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KWADRATOWA KARTA ZIEMI.

Odkąd poznano, że ziemia ma postać ku 
listą, starano się o przedstawienie na płasz
czyźnie bądź całój powierzchni naszej p la 
nety, bądź tylko pewnej je j części. Z ada
nie to byłoby łatwein, gdyby kula posiada
ła  powierzchnię rozwijalną, t. j. gdyby się 
dała rosciągnąe na płaszczyznę bez sfałdo- 
wania lub rozdarcia, ja k  to uczynić można 
np. z powierzchnią walcową; co do kuli je s t 
to rzecz niemożebna, płaszczyzna w je 
dnym tylko punkcie do powierzchni je j 
przystaje i w około tego punktu  styczności 
coraz się dalej od niej usuwa. M ożna oczy
wiście na kuli o danym prom ieniu nakreślić 
zmniejszony obraz pewnej części powierz
chni ziemi i oddać na nim ukształtow anie 
lądów i inne szczegóły, skoro wszakże obraz 
ten przenieść zechcemy na papier, powstaje 
konieczność przeobrażenia go w ten pewien 
sposób. Rysunek taki przeto nigdy do ory
ginału zupełnie podobnym być nie może, 
a sztuka kreślenia kart gieograficznych d ą 
ży do tego, by nieuniknione te odstępstwa, 
odpowiednio do celu zamierzonego, były 
jak  najmniejszej wagi. Trudności mogą się 
wprawdzie większemi jeszcze wydawać, zie
mia bowiem nie posiada postaci zupełnie 
kulistej; spłaszczenie je j jednak  jes t do tyła 
drobne, że niema wpływu na kartę, dopóki 
skala nie przechodzi 1 : 100000, to jest sto
sunku używanego w kartach szczegółowych, 
topograficznych; tem mniejszego znaczenia 
oczywiście być muszą dalsze, drugorzędne 
odstępstwa ziemi od formy prawidłowej 
sferoidy, czyli właściwe jej anomalije gieoi- 
dalne.

P rzy  rysowaniu jakiegokolwiekbądź 
przedm iotu obieramy pewien rzeczywisty 
lub urojony tylko punkt widzenia, ku któ
remu zbiegają promienie wysyłane przez 
różne punkty danego przedmiotu. Jeżeli 
przedmiotem tym, k tóry  na płaszczyźnie od- 
rysować mamy, jest ziemia, to, zależnie od 
przypuszczalnego stanowiska rysownika, 
wypadają rozmaitego rodzaju karty , t. j .

] różne rzuty czyli projekcyje powierzchni 
ziemi na płaszczyznę.

Jeżeli punkt widzenia obieramy w nie
słychanej czyli w nieskończonej odległości 
od ziemi, wyda się ona oku obserwatora 
w ten sposób, jak  nam przedstaw ia się księ
życ. Ten rodzaj rzutu, obmyślony podo
bno przez Apolonijusza, używa się zwykle 
do przedstaw ienia w postaci planigłobów 
obu półkul, północnej i południowej; karty 
tego rodzaju znajdujemy we wszystkich 
atlasach. Oko obserwatora umieszczone tu 
je s t na przedłużeniu osi ziemskiej, powierz
chnia zatem widzianej półkuli przedstawia 
się w rzucie na płaszczyznę równika; okoli
ce biegunowe oddane są w rzucie tym bar
dzo dokładnie, miejsca natomiast sąsiednie 
równikowi wypadają bardzo błędnie. W spo
sób podobny kreślą się karty  ciał niebie- 

: skicli, ja k  księżyca np., które, jak  powie- 
! dzieliśmy, z powodu swej odległości same 
| się nam ortograficznie przedstaw iają.

Gdy ziemię wyobrazimy sobie jako kulę 
j  przezroczystą i ze środka półkuli jednej 
! rospatrujem y drugą,otrzym ujem y rzut zwa

ny stereograficznym, którego wynalazek 
przypisuje się Hipparchowi; płaszczyzna ry- 

j  sunku jes t tu płaszczyzna styczna do ziemi 
w punkcie przeciwległym punktowi widze
nia. W  tój formie znajdujemy w atlasach 
wyobrażenie wschodniej i zachodniej pół
kuli ziemi. Okolice po brzegach karty  po
łożone występują tu w silnem, mniej więcej 
czteroki-otnem powiększeniu; metoda ta 
wszakże przedstawia tę zaletę, że każdy 
okrąg na ziemi i na rysunku występuje j a 
ko okrąg, a nadto że południki i równoleż
niki na karcie, tale ja k  i na ziemi, przecina
ją  się pod kątami prostemi.

Jeżeli wreszcie oko umieścimy w środku 
ziemi, a powierzchnię je j przeniesiemy na 
jakąkolw iek płaszczyznę styczną, otrzym u
jem y rzu t centralny czyli gnomoniczny, uży
wany już  może przez Talesa. W  ten spo
sób przenieść można powierzchnię ziemi na 
ściany opisanego sześcianu, ośmiościanu lub 
dwunastościanu foremnego. W  miarę odle
głości od środka karty  wymiary krajów  po
większają się tu  znaczniej daleko, aniżeli 
w rzucie poprzedzającym, niektórzy jednak 
gieologowie zalecali karty  tego rodzaju d la
tego, że granice w ten sposób przedstawTio-
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nych części ziemi mogłyby biedź zgodnie 
z głównemi pasmami górskiemi.

Powyższe tedy rzuty perspektywiczne 
używają się głównie, gdy idzie o przedsta
wienie całej półkuli ziemi, albo przynaj
mniej znacznej jej części; dla przenoszenia 
na kartę okolic mniej rozległych obmyślono 
rzuty inne, już  nie perspektywiczne, nie 
odnoszące się do żadnego punktu widzenia, 
dają więc one obrazy powierzchni ziemi takie, 
któreby w rzeczywistości z żadnego stano
wiska widziane być nie mogły.

Na udoskonalenie kart w czasach now
szych wpłynęły zwłaszcza potrzeby rozwi
jającej się coraz bardziej żeglugi. Holen
der G erhard K rem er, który się z łacińska 
nazwał M ercator, zapowiedział w liście do j  

kardynała Granvella w r. 1546, że zajmie 
się rospatrzeniem braków, jakich żegluga 
doznaje i postara się im zaradzić. D otrzy
mał słowa, w r. 1569 bowiem ogłosił wielką j  

swą kartę żeglarską. R zut M ercatora, do
tąd często używany, pojmować można jako 1 
pewnego rodzaju przeniesienie powierzchni 
ziemi na powierzchnię walca; południki za
równo jak  i równoleżniki przedstawiane są 
przez układy linij wzajemnie prostopadłych. 
Gdy przeto na kuli południki zbiegają się 
w biegunach, pozostają one na karcie ró- j  

wnoległemi, a stąd skala karty  tem bardziej 
się powiększa, im więcćj oddalamy się od 
równika na północ lub na południe. Spo
wodowałoby to znaczne przekształcenie za
rysu krajów  i pozbawiłoby je  wszelkiego po
dobieństwa do form istotnych, gdyby w mia
rę zbliżania się do biegunów i równoleżni
ków nie rossuwano na karcie w tymże sto 
sunku, w jakim  i południki roschodzą się 
między sobą. D la różnych przeto szeroko
ści gieograficznych służy na tej karcie róż
na skala, która pod 60° np. szerokości półn. 
lub połudn. jes t dwa razy większa, aniżeli 
pod równikiem. Stąd to pochodzi, że 
w rzucie M ercatora Norwegija i Szwecyja ! 
wydają się tak wielkie ja k  cała Arabija, 
a G renlandyja mogłaby zakryć Afrykę. Po
równanie z globusem karty  takiej, która 
się w każdym atlasie znajduje, różnicę tę 
łatwo wykaże.

W ażność rzutu M ercatora dla żeglarzy 
polega na tem, że gdy okręt płynie ku ozna
czonej stronie świata czyli ku oznaczonej

kresce kompasu, posuwa się po linii krzy
wej, która wszystkie południki pod stałym 
kątem przecina; otóż linija ta, która się lo- 
ksodromiczną nazywa, na karcie M ercatora 
przeobraża się w liniją prostą, karta zatem 
taka przy pomocy igły magnesowej pozwa
la łatwo utrzymać zamierzony kierunek bie
gu okrętu, a odległości oznaczać zapomocą 
linii i cyrkla. L inija wszakże loksodromi- 
czna nie stanowi najkrótszej odległości dwu 
punktów na kuli; jak  na płaszczyźnie bo
wiem linija prosta, tak na kuli najkrótszą 
drogę między dwoma punktami daje luk 
koła wielkiego, przez te punkty przeprowa
dzonego. Za czasów naszych, gdy idzie 
o osięgnięcie jaknajwiększej szybkości że
glugi, pożądanemby było, aby okręt sunąć 
mógł właśnie tą najkrótszą drogą, a udo
skonalone środki nowoczesne rzecz tę czynią 
możliwą; dlatego też trzeba było do tego ce
lu zastosować „karty morskie o w zrastają
cej szerokości”, opracowano tedy karty M er
catora, na których są wskazane najkrótsze 
odległości ważniejszych dróg morskich; nie 
są to już na karcie linije proste, ale w ogól
ności mniój lub więcej skrzywione.

Zamiast rzucać powierzchnię ziemi na 
walec, można ją  przenieść na powierzchnię 
stożka czyli ostrokręgu, która, podobnie jak  
powierzchnia walcowa, jest rozWijalną; fi
gura zatem dana, po przeniesieniu z kuli na 
powierzchnię stożkową, da się na płaszczyz
nę rozwinąć. Stożek ten dobrać oczywiście 
należy tak, by najściślej przystawał do zie
mi w miejscu, które ma być na karcie odda
ne, by zatem stycznym był do ziemi wzdłuż 
równoleżnika pośredniego danej okolicy. 
Po rozwinięciu stożka na płaszczyznę, połu
dniki przedstawiają się jako zbiegające się 
linije proste, równoleżniki jako kola spół- 
środkowe. W skutek tego sieć linij tych na 
karcie nie występuje w należytym stosunku. 
Bonne usunął tę niedogodność, nadając po
łudnikom postać linij krzywych, a jakkol
wiek prowadzi to za sobą inne błędy, rzuty 
te są często używane na kartach oddziel
nych krajów .

K arty, o których mówiliśmy dotąd, mają 
na celu oddanie jaknaj wierniejsze postaci 
krajów; dla zadań wszakże statystyki po
trzebne są karty, na którychby równe co do 
powierzchni części ziemi przedstawione by
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ły także przez figury równoważne, choćby 
z uszczerbkiem podobieństwa. K artę  taką. 
ziemi, pod nazwą homalograficznej, wygo
tował Babinet 1857 roku. P ołudniki przed
stawione są tu przez elipsy, równoleżniki 
zaś przez linije proste, prostopadłe do osi 
tych elips. Można jednak, zapomocą sto
sownego przekształcenia gieomctrycznego,
■/. każdego stereograficznego rysunku danej 
części ziemi, otrzymać kartę  w rzutach ró
wnoważnych; metodę tę podał w r. 1877 
Coatpont.

N iepodobna zresztą wspominać o licz
nych innych metodach, które obmyślono, 
aby karty  jaknajlepićj odpowiadały żąda
nym od nich wymaganiom; wspomnimy tu 
tylko jeszcze o kartach gwiaździstych, do 
nich bowiem da się zaliczyć poniekąd i no
wa karta  Peircea, o której w szczególności 
mówić mamy.

Aby mianowicie część powierzchni glo
busa ziemskiego przenieść na kartę , można 
na niej rosciągnąć cienką, sprężystą błonę 
kauczukową, zakryte nią kraje na niej prze
rysować, a następnie błonie tój przywrócić 
płaską jej formę. Postać krajów  będzie 
wtedy oczywiście odmienną, aniżeli na kuli, 
a nadto, różną, stosownie do rozmaitego na
ciągnięcia błony. Metody tt^, którój po
mysł pochodzi od Ptolemeusza, użyć można 
dla otrzym ania karty  całej półkuli północ
nej, naciągnąwszy na nią błonę okrągłą; je
żeli wtedy na półkulę południową globusa 
nałożymy jeszcze pew ną liczbę błon tró j
kątnych, tak aby podstawami swemi doty
kały równika, a wierzchołkami zbiegały się 
u bieguna południkowego, to zakryjem y nie
mi półkulę południową. Na wycinki te prze
nieść można odpowiednie części półkuli po
łudniowej, a przywróciwszy im postać tró j
kątną, rozłożyć dokoła okrągłej karty, da
jącej półkulę północną; otrzymamy wtedy 
figurę gwieździstą, która na jednaj płasz
czyźnie przedstawi nam całą powierzchnię 
ziemi. Półkula południowa jest tu poroz
rywana na części oddalone między sobą, 
można jednak pasy trójkątne dobrać w taki 
sposób, aby przypadające na półkuli połu
dniowej lądy, jaknajm niej były porozdzie
rane. Taką gwieździstą kartę Ptolemeuszo- j 
wą o ośmiu wyrostkach trójkątnych wygoto
wał Peterm an, o pięciu Berghaus w r. 1879.

R osszarpanie kuli południowej na od
dzielne i rossunięte części utrudnia uchw y
cenie ich związku, a niedogodność tę wła
śnie usuwa metoda gieografa amerykańskie
go Peircea. Metoda ta polega na pewnem 

j matematycznem przekształceniu zwykłego 
i  rzutu stereograficznego ziemi, które pozwa

la całą jej powierzchnię przedstawić w for- 
j mie kwadratowej; zasadę zresztą tćj metody 
\ uzmysłowią nam rycina (fig. 1), wzięta z pi

sma L a  Naturę. Globus ziemski obciągnię
ty je s t czterema kwadratowemi błonami 
sprężystemi, które, po odzyskaniu postaci 
kwadratowej układają się w jeden kwadrat. 
Błona, która na rycinie rosciągnięta je s t do 
obu biegunów globusa, powinna być i po 

j brzegach jeszcze tak  wyprężona, by pokry- 
j ła czwartą część kuli,— obejmuje ona zatem 

ćw iartkę równika, która przypada na jej 
przekątni.

W  ten sposób przerysować można globus 
na błonę wyprężoną, poczem ściąga się ona 
znów do pierwotnej swćj formy kw adrato
wej, a cztery tak przeniesione ćw iartki glo
busa złożyć można bądź ich biegunami pół- 
nocnemi bądź południowemi. Fig. 2 przed
stawia zestawienie ich w biegunie północ
nym.

Na karcie tej widzimy, że równik stano
wi kw adrat utworzony z czterech przekątni 
kw adratów  częściowych; zachowane tu je s t 
przecięcie prostokątne równoleżników i po
łudników, a i zarysy lądów nie są zbyt przei
naczone, nie tyle przynajm niej, co w rzucie 
M ercatora. M iejsca zresztą najsilniejszych 
przeobrażeń przypadają, jak  widzimy, wpo- 
środku oceanów, a formy lądów niewiele są 
dotknięte.

Sieć południków i równoleżników utw o
rzona jes t z linij krzywych, które odstępują 
znacznie od formy okręgów i elips, co sta
nowi ujem ną stronę karty, ale też w czę
ściach jej, zajętych przez lądy stałe, prze
biegają one prawie prostolinijnie, co znów 
korzystnie za siecią tą przemawia. Rysu
nek jć j oczy wiście przedstawia więcej tru 
dności aniżeli układ kół lub elips, dlatego 
też Peirce potrzebne do nakreślenia tej sie
ci prostokątnej dane zestawił w tablice, któ
re pozw alają ze znaczną dokładnością ją  
przeprowadzić.

W ynalasca tej karty  zaleca ją  przede-
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wszystkiem do celów meteorologicznych; 
można bowiem na nićj w sposób bardzo wy
raźny przedstawić roskład na całej ziemi 
ciepła lub ciśnienia atmosferycznego, albo 
też bieg linij magnetycznych, do czego do
tąd używają się głównie karty  M ercatora.

Niedawno zm arły astronom wiedeński 
Oppolzer użył tej karty  do oznaczania czę
ści ziemi, zajętych przez zaćmienia słońca, 
uważając ją  za bardzićj odpowiednią do te
go celu aniżeli rzuty innego rodzaju. Zda
nie to znakomitego astronoma za wartością 
karty  Peircea silnie przemawia; może więc 
i do pokrewnych celów znajdzie ona zasto
sowanie.

S. K.

NOWY SPOSÓB

OD ZWIERZĘCEGO.

Jedynym  pewnym sposobem odróżniania 
włókien roślinnych (len, bawełna, konopie, 
traw a chińska, ju ta , sunn, wł. kokosowe 
i t. p.) od zwierzęcych (wełna owcza, mo- 
hair, alpaka, wełna wigoniowa i t. p.) jest 
badanie pod mikroskopem, gdyż wszystkie 
inne sposoby mechaniczne i chemiczne, do
tychczas znane, nie dawały dostatecznej pe
wności i były mniej lub więcej zwodnemi.

Spalano włókna i po wydzielającej się 
przy tem woni, oraz z przebiegu samego pa
lenia, odróżniano włókna roślinne od zwie
rzęcych. Rospoznawano je  przez gotowa
nie w potażu gryzącym, przez zanurzenie 
w kwasie siarczanym, w kwasie pikryno- 
wym, w oleju i t. p. Wobec braku pewne
go zupełnie odczynnika chemicznego, uła
twiającego odróżnianie sposobem chemicz
nym włókien pochodzenia roślinnego od 
zwierzęcych, chemicy wciąż się starali o zna
lezienie takiego odczynu i, jak  się zdaje, 
udało się to d-rowi II. Molischowi.

Błonnik, celuloza, z którego się włókna 
roślinne przeważnie składają, należy do g ru 
py wodanów wręgla, k tóre, jak  wiadomo, 
przechodzą pod działaniem kwasu siarcza- 
nego bądź zaraz, bądź po krótkim czasie,

w cukier. W e włóknie zwierzęccm niema 
ani błonnika ani żadnego związku zbliżone
go czyto do cukru czy do wodanów węgla 
i z powodu tój zasadniczej między tkanka
mi różnicy, możnaby zapomocą reakcyi na 
cukier odróżnić włókna roślinne od zwie
rzęcych, o ileby dany odczyn na cukier był 
dostatecznie czułym i pewnym.

Dr Molisch znalazł, że cukier trzcinowy, 
j  gronowy, melitoza, cukier mleczny i owo

cowy okazują bardzo charakterystyczne ce
chy przy traktowaniu ich a —naftolem lub 
tymolem w obecności kwasu siarczanego. 
P rzy  wstrząśnieniu zakwaszonej kwasem 
siarczanym mięszaniny rostworu cukru z a —

J  naftolem powstaje natychmiast bardzo pię
kne zabarwienie ciemnofijoletowe. Roscień- 

J  czając następnie wodą, otrzymujemy po nie
jakim  czasie osad niebieskofijoletowy. U ży
wając w tych samych warunkach tymolu 
zamiast a-naftolu, otrzymamy zabarwienie 
czerwone z odcieniem cynobrowokarmino- 
wym, a po roscieńczeniu wodą, płatkowaty 

I osad karminowoczerwony.
Czułość tej próby na cukier jest nadzwy

czajną i przewyższa czułość reakcyi Fehlin- 
ga. Najlepszym dowodem czułości jest fakt, 
że normalny mocz człowieka, który zawiera 
tylko ślady cukru, roscieńczony wodą do 
100 — 300-krotnćj objętości, daje jeszcze tę 

| reakcyją.
D r Molisch zastosował ten swój nowy od

czyn do odróżniania włókna roślinnego od 
zwierzęcego i podaje następujący sposób po- 

I stępowania, jako  najwłaściwszy i wielokro- 
j  tnie wypróbowany.

Do 0,01 g dobrze wygotowanej i wypłó- 
kanćj próby włókna dodaje się 1 cm ku- 
biczny wody, potem dwie krople 15 do 20 

J  procentowego wyskokowego rostworu a- 
I naftolu ') i wreszcie kwasu siarczanego 

w nadmiarze. Jeżeli mamy do czynienia 
z włóknem roślinnem, to płyn cały nabiera 
przy wstrząśnieniu, w t<5j chwili, ciemnofijo- 
letowćj barwy, przy czem włókno się nie 
rospuszcza. Jeżeli jest to włókno zwierzę
ce, to płyn staje się mniój lub więcój żół
tym, dochodząc aż do czerwonobrunatnćj

')  Izom eryczne c iało  ^ naftol n ie da je  tego od
czynu.
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barwy. Przy użyciu tymolu powstaje ła
dna czevwTona, eynobrowokanninowa bar
wo, szczególniej wyraźna przy roscieńcze- 
niu wodą.

D r Molisch wypróbował kilkadziesiąt ro
dzajów włókien roślinnych, które wszystkie 
dawały powyższy odczyn; włókna zwierzę
ce zaś stanowczo go nie daw ały, bonie prze
chodzą w cukier.

Jedw ab zachowuje się tak  samo jak  wło
sy zwierzęce.

Ze względu na wielką czułość obu prób, 
konieeznem jest, przy próbowaniu wełny 
zwierzęcej, użycie możliwie czystego mate- 
ryjału. W  powyżej podanym sposobie po
stępowania mowa jest o wygotowanych 
włóknach dlatego, że przy apreturze ró ż 
nych tkania z włókien zwierzęcych w yro
bionych, szczególniej jedw abnych tkanin, 
guma, krochmal albo cukier używaneini by
wają dla powiększenia połysku. W ygoto
wanie i wypłókanie próby włókna m ają na 
celu usunięcie tych ciał, k tóreby reakcyją 
wywołały.

Reakcyje te dają się zastosować prak ty 
cznie i wtedy, jeżeli włókna są zabarwione. 
Barw y, nadawane włóknom zwierzęcym, 
a zabarwiające płyn przy próbie z a-nafto- 
lem, zwykle nie mają odcienia fijoletowego, 
a naw et wtedy, gdy przedstawiają podobne 
zabarwienie, można je  jeszcze bez trudu  
odróżnić od barwy fijoletowój, wywołanej 
wyżej opisaną reakcyją, gdyż pierwsze jest 
znacznie słabszem i krótkotywałem, barw a 
zaś z reakcyi pochodząca stałą jes t i trw ałą. 
Inne barwniki nie przeszkadzają odczynowi 
i nie maskują go.

Uwzględniając jednocześnie próbę z a- 
naftolein i rospuszczalność lub nierospusz- 
czalność włókna, można osądzić, czy tkani
na składa się z samych włókien roślinnych 
czy też zwierzęcych lub wreszcie z mięsza- 
niny obu, na zasadzie tabelki następującej:

g Ą-Ji* T kanina rospuszcza się przy pró
bie natychm iast i zupełnie: je 
dwab.

T kanina nie rospuszcza się: włó
kna zwierzęce.

Tkanina rospuszcza się częścio
wo: mięszanina jedw abiu  i włó
kien zwierzęcych.

Tkanina rospusza się zaraz: czy
ste włókno roślinne, albozmię- 
szane z jedwabiem.

Tkanina rospuszcza się częścio
wo: włókno roślinne i wełna, 
przypuszczalna domięszka je 
dwabiu.

Biorąc do analizy nie całe kawałki tkan i
ny, lecz osnowę i wątek oddzielnie, można 
jeszcze dokładniej oznaczyć wszystkie ro 
dzaje włókna danój tkaniny.

(Sitzungsberichte der K. Akademie der 
W issenschaften zu Wiert, Mai 1886, Bd. 93 
A bthlg  II. D inglers Polyt. Journal Bd. 
261, S. 135. C entral-B latt fur die deutsche 
P ap ier - Fabrication. Jahrgang  X X X V II, 
Nr 43, S. 338).

J . N .

BRZUCHOMOWCY
i

BRZUCHOMÓWSTWO.

Brzuchomówstwo stanowi dla nas dzisiaj 
tylko ciekawą zabawkę, lecz niegdyś wiel
ką odgrywało w świecie rolę. W  tajem ni
cach religijnych u pogan służyło ono czę
sto do udawania mowy wychodzącej z głębi 
jaskiń, z wnętrza skał: mówiły posągi, cie
nie, zwierzęta i przedmioty nieżyjące.

T ak  daleko, ja k  tylko sięga historyja, 
znajdujemy ślady brzuchomówstwa, używa
nego jako  środek skuteczny do utw ierdza
nia w iary profanów w cudy.

Godnem uwagi je s t wyrażenie w hebraj
skim, używane na oznaczenie wyroczni da
wanej głosem niewidzialnym, brzmiał on ob 
lub o b o th ,  co oznacza również beczułkę 
lub naczynie. W yrażenie to uspraw iedli
wia głos niejasny i głuchy, a używany naj
częściej przez wieszczbiarzy. W  Grecyi wy
rocznie dawały dęby Dodony.

Nawet u dzikich narodów znajdujemy 
wróżbiarzy brzuchomówców. Podróżnik 
L abat opowiada, że widział na wyspie Sw. 
Tomasza niewolnika murzyna, który kazał 
mówić grubój figurze z ziemi.
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Znany turysta Rogoziński opowiada, że 
był świadkiem ceremonii religijnej na wy
spie Fernando-Po, w grocie poświęconej 
czci Umo, a w ceremonii tej ważną odgry
wało rolę brzuchomówstwo. Mieszkańcy 
zbliżają się mianowicie do kapłana, każdy 
po kolei, składając u jego nóg jakiś datek 
lub olej palmowy, prosząc go, aby się zapy
tał Umo o rzeczy, ich się tyczące. W  tej 
chwili kapłan staje się bardzo wzburzonym, 
co ma oznaczać zbliżenie Umo. Następnie 
daje się słyszeć głos, jakby  z wnętrza ziemi, 
który odpowiada na pytanie kapłana. Złu
dzenie jest do tego stopnia wielkiem, że 
można sobie to tłumaczyć tylko zapomocą 
brzuchomówstwa.

Znaczna liczba czarnoksiężników w śre
dnich wiekach uciekała się do brzucho
mówstwa. Pod koniec X V I wieku ukaza
ła się we Włoszech mała staruszka, która 
głośno rozmawiała z czartem, nazwanym 
przez nią Cincinatulus. B yła ona badaną 
w mieście Rovigo przez Coeliusa Rovigi- 
nusa, który wyraźnie słyszał głos wyclio- I 
dząoy z brzucha tej kobiety, widocznie te
dy była opętana od dyjabła. „Słyszałem 
często, powiada on, głos tej nieczystej du- j 
szy, bardzo ostry i wyraźny zupełnie, mó
wiła o rzeczach bieżących i przyszłych, lecz 
co do ostatnich, najczęściej rzeczy puste 
i kłam liwe”.

W  tymże wieku brzuchomówca P io tr 
Brabanęon, były lokaj Franciszka I, wsła
wił się swojem oszustwem. Zakochał się 
on w pięknej i bogatej paryżance, która 
niedawno straciła ojca, prosił więc o jej rę
kę matki, która mu odmówiła. W tenczas, 
pewnego dnia, kiedy byli razem zebrani, 
usłyszano nagle głos zmarłego jej męża, 
który wzdychał i skarżył się, że jest bardzo 
męczony w czyśćcu z przyczyny niedowiar
stwa żony, która tyle razy proszona przez 
Brabanęona, nie chce mu oddać córki za żo
nę. Zona zgadza się na małżeństwo, nie 
chcąc się sprzeciwiać woli męża niebosz
czyka. Lecz w sześć miesięcy po ślubie 
Brabanęon, przetrwoniwszy m ajątek żony, 
uciekł do Lyonu, gdzie dzięki brzuchomów- 
stwTu wydrwił znaczną sumę od młodego 
i łatwowiernego finansisty, udając podo
bnież głos niedawno zmarłego jego ojca.

IS'a pewien czas przedtem jakaś kobieta,

nazwiskiem Rolanda de Yarnois, obwiniona 
jednocześnie o czarnoksięstwo, opętanie 
przez czarta i brzuchomówstwo, została po
wieszoną i spaloną ,.jako przykład złości, 
a pocieszenie dobroci”.

W roku 1683 wiele mówiono o kobiecie 
brzuchomówczyni, Barbarze Jakobi, miesz
kającej w szpitalu w Harlemie, która pod
czas swych przedstawień stała z twarzą na 
wpół ukrytą za kotarą swego łóżka i zazwy
czaj prowadziła rozmowę z mniemanym 
Joachimem, którego obwiniała o najniepra
wdopodobniejsze rzeczy, a ten bronił się 
z komiczną energiją. W reszcie i doktorzy 
uwierzyli, że B arbara Jakobi była opętana 
przez czarta, tolerowano jednak  w Holan- 
dyi ten grzech więcej, aniżeli w innych pań
stwach Europy i brzuchomówczyni z H ar- 
lem um arła spokojnie w swem łóżku.

Opowiadają, że kardynał Richelieu użył 
brzuchomówstwa pewnego dworzanina, dla 
skłonienia jakiegoś biskupa do opuszczenia 
jednój dyjecezyi, a objęcia innej.

Do końca ostatniego wieku brzuchomów- 
stwo uważano za sztukę tajemniczą, którą 
ogół, jakoteż fanatycy uczeni, tłumaczyli 
tylko pośrednictwem czarta uosobionego.

W  roku 1770 pewien kupiec korzenny 
z Saint Germain w Laye, nazwiskiem Saint- 
Gilles, obdarzony talentem brzuchomów- 
ćzyrn, używał go dla zabawy swych przy
jaciół. W edług zeznania jednego ze świad
ków, głos jego raz spadał jakby z powie
trza, drugi raz wychodził z pod ziemi, to 
oddalał go, to przybliżał podług swój fan
taz ji i nadawał mu wszelkie odcienie, j a 
kich tylko żądano. Pewnego razu naw ró
cił on jakiegoś kanonika zatwardziałego 
i skąpego, dając mu słyszeć głos z nieba. 
Jednego młodego rospustnika nawrócił na 
drogę moralną, dając mu słyszeć wpośród 
pustego lasu tajemniczy głos, wyrzucający 
mu jego postępowanie. Gienijalny opat la 
Chapelle, wynalasca skafandru, będąc obe
cnym przy takiem doświadczeniu brzucho- 
mówczem Saint-Gillesa, prosił, aby go nau 
czył swego talentu. Saint-Gilles chętnie na 
to przystał i opowiedział, że jego talent 
brzuchomówczy nie kosztuje go wiele p ra
cy, że poświęcił mu tylko osiem dni, usiłu
jąc naśladować pewnego brzuchomówcę, 
którego poznał na Martynice.
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Na przedstawienie księdza la Chapelle 
akadem ija umiejętności wyznaczyła komi- 
syją do zbadania brzuchomówstwa Saint- 
Gillesa, a z jej sprawozdania dow iadujemy 
się, że brzuchomówcy wcale nie mówią 
brzuchem i że nazwisko brzuchomówców 
wcale nie jes t im właściwe. Komisarze m ó
wią, że przyłożywszy rękę do brzucha 
Saint Gillesa, nie czuli żadnego ruchu, z któ
rego wnosićby można, że głos wychodzi 
stamtąd, owszem, przekonali się, że zależy 
011 jedynie od pewnego ściśnienia krtani, 
k tóre wyrabia się przez wprawę. Uwaga 
ta je s t raczej prostem stwierdzeniem, ani
żeli wytłumaczeniem. W ytłum aczenie brzu- 
chomówstwa jest bardziej skomplikowane, 
jak  to zobaczymy poniżój.

W  brzuchomówstwie można odróżniać 
różne kategoryje: jeden rodzaj zasadza się 
na naśladowaniu głosu zw ierząt, śpiewu 
ptaków, brzęku narzędzi i t. d. Inny na
śladuje dźwięki różnych instrumentów; nie
którzy pow tarzają do złudzenia hałas gro
mady ludzi, wojska lub procesyi; niektó
rzy wreszcie mówią przez lalki i mane
kiny,

Steward znał pewnego jegomości, który 
naśladow ał doskonale świst w iatru północ
nego przez szpary w oknach lub drzwiach. 
Często urządzał on to w jakidj kawiarni, 
a wtenczas prawie zawsze wstawał ktoś 
z obecnych, aby zobaczyć, czy drzwi i okna 
dobrze pozamykane, podczas gdy inni prze
ryw ali sobie czytanie gazet, aby włożyć 
czapki, podnieść kołnierze i szczelnie poza- 
pinać palta.

Specyjalnością niektórych brzuchomów
ców je s t naśladowanie kilku osób razem 
mówiących, a nawet całej gromady.

Znakomity mistyfikator V ivier był zdol
nym brzuchomówcą. W  salonie, ukry ty  za 
parawanem, imitowTał pochód wojska, sły
szano wtedy trąby, bębny, hałas, odgłos 
marszu wojska, komendę oficerów i t. d.

W  początku tego wieku brzuchomówcą 
F itz-Jam es udaw ał pochód procesyi re li
gijnej pod sklepieniem  klasztoru. Spekta- 
torzy pewni byli, że są o k ilka kroków od 
setek ludzi i praw dziw ą mieli niespodzian
kę, gdy im się ukazał sam jeden brzucho- 
mówca zza paraw anu.

Opowiadają dużo facecyj o niejakim

Comte, kuglarzu, który dyrygował teatrem 
młodych uczenic z Bouffes parisiennes. 
Comte pewnego dnia podczas ja rm arku  ka
zał mówić prosięciu, które jakaś kobieta 
chciała sprzedać, zaco nieszczęśliwe stwo
rzenie zaciągnięto za uszy przed mera i ob
winiono, że nie je s t sobą, lecz czarownikiem. 
W  Nevers pewien kmiotek, wsiadłszy na 
osła, usłyszał nagle od niego wymówki, że 
się z nim źle obchodzi. W ieśniak uciekł 
i zostawił osła, myśląc, że jest zaczarowa
ny. Te złośliwe żarty Comtea narażały go 
wprawdzie, ale też i ratowały, nieraz od nie- 
bespieczeństwa. W e F ribu rgu  wieśniacy 
chcieli go żyuTcem spalić na stosie jako  cza
rownika, nagle ze stosu odezwał się głos 
straszny, który porospędzał wieśniaków.

W idzieliśmy w Egipskiej H alli w Londy
nie kuglarza, który, trzym ając lalkę, kazał 
jej mówić i prow adził z nią rozmowę mniej 
lub więcej rubaszną; zamvażono przytem 
poruszanie się w arg lalki i złudzenie było 
kompletne, gdy nagle głowa lalki prze
kształca się w dziwaczny sposób: niektóre 
rysy oznaczone kolorami na rękawiczce ku 
glarza tworzyły głowę lalki.

Z licznych brzuchomówców, którzy w cza
sach ostatnich dawali przedstawienia w P a 
ryżu, wsławił się bardzo zabawnerni scena- 

| mi z lalkami 0 ’K ill i „jego fam ilija”. L al
ki jego były umieszczone na estradzie, za 
którą znajdował się brzuchomówcą, udający 
ich mowę. K ażda lalka mówiła inaczój: 
przedstawiająca śmiesznego poczciwca mia
ła głos mocny, bardzo niski, uchodząca za 
staruszkę głos nosowy, inne wreszcie wyda
wały głosy ostre lub dziecięce.

Poruszały się, kiwały głową, wzruszały 
ramionami i nogami, kłóciły się pomiędzy 
sobą w sposób nieraz grubijański i śpiewa
ły oddzielnie lub chórem. Podczas tych 
scen wogóle brzuchomówcą pozostawał nie
ruchomym, ani jeden  mięsień tw arzy nie 
drgnął; przysłuchiw ał się z uwagą rozmo
wie lalek i uśmiechał się figlarnie.
‘ W ypada wspomnieć, że brzuchomówcy 
używ ają zawsze podstępu dość grubego, ale 
zawsze skutecznego dla powiększenia złu
dzenia widzów. Figiel ten polega na tem, 
że brzuchomówcą zwraca się do publiki 
z wstępną przemową, w której przeprasza, 
że niedość dobrze włada językiem krajo
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wym i rzeczywiście wyraża się z trudnością, 
ze złym akcentem, lalki zaś jego przeciwnie 
mówią czysto, gładko i płynnie. Zdawało
by się więc, że brzuchomówca, cboćby na- 
wr t chciał, nie mógłby mówić za lalki.

P rzed laty trzydziestu słynął u nas na 
Podlasiu brzuchomówca Kosiński, o któ
rym dotąd w okolicy tamecznej mnóstwo 
krąży anegdot.

(Dok. nast.)
Bronisław Rejchman.

\ ło tam liczne klęski, wywołało silne i po
wszechne wrażenie. W prawdzie, ja k  świad- 

| czy korespondent angielskiej N aturę zM en- 
tony, obrazy tej katastrofy, podane przez 
liczne sprawozdania dziennikarskie, były 

| przesadzone, niemniej jednak praw dą jest,
I że sprowadziła ona dosyć nieszczęść. Grozę 

klęski wzmogła ta okoliczność, że nawiedzi
ła ona najpiękniejszą i najbardziej ożywio
ną część Europy, dokąd zbiegają się tłumy 

I cudzoziemców po zdrowie i wytchnienie, 
i  Niewątpliwie, przez wystraszonych tych go-

Fig . 2. K w adratow a k a r ta  ziemi.

TRZĘSIENIE ZIEMI
d. 23 Lutego 1887 r.

Trzęsienie ziemi, które d. 23 Lutego r. b 
rano nawiedziło W łochy północne, Szwaj- 
caryją i F rancy ją południową i spowodowa-

ści listy rozesłane na wszystkie strony świa
ta i skwapliwie chwytane przez pisma co
dzienne, nadały trzęsieniu temu rozgłos tak 
wielki, lubo natężeniem swem nie dorówna
ło ono kilku katastrofom, jak ie  w ciągu nie
wielu ostatnich lat miały miejsce.

Akadem ija nauk w Paryżu otrzymała li
czne o tem wstrząśnieniu ziemi sprawozda
nia, które były przedmiotem obrad na po
siedzeniu 28 Lutego. Z faktów zaobserwo
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wanych najciekawszy niewątpliw ie tyczy 
się zakłóceń magnetycznych, które zauwa
żono w kilku obser wato ryj ach w chwili zja
wiska. T ak np. w Perpignan, gdzie seis- 
m ograf wskazał zakołysanie ziemi skierow a
ne od zachodu ku wschodowi, następnie 
ruch obrotowy gruntu, igła magnesowTa oka
zywała zachowanie się niezw ykłe o godz. 5 
min. 47 rano. Toż samo dostrzeżono w Saint 
M aur blisko Paryża o godz. 5 m inut 45 
i w Lyonie o godz. 5 min. 55. Otóż biorąc 
pod uwagę różnicę długości gieograficznej, 
widzimy, że trzy  te chwile były zupełnie 
współczesne. W edług p. M ascarta zatem 
objawy te nie są następstwem stopniowego 
rosprzestrzeniania się ruchu ziemi, ale przy
pisać je  należy prądom elektrycznym , które, 
w pewmym okresie Wstrząśnienia, w ciągu 
kilku m inut wytworzyły się w ziemi. Jestto  
fakt zupełnie nowy, a tem samem nader cie
kawy. Ze względu na ważność tego spo
strzeżenia p. Janssen zażądał natychmiast, 
by rząd zaopatrzył obserwatoryja w chro
nom etry o wiele ściślejsze od tych, jakiem i 
obecnie rosporządzają. Natomiast p. Fou- 
que niełatwo chce się zgodzić na to, by z a 
chodził związek między trzęsieniami a m a
gnetyzmem ziemskim. W edług jego zda
nia, gdyby związek taki istniał rzeczywi
ście, ruchy igiełki byłyby tem silniejsze, im 
bliżej środka wstrząśnienia znajdow ałaby 
się ona. A  nadto, należałoby przypuścić, 
że wielkim zjawiskom magnetycznym, ja k  
zorzom północnym, towarzyszyćby powinny 
trzęsienia. Spośród innych komunikacyj 
nadesłanych akademii wspomnieć tu  należy
0 depeszy z Filadelfii, według której seis- 
mograf i tam wykazał kilka wstrząśnień ko
lejnych; porównanie chwili, kiedy się one 
uczuć dały, z czasem tego zjaw iska w E u 
ropie wskazuje, że wstrząśnienie rozeszło 
się z szybkością 800 kilometrów na godzinę. 
Jeden  z korespondentów z Nicei donosi, że 
łóżko, na którem  w tej chwili spoczywał, 
doznało szeregu krótkich i bardzo gwałto-o
wnych uderzeń od strony prawej ku lewej
1 od lewej ku prawej; cały dom uległ około 
piętnastu takim  wstrząśnieniom; podaje on 
nadto, że szum podziemny7, z początku sła
by, w zrastał ciągle i stał się wreszcie prze
rażającym; możnaby się spodziewać, że 
objaw huku powinien mieć przebieg wprost

przeciwny. W reszcie dla dokładnego zba
dania całego zjawiska akademija wyznaczy
ła komisyją złożoną z członków sekcyi mi
neralogii, gieografii i żeglugi, oraz fizyki 
i astronomii.

Niezwrykłe wstrząśnienie igiełki magne
sowej, nie może zresztą ulegać wątpliwości, 
ja k  bowiem donosi angielska Naturę, k rzy
wa kreślona przez m agnetograf w obserwa- 
toryjum  Kew w chwili trzęsienia ziemi oka
zała znaczny wyskok, zdradzający gwałto
wny ruch igiełki.

F rancuska znów Naturę na zasadzie ze
branych przez siebie wiadomości podaje 
mapkę, oznaczającą granicę obszaru zajęte
go przez trzęsienia. Obszar ten ma postać 
elipsy, któr<5j oś wielka skierowana jes t od 
połudn.-zach. ku półn.-wsch , od M arsylii 
do Pawii; elipsa ta wkracza na morze w G e
nui i M arsylii. Słabe wrszakże wstrząśnie
nia dały się uczuć daleko poza tak oznaczo- 
nemi granicami. Wogóle klęska najzna
czniejsza dotknęła L iguryją, Francyją po
łudniową i Piemont; Środek wstrząśnienia 
przypadał prawdopodobnie w zatoce G e
nueńskiej w pobliżu brzegów, oznaczenie 
go wszakże wymaga badania dokładniejsze
go. W  obserwatoryjum  M ontcalieri miały 
miejsee trzy uderzenia: o godz. 6 min. 22,
0 godz. 6 min. 31 i o godz. 8 min. 53. N aj
straszliwsze uderzenie było pierwsze, było 
ono falowe, a w niektórych punktach może 
obrotowe.

Na pobieżnej tej notatce musimy tym cza
sem poprzestać; opis dokładniejszy całego 
zjawiska podać będzie można dopiero po 
ukończeniu badań naukowych, prowadzo
nych obecnie przez uczonych francuskich
1 włoskich.

Tymczasem do zaznaczenia mamy rzecz 
jednę jeszcze: Falb  sam przemówił, — nie 
w naukowem jednak  źadnem piśmie, ale 
w znanej Illu strirte  Zeitung lipskiej. Z ode- 
zwy jego przytaczamy tu najważniejszy 
ustęp następny:

„Co wyróżnia 23 Lutego r. b. pod wzglę
dem fizycznym lub kosmicznym? Co ma on 
wspólnego z 27-m i 31-m Sierpnia 1886 r., 
w których to dniach miały miejsce wielkie 
wstrząśnienia w Philia tra  w Grecyi i w C har
leston w Ameryce półn.?... Odpowiedź na 
to pytanie daje rzu t oka na kalendarz astro
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nomiczny: 29 Sierpnia 1886: nów, zaćmienie 
słońca, księżyc w punkcie przyziemnym, 
dwa dni przed jego przejściem przez ró
wnik. 22 i 28 Lutego 1887: nów, zaćmie
nie słońca, dwa dni przed przejściem księ
życa przez równik. A nalogija a przeto 
i przyczyna zjawiska polega na ekliptycz- 
nym nowiu księżyca i na jego stanowisku 
w pobliżu rów nika”.

Owe to wybitne konstelacyje słońca i księ
życa, mówi on dalćj, sg. nam znane dawno 
jako przyczyny ruchu wielkich mas ciekłych 
na powierzchni ziemi. One to wydymają 
morze lawy w głębi zarówno jak  i ocean, 
a ciśnienie tej płynnej masy na twardą, sko
rupę powoduje wstrząśnienia. Wogóle ca
ły ten artykuł bardzo jest n ie jasny  i w ko
łach naukowych nie przysporzy zapewne 
stronników autorowi.

Na potwierdzenie swych zasad przytacza 
Falb kilka jeszcze słabych trzęsień, które 
miały miejsce w Grecyi i Ameryce 24 i 26 
Lutego. O ile wszakże zostają one w związ
ku z trzęsieniem 23 Lutego, trudno to po
wiedzieć, zwłaszcza, że drobne takie trzę
sienia są zjawiskiem bardzo pospoliteni. 
W  zeszycie lutowym podaje „Humboldt” spis 
trzęsień od 16 Października do 2 Grudnia; 
znajdujemy ich tam 14, lubo oczywiście wia
domości takie otrzymywać można jedynie 
z miejscowości przez ludność ucywilizowa
ną zamieszkałych. Nie potrzebujemy tu 
zresztą nic dodać do uwag, któreśmy przy
toczyli w zeszłym numerze Wszechświata, 
w artykule o „teoryjach astronomicznych 
trzęsień ziemi”. By rzecz rosstrzygnąć na 
drodze statystycznej, nie można poprzestać 
na dwu spostrzeżeniach, ale zestawić wszy
stkie zaćmienia i wszystkie nowie księżyca 
i wszystkie jego położenia względem ziemi 
i słońca ze wszystkiemi zanotowanemi trzę
sieniami. Ze spisów takich zgodność tych 
zjawisk okazuje się w najlepszym razie bar
dzo problematyczną.

S. K.

S Z K I C E  O R N I T O L O G I C Z N E .

RODZINA PENELOP
(CRACIDAE)

(Dokończenie).

Rodzina Cracidae obejmuje nieznaczna, 
liczbę i-odzai, z których cztery należy uwa
żać za typowe, a inne raczej za podrodzaje. 
Wspomniane cztery rodzaje są: Crax, Pene- 
lope, O rtalida i Oreophasis.

Rodzaj Crax (do którego włączają podro
dzaje Nothocrax, Pauxi i M itua) zamiesz
kuje wyłącznie najgorętsze części Ameryki 
środkowej i południowej. W  górach nie 
sięga powyżej 3500' nad poziomem morza. 
Na zachodnim skłonie K ordylijerów  brak 
go zupełnie, zato obfituje w gorących lasach 
Brazylii, Guyany, Ekw adoru i Peru. W y
różnia się od innych rodzajów rozmaitemi 
wyrostkami woskówki jużto  kszałtu kuli
stego, już blaszkowatego; ogon ma k ró t
szy niż właściwe Penelopy, a nogi dłuższe. 
Znaczna część gatunków posiada bardzo 
pięknie fryzowane pióra na czubku głowy, 
tworzące rodzaj pierzastego grzebienia. Są 
to największe ptaki z całej rodziny, docho
dzące niekiedy wzrostu indyczki.

Rodzaj Penelope należy do najbardziej 
rospowszechnionych, a zarazem do najwy
żej sięgających w pionowem rozmieszcze
niu. Spotykałem je  nieraz na granicy lasu, 
zatem do 100001 nad poz. morza. Najlicz
niej spotyka się je  w pośrednim regijonie, 
na wysokości 4 do 5 tysięcy stóp nad poz. 
morza, chociaż nie są bynajmniej rzadkie 
w gorących nizinowych lasach. Prawie 
wszystkie gatunki posiadają na gardzieli! 
woreczek mięsisty, będący prostą fałdą skó
ry jak  u indyka; okolice oczu obnażone. 
Ogon mają długi, dość szeroki i zlekka za
okrąglony. Nogi niższe niż u Craxów.

Rodzaj O rtalida uważaćby można za pod- 
rodzaj poprzedniego; przyjęto jednak  wy
różniać je  od właściwych Penelop głównie, 
jak  się zdaje, dla ich wielkości, gdyż w sa
mej rzeczy wszystkie bez wyjątku O rtalidy 
są mniejsze od właściwych Penelop, po czem
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je s t je  łatwo odróżnić. L otk i pierw szorzę
dne zaokrąglone, gdy u Penelop są prawie 
zawsze ostro zakończone. Skok (tars) dłuż
szy nieco od palca środkowego. O rtalidy  
właściwe są gorącym lasom i w górach nie 
posuwają się ponad 6000' nad poziomem 
morza. W ażną też przyczyną do wyróżnie
nia ich od właściwych Penelop byłby fakt 
wspólnego budowania gniazd przez k ilka 
samic, gdyby tenże potwierdzony został 
przez przyszłych podróżników.

Rodzaj Oreophasis spoczywa na jednym  
tylko gatunku (Oreophasis derbyanus), za
mieszkującym wyłącznie wulkan „deFuego” 
w Guatemali. P ierwszy egzemplarz tego 
rzadkiego ptaka zabitym został przez jak ie 
goś hiszpana w 1848 r. Od tego czasu do 
1859 roku zabito ich zaledwie sześć egzem
plarzy. W arszawski G abinet posiada je 
den okaz, podarowany przez ś. p. hr. K o n 
stantego Branickiego.o n

Oreophasis wyróżnia się od wszystkich 
Cracidów niewysokim, lecz grubym  rogiem 
na czubku głowy i dziobem pokrytym  szcze- 
ciniastemi piórami, tworzącemi rodzaj szczo
tki. Rodzaj ten stanowi niejako przejście 
pomiędzy Craxami i Penelopami.

Doskonałe mięso penelop stało się przy
czyną, że je  człowiek wszędzie prześladuje, 
wskutek czego w niektórych okolicach licz
ba ich zmniejszyła się ju ż  znacznie, a pe
wne gatunki są nawet bliskie zaginięcia. 
T ak np. odkryty przez nas w P eru , a opisa
ny  przez p. Taczanowskiego nowy gatunek 
Penelope albipennis przed laty trzydziestu 
był bardzo pospolitym w okolicach mia
steczka Tumbezu na pograniczu ekw ador- 
skiem. Dzisiaj kilkanaście par ich zaledwie 
trzym a się jeszcze n a jed n ó j z wysp delty 
rzeki, gdzie wśród niedostępnych gąszczy 
manglowych unika nierostropnego prześla
dowania człowieka. Również rzadką stała 
się w dolinach rzek Achira, Santa i Chi- 
cama.

Indyjanie polują na penelopy z sarbaka- 
ną (świstułą), używając małych, kurarą za
trutych strzałek. P tak i te tak są głupie, że 
je  zejść łatwo, a naw et po strzale z broni 
palnej nie odlatują daleko i nieraz zdarzy 
się sztuk trzy lub cztery z jednego stadka 
zastrzelić. Lecz zato w okolicach, gdzie 
ulegały ciągłemu prześladowaniu, nauczyły

[ się tak poznawać niebespieczeństwo, że zda- 
leka już wynoszą się do gąszczy niedostęp
nych. W iele pracy mieliśmy i wiele wy
praw  płonnych zrobiliśmy, zanim nam się 
udało zabić po jednym egzemplarzu wspo
mnianej dopiero co Penelope albipennis. 
Nic też dziwnego, że oprócz typowego 
egzemplarza w Gabinecie W arszawskim, 
dwa jeszcze tylko znajdują się w Muzeum 
p. Raimondiego w stolicy Peru.

W  bardzićj zapadłych kątach am erykań
skiego kontynentu, gdzie broń palna jeszcze 

| się niebardzo rospowszechniła, penelopy są 
dotąd na tyle pospolite, że je  myśliwy co- 
dzień mieć może na swym stole. A mięso 
mają doskonałe, choć może nieco twarde, 
jeżeli osobnik był stary; zato rosół jest 
z niego wyśmienity. W  okolicach tych, 
gdzie o mięso wołowe lub baranie jest nad
zwyczaj trudno, penelopy dostarczają w y
poszczonemu podróżnikowi doskonałego 
i zdrowego pokarm u.

Dziwi mnie też bardzo, że pierwotni 
mieszkańcy Am eryki, którzy przecież zro
bili z indyka, kaczki koralowej, lamy i świn
ki morskiej zwierzęta domowe, nie chcieli 
czy nie zdołali dom estykowaćPenelop i Cra- 
xów. Wszyscy dzicy i napół dzicy indyja
nie hodują u siebie te ptaki, lecz pochodzą 
one zawsze z ja j wziętych w gnieździe. Do
piero e-uropejczycy w ostatnich czasach po
robili pierwsze w tym kierunku kroki, któ
re zapewne, jak  wszystkie nowoczesne wy
siłki przyswojenia różnych zwierząt dzi
kich, pozostaną bez skutku, gdyż według 
mego zdania domestykacyja odbywała się 
przedewszystkiem bezwiednie, a po wtóre 
wymagała ogromnie długiego czasu, może 
naw et całych wieków.

Niemniój jednak  godneini uwagi są usiło
wania francuzów w kierunku przyswojenia 
Craxów. Pp. Pomme i dA ąuarone zdołali 
nawet wychować u siebie jednę generacyją 
tych ptaków, lecz nie otrzymali rezultatów 
seryjo i jak  dotychczas uważać należy ich 
prace za jałowe.

Należy też odróżniać „oswajanie” od „do- 
j  m estykowania”, na które naw et wyrazu pol- 
I skiego nie posiadamy. W ielka ilość zwie- 

j  rzą t i ptaków dzikich oswaja się z nadzwy
czajną łatwością, a jednak niepodobna jest 

' skłonić je  do rozmnażania się w niewoli,
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która, jak  wiadomo, w jakiś tajemniczy spo
sób dotyka organów reprodukcyjnych. W i
docznie anormalne warunki, w jakich sta
wia człowiek danego zwierza lub ptaka, 
wpływają tak niekorzystnie na organizm tych 
ostatnich, że albo tracą wrszelką ochotę re 
produkowania się, albo wprost niepłodnością 
dotkniętemi zostają.

Penelopy i Craxy tak są łatwe do oswo
jenia, że w wielu osadach indyjskich można 
widzieć stada ich żerujące w lesie na swo
bodzie i wracające na noc do domów. A po
mimo to niepodobna uważać ich za ptastwo 
domowe, gdyż się wcale nie rozmnażają, 
a wszystkie, jak  to powiedziałem wyżej, 
zostały wyhodowane z ja j wziętych z lasu.

Na zakończenie przytoczę kilka szczegó
łów o młodej Penelopie, jaką  nam się z p. 
Jelskim  udało wychować podczas naszego 
pobytu w Santa-Lucia na pograniczu ekwa- 
dorskiem. W  samej rzeczy trudno o stwo
rzenie bardziej oswojone, bardziej lubiące 
towarzystwo ludzi, jak  ten ptak lubiony 
przez nas i pieszczony. Następujące szcze
góły tłumaczę wprost z pięknego dzieła 
p. Taczanowskiego „Ornitologie du Perou”.

„Około 10 Stycznia 1877 roku towarzysz 
mój (Jelski) strzelił do samicy *), siedzącej 
spokojnie na niewysokiej gałęzi i spostrzegł, 
że wraz z nią spadł jakiś inny ptaszek. By
ło to dwudniowe pisklę; drugie pozostało 
nietkniętem na gałęzi; prawdopodobnie mat
ka trzym ała oba pod skrzydłami i zabity 
znajdow ał się od strony myśliwego. Na 
tym samym krzaku znajdowało się duże 
gniazdo, zbudowane niedbale z suchych ga
łęzi na wysokości trzech metrów ponad zie
mią. Towarzysz mój przyniół do domu pi
sklę, które nam się udało wychow'ać. Było 
to stworzenie tak miłe i tak do nas przy
wiązane, że nie mogę wstrzymać się od 
wzmianki o niem, jakgdybym  pisał nekro- 
logiją ukochanćj osoby.

„Wówczas, gdy mi go Jelski podarował, 
było to stworzenie młodziutkie, z guzikiem 
na końcu dzioba do przebijania skorupy ja 
ja . Jedyny głos, jak i dawał się słyszeć, by-

*) Mowa tu  o w spom nianym  ju ż  k ilk ak ro tn ie  ga
tu n k u  Penelope alb ipennis.

| ło to piu-piu; w razie zaś zadowolenia po- 
| w tarzał wielokrotnie piu-it, piu it. K ar

miliśmy go ryżem, chlebem i mięsem; lubił 
też bardzo słodkie gotowane pataty, od któ
rych jednak zdawał się cierpieć. Niekiedy 
dla odmiany dawaliśmy mu ja ja  i larwy os 
dzikich (panal) lubił też nadzwyczaj jago
dy „lipę”, zwykły pokarm tego gatunku. 
Codzień połykał znaczną ilość piasku, piór 
etc. Czuł też ogromny pociąg do przedmio
tów błyszczących i często przeszkadzał nam 
w robocie, chwytając szczypczyki do p re
parowania ptaków. Pewnego razu znalazł 
kawałek blachy, do którego przyczepiona 
była kulka zastygłej cyny; zajęty był nią 
przynajmniej przez pół godziny, pragnąc 
besskutecznie oderwać od blachy.

„Po upływie kilku dni oswoił się do tego 
stopnia, że biegał za nami jak  pies, a gdyś
my go samego zostawiali w izbie, nie było 
końca żalom. Z obawy szczurów chcieliś
my go na noc do beczki zamykać, lecz pisz
czał póty, pókiśmy go stamtąd nie wyjęli. 
Lubił nadzwyczaj siadać na ramieniu któ
rego z nas, wyrażając swe zadowolenie cha- 
rakterystycznem piu-it; zasypiał wtedy zwy
kle, umieściwszy główkę swą we włosach. 
W  mniemaniu, że nasza obecność wrystarczy 
mu, przeciągnęliśmy sznurek przez izbę 
i tam go posadziliśmy, lecz to go nie zada- 
walniało i zmuszeni byliśmy brać go znowu 
na ramię.

„Po miesiącu zaczął się rozwijać woreczek 
gardzielowy, a jednocześnie pokazały się 
i pióra. Około 20 Lutego'boki szyi i pierś 
zaczęły już silnie czernieć. W  K wietniu, 
gdym go widział poraź ostatni u p. Raimon- 
diego w Limie, bardzo mało brak mu już 
było do kompletnego rozwoju.

„Myślałem zrazu, że jego przywiązanie 
do nas nie było tak silne, aby nie mógł 
zmienić właściciela; wkrótce jednak  prze
konałem się, że tak nie jest. P rzed naszym 
wyjazdem z Tumbezu podarowałem go na- 
szej gospodyni jako kompensatę za piękną 
czapelkę, zjedzoną przez mego lisa. Miesz
kaliśmy podówczas na 1-em piętrze, gdy 
właścicielka domu zajmowała parter. Żal 
nam było niezmiernie naszego wychowanka, 
gdy go zabrano nu dół; lecz nie upłynęło 
i pięciu minut, gdy poczciwa ptaszyna upa
trzywszy odpowiednią chwilę, przywędro-
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wał po schodach na górę, wyrażając swe za- | 
dowolenie przez zwykłe piu-it. Znieśliśmy I 
go powtórnie, lecz ptak znów upatrzył chwi
lę, kiedy drzwi otwarto i do nas przyszedł. 
Zamknięto drzwi od korytarza i ulokowano j  
zbiega w sklepie, wychodzącym na ulicę. 
Lecz gdy który z nas przechodził obok, j  
ptak natychm iast rospoznawał go i wycią
gnąwszy szyję ku ziemi biegł za nim, co mu 
sił starczyło. Jakaż była wtedy jego ra 
dość, gdyśmy go na rękę brali! Gospodyni 
widząc to jego przywiązanie i obawiając się 
aby nie zdechł po naszym wyjeździe, dobro
wolnie zwróciła go nam.

„Po przybyciu do Lim y podarowaliśmy 
go Raimondiemu. P ta k  przywiązał się do 
tego uczonego tak dalece, że biegał zawsze 
za nim, gdy ten szedł do swego laboratory- 
jum  chemicznego. P rzypłacił to życiem, 
gdyż go rozdeptano. Taki bywa zwykły 
koniec wszystkich chowanych stw orzeń”.

J. Sztolcman

KRONIKA NAUKOWA.
FIZYKA.

—  Opór e le ktry c zn y  przy prądach zm iennych . W o sta 
tn ich  czasach prof. H ughes ogłosił szereg dośw iad
czeń, z k tó ry ch  w ynika, że opór w d ru c ie  p rosto li
n ijnym  p rz y  p rąd ach  zm iennych  n ie  je s t  rów ny  
oporow i p rz y  p rąd z ie  s ta ły m , ale od niego w iększy. 
Rzecz tę  w yjaśnił teo re tyczn ie  lord R ayleigh , a z w zo
rów  przez niego w yprow adzonych w ypływ a, że 
w m iarę , ja k  pow iększa się szybkość zm iany  n a tę 
żen ia  prądów , opór w d rucie  w zrasta  do nieskończo
ności. P rzyczyny  tego zjaw iska d o p a trzeć  się moż - 
na  we w zajem nem  na siebie dz ia łan iu  oddzielnych  
nici p rądu , utw orzonych p rzez  e lek try czn o ść  p ły n ą 
cą  po drucie. P rzy  szybko zm ien ia jącem  się n a tę 
żeniu ty ch  n ic i odpychają  się one i tło czą  na  z e 
w n ą trz , ta k , że n a  śc ianach  d ru tu  gęstość ich  
s ta je  się bardzo  znaczną i to tem  w iększą, im  j  
prędzej zm iana ta  następu je. Im  znaczniejszą zaś 
je s t  ta  koncentrac-yja, tem  w iększym  je s t  opór. Po- 
dobneż stosunki zachodzą i p rzy  przep ływ ie  w ody 
przez w ąską ru rę , n a  k tó rej śc ian ach  zachodzi zna- ! 
czne ta rc ie . Z m ian a  ta  z resztą  oporu  daleko je s t  ! 
znaczniejszą w d ru c ie  żelaznym , an iżeli w m ied z ia 
nym . O koliczność ta  m a w ażne zw łaszcza znacze
nie d la telefonii. T ony  w ysokie o znacznej liczbie 
drgań  pow odują daleko  szybszą zm ianę w n a tężen iu  
prądu , an iżeli tony  n iskie; opór zatem  przy- p rzesy 
łan iu  tonów w yższych staw ać  się m usi większym , 
a s 'ą d  tony  niskie w ystępow ać będą siln iej. D late- 
goto przy  p rzesy łan iu  m ow y na  długości p rz ec h o 
dzące 200 k ilom etrów  ogólna je j  dźw ięczność ulega

znacznej zm ianie, co u tru d n ia  porozum iew anie się 
na  d ług ich  lin ijach  telefon icznych . (H um boldt).

S . K .

FIZ Y JO L O G IJA .

—  D z ia ła n ie  chloru i bromu na organizm  zw ie rz ę c y .
P. L eh m an n , w dalszym  ciągu sw ych badań  nad 
w p ływ em  h ig ie n icz n y m  gazów w techn ice  używ a
n y c h , poczyn ił szereg  dośw iadczeń nad  dzia łauiem  
ch lo ru  i b rom u. P rą d  czystego pow ietrza zm iesza
ny z p rąd em  słabszym  pow ietrza, k tó re  poprzednio  
p rzep ły n ę ło  przez wodę ch lorow ą lub brom ow ą,

| d z ia ła ł n a  koty , k ró lik i i św inki.m orskie. W  rezu l
tac ie  27 prób  z ch lo rem  i 17 p ró b  z brom em  w ypa- 

j  d(o, że jakościow o tak  ch lo r ja k  i pary  brom u d z ia 
ła ją  zupełnie podobnie  przy  jednakow ych  daw kach,

| że więc m ożem y p rz y ją ć  zupełnie jednakow e dzia- 
j  łan ie  cząsteczk i cb lo ru  i a tom u brom u.
1 P rak ty czn ie  w ażne sym ptom y są n a tu ry  resp ira- 

cyjnej, lecz nie b ra k  też często i sym ptom ów  n a rk o 
ty czn y ch . W  słabych  d a w k ich  gazy w yw oływ ały  
w yciek  śliny , dalej zw olnienie czynności oddecho
w ych, po k tórem  następow ało  zapalenie oskrzeli. 
l>awki 0,1 p ro  m ille  do 0,6 p. m. zab ijają  zw ie
rzęta .

P ró b y  w ykonane w fabryce pap ieru  i um yślne 
dośw iadczenie n a  człow ieku w ykazały , że człowiek 
znieść może ty lk o  około 2—4 m ilijonow ych ch lo ru  bez 
szkodliw ego d /.iałan ia ; dezynfekcyja więc ludzi chlo- 

i  rem  okazuje się niem ożebną, gdyż F isc h e r i Pro- 
skauer m usieli connjm niej poz jstaw iać  3 p. m. ch lo 
ru  p rzez  trz y  godziny  lub 0,4 p. m . przez 24 godz. 
d la  pew nego zab icia  zarodników  b ak te ry j. (Dzien
n ik  zjazdu niem  p rz y r. i lek.).

M. FI.

CREMI.JA.
—  Identyczność p ierw iastku  g ie rm a n iu n  z M endele- 

je w a  eka-krzem em . P. K lem ens W ink ler z b ad a ł b li
żej o d k ry ty  przez sieb ie  p ierw iastek  i oznaczył jego 
c ięża r atom ow y n a  72,75, c iężar zaś w łaściw y 5,46. 
M endelejew  zaś p rzepow iedział d la  eka krzem u cięż. 
atom . 72 a gęstość 5,5, a  w ięc dość zbliżone liczby  
do o trzy m an y ch  p rzez  Wrin k le ra . Również już  w ro 
ku 1864 N ew lands uw ażał jak o  praw dopodobne 
is tn ie n ie  elem entu  g ru p y  węglowokrzem owej z cięż. 
a tom ow ym  73.

AYinkler o trzy m ał osta tn io  g e rm an iu m  jak o  sre- 
b rn o b ia ły , k ru ch y , ła tw o  d a jący  się sproszkow ać 
p ó łm e ta l .  Podobn ie  ja k  cyna, tw orzy  ono dwa 
tle n k i GeO i G e0 2, k tó ry m  odpow iadają  zw iązki 
siarkow e. S iarek , GeS, je s t  b ru n a tn o czarn y , ros- 
puszczalny w a lk a lijach  i sub lim uje  da jąc  k ry sz ta ły  
podobne do jodu. D w usiarek , GeS2, je s t b iały . C zte
ro ch lo rek  j>ermanium, GeCl4, je s t  p łynem  w rącym  
p rzy  88°, odpow iedni jodek, G el4, je s t ciałem  kry- 
sta licznem , b a rw y  pom arańczow ej,

N ie m oże u legać obecnie ju ż  w ątpliw ości id e n 
ty czność  g e rm au iu m  z p rzepow iedzianym  przez
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M endelejewa eka-krzem em  an i jego stanow isko w n a 
tu raln y m  układzie p ierw iastków . G erm anium  jes t 
pierw szym  p ierw iastk iem  g ru p y  B w czw artej na 
tu raln ej fam ilii g rupy  cyny i najb liże j z ty m  m e ta 
lem spowinowaconym .

W  przeciągu  więc k ilk u  la t  trz y  p ierw iastk i, k tó re  
zostały  p rzew idziane i p rzepow iedziane na zasadzie 
uk ładu  pery jodycznego , rzeczyw iście też  o d k ry te  
zostały. Z badane  ich w łasności bardzo  się zb liżają  
do w ym aganych przez teo ry ją , ja k  to  w skazuje n a 
stępu jące  zestaw ienie cięż. atom ow ych  i cięż. w ła
ściwych.

Cięż. atom . Cięż. właśc.
Eka-A lum inium  68 5,9

=  Gallium  (1875) 09,9 5,90
E ka-B or 44 przeszło  3

=  Scandium  (1879) 43,97 1
E ka-S ilicium  72 5,5

=  G erm anium  (1886) 72,75 5,46.
(N atu rfo rscher).

i l .  FI.

MIKROGRAF1JA.
—  O znaczan ie  ilości ży ją te k  pyłkowych w pow ietrzu

na sposób Hessego, t* j. p rzy  pom ocy długiej ru rk i 
z żelatyną, prow adzili w A nglii w ciągu r. z. F ran - 
k lan d  i H art. Z naleźli oni na  d achu  budynków  
szkoły realn ej w South  K ensingtou przecię tn ie , 
w różnych  m iesiącach  roku, następ u jącą  ilość m i
kroorganizm ów , k tó re  rozw inęły  s ięu as tęp n ie  w sku
p ien ia  (kolonije): w S tyczn iu  i  (na jm n 'e j), w M ar
cu 26, w M aju 31, w Czerwcu 54, w L :pcu 63, w Sier
pn iu  (najw ięcej) 105, we W rześniu 43, w Paździer
n ik u  35; w szystko to obliczone n a  10 litrów  pow ie
trz a  W  zam ieszkałych p rzestrzen iach  ilość p y ł
ków organ icznych  znacznie je s t  w iększą. W Czer- | 
wcu np znaleźli ciż sam i tą  sam ą d ro g ą  w salach  
b ib lijo tek i R oyal Pocięty, rów nież n a  10 litrów  po
wietrza:
9 Czerwca 9 g.201 w ieczorem  326 pyłków  (skupień)
9 >• 105. 5’ „  432 „

10 „ ]0j/.15' ra n o  130 ,‘ „
./. .V.

— Tenże m ik ro g ra f P e rcy  F . F ra n k la n d  usta lił 
nowy sposób o b lic za n ia  p y łków  za w a rty c h  w danej 
o bjętości p o w ie trza , m ający  stanow ić uproszczenie 
i u lepszenie znanej ru ry  żelatynow ej Hessego. 
W ciąga on pow ietrze do b a n ’, zam kniętej wyjało- 
n io n em i dwom a korkam i, f iltru jącem i pow ietrze. 
K orki te  sk ładają  s:ę z m ia łk o  sproszkow anego 
szkła, w ełny szklanej i m ączki cukrow ej (p u d ru ), 
uprzedn io  należycie  w yjałow ionych. Po przec ą- 
gnięciu  dowolnej ilości p o w ie trza , zatyczki te  
um ieszczonem i zosta ją  w słoiku szczelnie z a tk a 
n ym  z w yjałow ioną że la ty n ą  pożyw ną, u trzy m y 
w aną zapom ocą ogrzew ania w stan ie  p łynnym . 
Słoikiem  łagodnie  się po trząsa , tak , aby  koreczek  
w prow adzony rospad ł s ię  w żelatynie; w tedy po 
zostaw ia się go w zw ykłej tem p e ra tu r ,e , p rzy  k tó 
re j że la ty n a  krzepnie  i z zasianych pyłków  rozra- 
dzają  się, podobnie ja k  u Hessego, kolonije o d noś
n ych  grzybków . A naliza pow ietrza  m a być zu-

] pełn ie  dokładną i ze sposobem Hessego zgodną, 
p rzy rząd  jed n a k  jes t pewniejszy, dogodniejszy i le- 
p e j  stosow ać się da jący , a ssanie pow ie trza  o d b y 
wać s ’ę może około p ię r  razy  prędzej, w porów na- 

] niu z p rzy rząd em  oryg inalnym  Hessego.

HIGIJENA.
—  Pyl w  p o w ietrzu . Obecność najdelikatn ie jszych  

| pyłków , w prom ien iu  słonecznym  już niedostrze- 
! galnych, da je  się  dowieść przez powiększenie i sil

ne ośw ietlenie. Pow iększyć je  m ożna przez osło
nięcie w arstw ą w ody w ten  sposób, że się ochładza 
pow ietrze nasycone p a ram i wody, przyczem  woda 
osiada ty lk o  na  c ia łach sta łych  (na  pyle). Jeżeli 
w pow ie trzu  n iem a pyłu , n ie  pow staje m gła  (po
w ietrze  filtrow ane), a  w razie obecności py łu  w y
stępuje w yraźn ie  m gła , w k tó rej p rzy  dobrem  
ośw ietleniu  (snop św ietlny  w ciem nym  pokoju) d a 
je  się rospoznać każdy  py łek  oddzielnie. N ader 
in te resu jącem  je s t dośw iadczenie, wskazujące za
chow anie się py łu  w organach oddechow ych. J e 
żeli się w dycha  w olne od pyłu pow ietrze, to  otrzy- 

j  m uje się również czyste pow ietrze ekspirow ane.
I P rzy  in h alacy i pow ietrza  zaw ierającego p y ł r.aj-
j  ostatn iejsze naw et porcyje , w ydychane przez p łuca , 

zaw ierają  go jeszcze. W  izbie zam kniętej po pół 
roku  jeszcze znaleść m ożna n iedostrzega lny  pyłek, 
a  naw et i grzybki zdolne do rozwoju, lecz n a tu 
ra ln ie  w znacznie m niejszej ilości n iż w począ tku  
dośw iadczenia. Py łków  zaś dostrzegalnych  w p ro 
m ien iach  słonecznych brak  ju ż  o ty m  czasie zu
pełnie. Odnośne badan ia  w ykonane by ły  przez 
p. R enka  w M onachijum . (D ziennik zjazdu niem . 
p rz y r. i l e k ). M . FI.

OD WYDAWNICTWA

W ydawnictwo Pam iętnika Fizyjograficz- 
nego ma zaszczyt przypomnieć osobom, któ
re podjęły pracę zapisywania pojawów 

| w świecie istot ożywionych, że zbliżająca 
się wiosna wzywa napowrót do obserwacyj. 
Przeszłoroczne schematy, wypełnione izw ró- 

i  cone przez korespondentów, są już  opraco
wane i druk ich w V II tomie Pamiętnika 
wkrótce się rospocznie. Ich autorowie otrzy
mają wkrótce nowe schematy do zapisywa
nia. Osoby zaś, które pragną od roku bie
żącego przystąpić do zapisywania pojawów 
w świecie istot ożywionych, raczą zgłosić 
się do W ydawnictwa Pam. F izyjogr. (K rak. 
Przedni. 6G) z wyrażeniem życzenia i załą
czeniem adresu, pod którym schematy zo
staną im niezwłocznie wysłane,
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B u l e t y n  m e t e o r o l o ^ i c z i i y
za tydzień od !) do 15 llu rca  1887 r.

(ze spostrzeżeń  na s tacy i m eteorologicznej przy  Muzeum Przem ysłu  i R olnictw a w W arszawie).

D a t a
Ś rednie

c iśn ien ie
barom e

<s ~ r-gv
T em p era tu ra  r 3 -g  n

T3 be S
oj .—. ta

es -  a 1
*S _o rC

K ierunek  w ia tru® ■—* bX3
Suma
opadu

U w a g i .

try czn e Śred. 1 Max. Min. |»  ^

9 Środa
10 C zw artek
11 P ią tek
12 Sobota 
IB N iedziela
14 Poniedz.
15 W torek

751,60
744,53
751,22
742.05 
739,97
751.05 
750,76

3.7 
3,5 
0-,2
1.8 

—3,4 
- 4 ,5

8,0 
H,0 
4 1
5.2
3.8

- 1 , 9
—2,9

— 1.4! 4,6
1.9 5,0 

—2,0 3,6
1.9 4,0 

-6 ,0 !  2,9 
- 8 , 0  2,9 
- 6 ,6 .  2.4

1

77 1 SSW ,8W ,SW  
85 W .SW .W N W
78 1 N ,W ,W SW  
77 : s,s,sw
81 \VSW ,NW ,\\’N\V 
88 i N .E .E SE  
81 j E N E ,E .V E ,E N E

i

0,0
0,6
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0

Pog.; ko łonaok .ks. 
Poc ;r .m g .;d .d .p o p . 
Poch.; w p o ł.d r . śu. 
Pochm urny  
Poch.; śn. do  po!. 
Pogodny 
Pogodny

Średnie 
z ty godn ia 747,31 - 0 ,6

Abs.
m ax.

8,0

Abs.
m in.
—8,0 3,6

1

81 |

1

0,9

UWAGI. C iśnienie b a ro m etryczne, w ilgotność bezw zglgdna i sum a opadu dane  są, w m ilim etrach , 
te m p e ra tu ra  w stopniach Celsyjusza. K ierunek  w ia tru  dany je s t  d la  trzech  godzin obserw acyj: 7-ej rano , 1-ej 
po p o łudn iu  i 9-ej w ieczorem .

O D C Z Y T Y  
na rzecz  Kasy pomocy naukowej  imienia Mianowskiego.
Kom itet Kasy pomocy dla osób pracu jących na polu naukowem im ienia dra M ianowskiego, podaje 
do wiadomości, żc po ukończeniu odczytów z zakresu elektrotechniki, odbędą się w dalszym 
ciggu, w sali Muzeum Przem yślu i Rolnictw a, w godz. od 7—8 wieczór w następujące dnie

odczyty seryi II  — Przyrodoznawstwo:

1) M. Ciemniewski: „Meteorologija, jej środki i cele”, dnia 12 M arca.
2) J . Siemiradzki: „W ulkanizm i j e g o  rola w ogólnem gospodarstwie przyrody” d. 16 M arca. 

. •>) K. Kozłowski: „Przem ysł górniczy w dawnej Polsce” d. 19 M arca.
4) Br. Znatowicz: „O tworzeniu się m ateryi żywej z nieożywionych części składowych”

d. 23 Marca.
5) O. Bujwid: „Bakteryje, jako  fermenty i czynniki chorobow e” d. 26 Marca.
6) A. Slósarski: „Rośliny iglaste” d. 30 M arca.
7) J . Sztolcman: „Obraz życia zwierzęcego w lasach południowej A m eryki11 d. 2 Kwietnia.

B ilety na powyższe odczyty w cenie po rs. 1, po kop. 75, 50 i 30, oraz abonamentowe po 
rs. 5 kop. 50, rs. 4 kop. 25 i rs. 3, są do nabycia od dnia 3 M arca r. b. w biurze Kasy 
im. Mianowskiego (ul. Mazowiecka, dom W -go K ronenberga Nr 22, od godz. 10 rano do 
4 po południu), w Redakcyi W szechświata (ul. Krakowrskie-Przedmieście, 66, dom Muzeum 
Przem yślu i Rolnictwa od godz. 5 do 7 wieczór), w księgarni W endego (ul. Krakowskie 
Przedmieście róg ul. Królewskiej), oraz przy wejściu na salę przed rospoczęciem każdego

odczytu.

’1 R E Só. K w adratow a k a r ta  ziem i, n ap isał S. K. — Nowy sposób o d ró żn ian ia  w łókna roślinnego  od zw ie
rzęcego, przez J . N. — B rzuchom ów cy i brzuchom ów stw o, opisał B ron isław  U ejchm an. — T rzęsien ie  z ie 
m i d. 28 L utego 18S7 r., przez S. K .— Szkice orn ito log iczne. R odzina Penelop (C racidae), p rzez  J . Sztolc- 

m ana. — K ro n ik a  Naukow a. — B uletyn  m eteorologiczny. — Ogłoszenia.

W ydaw ca E. D ziew ulski. R ed ak to r B r. Znatow icz.

fl03B0jeH0 HeK3ypoio. BapuiaBa, 6 MapTa. 1887 r. D ru k  E m ila  Skiwskiego, W arszawa, C hm ielna 26.


