętnie odda
wał 408 g, to jest prawie dokładnie funt na 
dobę, z niewielkiemi od tćj przeciętnej od
stępstwami. Rażąco małą. była wszakże 
ilość wydzielanego karbam idu czyli moczni
ka, która wahała się na dobę między 3 a 
14 '/2 gramami, a przeciętnie wynosiła 6 '/8 g, 
gdy normalna ilość tego ważnego związku, 
świadczącego o energii, z jaką  w całym 
ustroju odbywa się przemiana materyi, wy
nosi u zupełnie zdrowego człowieka w tym 
wieku po 33 g na 24 godzin.

Co do wagi ogólnej ciała, zmniejszenie 
było znaczne, gdyż w ciągu postu ubyło 
Succiemu 13,1 kg, co czyni po 441 g na 
dzień.

Głodzony przez 30 dni organizm wydzie
lał jedynie nieznaczne ilości przez kiszki 
(3-go, 10-go i 27-go dnia postu) oraz przez 
nerki (codziennie); żadnych innych wydzie
lin nie konstatowano, ani się bowiem Succi 
nie pocił, nawet przy ruclui i zmęczeniu, ani 
nie spluwał, ani nie miał potrzeby wyciera
nia nosa.

Z dniem ukończenia postu stan Succiego 
pod względem zdrow ia był normalnym: 
usposobienie było dobre, żadnych pozorów 
wycieńczenia, osłabienia lub rozdrażnienia.

Dane te,- zebrane przez lekarzy z dosta
teczną ścisłością, stanowią poniekąd sprze
czność z dawniej szemi doświadczeniami 
fizyjologów, wykonywanemi ze zwierzęta
mi i z istniejącemi danemi co do możności 
wygłodzenia się, normalnie przysługującej 
człowiekowi.

Bliższe dane naukowe co do wycieńcze
nia datują od pięknych doświadczeń Chos- 
sata w r. 1843 nad gołębiami i królikami 
czynionych. Następnie przedmiot ten ba
danym był również doświadczalnie przez j  

Biddera i Schmidta (1852), Bischoffa i Yoita
(1860), samego Yoita (1868) i F . A. Falka 
(1874), na rozmaitych zwierzętach cieplo- 
krwistych. W ynikiem  doświadczeń tych ! 
było nasamprzód stwierdzenie faktu, że j  

wszystkie zwierzęta o krwi ciepłej znoszą j 
głód daleko gorzej niż zwierzęta zimno- ! 
krwiste, które przez tygodnie i miesiące wy
trzymywać mogą bez pożywienia. Jestto 
naturalnym  wynikiem konieczności utrzy-

[ mywania wysokiej tem peratury ciała, która 
J  podczas głodzenia zwierząt wyraźnie się 
j  obniża i dąży ku granicy, przy której nastę

puje śmierć. Dalej przekonano się, że wszy
stkie zwierzęta mogą znieść głód zupełny 

( przez czas, dla wszystkich bardzo zbliżony, 
prawie jednakowy, gdyż ubytek na wadze 

j  podczas głodzenia się objawiający jest 
| u mniejszych zwierząt w tym samym sto

sunku do ich wagi ciała, jak  u większych. 
K rólik, dwanaście razy cięższy od synogar
licy, traci tylekroć więcej z wagi swego cia
ła podczas każdej doby. Chossat wytrzy
małość zwierząt na głód określił na dni 15 
do 18. Schmidt głodził koty przez 18—19 
dni. F alk  wyjątkowo miał w obserwacyi 
sukę, dobrze przedtem odżywianą, która 
zdechła dopiero po 24 dniach głodu. Nie
wątpliwie, wytrzymałość ostateczna zależną 
jest od osobnika, od stanu utuczenia i zapa
su tłuszczu, z jakim  głodzone zwierzę staje 
do ciężkiej próby. „Samopożeranie” bo
wiem, za jakie poczytywać należy wszelkie 
wycieńczanie głodowe, zachodzi przede- 
wszystkiem na rachunek tłuszczu, stanowią
cego m ateryjał rezerwowy; ilość więc tego 
zapasu gra tu bardzo ważną rolę.

Przeciętnie, zwierzęta poddane głodzeniu 
umierają, straciwszy 40%  wagi swego ciała. 
Suka, głodzona przez Falka, o którój wspo
mnieliśmy, straciła cokolwiek więcej niż 
48%  swćj pierwotnój wragi.

Z obserwacyj tych nad zwierzętami wy
prowadzano wniosek co do wytrzymałości 
człowieka na brak pokarmu i przypuszcza
no ogólnie, że człowiek wytrzymać może 
kilkanaście a najwyżej do 25-ciu dni bez 
pożywienia, wyłączając — rozumie się — 
wodę, bez której śmierć w ciągu dni kilku 
następuje. Najczęściej ludzie, wystawieni 
na cierpienie głodu, umierali jednak zna
cznie wcześniej, bo już  w ciągu  dni kilku, 
albo kilkunastu.

Tradycyja, podania historyczne, kroniki 
średnowieczne, ba, nawet biblija, wspomi
nają wprawdzie o znacznej liczbie długo
trwałych postów dobrowolnych, lecz fakty 
te, odnoszące się najczęściej do wyjątkowo 
ascetycznych lub psychologicznie nienor
malnych postaci, niekontrolowane zupełnie 
ze stanowiska wiedzy i usuwające się z pod 
przyrodniczej, fizyjologicznój krytyki, nie
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mogą. być przez nas brane w rachubę.— 
Pismo święte mówi o Mojżeszu, że po dwa- 
kroć pozostawał na górze Synai bez straw y 
po dni czterdzieści; takiż sam okres postu 
przetrzymać mieli prorok E lijasz , Jezus 
Chrystus, oraz, według źródeł i podań histo- 
ryi kościoła, znaczny zastęp świętych.

K roniki średniowieczne opisują posty mę
żów bogobojnych, którzy w ascetycznój ek
stazie miesiące i lata naw et (?) całe pędzili, 
żadnego nieprzyjm ując pokarmu. Bardziej 
wiarogodne dane znajdow ać można w kro
nikach i opisach z X V III  wieku, poparte 
szczegółami anatomiczno - fizyjologicznemi, 
z zaświadczeniem lekarzy lub powołaniem 
się na powagi lekarskie. F ak ty  te dotyczą 
jednak  prawie wyłącznie epileptyków lub 
histeryków , głównie płci żeńskiej i to w sta
nie niezamężnym. Co do tych wszystkich 
wypadków, gdy post jes t w ścisłym związ
ku z liisteryją, epilepsyją, obłędem mistycz
nym lub innym, niema powodu zbytnio 
opisom niedowierzać, gdyż tak samo jak  
chory na tyfus lub inną ciężką gorączkę, jak  
melancholik w posuniętym daleko okresie 
tej choroby, ja k  dziewczyna podlegająca 
anoreksyi nerwowój, mogą tygodniam i ob
chodzić się bez pożywienia aż do częściowe
go przynajmniej wyrównania ciężkich za
burzeń w organizmie, również i człowiek, 
który się znajduje w rosstroju władz umy
słowych,—w stanie większego lub mniejsze
go obłędu, — pozbawionym być może przez 
czas dłuższy wszelkiego pokarm u, ani nie- 
podlegając przez to wycieńczeniu ani nie- 
uczuwając nawet głodu.

Wobec tych z patologii zaczerpniętych 
faktów, należy oczywiście i co do Succiego 
rosstrzygnąć przedewszystkiem pytanie, czy 
tu mamy do czynienia z postem w w arun
kach fizyjologicznych (zwykłych) czy pato
logicznych (chorobliwych), a zwłaszcza za
stanowić się nad psychiczną stroną poszczą
cego dobrowolnie wiocha.

Na tem stanowisku stanął francuski le
karz, prof. dr Bernheim  z Nancy, zastana
wiający się nad faktami dotyczącemi medy- 
jolańskiego postu Succiego w poważnym a r
tykule, drukowanym  w „Gazette hebdoma- 
daire de módecine et de ch irurg ie”.

Prof. Bernheim, kładąc nacisk na fakty 
śmierci głodowój, zachodzące po kilku za

ledwie dniach głodzenia organizmu, a po
przedzające o wiele śmierć z wycieńczenia, 
która po znacznie dłuższym dopiero nastę
pować może czasie, stawia jasno i dobitnie 
bardzo ważne w tej sprawie twierdzenie, 
a mianowicie: że przy braku pożywienia za- 

I zwyczaj n ie  w y c ie ń c z e n ie  le c z  j u ż  
u c z u c ie  g ło d u  z a b i j a ,  a poprawniej, że 
g łó d  z a b i j a  w c z e ś n ie j  a n i ż e l i  w y
c ie ń c z e n ie .  Zagłodzony na śmierć czło
wiek, przed kilkoma dniami silny jeszcze 
i najzdrowszy, uważanym być musi jeszcze 
w chwili śmierci i a  mocarza i olbrzyma 
wobec chorującego od lat całych suchotni
ka lub od strawionego długą gorączką kon- 
walescenta. Um iera on nie wskutek zuży
cia sił lub zapasów życiowych, lecz wprost 
wskutek dolegliwości głodu, gdy tymczasem 
trapiony napadami febry lub traw iony go
rączką, histeryk, czy wlokący się ledwo su
chotnik, wszyscy ci ludzie, mocno wycień
czeni, żyją i przy pewnych warunkach dłu
go jeszcze żyć będą. A  jednak każda z tych 
chorób w okresie, w którym odejmuje zu
pełnie łaknienie z zawieszeniem przyjm o
wania pokarmów na czas dłuższy, nie za
wiesza bynajmniej roschodu na podtrzym a
nie życia — owszem, roschody istnieją i wy
cieńczenie organizmu chorego zachodzi 
w tym samym niemal stopniu i porządku, 
ja k  i w ustroju zdrowym. Bóżnica leży 
w tem, że gorączkujący lub inną ciężką cho
robą dotknięty ustrój nie doznaje łaknienia, 
nie uczuwa głodu. Tymczasem, zaprzeczyć 
się nie da, że g ł ó d  z a b i j a  s z y b k o , w y 
c ie ń c z e n ie  z a b i j a  p o w o ln ie .

Chory, długą nawiedzony gorączką, zno
si łatwo post, nawet kilkotygodniowy, gdyż 
nie czuje głodu, a stopień wycieńczenia or
ganizmu żyć mu jeszcze po tak długim na
wet poście pozwala. Również człowiek, 
umysłowo cierpiący, melancholik, furyjat, 
w zachwycie pogrążony asceta, a nawet 
słabszym obłędem’dotknięty człowiek w ra
żliwy i nerwowy bez szkody poddaje się po
stowi, gdyż głodu nie doznaje. Z codzien
nego doświadczenia wiemy dobrze, że cięż
kie strapienie lub inne wzruszenie, bardziej 
doniosłe, odejmuje łaknienie na czas niekie
dy dość długi, a ustrój bynajmniej znaczne
go nie ponosi stąd szwanku.

Na tych oto znanych opierając się fak-
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tach, dochodzi d r Bernheim do wniosku, że 
Succi przede wszystkiem dlatego przez nie
zwykle długi czas może pościć, bez dotkli
wych zaburzeń, ponieważ nie doznaje gło
du. Odżywianie organizm u pozostaje u nie
go tak dalece pod wpływem ośrodków ner
wowych, że gdy stan umysłu nie zezwala na 
odczuwanie głodu, gdy nie wierzy w moż
ność odczuwania tego cierpienia lub gdy 
wierzy — z jakiegokolw iek względu — że 
on, Succi, głodu odczuwać nie będzie, w rze
czy samój głód się nie zjawia, a post może 
trwać tak długo, dopóki ogólne wycieńcze
nie organizmu nie upomni się o swoje nie
złomne prawa.

W ypowiedziane przez dra Bernheima 
przypuszczenie uzasadnionem jest w istocie 
do pewnego stopnia zachowaniem się Suc- 
ciego podczas postu. Jest on zgóry prze
konany, że próba, jaką, przedsiębierze, jest 
fraszką, że likwor rośliny z Zanzibaru nie
wątpliwie od cierpień głodowych go zabes- 
pieczy, a przekonanym będąc o tych cudo
wnych własnościach cennego płynu, zgó
ry pewien najzupełniejszego powodzenia, 
wierzy w niezbitość tego, wierzy w moc 
czarowną płynu, a więc takim samym jest 
neuropatą, w takim samym pozostaje obłę
dzie, ja k  każdy z przytoczonych powyżej 
dla przykładu chorych, zboczeniem umysłu 
dotkniętych, jak melancholik, asceta lub 
obłąkany. Przypominamy przytem, żc Suc
ci poprzednio dw ukrotnie zamykanym był 
w domu waryjatów, co czyni teoryją dra 
Bernheima tem prawdopodobniejszą.

Pogląd taki zresztą nie przesądza bynaj
mniej, czy i o ile płyn z roślin afrykańskich, 
zażywany przez Succiego przed okresem 
postu, jest istotnie środkiem uśmierzającym 
łaknienie i przeciwdziałającym głodowi, czy 
nie. D r Bernheim wprawdzie nie jest skłon
nym do uznania tych własności tajemnicze
go płynu, ale zdania są w tym względzie 
podzielone. W  każdym razie, według dra 
B. główne znaczenie specyfiku nie polega na 
tem, że płyn ten jes t skuteczny, lecz że Suc
ci ma mocną, nieprzepartą wiarę w jego 
skuteczność.

D r Bernheim przytacza na poparcie 
swych zapatryw ań fakt, że pewien lekarz, 
nazwiskiem D ebore, wmówił dwu uśpio
nym przez siebie historyczkom brak głodu

i roskazal im powstrzymać się odjedzenia, 
a obie te kobiety, poszcząc przez dni pię
tnaście, w ciągu których piły tylko ale nie 
jadały, straciły naw adze 3 200 g jedna a 
5 700 g druga, a miały się tak dobrze, że 
prawdopodobnie zniosłyby jeszcze drugi ta
ki okres postu. Dobrze się żywiący, silny 
mężczyzna, który dobrowolnie skazał się na 
pięć dni postu, straci! w tym krótkim  czasie 
7 500 g na wadze swego ciała.

W edług d ra Bernheima pościć przez czas 
bardzo długi można tylko pod jednym  wa
runkiem  bez groźnych następstw, a miano
wicie wtedy tylko, gdy się nie doświad
cza bolesnego uczucia głodu. Jeśli zgodnie,c3 D O
z tym poglądem, uczucie głodu uważać bę
dziemy w wypadku Succiego za przezwycię
żone i niejako usunięte przez wiarę i przez 
usposobienie moralne poszczącego, pozosta
je  już tylko kwestyja wyjątkowej wytrzy
małości fantastycznego włocha na wycień
czenie. Niedość bowiem, że Succi przez 
miesiąc nie odżywia się pokarmem stałym, 
ale nadto odbywa spacery, pływa, fechtuje 
się; a to właśnie dowodzi doskonałego za
chowania sił. Nie jest przytem Succi czło
wiekiem otyłym, któremu znaczne zapasy 
tłuszczu pozwalałyby żyć kosztem uprze
dnio nagromadzonej rezerwy. Istotnie przy
znać trzeba, że wytrzymałość Succiego na 
wycieńczenie jest większą niż z naukowego 
doświadczenia i analogicznych znanych fak
tów przypuszczaćby wypadało. Co do te
go na uwagę zasługuje ta okoliczność bar
dzo ważna, że Succi, pijąc wodę m ineralną, 
a mianowicie wody Vichy i H unyady-Janos, 
przyjm ował mineralne pożywienie, jakiego 
nie mieli inni poszczący a także zwierzęta, 
nad któremi prowadzono obserwacyje co do 
wycieńczania. Przez takie wzmacnianie 
organizmu pewną ilością soli, Succi bądźco- 
bądź unikał zgubnego działania tak zwanej 
w fizyjologii „demineralizacyi” organizmu, 
jaką wywołać np. można sztucznie przez 
dłuższe żywienie ustroju pokarmami, nie- 
zawierającemi soli i wogóle związków mi
neralnych. Demineralizacyja taka znamio
nuje się wyraźnemi zaburzeniami nerwowe- 
mi, przybierającemi wkrótce groźne roz
miary. Doświadczenie Succiego dowodzi, 
że przy obfitem piciu wody, przy używaniu 
nadto soli mineralnych, a przy regularnym



wielce trybie życia i dobrem zresztą zdro
wiu, organizm może utrzym ać się przy si
lach bez istotnego odżywiania się straw ą or
ganiczną. Głównie żaś — chodzi o poko
nanie głodu, k tóry  zabija wcześniźj niż wy
cieńczenie. Otóż, czy się kto zgodzi po- 
szczególe na wnioski wyżój przytoczone, 
postawione przez d ra Bernheima, czy nie,— 
w każdym razie przyznać należy doświad
czeniom Succiego, że stw ierdzają i wzma
cniają w nas przekonanie o znacznćj zależ
ności uczucia głodu od ośrodków ustroju 
nerwowego, od mózgu. Dawna fizyjologija 
uważała głód za w ynik konieczny życia 
zwierzęcego, niezależny i wyłączony z pod 
wpływu umysłowości. Doświadczenia Schif- 
fa z Genewy dowiodły następnie, że głód 
uśmierzonym zostaje przez podrażnienie od
powiednie żołądka, zanim nastąpić może 
wessanie i przyswojenie sobie pokarmów, że 
przeto w odruchach, mających siedlisko 
w żołądku, rodzi się istotne uczucie głodu. 
Tenże badacz jednak  stw ierdził jednocze
śnie, że można organizm utrzym ać, bez gło
dzenia go, przy życiu, w strzykując do krw i 
(żylnej) odpowiednie substancyje pożywne. 
N auka więc nie jes t dziś jeszcze w stan ie  
określić dokładniej, kiedy, gdzie i ja k  po
wstaje uczucie głodu, ale obok wielu fak
tów z patologii i różnych spostrzeżeń kli
nicznych, warunki postu Succiego uczą nas 
niewątpliwie, że głód nie jest czysto zwie
rzęcą funkcyją, lecz znajduje się pod w pły
wem władz umysłowych, którym  — ja k  to 
coraz bardziej poznajemy i uznajem y — 
wszystkie przejawy życiowe w wyższym j 
niżby się zdawało podlegają stopniu.

Józef Nałanson.

NOWY BAŻANT 2 AMAMU
(REINAETIO S O C E L U T U S ).

Ćwierć wieku upłynęło od czasu jak  Ju - j  

ljusz Verreaux, jeden z najbieglej szych owe- 
go czasu ornitologów, przy porządkow aniu j 

zbiorów ornitologicznych muzeum Jard in  
des Plantes, znalazł kilka piór ogonowych |
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nieznanego mu ptaka grzebiącego i niewia
domego pochodzenia. Poznał w nim formę 
bliską A rgusa i nadał mu nazwę gatunko
wą A rgus ocellatus, dla piór tych ozdobnie 
oczkowanych. Nowy ten gatunek w pro
wadzony został do dziel Bonapartego, Scla- 
tera  i G raya, lecz nikt piór tych nie opisał. 
E llio t dopiero w roku 1872 zamieścił rysu
nek i dokładny opis tych piór w monografii 
bażantów i przyjął nazwę nadaną przez 
V erreauxa. Opisanie gatunku z kilku piór 
wywołało surowe zarzuty ze strony niektó
rych ornitologów, a Wood nie^adawszy so
bie trudu  obejrzenia figury, wniósł, że to są 
pióra ogonowe pawia japońskiego,Pavo niu- 
ticus.

W  roku dopiero 1882 sprowadzono do 
Paryża okaz samca wspaniałego tego ptaka, 
k tóry  potwierdzi! opiniją V crreauxa i tych 
ornitologów, którzy jego zdanie podzielali, 
a zarazem  wskazał miejsce jego pochodze
nia. Pokazało się tylko, że ptak, jakkol
wiek jest bliskim A rgusa, przedstawia je 
dnak pewne różnice, dla których nie może 
się w tym rodzaju utrzymać; a mianowicie 
różni się od argusów głową całkowicie upie
rzoną i czubem ozdobioną, gdy tymczasem 
u tych ostatnich głowa jest naga i bezczu- 
bna; lotki drugorzędne ma normalne, nie 
zaś nadm iernie rozwinięte jak  u argusów; 
w ogonie sterówki są stopniowo ku środko
wi coraz dłuższe i ukośnie położone, tak, że 
ogon tworzy powierzchnię daszkowatą jak  
w rodzaju Euplocomus i kilku innych po
krew nych,—u argusów dwie środkowe ste
rówki są mocno przedłużone i w końcu śru 
bowato wygięte, a wszystkie inne miernie 
długie i prawie równe; nakoniec zaś brak 
samcowi na nogach ostrogi, którą u w ięk
szości bażantów podym jest uzbrojony. 
Szczegóły te dostateczne są, by utworzyć no
wy rodzaj dla pomieszczenia tego oso
bliwego ptaka. P . Oustallet, następca Ju - 
lijusza V erreauxa w muzeum paryskiem, n a
zwał go ostatecznie Reinartius ocellatus, 
utworzywszy nazwę rodzajową na cześć ko
m endanta R einart, który pierwszy całkowi
ty okaz dostawił zA nnam u do Paryża, a zo
stawiwszy gatunkową, nadaną przez swego 
zasłużonego w ornitologii poprzednika.

Następujące wyjątki podane tu w stresz
czeniu z notat. p. Philipa, lekarza przy lega-

w s z e c h  Św i a t .



cyi w Hue, zawierają historyczną wiado
mość o okazach znanych dotąd tego okaza- 
łego ptaka, znanego przez Annamitów pod 
nazwą K on-tri.

„Czasami, powiada p. Philip, komendant 
Reinart, polując w lasach na słonie, bawo
ły i nosorożce, tak  w Kochinehinie jak  i An- 
namie, znajdował pióra kontri, lecz nigdy 
samego ptaka nie widział. Sążniarze, któ
rych sfe wypytywał, utrzymywali także, że 
znajdowali pióra, lecz nigdy ptaka nie wi
dzieli.

P ióra te są bardzo cenione przez A nna
mitów, artyści bowiem zdobią się niemi 
w teatrach. T ak  samo w Hue jak  i w Ko- 
chinchinie mieszkańcy są wielkimi lubo- 
wnikami teatru, wielu więc z nich znają 
kontri z nazwiska i z widzenia kilku 
piór.

W  roku 1881 komendant Reinart przy
wiózł do Paryża takie pióro i dał je  natu- 
raliście Maingonnat, a po powrocie do Hue 
zajął się bardzo czynnie odszukaniem tego 
tajemniczego ptaka, odniósłszy się w tym ce
lu do gubernatora Annamickiego i do oj
ców misyjonarzy. Nakoniec 2 Marca 1882 r. 
ojcu Reynauldowi, dyrektorowi folwarku 
B a-truc (o 20 kilometrów na zachód od Hue 
u podnóży pierwszych gór Laos) udało się 
dostawić do legacyi ptaka kontri, złowione
go w sidła przez sążniarzy. W  folwarku 
ptak żył jeszcze kilka godzin, żywiono go 
ziarnem i szarańczą.

Tegoż samego dnia zrobiłem z niego skó-O O O
rę. P reparacyja była łatwa, ani jedno pió
ro nie wypadło. Był to samiec długości cał
kowitej I m 93cm. Mięso ciemne bardzo sma
czne, przypominające bażanta. W kilka 
tygodni potem skóra owego kontri została 
wyprawiona do p. M aingonnata.

M inister spraw zewnętrznych, któremu 
pokazaliśmy ptaka w skórze, dotknięty, że 
się dał uprzedzić misyjonarzom, wysiał wie
lu ludzi dla dostawienia kontri. I  w isto
cie, d. 19 Kwietnia otrzymaliśmy od rzą
du annamickiego dwa ptaki złowione w 
łapkę przed 15 dniami, na północy pro- 
wincyi. D la zachowania ich poprzestano 
na wypatroszeniu, wystawieniu na dym 
drzewa żywicznego i posypaniu kamforą. 
Co mogłem, zrobiłem  dla uzupełnienia pre- 
paracyi. Na nieszczęście jednak do Saigun
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ptaki przybyły w porze dżdżystej i pióra 
powypadały. Wypchanie stało się niemo- 
żebne. Jeden z nich miał całkowitej d łu 
gości 2 m 10 cm, drugi 1 m 95 cm.

Nakoniec Cesarz Tu-Duc przysłał z wiel
ką ceremoniją kontri żywego francuskiemu 
posłowi.—Był to dar prawdziwie królew- 

j  ski, eskortowany przez licznych żołnierzy 
| i tłum ciekawych. Sprawiło nam to wielką 

radość, żeśmy mogli uposażyć muzeum tak 
pięknym nabytkiem. Porobiliśmy wszelkie 
możliwe starania dla zachowania go przy 
życiu. Kiosk obszerny służył mu za klatkę 
na nocleg, nadzień wypuszczaliśmy go na tra 
wnik w ogrodzie poselstwa. Na nieszczę
ście ptak nie mógł używać swobody; ciągle 

j skurczony, nieruchomy, jad ł z rąk  ziarna, 
j  a nadewszystko szarańczę, lecz nie mógł się 

wcale utrzym ać na nogach. Postrzegliśmy 
j  wkrótce, że rana była śmiertelną, zdechł 10 

Maja, to jest w osiem dni po odebraniu.
Przy zdejmowaniu skóry pierwszego kon

tri zwrócił naszą uwagę potężny muskuł 
i  przeznaczony do rozwijania czuba. Czub 
i ten widzieliśmy tylko złożony w ciągu całe- 
| go dnia, staraliśmy się więc postrzedz ptaka 

w chwili budzenia się i rzeczywiście widzie
liśmy kilka razy wspaniały ten czub okry- 
w ii jacy cały wierzch głowy, lecz składał go 
gdy nas tylko zobaczył. Nie widzieliśmy ni
gdy rostoczonego ogona.

Okaz ten został odesłany do gubernatora 
Kochinchiny dla doręczenia do muzeum 
w Paryżu”.

Obserwacyje p. Philipa na żywym ptaku 
potwierdzają przypuszczenie p. Oustalleta, 
że ptak ten przedstawia wielkie zbliżenie 
do rodzaju Euplocomus, a zarazem wykazu
ją  jego ojczyznę. Toż samo stwierdza wy
ją tek  z listu p. Moquin Tandon, dyrektora 
ogrodu botaniczno-zoologicznego w Saigun.t? o o ra
W yjątek z tego ostatniego listu warto tu 
przytoczyć dla wykazania, jak  są trudne wa
runki w tój niegościnnej okolicy. „Argus 
Reinliarta żyje w lasach okolicy oddalonej 
o 250 — 300 kilometrów od Hue ku zacho
dowi. Trzeba przebyć znaczną część łań 
cucha gór, aby się dostać do tój miejscowo
ści mało zaludnionej. Krajowcy są na wpół 
dzicy i mają mało albo nie mają żądny cli 
stosunków z okolicznemi krajam i. Od cza
su do czasu jakiś chińczyk, wszystko ryzy
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kujący, przebywa ścieżki bardzo rzadkie, do 
tej okolicy prowadzące, dla wymiany zapasu 
soli, tytoniu, igieł, nożyków na proszek z ro 
gów nosorożca, kości słoniowej i na pewne 
gumy i żywice, którym  Chińczycy wielkie 
przypisują, własności. Jeżeli tenże han
dlarz nie zostanie ograbiony w samym po
czątku w yprawy, lub nie zostanie pożarty 
przez włóczące się wszędzie tygrysy i wróci 
w końcu do Chin z zarobkiem, na pewno nie 
powtórzy więcej podobnej w ypraw y”.

Dołączona tu rycina, wzięta z „Nouvelles 
Archives du M useum” nie daje dobrego po 
jęcia o piękności i wspaniałości tego ptaka; 
widziałem okazy gabinetu paryskiego i wy
daw ały mi się o wiele okazalszemi, cóż to 
dopiero być musi za życia na swobodzie. 
Barw y wszystkie są bardzo skrom ne, lecz 
gustowny i delikatny rysunek jak  również 
urozmaicenie całą piękność stanowią, ogon 
przeszło półtora m etra długi nadaje mu nie
zrównaną wspaniałość, a całość jest bardzo 
zgrabna i lekka.

W ładysław  Taczanowski.

K I L K A  S Ł Ó W

0 KARCIE POKŁADOWEJ
(Dąbrowskiego Zagłębia Reglowego.

P arę  lat temu przez pisma nasze przesu
nęła się wiadomość, że departam ent górn i
czy w Petersburgu wydelegował kilku in 
żynierów do Dąbrowy dla ułożenia karty  
pokładowej tamtejszego zagłębia węglowe
go. W iadomość ograniczyła się na tej k ró t
kiej wzmiance, która zaciekawiając spore 
grono osób, na dobro kra ju  nieobojętnych, 
nie dała dostatecznego wyjaśnienia tego, co 
właściwie miało być zrobionem w D ąbro
wie. Może więc nie będzie zbytecznem to 
pobieżne sprawozdanie o obecnym stanie 
robót około ułożenia karty  pokładowej, któ
re tu  pozwalam sobie przedstaw ić czytelni
kom W szechświata, poprzedzając je  krót
kim wstępem gieologicznym.

Każdy z czytelników wie dobrze, jak  
ważną rzeczą dla całego gospodai-stwa k ra 
jowego są dokładne karty  topograficzne, 
przedstawiające zewnętrzne kształty  po
wierzchni ziemi; gdyż nietylko prawne sto
sunki ale i mnóstwo prac ludzkich (kom u- 
nikacyje, rolnictwo i t. d.) wymagają do
kładnej znajomości powierzchni ziemi. Dla 
górnictwa, które wyszukuje bogactwa, ja 
kie ziemia zaw iera w swem łonie, oprócz 
znajomości powierzchni potrzebnem jest 
także poznanie wewnętrznej budowy ziemi 
do największej możliwej głębokości. Po
znanie to daje nam gieologija, której prak
tycznym wyrazem są karty gieologiczne. 
K arty  takie składają się z dwu, wzajemnie 
dopełniających się części: właściwych kart, 
na których oprócz topografii oznacza się ko
loram i powierzchowne rospostarcie się róż
nych skał ')> występujących w danćj okoli
cy i z przecięć pionowych przeprowadzo
nych w różnych kierunkach, pokazujących 
ja k  te skały są ułożone jedne względnie do 
drugich.

Pomiędzy skałami, wchodzącemi do sk ła
du wnętrza ziemi zauważono dwa główne 
oddziały:

1) Skały masowe np. granit, lawa i t. p., 
utworzone przeważnie na drodze w ulkani
cznej t. j . przez wybuchy z wnętrza ziemi, 
nieprzedstawiające w budowie swojej ża
dnej szczególnćj prawidłowości i 2) skały 
osadowe, powstałe przez stwardnienie osa
dów, jak ie  rzeki przynoszą do mórz i na 
dnie ich składają. W skutek olbrzymich 
przewrotów na ziemi skały osadowe spoty
kamy bardzo często w miejscach nader od 
morza odległych i nieraz nawet na wyso
kich górach. Skały takie są prawie zawsze 
uławicone t. j. zbudowane z warstw równo
ległych różnej grubości i bardzo często za
wierają skamieniałości, t. j. mniej lub wię
cej zmienione szczątki zwierząt i roślin, któ
re dawniej żyły na ziemi.

K arty  gieologiczne, mając na widoku prze
ważnie cele naukowe, robią się zwykle na

’) Skata, jako  term in gieologiczny, oznacza każdą 
masę m ineralną, przyjm ującą znaczny udział w bu- 

\ dowie ziemi. W tem znaczeniu nietylko tw arde 
masy, jak  łupek, granit, piaskowiec, ale i piasek 

i  glina i t. p. nazywają się skałą.
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dość małą. skalę, k tóra nie pozwala na ozna
czenie pojedynczych warstw, 2 których się 
składają, skały osadowe, występujące w da
nej okolicy. Zadania tego dopełniają kar
ty pokładowe, które właściwie śą także k a r
tami gieologicznemi, ale służąc przeważnie 
dla praktycznych poti-zeb górnictwa, wyko
nywają się na daleko większą skalę i zawie
rają takie szczegóły budowy skał pokłado
wych i robót górniczych tam prowadzo
nych, które na kartach gieologicznych nie 
znalazłyby miejsca lub byłyby zbyteczne.

K arty  pokładowe robią się przeważnie 
dla dokładnego poznania pokładów węgla 
kamiennego, stanowiących, jak  wiadomo, 
główne bogactwo mineralneslcałosadowych.

Pokłady węgla występują zwykle grupa
mi po kilkanaście lub kilkadziesiąt i leżą 
i'ów7nolegle jedne nad drugiemi, tworząc 
tak  zwane zagłębia wręglowe (baseny), jak  
np. w Belgii zagłębie Lifeges, w Niemczech 
zagłębie westfalskie, zagłębie górno-szlą- 
skie, którego przedłużeniem jest nasze za
głębie dąbrowskie. Wielkość zagłębi wę
glowych jest bardzo rozmaitą; kiedy np. 
przestrzeń zagłębia szląsko-polskiego wyno
si 5000 kilometrów kwadratowych, zagłę
bie donieckie zajmuje powierzchnią nie
mniej jak  100000 kilom. kw.

Otóż, jak  widzimy, zadaniem karty po
kładowej pewnego zagłębia węglowego jest-, 
o ile można, dokładne przedstawienie jego 
wewnętrznej budowy t. j. oznaczenie wszy
stkich skał wchodzących do składu zagłę
bia, oznaczenie oddzielnych warstw, z j a 
kich są zbudowane te skały, a w szczegól
ności wszystkich pokładów węgla z poda
niem ich grubości, przestrzeni jaka  zajmu
ją , głębokości na jakiej się znajdują w każ- 
dcm miejscu, oraz wszystkich zmian i n ie
prawidłowości, jakie się w tych pokładach 
spotykają.

Gdyby warstwy skał, składających zagłę
bia węglowe były ułożone teraz w taki sam 
sposób, w jaki się utworzyły, t. j. były ró
wnoległe i prawie poziome, to zbadanie za
głębia nie przedstawiałoby wielkich tru 
dności. W ystarczyłoby do tego przebicie 
przez całą grubość zagłębia kilku otworów 
świdrowych, których przecięcia porównane 
z sobą pokazałyby nam jego wewnętrzną 
budowrę. W wypadku przedstawionym na 
figurze 1 przebicie trzech otworów świdro
wych a, b, c przekonałoby nas, że zagłębie 
zawiera cztery pokłady węgla, I, II, III, IV, 
przedzielone warstwami innych skal, głó
wnie piaskowców i łupków gliniastych.

/  u  m  7 i
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Fig. 1. Zagłębie prawidłowe (przecięcie pionowe).

Prawidłowość jednak  taka prawie nigdzie 
się nie spotyka i najczęściej pokłady bywa
ją  najrozmaiciej pogięte, połamane i potrza
skane, świadcząc o niezmiernej sile, jak a  to
warzyszyła zmianom odbywającym się we 
wnętrzu ziemi. Oprócz tego spotykają się 
zwężenia i zgrubienia, a nawet i zupełne

przerywanie się pokładów na niniejszej lub 
większej przestrzeni.

Następujące szkice przedstawiają kilka 
najprostszych przykładów naruszenia pra
widłowości pokładów w zagłębiach węglo
wych.
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Płaszczyzny (w przecięciu poprzecznem 
linije) ab, cd, ef, gh, ik, wzdłuż których 
warstwy składające zagłębie zostały potrza
skane na części i te części przesunięte jedne 
po drugich, nazywają, się uskokami. Są to 
bardzo częste a dla górnictw a nader nie
przyjemne zakłócenia prawidłowości pokła
dów w zagłębiach węglanych.

W e wszystkicli czterech szkicach liczby 
rzymskie I, II, I I I ,  IV  oznaczają oddzielne 
pokłady węgla pierw otnie praw ie poziome, 
a następnie w bardzo złożony sposób pogię
te, połamane i potrzaskane.

Jeżeli, ja k  to się zwykle zdarza, przyto
czone tu i jeszcze inne zmiany w układzie 
warstw, występują jednocześnie, pow staje 
taka kom plikacyja w budowie zagłębia, że 
pomimo nader rozległych robót górniczych 
i systematycznych poszukiwań budowa ta 
dokładnie poznaną być nie może.

(Dok. nast.)
S. Kontkieicicz.

PRÓBA
W S T Ę P N E G O  W Y K Ł A D U  C H E M I I ,

(Ci%g dalszy).

W  przyrodzie, w zastosowaniach techni
cznych i w życiu codziennem spotykam y się

głównie ze związkami, a raczej, jak  wspo
mniano poprzednio z mięszaninami, utwo- 
rzonemi z wielu związków. Pierw iastki 
znane pospolicie wyliczyć łatwo, gdyż licz
ba ich je s t bardzo ograniczona. Cyna, 
cynk, miedź, ołów, rtęć, srebro, złoto, żela
zo, są to pierw iastki metaliczne, oprócz cyn
ku znane jeszcze w głębokiój starożytności; 
siarka i węgiel — pierwiastki niemetalicz
ne, również dawno i powszechnie znajome. 
Niezdając sobie z tego sprawy, stykamy się 
nieustannie z dwoma gazowemi ciałami pro- 
stemi, z tlenem i azotem. Z postępem nauk 
ścisłych i stosowanych coraz większa liczba 
pierw iastków zostaje wciągnięta do szeregu 
mat.eryj użytecznych dla człowieka. Tak 
np. spomiędzy metali, których imiona do
tychczas spopularyzować się nie miały cza
su, są dzisiaj używane: antymon, bizmut, 
glin, kobalt, mangan, nikiel, platyna, sod, 
wolfram, — po większój części w postaci 
mięszanin jednych z drugiemi czyli alija- 
żów; arsen, brom, chlor, fosfor, jod , wo
dór — są to ciała proste niemetaliczne, ró
wnież w nowszych czasach w użycie wpro
wadzone. P rzyroda mniej jeszcze posiada 
gotowych ciał prostych: Oprócz azotu i tle
nu, znajdujących się w ogromnej ilości, spo
tykam y w przyrodzie siarkę i węgiel spo
między niemetali, a iryd, miedź, osin, palad, 
platynę, rod, rutcn, rtęć, srebro, złoto i że



lazo spomiędzy pierwiastków metalicz- | 
nych.

W yliczenie powyższe obejmuje około trzy
dziestu ciał prostych, a z pobieżnego choć
by rozejrzenia się w nich widać, że ciała te 
przedstawiać muszą, cechy jaknajrozm aitsze 
i wogóle nie posiadają, żadnego szczególne
go charakteru, któryby nieświadomego od- 
razu mógł naprowadzić na myśl, że ma do 
czynienia z pierwiastkiem. T ak samo zu
pełnie rzecz się ma i we względzie własno
ści ściślejszych, ujawniających się dopiero 
przy badaniach naukowych. Jedyną róż
nicę pomiędzy pierwiastkiem a związkiem 
stanowi to, że drugi w pewnych razach mo
że się rozłożyć, gdy pierwszy nigdy nie ule
ga roskładowi. Na tej własności oparta jest 
też definicyja pierwiastku, używana w pod
ręcznikach i przez nas poprzednio już przy
toczona.

Definicyja pierw iastku zawiera w sobie 
punkt jeden, nad którym  bliżej zastanowić 
się musimy. Mówiąc, że pierwiastki po
wstają przez roskład związków, może wzbu
dzamy w kimś domysł, że w każdym związ
ku składające go ciała proste znajdują się 
gotowe, p r e e g z y s t u j ą ,  ze swemi własno
ściami. Taki domysł byłby zupełnie po
zbawiony słuszności, a bliższe zastanowie
nie nad pierwszym lepszym przykładem 
zja'wiska chemicznego wykaże nam, że tak 
w żadnym razie być nie może. Każdćj 
przemianie chemicznej towarzyszą zawsze 
bardzo ważne zmiany w stanie fizycznym 
m ateryj; tak np. ciepło wydziela się lub zo
staje pochłonięte w ilościach nieraz ogro
m nych, stan elektryczny materyi ulega 
zmianie i t. p., a te przyczyny wystarczają, 
żeby własności pierwiastku, który już  we- 
szedł w skład jakiegoś ciała złożonego, zmie
niły się całkowicie. Kiedy azot, pierwia
stek najbardziej ze wszystkich obojętny 
i w działaniach najmniejszą dzielność oka
zujący, wejdzie w związek z innemi pier
wiastkami, to otrzymujemy ciała o własno
ściach najbardziej wydatnych, najenergicz
niej działające we względzie chemicznym. 
Wiedząc tylko, że kwas azotny składa się 
z wodoru, azotu i tlenu, nie potrafimy sobie 
objaśnić niezmiernej różnicy pomiędzy tym 
kwasem a składającemi go pierwiastkami; 
ale kiedy przypomnimy, że dla połączenia

N r 3.

tych pierwiastków dodać im trzeba znaczną 
ilość ciepła, różnica ta stanie się dla nas 
zrozumiałą.

W ogóle biorąc własności fizyczne związ
ków nie zależą od jakości wchodzących do 
ich składu pierwiastków. Nie zależą też 
one od względnej ilości, w jakiej łączą się 
między sobą ciała proste. Do pewnego sto
pnia stosuje się to i do własności chemicz
nych. T ak np. w szeregu tlenowych związ
ków niemetali kwasowe ich własności wzra
stają wogóle w miarę coraz większej ilości 
tlenu, ale najmniej kwasowym niezawsze 
jes t związek w tlen najuboższy. Podobnież 
pomiędzy zasadowemi tlenkami metali naj
wyższy stopień zasadowości w jednych r a 
zach okazują najniższe stopnie utlenienia, 
dla innych metali średnie, a dla innych jesz
cze— nąj wyższe. Tak samo zupełnie w sze
regu związków wytworzonych przez dwa 
dane pierwiastki możemy spotkać materyje
0 własnościach chemicznych zupełnie sobie 
przeciwnych.

K iedy więc pierwiastki, wchodząc w skład 
związków, nie wnoszą z sobą swoich wła
sności fizycznych, a i chemiczne własności 
związku nietylko od jakości i ilości pier
wiastków, ale i od innych jeszcze jakichś 
względów zależą, to czem że— jaką  cechą, 
stałą charakteryzować mamy pierwiastki 
w ich sprawach chemicznych? — Taką stalą 
niewzruszoną cechę, najostrzej odróżniają
cą każdy pierwiastek dany od wszystkich 
innych, znajdujemy w liczbach, wyrażają
cych stosunki, w jakich każdy dany pier
wiastek, łączy się ze wszystkiemi pozostałe
mu Nauka o pierwiastkach, a z nią i cała 
chemija, dopiero wtedy wyjść mogła z dzie
cinnej kolebki empiryzmu, kiedy Lavoisier
1 jego uczniowie zaczęli zwracać uwagę na 
stosunki liczbowe, stale powtarzające się 
przy wszelkich roskładach i połączeniach. 
Ilekroć powtórzyć zechcemy doświadczenie 
roskładu soli kuchennej, przekonamy się 
zawsze, że bez względu na użyty sposób 
rozłożenia, na pochodzenie lub sposób przy
gotowania soli i na wszelkie możliwe oko
liczności, ilość na wagę otrzymanego sodu 
do ilości wagowej otrzymanego chloru znaj
dować się będzie w stosunku ja k  23 do 35,5. 
Jeżeli teraz poddamy badaniu wszystkie 
związki sodu, przekonamy się, że liczba 23
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pow tarza się wszędzie albo wprost wzięta, 
albo w postaci swoich wielokrotności; toż 
samo stosuje sie do liczby 35,5 dla chloru; 
toż samo wreszcie pow tarza się przy wszy
stkich znanych pierwiastkach: każdy z nich 
posiada pewien stosunek stały, w którym  j  

wchodzi do wszelkich zjawisk chemicz- j  

nych.
Praw idłowość, zaznaczoną, w ostatnich 

słowach, pierwszy Dalton przedstaw ił w for
mie odpowiedniej do dalszego teoretyczne
go rozwoju. Zauważył on mianowicie, że 
biorąc pewną liczbę związków i oznaczając 
ilość któregokolwiek pierw iastku w nich 
zawartego przez 1, otrzym ywać będziemy 
dla pozostałych pierw iastków zawsze jedne 
i też same wielkości. T ak np. rtęć łączy 
się z tlenem i, zależnie od okoliczności, daje 
dwa związki, tlenek i tlennik rtęci; w p ier
wszym z nich na 1 część wagową tlenu wy
pada 12,51 cz. w. rtęci, w drugim  stosunek 
jest dwa razy większy, bo na 1 cz. w. tlenu 
wypada 25,02 (2.12,51) cz. w. rtęci. K iedy 
rtęć łączy się z siarką, to na 12,51 części | 
wagowych rtęci wypada w siarniku 2,004 ; 
a w siarku 1,002. W  tlenowych związkach 
siarki znajdujemy: w dw utlenku 2 (2.1) tle
nu na 2,004 siarki, a w tró jtlenku 3 (3.1) j  

tlenu na 2,004 siarki. Nakoniec trzy  związ
ki złożone z rtęci, tlenu i siarki razem wzię
tych, okazują stosunki:
A cz. tlenu +25,02 cz. rtęci (-.12,51) -[“2,004 cz. siarki 

4 , ,  4-12,51,, „ + 2 ,0 0 4 ,,  „

G „  „ + 3 7 , 5 3 , ,  „ (3  1 2 ,5 1 )+ 2 ,0 0 4  „ „

Dalój z takąż samą ilością rtęci, 12,51, łączy 
się 4,441 cz. na wagę chloru, to je s t taż sa
ma ilość tego pierwiastku, k tóra wchodzi 
w połączenie z 1 cz. na wagę tlenu, oraz 
z 4,008 (2.2,004) cz. na wagę siarki i t. d.

Takie powtarzanie się jednych i tychże 
samych liczb albo prostych ich wielokrot
ności D alton starał się objaśnić zapomoeą 
wznowionej przez siebie teoryi atomistycz- 
nój. Tworzenie się związków z pierw iast
ków następuje według niego w taki sposób, 
że zaznaczone poprzednio w naszym w ykła
dzie produkty roskładu cząsteczek, które 
Dalton nazwał atomami, wiążą się w nowe 
cząsteczki. Tak więc, kiedy z sodu i chlo
ru  powstaje chlorek sodu, to każda cząstecz
ka chloru roskłada się na swoje atomy, każ- I

j da cząsteczka sodu podobnemuż ulega loso
wi, a wreszcie atomy chloru łączą się z ato
mami sodu, wydając cząsteczki soli kuchen
nej. Atomy chloru od atomów sodu różnią 
się zapewne wszelkiemi własnościami, my 
jednak  sądzić o tem nie możemy, ponieważ 
atomy nie mogą być bespośrednio badane. 
W  stanie oddzielnym nie pozostają one ani 
chwili, lecz natychmiast, jak  tylko uwolnią 
się 7 .o . składu cząsteczek, w których były 
poprzednio, natychmiast wiążą się pomiędzy 
sobą w nowe cząsteczki. O jednem  tylko 
sądzić możemy na ^ewno: Atomy jednego 
i tegoż samego pierw iastku wszystkie mają 
ciężar jednakow y, atomy różnych pierw iast
ków różnią się między sobą ciężarem. Po
znanie bezwzględnego ciężaru atomów 
w dzisiejszym stanie nauk fizyczno-cliemicz- 
nych przestało być uważane za zadanie nie- 
dające się rozwiązać, ale dla celów ściśle 
chemicznych bezwzględne ciężary atomów' 
bardzo niewielkie posiadają znaczenie. Nam 
wystarcza wiadomość, że każdy pierwiastek 
ma atomy odznaczające się innym ciężarem 
i że o ciężarach tych wnioskować możemy 
z ciężarów jakichkolw iek mas pierwiastków 
łączących się ze sobą, albo powstających 
przy roskładzie związków. Jeżeli w szere
gu naszych rostrząsań przyjmiemy za je 
dnostkę ciężar jednego z pierwiastków, w ja 
kim on bierze udział w zjawiskach chemi
cznych, to ciężary innych pierwiastków zo
staną przez to wyrażone w taki sposób, że 
będziemy mieli możność porównywania ich 
ze sobą. Najdogodniejszą formę takiego 
porównania otrzymamy, zgadzając się na 
jednę jednostkę wspólną i obowiązującą 
wszystkich, a nakoniec najdogodniejszą je 
dnostkę stanowić będzie ilość wagowa tego 
pierw iastku, który do składu związków 
wchodzi w najmniejszej ilości. Takim  pier
wiastkiem jest wodór i wszyscy współcze
śni chemicy posługują się liczbami, wyra- 
żającemi najmniejsze wchodzące do składu 
związków ilości pierwiastków, odniesione- 
mi do wodoru jako  do jednostki. Liczby 
te otrzym ują nazwę ciężarów atomowych.

Nie możemy pominąć milczeniem pewnej 
trudności, która przedstawiła się w histo
rycznym rozwoju pojęcia ciężarów atomo
wych. Ilościowe badanie zjawisk chemicz
nych nie daje możności ocenienia, jak a  ilość



atomów brała udział w sprawie. Kiedy 
roskładamy cząsteczkę soli kuchennej, to 
dowiadujemy się, że stosunek wagowy po
między sodem a chlorem wynosi 23:35,5, ale 
nie otrzymujemy żadnej wskazówki, czy 
w składzie cząsteczki chlorku sodu znajdu
je  się po jednym  atomie pierwiastków, albo 
też może one wchodzą w większej i n ieró
wnej między sobą liczbie. Niepewność 
w tym względzie ustępuje, można powie
dzieć, całkowicie, jeżeli zwrócimy uwagę 
na pewne fizyczne własności materyi w sta
nie lotnym. W iadomo, że objętość ciał lot
nych zmienia się razem ze zmianami ciśnie
nia mechanicznego, pod jakiem  ciała te się 
znajdują oraz tem peratury, do jakiej są 
ogrzane. Co do ciśnienia -— M ariotte, co 
do tem peratury — Gay Lussac, dowiedli, że 
jednakow e ich podwyższania lub zniżania 
wywołują jednakowe zmiany objętości we 
wszystkich gazach, a to niezależnie od tego, 
czy są one ciałami prostemi, czy też związ
kami. Gay Lussac oprócz tego spostrzegł, 
że liczby wyrażające gęstości gazów (tak 
prostych jak  i złożonych chemicznie), uwa
żanych przy jednakowem ciśnieniu i tempe
raturze, znajdują się w prostym stosunku 
z liczbami, wypadająceini z wagowego ba
dania zjawisk chemicznych. Syntezy tych 
wszystkich spostrzeżeń dokonał Avogadro, 
wygłaszając teoryją, że w równych objęto- 
ściach wszystkich ciał w stanie lotnym, 
uważanych przy jednakowem ciśnieniu 
i tem peraturze, znajdują się równe ilości 
cząsteczek. Jeżeli jeszcze o krok posunie
my się dalćj i przyjmiemy, że cząsteczka 
pierw iastku składa się z dwu atomów, do 
czego upoważniają nas rozmaite własności 
m ateryi, to pozyskamy najdzielniejszy śro
dek kontrolowania ciężarów atomowych.— 
Praw da, że z kontroli tej niezawsze korzy
stać możemy, gdyż pewna liczba pierwiast
ków należy do cial trudno lotnych, a nawet 
niektóre i związków lotnych nie tworzą, ale 
w ostatnich latach wprowadzone nowe me
tody badania gęstości gazów tę trudność 
zmniejszają w znacznym stopniu. Z dru
giej strony, oprócz gęstości w stanie lot
nym, znamy inne jeszcze własności p ier
wiastków, z których rozważania wniosko
wać możemy o icli ciężarach atomowych. 
Ażeby jednak nie rosszerzać nad zamiar ram
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naszego wykładu, pominiemy te własności 
zupełnie.
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W  obecnój chwili znamy około siedem
dziesięciu pierwiastków chemicznych. Mó
wimy „około” ponieważ liczba ta zmienia 

! się prawie z dnia na dzień. Nowe ciała 
proste dość często bywają odkrywane, z da
wniej znanych a mniej ściśle zbadanycli nie
jeden okazuje się mieszaniną lub związkiem. 
W  każdym razie bardzo znaczna większość 
należy do ciał o tyle dobrze poznanych, że 
ciężary ich atomowe możemy uważać za do
statecznie ściśle określone. Z niezliczonej 
liczby obserwacyj wypada, o ile się zdaje, 
że ciężar atomowy jest najstalszą własno
ścią pierwiastku, na którą wpływu nie wy
wierają wcale żadne czynniki, mogące zmie
niać wszelkie inne własności materyi. D la- 

j tego też ciężar atomowy jest naczelną cechą 
j  ciał prostych i punktem wyjścia najważniej

szych poglądów chemicznych.
(dok. nast.)

B r. Znatowicż.

SPRAW O ZDANIE.

Dr Jan łędrzejewisz. K o s m o g r a f i j a .  (Seryja 
III Bibl. m at fiz. wydawanej pod redakcyją prof. 
M. A. Baranieckiego i A. Czajewicza, z zapomogi 
Kasy Pom. Nauk. im ienia Mianowskiego. Warsza
wa, 1880, stron XLVI i 400, wielka 8-ka, drzewory
tów 242, tablic litograficznych i fotograficznych !0). 
Książka, o której mówimy, zasługuje na jaknajwięk- 
sze rospowszechnienie, gdyż zapełniła dotychczasowy 
u nas brak książki, któraby nas obznajmiała z naj- 
nowszemi spostrzeżeniami, badaniami i poglądami 
na zdobycze dzisiejszych badań teoretycznych na 
polu astronomicznem.

Na wstępie do dzieła p. Jędrzejewicza spotykamy 
się z rospraw ą p. II. Merczynga, zawierającą „krót
ki rys rozwoju astronom ii''; autor w ciasnym o b rę
bie miejsca, zostawionego mu do dyspozycyi, umiał 
wcale udatnie i kompletnie przedstawić zawiązki 
i stopniowe rozwijanie się nauki o ciałach niebie
skich u poszczególnych ludów. Co się tyczy astro
nomii w Polsce, to p. M. uwzględnił szczegółowo 
wszystkich naszych badaczy, o ile mu rozm iary tej 
pracy dozwalały, od Kopernika aż po wiek XIX, 
a nawet chwilę bieżącą, odsyłając zresztą czytelni
ka ido cennych materyjałów p. Kucharzewskiego,
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zamieszczonych w Pam iętniku Towarz. nauk ści
słych w Paryżu, tom II, r. 1872.

Z kolei przechodząc do samego dzieła p. Jędrze- 
jewicza zaznaczymy, że je s t ono podzielone na 10 
większych rozdziałów, z k tórych  każdy znowu ros- 
pada się na kilkanaście mniejszych ustępów, tak , że 
nietrudno będzie, nawet mniej obeznanemu z przed
miotem, zoryjentowaó się szybko w książce. Na
główki rozdziałów są: I. Kula niebieska i jej ruch 
pozorny. II. Ziemia jako miejsce spostrzeżeń. III. 
Słońce. IV. Księżyc. V. Zaćmienia. VI. Ruch 
planet. Ciążenie powszechne. VII. Planety. VIII 
Komety i meteory. IX. Gwiazdy stałe. X. Hypo- 
tezy kosmogoniczne.

Z wykazu niniejszego przekonać się można, że 
autor dopiero w rozdziale VI rozebrał główniejsze 
praw a ogólne ciążenia powszechnego. N am by się 
raczej zdawało, że ustęp ten  jako tw orzący przej
ście z fizyki do kosmografii, ustęp, z k tórym  się na
sza młodzież już w wyższych klasach zapoznaje, 
powinien być traktow anym  o ile możności już na 
początku właściwej kosmografii, choćby ze względu 
na to, że prawom tym  ogólnym podlegają nietylko 
same planety, komety i meteory, ale wogóle wszyst
kie ciała niebieskie bez w yjątku, a więc i takie  jak  
ziemia, słońce, księżyce, ciała, o których au tor praed 
owym rozbiorem praw  ciążenia na pierwszych 180 
stronicach swej książki mówi.

Inno ustępy, o których poniżej będzie mowa, z wy
jątk iem  może VIII i X, nie nastręczyły nam  ża
dnych ważniejszego znaczenia uwag i przyznać 
trzeba, że autor zadał sobie wiele pracy i nieomiesz- 
kał spożytkować nawet zupełnie najnowszych od
kryć. I tak duje nam naprzykład najnowsze bada
nia korony, wybuchów słonecznych i plam  na słoń
cu, ich obrót i peryjodyczność. W  rozdziale o pla
netach znajdujemy nowe rezultaty , jakoto  oblicze
nie paralaksy słonecznej i spostrzeżenia przejścia 
planet przez tarczę słoneczną i na tem  też mipjscu 
przydałaby się wzmianka o jednej z najlepszych 
rospraw prof. Gallego „O oznaczeniu paralaksy sło
necznej z odpowiednich spostrzeżeń planety F lora 
na kilku obserwatoryjach północnej i południowej 
półkuli,.w Październiku i Listopadzie 1873 r .“ , albo
wiem zapomocą tam że podanej metody nie potrzeba 
obierać dalekich nowych punktów obserwacyjnych, 
których urządzenie wielkich wymaga kosztów, mo
gąc się zupełnie zadowolnić obserwacyjami na urzą
dzonych już stale obserwatoryjach. Pom ijając tu 
ta j mniejsze usterki, jak  naprzykład  dzisiaj nieuży
wane łokcie lub stopy (str. 32) przy  obrachunkach, 
lub też porównanie gwiazdozbioru Kasyjopei z po
stacią podobną do litery V zamiast W (str. 26) i t  d., 
pozostaje nam  jeszcze powiedzieć kilka słów o tych 
częściach książki p. Jędrzejew icza, które dzisiaj 
właśnie są przedmiotem najgorliwszych poszukiwań 
na polu astronomii m eteorycznej. Uznać trzeba, że 
autor rozbiera ten najtrudniejszy może zakres astro
nomii w rozdziale VIII dość obszernie i z uwzglę
dnieniem najnowszych p rac  takich powag jak  Galie 
we W rocławiu, Schiaparelli w Medyjolanie, II. A.

Newton w Ameryce. Autor słusznie powołuje się 
na pracę Gallego, gdyż tenże astronom jes t znanym 
w świecie naukowym jako dokładny i sumienny ob
serwator, oraz jako ścisły kalkulator; jednakowoż 
tw ierdzenie na str. 347, jakoby hiperbola m e te ru  
pułtuskiego była jedyną ze stanowczo dotąd dowie
dzionych dróg hiperbolicznych z ciał niebieskich, 
nie da się utrzym ać. Niechajże mi wolno będzie 
podać tu  kilka przykładów dróg hiperbolicznych 
ciał niebieskich, które przed meteorem pułtuskim 
już były jako takie oznaczone. I tak prof. Ileis 
w swojej rosprawce „o meteorze z d. 4 Marca 1863 
roku w IIolandyi“ doszedł zapomocą licznych i do
brych obserwacyj, na których można było przepro
wadzić rachunek z wszelką dokładnością, także do 
drogi hiperbolicznej. P etit obliczył m eteor z dnia 
29 Października 1857 r. obserwowany we Franeyi, 
który także krążył po hiperboli w naszym słonecz
nym systemie. Toż samo można powiedzieć o me
teorze hiperbolicznym  Tissota, który był obserwo
wany we Franeyi, Niemczech, Szwajcaryi i Wło
szech. Podobne trzy  rezultaty turów hiperbolicz
nych osięgnął prof. Newton w Ameryce przed me- 

- teorem pułtuskim . Zresztą gdyby autor był miał 
czas rospatrzyć się w najnowszej literaturze meteo
rycznej, to  byłby znalazł po rosprawie o meteorze 
pułtuskim jeszcze kilka innych prac, omawiających 
drogi hiperboliczne meteorów, które pod względem 
ścisłości obrachunku niczem nie ustępują wyżej 
wspomnianej broszurce. Także i we własnej mojej 
rosprawie, k tóra p. Jędrzejowiczowi nie mogła jesz
cze być zDaną: p. t. „Ueber die Bahnen zweier hel- 
len December - Meteore“ (Ilalla 1886) wykazałem, 
że drogi ich są hiperboliczne i zarazem podałem 
źródło o innych podobnych torach. Dodam jeszcze 
tę uwagę, że autor pisząc o m ateryjałach, które 
prof. Gallemu nadesłano dla użytku do pracy o me- 
teo-ze pułtuskim, pominął zupełnie m ateryjały z Ga- 
licyi, k tórych prof. Karliński dostarczył.

Podczas gdy w innych językach mamy już mnó
stwo dzieł treści astronomicznej, podczas gdy u in 
nych narodów możemy podziwiać postęp w tej ga
łęzi wiedzy, piśmiennictwo nasze pod tym względem 
jest bardzo ubogie. Dlatego z przyjemnością i za
dowoleniem pow ita każdy wydawnictwo w tym  celu 
podjęte, które na zasadach rzeczywistej pracy opar
te, stara  się nietylko roskrzewić w młodych umy
słach znajomość dzisiejszych systemów i dać pogląd 
na ziemię J a k o  na nasze wspólne mieszkanie, ale 
i  zarazem us:łuje choćby o stopień wyżej podnieść 

‘ poziom naszej nauki na tem  polu i zbliżyć go choć- 
I by o krok do wysokości, n a  jakiej się ta  gałęź wie- 
1 dzy u innych narodów już dzisiaj znajduje.

Bolesław Buszczyiiski.

KBGNiKA HAUKGWA.

CHEM1JA.
— Sól kuchenna i ozon w powietrzu. Ogólnie przy

ję ty  jes t pogląd, że pow ietrze morskie zawiera sól.
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U. E. Schelenz badając powietrze w miejscowości 
kąpielowej St. Peter na półwyspie E idersted t prze
konał się, że pi gląd t tn  jes t błędny, a dalsze ba
dania wykazały, że powietrze morskie zawiera sto
sunkowo wiele ozonu i jest bardzo czystem, t. j. 
nie zaw iera substancyj organicznych i organizmów 
mikroskopowych. Tej zatem z pewnością okolicz
ności nie mniemanej zawartości soli zawdzięcza 
powietrze morskie swój wpływ leczniczy. (Arcb. 
1’harm . 1886, 1015).

St. Pr.

MINERALOGIJA.
— Bursztyn Starożytny. O. Heim poddał rozbioro

wi chemicznemu kawałki bursztynu, znalezione przez 
Schliemanna w grobach królewskich w M ycenach,— 
i znalazł w nich około pięciu odsetek kwasu burszty
nowego. Podobnej ilości tego kwasu nie znajdujemy 
w żadnej żywicy burszt.ynowatej krajów śródziemno
morskich, stanowi zaś ona cechę bursztynu z okolic 
morza Bałtyckiego. Potw ierdza to więc przypu
szczenie, że już w czasach przedhistorycznych istn ia
ły  stosunki handlowe między Grecyją a krajam i uad- 
balt.yckiemi. (Humboldt).

S. K.

Z 00L 0G IJA .
— Zbiory hr. Branickieh. W  tych dniach nadeszła 

do W arszawy niewielka, lecz l.ardzo cenna party- 
ja  ptaków, przeznaczona do pryw atnego zbioru 
hrabiów Braniekich we F rascati. Kilkadziesiąt skór 
pochodzących przeważnie z Nowej Gwinei stanowi 
ten transport, w którym odznacza się kilkanaście 
gatunków przepysznych rajskich ptaków. Najoso
bliwszym jednak  okazem tej przesyłki zdaje się 
być gatunek wodnika nowo gwinejskiego, należący 
prawdopodobnie do rodzaju Ocydron u*, a który 
według zdania p. Taczanowskiego będzie zapewne 
nieznanym, a przynajn.niej od niedawnego czasu 
opisanym.

Skóry rajskich ptaków są po większej części do
skonale preparowane, co się zdarza bardzo rzadko 
z tą  grupą ptaków, kolekcyjonowanych po więk
szej części pr/ez krajowców, niem ających najm niej
szego pojęcia o sztuce prepsratorskiej. Między iu- j  

nemi znajdują się we wspomnianej przesyłce naj
wspanialsze gatunki tej rodziny, jak Astrapia ga- 
leata, Epim achus superbu?, Drepatioruis Albertisi 
i innfe.

Przy tej sposobności nie od rzeczy będzie wspo
mnieć jak  wielkie postępy uczyniło w ostatnich 
czasach poznanie rodziny ptaków rajskich (Para- 
diseidae.l, zamieszkujących wyłącznie Nową Gwi. 
neę i kilka wysp sąsiednich, słowem niewielki re- 
gijon, obejmowany dzisiaj pod powszechnem m ia
nem Papuazyi. Za czasów Gmelina (w r. 1788) 
znano ich zaledwie 9 gatunków; katalog Graya pu 
blikowany w r .  18T0 obejm uje ich 24 gat.; Sharp 
w 7 lat później wylicza ich w swym katalogu m u

zeum Brytyjskiego już iii gat., gdy tymczasem 
Przegląd ptaków rajskich, podany przez barona 
d’B]amonville w „Bnlletin de la Societte Zoolog ąne 
do F rance11 (4 część, 1886) doprowadza liczbę zna
nych rajskich ptaków do pięćdziesięciu. N ijwięk- 
sza w tym razie rasługa należy s:ę pcdróżtiikowi 
Ilunsteinowi, który w górach środkowej Nowej 
Gwinei odkrył w- ostatnich czasach pięć nowych 

[ gatunków tych wspaniałych ptaków. W racając do 
i wspomnianej prze?ylki ptaków, dodać potrzeba, że 
! kb ór ten zakupiony został w Paryżu przez hr. Ksa- 
| werego Branickiego, syna ś. p. Konstantego, k tó

remu nauki przyrodzone tyle nowych zdobyczy 
I zawdzięczają. Winszować należy młodemu pro

tektorowi, że tak zacnie wstępuje w ślady swego 
i ojca. --------

ZŁ̂Tels rolcg^ija,.

Dnia 26 Grudnia zm arł w 45 zaledwie roku ży
cia zasłużony astronom T eo d o r O ppolzer. urodź. 
18)1 r. w Pradze. Syn słynnego lekarza, równie* 
studyjował medycynę, następnie jednak zwrócił się 
do astronom i’, powiększając liczny zastęp lekarzy- 
astronomów, którzy w dziejach nauki zasłynęli. Był 

j profesorem astronomii w W iedniu i prezesem au- 
| stryjackiej komisyi pomiarów południków w Eu- 
! ropie. P race jego są przeważnie teoretyczne; ule

pszył mianowicie znacznie metody obliczania dróg 
komet i planet, a ogłoszony przez niego w dwu to
mach wykład tej rzeczy stanowi dzii ło praw dzi
wie klasyczne; w końcu roku zeszłego wyszło ono 
w przekładzie francuskim.

SPR O STO W A N IE.
W  Kr 2 Wszechświata, na str. 20, w szpalcie 1, 

w wierszu 9 od dołu zamiast podobne powinno być 
niepodobne■ w tymże Nr na str. 23, w szp. 1, w wier. 
8 dopiska zamiast zwanych powinno być z wyspy.

Posiedzenie 1-sze Komisyi stałćj Tcoryi 
ogrodnictwa i Nauk przyrodniczych po
mocniczych, odbędzie się we czwartek d. 20 
Stycznia r. b., o godz. 8 wieczorem, w lo
kalu Towarzystwa Ogrodniczego- (Chiniel- 

| na, 14). Porządek posiedzenia:
1. Odczytanie protokułu posiedzenia po

przedniego.
2. Odczytanie sprawozdania z czynności 

j  Komisyi w ubiegłym roku 1886.
3. A. Ślósarski „o szkodniku zagrażajij.- 

! cym drzewom owocowym w r. b. (L iparis 
| chrysorhea)”.

4. J . Nusbaum „o rozwoju raków szczc- 
j pnonogich (Schizopoda)”.
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E u l e t y n  m  e t  e o r o 1 o g- i c z  n  ■ y

z a  ty d z ie ń  od 5 do 11 S ty c z n ia  1887  r.

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

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e
tryczne

T em peratura I I ?
05 — S3

n

. ced g fl
0^  te—- ® — bD

cc ? *
K ierunek wiatru

Suma
U w a g i .

opadu
Śfed. Max. | Min.

5 Środa 
ti Czwartek
7 Piątek
8 Sobota
9 Niedziela

10 Poniedz.
11 W torek

74 2,0 i 
737,77 
735,95 
740,13 
747,73 
753,72 
758,48 I

I
I
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I 
J-*
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C& 
J-*

 J-
*

*
©

"o 
"3 

oo
^ 1,6 j —3.0 

3,0 —3,4 
3.4 2.2 
3.8 —2,0

—r .2 —6,1
0,0| —3,3 
0,8 - 2 ,0

3.9
4.6
5.3
4.3
3,2
3.9
3.6

95
91
93
93
98
9 t
85

SSE,S,SSE
ESE,ESE,SE

SE,E,E
WSW.WSW.W

WSW,S,E
E N E .E .E
E ,E ,E Sii

■

0,0 | Poch. rano mgła 
0,0 (Pochmurny 
0,0 foch. deszcz wiecz. 
4,3 Poch. śn. w n. i rano 
0,0 Poch. mg. gęsta c. d. 
0,0 |Pochm urny 
0,0 j Pochmurny

Średnie 
z tygodnia 745,12 -0 ,7

Abs. Abs. 
max. min. 

3,8 - 6 ,1 4,1 93
!

4,3 :
UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są w m ilim etrach, 

tem peratura  w stopniach Celsyjusza. Kierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obscrwacyj: 7-ej rano, l ej 
po południu i O-ej wieczorem.

OGŁOSZENIE.
Tom VI Pamiętnika Fizyjograficznego

o p u ś c i ł  p r a s ę .

Treść tego tomu stanowią-. w dziale I (Meteorologija i Hidrografij i) prace: J . Jędrzejewicza, Spostrze
żenia staoyi meteorologicznej w Płońsku w gub. Płockiej za rok 1883. Tejoż, W spółrzędne obserwatoryjuni 
w Płońsku. Spostrzeżenia meteorologiczne w Lublinie za rok 18i5. A. Pietkiewicza, Poszukiwanie zmiany 
pogody w Warszawie na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa A. Wałeckiego, Wykaz spostrzeżeń fenolo- 
gicznych nadesłanych do Redakcyi W szechświata w roku 18S5. II. Oybuhkiego, Średnie w ypadki spostrzeżeń 
titofenologicznych, poczynionych w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie od roku 1865—1835. Tegoż, Tablica 
odstępstwa czasu kw itnięcia od średniego (normalnego); w dziale 11 (Gieologija z Chemiją) prace: Ks. A. Gie- 
droycia Sprawozdanie z poszukiwań gieologicznych w gub. Grodzieńskiej i przyległych powiatach Królestwa 
Polskiego i Litwy. Tegoż, Sprawozdanie o bad. gieol. w Augustowskiem i na Żmujdzi. St. Pfaffiusa, Opis tak  
zwanego anam ezytu wołyńskiego. J. Siemiradzkiego, Przyczynek do fauny kopalnej warstw kredowych w gub. 
Lubelskiej. St. Pfaffiusa i Z. Toeplitza, Rozbiory chemiczne czterech rud cynkowych. Af. Flaum i , Rudy m ie
dziane gór Kieleckich, rozbiór chemiczny; w dziale III (.Botanika i Zoologija) prace: T. Chałubińskiego, Enu- 
m eratio muscorum frondosorum tatrensium . AT. Łapczyńskiegi, Półwysep Birsztański. Tegoż, Wspólne gatun
ki roślin jawnokwiatowych nasze i nadbajkalskie. ./. RosłaJiAskiegn, Krytyczne zestawienie paprotników  Kró- 
lostwa Polskiego. B. Ejchlera, Spis porostów znalezionych w okolicach Międzyrzeca. Tegoż, Budowa i zawar
tość pęcherzyków Ptywaczy krajowych; w dziale IV (Antropologija) prace: G. Ossowskiego, Jask in ia  Wierz- 
ehowska-Górna. T. Dowgirda, Pam iątki z czasów przedhistorycznych na Żmujdzi. J. Zawiszy, Siekierki bron- 
zowe znalezione we wsi Czubinie 1886 r. A. Szumowskiego, Groty o inkrustow anych napisach i ich znaczenie 
w sprawie znaków runicznych. Karłowicza, Im iona własne polskich miejsc i ludzi od zatrudnień.

Tom VI Pam iętnika Fizyjograficznego obejmuje 552 stronice druku w formacie tomów poprzednich 
i ziw icra 15 tablic litograficznych.

Pp. Prenum eratorzy W szechśw iata  pragnący  

dopełnić sobie komplety z lat ubiegłych, mogą 

nabyw ać je  w Redakcyi po cenie zniżonej: po 

rs. 1 za  kw artał w W arszaw ie, a po rs. 1 kop. 

3 0  z p rz e s y łk i na prow incyją, —  z tem nadm ie

nieniem, że kompletów z 1 -go kw artału roku 1883 

R e dakcyja  nie może do starczyć, poniew aż ich  

nie posiada.

Ąo3KPJeuo U cn3ypoio. BapmaBa, 2 Hu nap a 1887 r.

TREŚĆ. Post, głód i wycieńczenie, nap 'sał J ó 
zef Natanson. — Nowy bażant z Annamu (Ręinar- 
tius ocellatus), przez W ładysława Taczauowskie 
go. — Kilka słów o karcie pokładowej Dąbrowskie
go Zagłębia Węglowego, przez S. Koutkiewicza. — 
Próba wstępnego w ykładu chemii, napisał Br. Zną- 
towicz — Sprawoid&nie. — Kronika Naukowa. — 
Nekrolog ja . — Sprostow aire. — Bule ty  u m eteoro
logiczny. — Ogłoszenia.

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

D ruk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna j'*  26,




