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PHILOSOPHIAE NATUBALIS
P R I N C I P I A  m a t h e m a t i c a .

Dwuchsetletni jubileusz książki.

W  miesiącu bieżącym upływa lat dwie
ście od chwili, gdy ukończony został d ruk  
sławnój książki, której ty tu ł wypisaliśmy 
na czele, książki, która w ytknęła kierunek 
dalszemu rozwojowi fizyki i astronomii; 
a w miarę ja k  przybywały i doskonaliły się 
nowe gałęzie wiedzy, łączyły się zawsze 
mniej lub więcej ścisłym węzłem z wyłożo- 
nemi w książce tój zasadami i wedle jej 
wzoru kształtować się pragnęły. Jakko l
wiek bogatem i wspaniałem jest piśmienni
ctwo przyrodnicze ostatnich dwu stuleci, 
żadne z dzieł późniejszych na całym tym 
obszarze doniosłością swą i potęgą nauko
wą „Principiom ” nie dorównało.

Jestto  szczególną cechą dziejów astrono
mii, że główne fazy je j rozwoju w yrażają 
się w kilku książkach, z których każda 
stwarza, zmienia lub rosszerza pogląd na 
budowę świata, jes t zarazem kodeksem nau
ki i jej podręcznikiem niejako, dającym 
pełny obraz każdoch wilowego stanu tćj g a 
łęzi wiedzy.

Dziełem takiem jest najpierw  „ Almagest”, 
t. j . W ielka budowa Ptolemeusza, rezultat 
pracy długich pokoleń i wielu umysłów po
tężnych, by gienijalnemi wysiłkami błędną 
hipotezę nagiąć do faktów przez obserwa- 
cyją dostarczonych. Jedyny ten podręcz
nik astronomii na ciąg półtora tysiąca lat 
ustąpił dopiero wobec dzieła K opernika 
„De revolutionibus orbium coelestium”,—za
wiły system starożytny runął wobec prosto
ty i jasności, wprowadzonej przez urucho
mienie ziemi. Ulepszone przez Tychona 
dc Brahe metody obserwacyi dozwoliły K e
plerowi uzupełnić układ K opernika i na 
podstawie najwspanialszej może w liistoryi 
nauki indukcyi wyczytać praw a ruchu pla
net, wyłożone w dziełach: „Astronomia no
r a ” i „Harmonices m undi”. — W  sto lat

Ń r  2 2 .

blisko po ukazaniu się dzieła K opernika 
„Dialogo” Galileusza, t. j. „Rozmowa ó dwu 
najznakomitszych układach świata — Pto- 
lemeuszowym i Kopernikowym ” rospowsze- 
chnia nowe poglądy i zwycięstwo im zape
wnia, ale dopiero właśnie „Principia” New
tona, wykrywając przyczynę i ogólną zasa
dę ruchów ciał niebieskich, wieńczą tę bu
dowę. Na podstawie praw ogólnego ciąże
nia, astronomija przechodzi na dedukcyjną 
drogę badań, które główny swój wyraz zna
lazły w „Mócaniąue ceieste” Laplacea.—Na
suwają się tu i inne tytuły, nie idzie nam 
ws-zakże o literaturę astronomii, a chcemy 
tylko zaznaczyć główne jej rozwoju momen
ty, dlatego też spis powyższy sławnych dzieł 
zakończyć nam wypada rosprawą K irch- 
hoffa i Bunsena „O widmie słonecznem”, 
k tóra otwiera nowy kierunek astronomii, 
wskazując drogę do badań nad budową fi
zyczną ciał niebieskich, a której źródło zre
sztą płynie również z innych prac Newtona.

Obecnie wszakże mają nas zająć jedynie 
jego „Zasady matematyczne filozofii przy
rody”. Wspomnieliśmy powyżej, wiadomo 
zresztą każdem u, choćby najpobieżniej 
z dziejami nauki oswojonemu, że w książce 
tej wyłożone są praw a ciążenia powszech
nego; prace jego poprzedników doprowa
dziły już naukę do tej wysokości, na której 
najwyższa zagadka układu świata natar- 
czyAvie domagała się rozwiązania. Staro
żytni opracowali jednę tylko część mecha
niki, mianowicie naukę o równowadze sił 
czyli statykę, podstawy dynamiki położył 
Galileusz badaniami ntid spadkiem ciał, a roz
winął je  Huygliens teoryją wahadła i roz
biorem zadania o uderzeniu ciał; prawa K e
plera dawały materyja!, który rozjaśnić na
leżało: wszystek ten zasób wiedzy stanowił 
podstawę dla prac Newtona.

Na wszechnicach ówczesnych panowała 
fizyka K artezyjusza, sprowadzająca wielkie 
objawy przyrody do działania wirów; ruchy 
ciał niebieskich miały być utrzymywane 
przez wiry substancyi w wszechświecie ca
łym rozlanćj, które krążyły jedne około 
drugich, ja k  ruchy wirowe na wzburzo
nej powierzchni wody. Niejeden wszakże 
owych czasów myśliciel czuł niedostatecz
ność i niejasność takiego poglądu, okazywa
ła się potrzeba ujęcia ruchów planetarnych
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podobną, silą, jaka utrzym uje ciała na ziemi j  

i biegiem ich rządzi, to jes t siłą ciężkości. 
Od połowy też wieku X V II mnożą się na 
tem polu spekulacyje: Bullialdus rosprawia 
o przyciąganiu słońca, podobnież stara się 
Borelli tłumaczyć ruchy planet przyciąga
niem słonecznem i szybkością ich początko- : 
wą, H alley i Hooke tęż samą myśl rozważa
ją . Zasługa Newtona nie polega też zgoła 
na tem, ażeby pierwszy miał rzucić myśl 
o przyciąganiu ciał niebieskich, podał on 
tylko dowody matematyczne, że siła taka 
istotnie ruchami planet rządzi i wykazał 
tożsamość tćj siły z ciężkością ziemską: wy
starcza to do ugruntow ania jego chwały nie- 
śmiertelnój.

Legenda, przytoczona przez Pem bertona 
a rozgłoszona przez W oltera, opowiada 
o jab łk u  spadającem, które w r. 1666 New
tonowi nasunąć miało pierwszy pomysł o 
działaniu siły ciężkości; rzeczywiście, w li
ście pisanym do H alleya 14 Lipca 1686 r., 
przytacza Newton, że przed dwudziestu 
mniój więcej laty powziął pojęcie o działa
niu siły ciężkości w stosunku odwrotnym 
do kwadratów z odległości. Twierdzenie 
to, że siła ciężkości słabnie w stosunku od
wrotnym kwadratów z odległości, nasunąć 
się mogło łatwo, choćby przez analogiją do 
natężenia światła, przez rozważania zatem 
czysto gieometryczne, że działanie siły cięż
kości, roskładając się na powierzchnię kuli 
2, 3, 4 razy dalej zatoczoną, zatem 4, 9, 16 
razy większą, jest też w każdym jój punk
cie 4, 9, 16 razy słabsze. Nie na ujęciu 
przeto tej zasady polega cała trudność i gie- 
nijalność pomysłu Newtona, ale na ścisłem 
wykazaniu, że to taż sama przyczyna, która 
wywołuje spadek jabłka, utrzym uje też 
księżyc w obrocie jego dokoła ziemi, że to 
jedna i taż sama siła rządzi biegiem ciał na 
ziemię spadających i ruchem , brył plane
tarnych.

To stanowi przeto zasadniczą myśl nauki 
o ciążeniu powszechnem; przeprowadza ją  
Newton w rozdziale I, księgi III, § 4: „Księ
życ ciąży ku ziemi, ciężkość odchyla go od 
ruchu prostolinijnego i w jego drodze u trzy
m uje”.

Należy nam rozumowanie to przytoczyć; 
nader wszakże treściwy sposób wyrażania 
się Newtona i liczne odsyłacze do ustępów

poprzedzających nie pozwalają nam rzeczy 
tej dosłownie z książki Newtona powtórzyć; 
wywody te podamy przeto w formie nieco 
dostępniejszej.

Ciało spadające na ziemię przebiega 
w ciągu pierwszćj sekundy 5 metrów (p ra
wie). Od środka ziemi, który jest jakby 
siedliskiem pociągającej je  siły, jest ono 
w odległości jednego promienia ziemskiego; 
siła ciężkości działa w stosunku kwadratów 

| z odległości, gdyby więc ciało to znajdowa
ło się w odległości 2, 3, 4 promieni od środ- 

! ka ziemi, spadałoby wolniej, przebiegałoby 
w ciągu sekundy 4, 9, 16 razy mniej, ani
żeli wynosi powyższa droga 5 metrów. Gdy- 

[ by się znalazło w oddaleniu, w jakiem  się 
mieści księżyc, to jest w odległości 60 (oko
ło) promieni ziemskich, ulegałoby sile 

J 6 0 x 6 0  t. j. 3600 razy mniejszej i w ciągu 
j  pierwszćj sekundy zbiegłoby ku ziemi tylko 

o  5/ 3goo czyli '/ ;20 metra.
Księżyc nie spada wprawdzie na ziemię, 

niemniej jednak  powiedzieć możemy, że 
spada on wciąż ku ziemi; pod wpływem bo
wiem unoszącego go ruchu usiłuje on posu
wać się po linii prostej i w każdej chwili 
odbiegłby w kierunku stycznym do swój 
drogi, gdyby go właśnie przyciąganie ziem
skie nie odchylało od tćj linii stycznćj; gdy- 
by go nie ożywiał ruch jego własny, spadł
by rzeczywiście na ziemię, — gdyby go zie
mia nie przyciągała, pod wpływem swego 
ruchu usunąłby się od nas do nieskończono
ści; pod wpływem obu tych działań ani 
spaść na ziemię, ani odbiedz od niój nie mo
że, tocząc się bezustannie po drodze elipty
cznej dokoła ziemi. Ponieważ zaś księżyc 
obieg swój kończy w ciągu 27 dni 7 godz. 
43 min,, wiemy też, jaka część drogi przy
pada na jednę sekundę, a znana odległość' 
księżyca pozwala nam wreszcie obliczyć, 
o ile co sekunda księżyc się ku ziemi zbliża, 
o ile odchyla się od kierunku stycznego. 
Odchylenie to wynosi właśnie '/J2o metra, 
to jes t tyleż, ile wydał rachunek poprze
dzający. Siła utrzym ująca księżyc w jego 
biegu jest przeto tąż samą siłą, która powo
duje spadek ciał na ziemię, jest siłą przy
ciągania ziemi, siłą ciężkości. Całe to ro
zumowanie da się zupełnie odnieść i do bie
gu planet dokoła słońca, bylebyśmy pod ra 
chunek wzięli i masy bryl niebieskich, przy-
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ciąganie bowiem wzajemne zależy i od ma
sy działających na siebie ciał, jest propor- 
cyjonalne do ich mas, a odwrotnie pro- 
porcyjonalne do kw adratów  z odległości.

Liczby użyte w powyższym rachunku są, 
powtarzamy, przybliżone tylko. W  obli
czeniach Newtona nie w ystępują oczywiście 
późniejsze m etry, ale stopy ówczesne; nadto 
za jednostkę czasu przyjętą tam jes t nie se
kunda, ale minuta; przy tych jednostkach 
rachunek wykazuje, że księżyc powinien się 
ku ziemi od stycznej odchylać w ciągu mi
nuty  o 15 stóp przeszło. J a k  powiedzie
liśmy wyżej, przeprowadzić on miał ten ra 
chunek, według przytoczonego wyżej listu 
do H alleya, około roku 1666; z istotnego 
wszakże biegu księżyca na odchylenie to 
wypadło mu jedynie tylko 13 stóp, — nie
zgodność ta  między rachunkiem  a obserwa- 
cyją kazała mu ideę przezeń powziętą uw a
żać za błędną i skłoniła go do jój zarzuce
nia; zaprzątnięty był zresztą wówczas do- 
niosłemi swemi pracam i w dziedzinie opty
ki: w r. 1672 przesłał towarzystwu królew 
skiemu w Londynie rosprawę o rosszczepia- 
niu światła, a w załączonym przy niej liście 
do O ldenburga, sekretarza tegoż tow arzy
stwa, przytacza, że pierwsze początki tego 
odkrycia przypadają na rok 1666. Oba za
tem największe odkrycia Newtona współ
cześnie niemal w potężnym tym umyśle za 
błysły,— miał on wtedy lat dwadzieścia trzy.

Do pomysłów swych o sile ciężkości wró
cił Newton dopiero w r. 1682, gdy na posie
dzeniu towarzystwa królewskiego dowie
dział się o rezultatach nowego pomiaru po 
łudnika ziemskiego, dokonanego przez P i- 
carda w r. 1671. Był to pierwszy dokła
dny pom iar ziemi i wydał daleko pewniej
szą wartość na długość promienia ziemskie
go, aniżeli znana poprzednio, a tem samem 
i odległość księżyca od ziemi dała się do
kładniej wyrazić w liczbie promieni ziem
skich. Na podstawie tak poprawionych je 
dnostek podjął Newton znowu dawniejszy | 
swój i-achunek, a tym razem okazało się, że 
odchylenie księżyca od stycznej w ciągu m i
nuty wynosi rzeczywiście nieco więcej nad 
stóp 15, zgodnie z rachunkiem  podjętym na 
podstawie przypuszczenia o tożsamości sity 
ciężkości z silą działającą na księżyc. Opo
wiadają, że gdy przed zupełnem jeszcze I

ukończeniem rachunków zdobył przekona
nie o rzetelności wielkiego swego odkrycia, 
uległ tak silnemu wzruszeniu, że doprowa
dzenie do końca obliczeń pozostawić musiał 
swym przyjaciołom.

Opowiadanie takie o losach odkrycia New
tona podaje mianowicie Robison, profesor 
fizyki w Edym burgu w końcu zeszłego s tu 
lecia, — prawdopodobnie jednak, jak  tw ier
dzi Rosenberger w swój historyi fizyki, są 
tu przynajm niej daty niezupełnie ściśle 
przytoczone, rezultaty bowiem pom iarówPi- 
c a rd a ju ż  w r. 1675 ogłoszone były w „Phi- 
losophical Transactions”, musiały przeto 
być znane uczonym angielskim.

Współcześnie z Newtonem mechaniką ru 
chów niebieskich zajmowali się i inni zna
komici uczeni angielscy, H ooke ,W ren iH al- 
ley. Ten ostatni napotkał w rachunkach 
swych trudności, których pokonać nie mógł, 
i w r. 1683, zeszedłszy się z Hookem, zapy
tał go o te zadania w obecności W rena. 
Hooke, sekretarz towarzystwa królew skie
go, człowiek wielkiej nauki, ale zarozumia
ły i zawsze pewny siebie, charakteru za
wistnego i kłótliwego, oświadczył, żc na za
sadzie atrakcyi potrafi wyjaśnić wszelkie 
ruchy niebieskie i oznaczyć drogi planet, 
do wyłożenia jednak  swych metod nie dał 
się nakłonić. Natomiast, gdy H alley w Sier
pniu 1864 r. odwiedził Newtona w Cam
bridge, znalazł tam, o co pytał Hookea 
i więcój, aniżeli mógł oczekiwać. Halley 
starał się nakłonić Newtona do natychm ia
stowego ogłoszenia jego prac, dopiero 
wszakże w K w ietniu 1686 roku przesłał on 
zupełnie wykończony rękopis towarzystwu 
królewskiemu. Hooke przeciw temu dzie
łu  natychm iast wystąpił zawistnie, u trzy
mując, jakoby Newton skorzystał z jego 
pomysłów i osiągnięte przezeń rezultaty po
dał za swoje. Na oskarżenie to odpowie
dział Newton wyżej ju ż  przytoczonym li
stem do H alleya z 20 Czerwca 1686, w któ
rym  ze swój strony Hookea o plagijat ob
winia. Wreszcie książka, nakładem towa
rzystw a królewskiego i staraniem H alleya, 
wydrukowaną została w M aju 1687 roku. 
P rzyjrzeć jój się tu możemy wszakże w spo
sób tylko pobieżny. S. K.

(dok. uasł.)
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BOJOWNIK 

MACHETES PUGNAZ (L.)

P tak  ten jest jednym  z najosobliwszych 
i najoryginalniejszych ptaków , nietylko 
w naszej faunie, ale i w całym rzędzie pta
ków brodzących. Należeć on powinien do 
plemienia Biegusów (Tringinae), nie zaś do 
Brodźców (Totaninae), do których jes t czę
sto niewłaściwie zaliczany przez wielu 
współczesnych nam ornitologów.

Bojownik, powszechnie u nas batalijonem 
lub kapłonkiem zwany, dość je s t pospoli
ty w naszych stronach i dobrze znany my
śliwym wschodnich, bagnistych okolic kraju  
i Polesia, lecz w wielu okolicach rzadki 
i prawie nieznany lub nieodróżniany od 
wielu innych ptaków brodzących.

Najcharakterystyczniejszą właściwością 
bojownika są ozdoby piórne i skórne, któ- 
remi się przyodziewa, a mianowicie samiec 
w porze godowej. W  innych porach roku 
wszystkie te ptaki obu płci są mniej więcej 
do siebie poĄobne i mają bardzo skromną 
odzież, zbliżoną do ubarwienia biegusów. 
W  początku wiosny samce przybywają już 
do nas z ozdobnemi piórami, w znacznej 
części rozwiniętemi, które na miejscu dora
stają i wyrównywają się. Główną część 
tych ozdób stanowi tarcza obszerna, czyli 
tak zwany kołnierz, okrywająca całą przo
dową stronę szyi aż do piersi, złożona z dłu
gich i sztywnych piór w wierzchołku poza- 
ginanych i rosstrzępionych i rodzaj kaptu
ra na potylicy, utworzonego z piór także 
dość długich i sztywnych, ułożonych w dwie 
szerokie klapy w wierzchołku zaokrąglone 
i przedzielone między sobą dość głęboką 
szczerbą. Prócz tych głównych piór godo
wych wyrastają im pióra dodatkowe na ple
cach i barko wkach, na piersiach i na bokach 
brzucha. Na innych częściach ciała zosta
ją  dawne pióra. Ozdoby skórne występują 
w kształcie brodawek różnokolorowych na 
całym przodzie twarzy, dość gęsto wystają
cych ponad piórkami tę część ciała pokry
waj ącemi.

P ióra te godowe nadają ptakowi postać
0 wiele okazalszą, aniżeli miał przedtem,
1 zmieniają zupełnie jego fizyjognomiją. Ca
ła szyja i głowa przybiera kształty odmien
ne i w tym to stanie samiec tak się różni od 
samicy, że na nieznających go sprawia wra
żenie innego zupełnie ptaka, tembardziej, 
że różnica wielkości osobników obu płci 
jest w tym gatunku daleko większa, aniżeli 
różnica międzypłciowa w innych ptakach.

Tarcza szyjna jest do pewnego stopnia 
ruchoma, ptak dowolnie ją  nastawia, zasła
niając nią cały przód ciała, kap tur zaś po
dnosi się ku górze na podobieństwo obszer
nych uszów, ku tyłowi skierowanych; tak 
tarcza jak  i kaptur przyłożone do ciała zna
cznie zmniejszają powierzchnię, mimo to je 
dnak grubość szyi i w takicm położeniu jest 
niezwykłą i zawielką do ogólnej wielkości 
ptaka. Upierzenie to szyi i potylicy przed
stawia pewne podobieństwo do zwykłego 
upierzenia tych części u bąka, u którego 
pióra na przodzie szyi są długie, sztywne 
i do pewnego stopnia ruchome, a na potyli
cy tworzą kap tu r bez środkowego wycięcia, 
tylna zaś strona szyi pokryta jest tylko pu- 
chowemi obrzedniemi piórkami.

Ozdoby te, same z siebie osobliwe, są jesz
cze osobliwszemi dla najrozmaitszych kolo
rów i różnorodnych kombinacyj, tak dalece, 
że trudno znaleść dwa okazy, któreby do 
siebie były zupełnie podobne. Barwa ogól
na kołnierza i kaptura bywa czarna z po
łyskiem granatowym lub fijoletowym, cyna- 
monowo-ruda, blado-rudawa, biała, masło- 
wata lub szara; jednolita lub upstrzona prę
gami albo też rozmaitego kształtu plamka
mi innego koloru. Rozliczne te barwy 
przedstawiają rozmaite kombinacyje na róż
nych częściach ozdób, tak np. u jednych 
tarcza i kap tur są jednakowego koloru, gdy 
u innych przy białej tarczy kaptur jest 
czarny lub rudy, przy czarnej tarczy rudy 
lub biały, przy rudej tarczy czarny lub bia
ły; przy plamistej tarczy najczęściej kaptur 

i jednobarw ny, rzadziej plamisty; czarna tar- 
| cza lub rudawa bywa także mięszana z bia- 
i łemi piórami bez ładu rozrzuconemi. D o

datkowe pióra na karku, plecach i spodzie 
ciała najczęściej są czarne, mniej lub więcej 
zgęszczone, rzadko rude i to tylko przy ru 
dych tarczach, przy tarczach białych bywa-
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ją  także niekiedy białe z małą. przymięszką 
czarnych i t. d. Dodatkowe pióra na p le
cach są także rozmaicie upstrzone.

Brodaw ki twarzowe najczęściej są żółte 
różnych odcieni, od bladego do mocno po
marańczowego, rzadsze są czerwone, cieli
ste, niebieskawe lub sine; u każdego osobni
ka zawsze jednobarwne. Nogi przybierają 
także rozmaitą barwę, najczęściej są żółta- 
wo-cieliste, rzadziej pomarańczowe, żółte, 
sine lub szarawe.

Ozdoby samicy są daleko skromniejsze, 
ograniczają się bowiem na niewielkiej ilo
ści czarnych piórek dodatkowych na spo
dzie ciała, zacząwszy od szyi i pewnej licz
by piórek nieco odmiennych na płaszczu; 
kołnierza, kaptura ani kolorowych broda
wek wcale nic mają. Trafiają się jednak , 
lubo bardzo rzadko,samice w porze godowej 
przedstawiające lekkie ślady kołnierza, 
ograniczające się na niewielkiej liczbie pió
rek  odmiennych od otaczających,nieco dłuż
szych i porosstrzępianych, ustawionych 
w kilka kępek po bokach szyi, odstających 
nieco od powierzchni otaczającego upierze
nia. Takie okazy są wyjątkowe i nadzwy
czaj rzadkie; raz tylko udało mi się zabić 
taką samicę w Sosnowicy pod Parczewem  
i nigdzie nie znalazłem w literaturze 
wzmianki o podobnym egzemplarzu.

Właściwości bijologiczne bojownika są 
niemniej charakterystyczne i oryginalne. 
W e wszystkich ruchach i zachowaniu się 
ptak ten okazuje usposobienie flegmatycz
ne i spokojne, wielkie pod tym względem 
przedstawiając powinowactwo do biegusów. 
Chód ptaka jest powolny, przechadza się 
głównie w miejscach wilgotnych, niegęste- 
mi trawam i pokrytych, krokiem powolnym, 
nie ukryw ając się w nich starannie, lubi na
wet wychodzić często na miejsca odkryte. 
Człowieka niezbyt się obawia i często daje 
się bardzo blisko podchodzić. Lot jego jes t 
dosyć szybki, równy i cichy. Wogóle jest 
milczący, głos wydaje stłumiony, podobny 
do krótkiego, głuchego chlapnięcia, w rzad
kich odstępach powtarzanego.

Oryginalne jes t tokowanie batalijonów, } 
niepodobne zupełnie do tokowania innych j  

ptaków brodzących, ja k  np. dubeltów lub j 
słomek, a tem bardziej odmienne od toko- j  

wania ptaków grzebiących, tak samo ja k  I

one wielożennych. W krótce po przybyciu 
na błota lęgowe samce obierają miejsca 
uprzywilejowane na toki, zwykle od wielu 
lat używane, jeżeli ich okoliczności miej
scowe nie zmieniły. Takiemi placami toko- 
wemi jest jakiś szczupły kawałek wybrzeża 
spławiastego na brzegu jeziorka położonego 
wśród błota, podobna wysepka spławiasta 
przy brzegu jeziorka, brzeg jakiegoś rowu 
przy rozlanym zalewie, lub też pobrzeże ka
łuży wśród bagna. Na każdem błocie lęgo- 
wem jes t takich toków conajmniej dwa, 
a na błotach rozleglej szych bywa ich po 
kilka, oddalonych od siebie o pół wiorsty 
lub więcój.

Około 10 M aja rospoczyna się w naszych 
stronach tokowanie batalijonów, trwające 
każdego dnia od rana do wieczora. Samce, 
mające już w tym czasie wszystkie ozdoby 
godowe całkowicie rozwinięte zlatują się na 
place tokowe małemi gromadkami lub po- 
jedyńczo; zasiadłszy, nastawiają kołnierze, 
stają jeden naprzeciw drugiego jak  dwa ko
guty bojowe, w postawie poziomo nachylo
nej i zaczynają najkomiczniejsze walki. 
Skaczą do siebie jak  koguty, uderzają się 
wzajemnie nogami i dziobem, często jeden 
drugiego powali na ziemi, nasiądzie i przez 
czas dość długi tratuje. Wszystko to odby
wa się bardzo cicho, bez wydawania żadne
go głosu. Walki te są jednak niewinne, 
gdyż ptak ten niema żadnych oręży, które- 
miby mógł szkodę przeciwnikowi zadawać, 
conaj więcój jeżeli mu kilka piórek wysku
bie. Podczas tych walk niektóre stoją obok 
spokojnie i zachowują się zupełnie obojętnie, 
a są chwile, gdy wszystkie naraz ustają. Do 
tego zgromadzenia przybywają cocliwila in- 

I ne, a inne znowuż odlatują na inne toki,
| tak, że ciągle jes t ruch widoczny między te- 

mi placami. Gdy w odległości postrzegą 
przelatujące samce lub samice mają zwyczaj 
podskakiwać dla wskazania im zbiorowiska, 
tamte zobaczywszy te ruchy skręcają ku 
nim i obok zasiadają. Samice przylatują 
także pojedyńczo, lub małemi gromadkami, 
a niekiedy razem z samcami, niedługo j e 
dnak zabawiają, każda osobno z samcem 
odlatuje na stronę i dosyć daleko ciągnie.

Przez cały czas trw ania tych toków aż 
do pierwszych dni Czerwca traw a w tych 
miejscach jes t zupełnie wydeptana, po czem
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można je rospoznać, piórka zaś z walczą- | 
cych wyskubywane inne ptaki na gniazda 
uprzątają,.

Samice rospraszają się na różne strony 
dla zakładania gniazda, w miejsca po więk
szej części lekko traw iaste i niezbyt wilgo
tne, gdzie po kępkach bespiecznych od za
lewu ja ja  wysiadują, częścią w bliskości to
kowiska, a po większćj części w znacznem 
od niego oddaleniu. Niektóre nawet wy
noszą się na okoliczne oddzielne mniejsze 
błotka, gdzie wcale niema tokowisk.

Samica siedząca na jajach rzadko się da
je  blisko zejść na gnieździe człowiekowi, 
chyba, że ja ja  są ju ż  mocno zasiedziane; 
zwykle opuszcza je  niepostrzeżenie, ucieka 
na stronę, zrywa się w pewnej odległości 
i, przelatując w różne strony dość nisko po
nad trawą, wydaje od czasu do czasu głos 
krótki, chrapliwy w rzadkich odstępach 
powtarzany, często przysiada na ziemi 
i przechadza się między traw ą, nieukryw a- 
ją c  się w niój wcale. Nigdy nie naciera 
tak gwałtownie ja k  brodźce, nawet przy m a
łych pisklętach. Gdy dzieci dorastają i za
czynają podlatywać, matka prowadzi je  na 
brzeg błota dotykający do pól uprawnych, 
dość wilgotny, gdzie się zwykle zbierają ra 
zem rodziny dorastające brodźców i rycy- 
ków i razem w tem towarzystwie przeby
wają do czasu zupełnego wykształcenia się 
do podróży. Następnie wkrótce opuszcza
ją  całkowicie błota lęgowe.

Samce po skończonem tokowaniu znikają 
z błot lęgowych i wynoszą się z całej okoli
cy na porę zrzucania wszystkich piór ozdo
bnych. W naszych stronach wcale ich w tej 
porze nie widać.

W  czasie jesiennych przelotów batalijony 
rzadko się trafiają po błotach krajowych, 
częściej można widywać ich stadka ponad 
zalewami; są  jednak  lata, w których ciągi 
ich jesienne są daleko obfitsze i długo trw a
jące, wszędzie po łąkach wilgotnych i bło
tach spotyka się je  rosproszone i blisko 
człowiekowi dotrzymujące, tak dalece, że i 
kto chce, mógłby ich dosyć nastrzelać. Nie 
są jednak ponętne dla naszych myśliwych, 
albowiem mięso ich, tak ja k  wszystkich pta- j 
ków zwanych powszechnie kulikami, jest | 
mało cenione. Na takich jesiennych cią
gach spotyka się tylko młode ptaki i rzad- j

ko stare samice, samca zaś starego nigdy 
mi się spotkać w tej porze nie zdarzyło. Na 
przelocie wiosennym rzadko batalijony za
padają na błotach nielęgowych, trafiają się 
jednak wyjątki, ja k  mi to świeżo opowia
dał jeden z litewskich myśliwych, że wi
dział jednego razu na wiosnę całe błotko, 
dosyć obszerne, pokryte literalnie wędro- 
wnemi batalijonami, których tam były ty 
siące.

U ladysław Taczanowski.

KWIATY
1 KWIATOSTANY KCGNU.

Jakkolwiek klon już oddawna stanowi 
przedmiot badań wielu botaników, kwesty- 
ja  budowy jego kwiatów nie została jeszcze 
w zupełności rosstrzygniętą. W edług Lin- 
neusza, klon pospolity przedstawia roślinę 
mięszanopłciową, t. j . posiada kwiatki je - 
dno- i dwupłciowe. Te ostatnie, mianowi
cie kwiatki dwupłciowe, nazywa W ahlen- 
berg neutralnemi, posiadają bowiem według 
jego badań zmarniałe, nigdy nasienia nie 
produkujące zawiązki, pylniki zaś otwierają 

j  się tylko wyjątkowo. Neilreich znowu 
j  utrzymuje, że kwiatki klonu pospolitego 

mogą być albo wyłącznie męskie albo też 
| wyłącznie obupłciowe i oba te rodzaje kwia- 
j  tów znajdują się najczęściej na różnych 
| okazach; kwiatów wyłącznie słupkowych 
I klon pospolity, według Neilreicha, nie po

siada. Nakoniec H . Muller i Buchenau 
uważają klon pospolity za roślinę oddziel- 
nopłciową, a zatem mającą kwiatki męskie 
i żeńskie na jednym  okazie umieszczone.

Powyższa różnica zdań w kwestyi podzia
łu płci u klonu pospolitego zniewoliła prof. 
W ittrocka do przedsięwzięcia nowych po
szukiwań, których rezultaty zostały przed
stawione towarzystwu botaników w Stok- 
holmie. Poszukiwania swoje rospoczął W it- 
trock wiosną roku 1883 nad klonem pospo
litym  w okolicach Stokholmu. Zgodnie z po
glądami H. M ullera i Buchenaua, znalazł 
autor tylko kwiatki męskie i żeńskie. Z mor-
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fologicznego punktu widzenia rospatrywa- 
ne, przedstawiają, się kw iaty żeńskie jako  
obupłciowe, posiadają bowiem oprócz słup
ka jeszcze osiem pozornie dobrze rozw inię
tych pręcików, pylniki ich jednak się nie 
otwierają, jakkolw iek posiadają pewną, nie- I 
wielką wprawdzie, ilość pyłku kwiatowego, j  

Od pręcików kw iatków  męskich różnią się 
wspomniane pręciki tem, że są znacznie I 
krótsze. Po zapłodnieniu, które się natu
ralnie uskutecznia zapomocą obcego pyłku, 
okwiat się zamyka, ochraniając w ten spo- j  

sób rozw ijający się owoc.
Co się tyczy kwiatków męskich, to oprócz j 

8 pręcików posiadają jeszcze szczątki słup
ka niefunkcyjonującego. Ciekawą jest rze
czą, żc i tu po otwieraniu się pylników 
okwiat się zamyka naokół pustych pręci
ków, co jes t bezwątpienia pozostałością j  
odziedziczoną, niemającą obecnie dla rośli- | 
ny żadnego znaczenia, a ważną w swoim 
czasie, kiedy kw iatek posiadał dobrze roz
winięty i czynny słupek. Obecnie bowiem 
istnieje w nauce przekonanie, że kwiatki je - 
dnopłciowe rozwinęły się drogą naturalne
go doboru z kwiatków obupłciowych przez 
stopniowe zanikanie jednego z organów 
rozrodczych. K w iatki zatem obupłciowe 
uważane są za prostsze, mniej doskonałe 
aniżeli kwiaty jednopłciowe. U klonu wła
śnie zanikanie jednego z organów rozrod
czych postępuje wciąż, do zupełnej wszakże 
atrofii jeszcze nie doszło.

Co się tyczy względnego położenia obu 
tych rodzajów kwiatów w kw iatostanie klo
nu, spostrzeżenia W ittrocka wykazały sto
sunki daleko bardziej skomplikowane, aniże
li można było przypuszczać. W edług okre
ślenia Eichlera kw iatostan klonu pospolite
go przedstaw ia baldaszkogron z kwiatkiem 
wierzchołkowym, siedzącym na osi głów
nej. K w iatek ten przedstawia pierwszą gie- 
neracyją, następne gieneracyje siedzą na 
osiach pobocznych, pomiędzy któremi od
różniamy znowu oś poboczną pierwszego 
rzędu z kwiatkiem drugiej gieneracyi, oś 
poboczną drugiego rzędu z kwiatkiem  trze
ciej gieneracyi i t. d. W  większej części 
kwiatostanów najpierw  rozwijają się kw iat
ki żeńskie, kwiatki zaś następnych gienera- 
cyj są prawie bez wyjątku męskie. W  kwia
tostanach drugiego typu znajdujemy stosu

nek wprost odwrotny, t. j .  najpierw  rozwi
ja ją  się kwiatki męskie, później zaś żeńskie. 
Kwiatostany trzeciego typu składają się wy
łącznie z kwiatów męskich. Do typu czwar
tego zalicza W ittrock takie kwiatostany, 
w których się najpierw rozw ija kwiat mę
ski, kwiaty zaś następnych gieneracyj są 
w części męskie, w części zaś żeńskie. N aj
rzadziej występuje typ piąty, gdzie kwiato
stany składają się wyłącznie z kwiatów 
żeńskich.

R ospatrując bliżej kwiatki typu p ierw 
szego, drugiego i czwartego, W. zauważył, 
że zupełny rozwój kwiatów jednego kw ia
tostanu następuje niejednocześnie, co unie
możliwia zapłodnienie w obrębie jednego 
i tego samego kwiatostanu, gdy bowiem 
kw iatki męskie dochodzą zupełnego rozwo
ju , natenczas kw iatki żeńskie są albo zam
knięte, a zatem ju ż  zapłodnione, albo też 
są jeszcze nierozwinięte, a zatem pyłek 
kwiatowy sąsiedniego kwiatka męskiego po
zostaje bez wpływu. Taki stosunek sprzy
ja  krzyżowaniu się kwiatów różnych kwia- 

j  tostanów lub nawet oddzielnych osobników. 
Przystosowanie to okazuje się wielce poży- 
tecznem dla rozwijającego się zarodka, na
daje mu bowiem, ja k  to wykazał Darw in, 
cechy zapewniające mu zwycięstwo w wal
ce o byt.

Z powyższych badań, sprawdzanych jesz
cze w iatach 1884 i 1885, wynika ogólne p ra 
widło, że wszystkie kwiatostany jednego 
drzewa należą do jednego z przytoczonych 
typów. W yjątkowo tylko zdarza się, że je 
dno drzewo posiada dwa lub trzy różne ty
py kwiatostanów. Nadto jeszcze każde 
drzewo co rok stale jednakow e wytwarza 
kwiatostany.

Na zasadzie powyższych danych wypada, 
że kw iaty klonu pospolitego powinny być 
rospatryw ane z dwojakiego punktu widze
nia: fizyjologicznego i morfologicznego. Ze 

| stanowiska fizyjologicznego kwiaty klonu 
pospolitego są jednopłciowe, albowiem ża
den kwiat nie je s t zdolnym do wytwarzania 

| obu pierwiastków płciowych naraz, t. j. pył- 
| ku kwiatowego i ja jk a , lecz produkuje stale 

albo jedno albo drugie. Również nie jest 
klon pospolity ani wyłącznie rozdzielno- 

| płciowym, ani też wyłącznie oddzielnopłcio- 
wym, napotykają się bowiem zarówno pier-
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wsze jakoteż drugie. Jeżeli zaś będziemy 
rospatrywać klon zwyczajny ze stanowiska 
czysto morfologicznego, to kwiaty jego na
leży zaliczać, według terminologii Linneu- 
sza do obupłciowych. D la oznaczenia obu- 
płciowości morfologicznej niepołączonej 
z obupłciowością fizyjologiczną, jak  to ma 
miejsce u klonu pospolitego, właściwym 
byłby, według naszego zdania, termin — 
obupłciowość pozorna.

tostanów istnieją również w Budapeszcie 
i że inne typy nie występują tu wcale. Da
leko rzadsze są tu wszakże osobniki o kwia
tach wyłącznie męskich, co się <k wyjaśnić 
tem, że w Sztokholmie drzewa takie rosną, 
głównie na gruncie suchym, jałowym, wia
domo zaś, że niedostateczne odżywianie 
wpływa właśnie na większą produkcyją płci 
męskićj ').

Sprawdzając powyższe dane na gatunku

K arta nieba na miesiąc Czerwiec.

Korzystając z pobytu swego w Budapesz
cie wiosną 1885 r., miał W ittrock sposobność 
przekonania się, że mimo znacznej odległo
ści i różnicy w klimacie zachodzą tu te sa- j  

me stosunki budowy i rozmieszczenia kwia- i 
tów klonu pospolitego, jakie obserwował j 
w Skandynawii. Jako rezultaty swoich spo
strzeżeń, podaje W ittrock, że wszystkie na
potykane przezeń w Stokholmie typy kwia- ’

Acer campestre, bardzo rospowszechnio- 
nym w górach, leżących ku zachodowi od 
Budapesztu, znalazł autor takież same sto-

')  Zob. S. Grosglika: O przyczynach powstawania 
pici u człowieka, zwierząt i roślin. (W arszawa, 
188ł).
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sunki, z czego wnosi, że przytoczone liczby 
wyrażają, zapewne ogólne praw o dla podzia
łu  płci u klonu zwyczajnego i pokrewnych 
mu gatunków.

M iędzy gatunkam i klonu znajdują się 
również niektóre rozdzielnopłciowe, t. j- 
gdzie kwiaty męskie i żeńskie występują na 
dwu osobnych okazach tegoż samego gatun
ku. Z tych autor obserwował A cer Ne- 
gundo, powszechnie w Budapeszcie hodo
wany i znalazł, że stosunek osobników m ę
skich do żeńskich wynosi 109,8:100.

Ze względu na rospowszechniające się 
w kra ju  naszym obserwacyje fitofenologi- 
czne byłoby pożądanein, ażeby zajmujący 
się podobnemi spostrzeżeniami zwracali 
uwagę na zjawiska, opisane w niniejszym 
artykule.

S. Orosglik.

AKADEMIJA UMIEJĘTNOŚCI
W  K R A K O W IE . '

Posiedzenie publiczne akademii dnia 21 Maja 
1887  roku.

Corocznie w Maju, według statutu, odby
wa się posiedzenie publiczne pełnej akade- | 
inii, t. j .  połączonych wszystkich trzech jój 
wydziałów. Dostojnicy tój instytucyi mówią 
o działalności akademii w roku ubiegłym 
wogóle, lub szczegółową z ruchu naukow e- j  

go i administracyjnego zdają sprawę —i to 
jest, oficyjalnie rzecz biorąc, główną częścią 
w programie owego posiedzenia. Grlównym 
jednak  od r. 1873, dla licznie na nie zbiera
jącej się zwykle publiczności inteligentnej, 
momentem jes t odczyt naukowy, który na 
takicin posiedzeniu ma jeden  z członków 
akademii. D otąd przeważnie odczyty owe , 
były treści historycznej lub z zakresu na
ukowych badań literackich. Raz tylko w r. 
1880 prezes M ajer mówił „O stuletniein J 
życiu w krajach  polskich.” D rugi więc do
piero odczyt przyrodniczy na publicznych 
je j posiedzeniach miał teraz profesor Rosta
fiński.

W szystko, co bywa wygłaszane na publi- 
cznem posiedzeniu akademii, wraz z dołą

czeniem szczegółowych rachunków, prze
druków  ważniejszych dokumentów, spisu 
członków wydziałów i stałych komisyj aka
demickich i t. d., stanowi treść wydawni
ctwa akademii, noszącego ty tu ł ,.Rocznik 
zarządu akademii umiejętności.”—Ze wzglę
du na przedmiot, podamy tu  szczegółowiej, 
niż się czynić zwykło, treść odczytu prof. 
Rostafińskiego, a zarazem pokrótce opowie
my przebieg całego tego posiedzenia publi
cznego.

Zagaił je  zastępca protektora akademii, 
A lfred lir. Potocki, b. prezes ministeryjum 
austryjackiego (protektorem jest arcyksiążę 
K arol-Ludw ik), z żalem wspominając zmar
łych członków", Kalinkę i Kraszewskiego, 
a zaznaczając, iż taka właśnie, jak  akade- 
mija, instytucyja zapobiega nieszczęściu, j a 
kiem byłaby „przerwa wysokich naukowych 
tradycyj, zmarnowanie ziarna, rzuconego 
dłonią tych, co sami niestety plonu dopilno
wać nie mogli.” Z obszernej odpowiedzi 
prezesa Józefa M ajera, podniesiemy prócz 
zaznaczenia, iż akadcmija wstępuje w 15-ty 
rok swego istnienia, następującą myśl: 
„...w miarę trudności, większa staje się za
sługa; każdy krok postępu, każda zdobyta 
praw da, każdy szczegół, dorzucony do skarb
nicy wiedzy, większego wtenczas nabiera 
uroku i sprowadza tę błogość zadowolenia, 
k tó ra niepomału wynagradza poniesione 
trudy. K toby na cenę tego zadowolenia za
patryw ał się inaczej, niech nie rości sobie 
prawa do kapłaństw a w naukowym zawo
dzie. Słuszna zapewne, ażeby obok owej 
idealnie pojętej nagrody, nie brakło też 
i więcej realnej, jakiej wymagają potrzeby 
życia i stosunki społeczne; gdzie przecież ta 
ostatnia nie może być wymierzona w nale
żytym stosunku, a gdzie prócz tego nie wy- 

! starczałaby pierwsza, tam niechże obu do
pełni myśl, że jes t to ofiara pracy, którą 
składa się społeczeństwu. Gdzież zaś więcej, 
niż u nas, ofiara taka staje się konieczną?” 
Z kolei sekretarz gieneralny, obecnie rektor 
uniw. Jagiell., Stanisław hr. Tarnowski, 
odczytał sprawozdanie z ruchu adm inistra
cyjnego i naukowego akademii w r. l88°/r. 
Scharakteryzowawszy działalność naukowy 
i publiczną zmarłych członków, Altha, K a
linki, Żebrawskiego, Kraszewskiego, oraz 
członków nadzwyczajnych K irkora i Zybli-
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kiewicza,. mówił następnie o załatwieniu 
kilku spraw, przez sejm lub władze rządo
we powierzonych, zastanowił się szczegóło
wo nad działalnością wydziałów i wszyst
kich komisyj akademickich, dokonanemi 
wydawnictwami i t. d. Z dobitnego zakoń
czenia tego sprawozdania możemy tu p rzy
toczyć następujący ustęp, charakteryzujący 
poglądy wszystkich, co bliżej zastanawiają, 
się nad dotychczasowemi zapisami prywa- 
tnemi dla akademii: „...składane coraz czę
ściej w naszych rękach i kasach fundusze 
dowodzą, że ludzie mają do akademii zaufa
nie i dla nićj szacunek, ale mniej czują, po
trzebę popierania bezpośrednich jej celów. 
Obierają ją  za rozdawniczkę i szafarkę po
mocy, jaką. chcą. świadczyć ludziom odda
nym nauce, czem rzeczywiście i tej pośre
dnio pomagają, ale akademii, jako takiej, 
nie daje to możności szerszego, energiczniej
szego działania.”

Następnie członek, czynny, prof. Józef 
Rostafiński, odczytał rozprawę p. t. „ P o l
s k a  z c z a s ó w  p r z e d h i s t o r y c z n y c h  
p o d  w z g l ę d e m  f i z y j  o g r a f i c z n y m  
i g o s p o d a r s k i m , ” którą postaramy się 
streścić.

P relegent zaczął od zaznaczenia, że rozpo
wszechnione jest mniemanie, jakoby w da- j 

wnych czasach cała Polska była zalesiona ! 
i jakoby zdobywano role przez karczowanie 
lasów. Oba te pojęcia obala szczegółową J 
argumentacyją. Badanie powierzchni wy
kazuje, iż w nizinie, rozciągającej się na 
północ od linii: Siedlce, Rawa, Łódź, Bole
sław na Śląsku, Drezno, znajdują się trzy 
kotliny: powszechnie znane błota pińskie, 
mazowiecka i wielkopolska, a ta ostatnia 
jest na zachód otw arta aż do Niderlandów. 
Kotliny mazowiecka i wielkopolska, średnio 
biorąc, są głębsze od błót pińskich, a w przed
historycznych czasach były z pewnością bez
leśne, co także wynika nietylko z dzieł P li
niusza, ale i z kroniki Helmolda. Istnieje 
zaś cały szereg dowodów, że Wielkopolska 
dopiero w historycznych czasach została { 
zalesiona; najwięcej miała ona lasów w koń- | 
cu X V III  stulecia. — Rzeki były szerokie, 
średnio 10 razy szersze niż obecnie, jak  to 
wykazują badania osadów przedhistory
cznych po obu brzegach. W ody w nich 
zwykle płynęły spokojnie, a podczas wyle

wów obejmowały bardzo szerokie obszary, 
porywały nawet wyspy z ich miejsc. W yle
wy te użyźniały kotliny.—W racając do la
sów, prelegent prostuje wyobrażenia histo
ryków, jakoby nadgraniczne puszcze inaczej 
wyglądały niż lasy wewnątrz kraju. W o- 
wych puszczach tylko ludzi nie było w tych 
dawnych czasach. Takich puszcz dziś p ra 
wie niema. Ówczesne lasy i puszcze były to 
gaje mięszane, t. j. były w nich tak drzewa 
iglaste, jak  i liściaste. Tylko gospodarstwo 
ludzkie, przez wycinanie najużyteczniej
szych właśnie drzew, sprawiało, że one przy
bierały jednostajność dzisiejszych lasów.— 
Prelegent odróżnia na nizinach gaje błotne 
i gaje żóławne (t. j .  na miejscach, ulegają
cych zalewom). W tamtych przeważały ol
szyna i topola, w tych zaś była większa ro
zmaitość, bujniejsze podszycie krzewami, 

j zwłaszcza leszczyny. — Gaje na nizinach 
szły wąskieini stosunkowo pasami na m iej
scach wyższych między dolinami kotliny; 
błotne naturalnie nad rzekami. Wszędzie 
one przechodziły w torfowiska i błota.— 
Opisując torfowiska, prelegent zaznacza, że 
na nich sadowi się tylko brzoza i sosna. Gdy 
torfowisko zamarło, brzozy i sosny, zają.w- 
szy teren, wyrastają, w bujny gaj. T orf ma 
nazwę: borowina, torfowisko: bór; stąd to 
na gaje przechodzi nazwa bór.—Błota, jak  
dziś na Pińszczyźnie, były to bujne, ale 
kwaśfte łąki, na mniej przepaścistych miej
scach porosłe kępami wierzbiny. Tam zaś, 
gdzie woda wypływała na ich powierzchnią, 
powstawał jednostajny zarost trzciny, sito
wia i wiszu.— Przechodząc do Małopolski, 
stwierdza prelegent, że w niej gaje rzeczy
wiście przeważały. Różniły się one od tam 
tych gajów, nizinnych, obecnością cisu, mo
drzewia i buku, które to drzewa także ku 
północy, szlakiem między kotlinami mazo
wiecką i wielkopolską, szły na dzisiejsze tak 
zwane pruskie pojezierze.—Ten ustęp o za
lesieniu kończy prelegent wzmianką, że 
w całej Polsce w pieśniach ludowych w y 
stępuje jaw or (dziś drzewo tylko górskie) 
i kalina, jako  uosobienie chłopca i dziew
czyny, co także przemawia za tem, że lasy 
były mięszane i wilgotne.

Cała ówczesna flora jest przeważnie florą 
miejsc moczarowatych i bagnistych. Z ro
ślin, dziś będących przy siedzibach ludz-
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kich, na uprawionej glebie, b rak  wtedy w ie
lu. Między innemi niema zapewne b ła
watka (przybył później z Sycylii) i pospoli
tych teraz maków. — W  ustępie o faunie 
prelegent mówi o zaginionych lub ginących 
zwierzętach. W ogóle mówiąc, w M ałopol- 
sce było ich więcój, ale łosie, w ydry i bo- 
bry były na nizinie północnej pospolitsze.— 
K lim at nie był ani tak  mroźny, ani tak 
skwarny, ja k  bywa obecnie; zima i jesień 
trw ały  dłużój.

P relegent podaje charakterystykę Sło
wian wogóle, ale nie porusza kwestyi spor
nej, czy należy ich uważać za autochto
nów. — Owę nizinę zamieszkują Lechici, 
a Małopolska stanowi W ielką Chorwacy- 
ją . •— Z nazw różnych plemion zaznacza, 
że miano Polan pochodzi od błot, które za
mieszkiwali, a-które wtedy nazywano pola
mi. Nazwa Polaków podobnież od pól się 
wywodzi, na co prelegent przytacza dowo
dy fizyjograficzne, lingwistyczne, history
czne.

Mówi dalej o organizacyi społecznej i do
wodzi, że ziemia była wtedy spólną własno
ścią rodową. Opisuje wieś (obszar ziemi) 
i sioło (miejsce, gdzie chaty stały). Chaty 
stały w siole tak, że tworzyły koło lub wo
góle figurę zamkniętą, z jedną wjazdową 
i zarazem wyjazdową drogą. Taki układ, 
ja k  prelegent dowodzi, od dzikiego zwierza 
zabespieczał bydło domowe, k tóre wewnątrz 
sioła, na oboranem miejscu (skąd: obora) 
zimowało. — Następnie opisuje chatę, nie
dbale zbudowaną, z otworem w środku, 
przez który dym się przedostawał. T łum a
czy, że bardzo ważną jój częścią było pod- 
sienie, na słupach oparte, gdyż tu  na wie
trze i słońcu wędzono ryby (na wędach, skąd 
wędzić), grzyby, warzywa i owoce na zimo
wy zapas.

Z kolei zastanawia się nad naturalnem i 
produktam i roślinnemi; były niemi: manna, 
kotew, owoce, sok z brzozy (oskoła) i barszcz. 
Z roślin upraw nych znano: proso, ber, rze- 
pę, jako główne, a nadto: owies, żyto, jęcz
mień, groch, bób, konopie, dynie, ogórki 
i może mak. — O rybactw ie i o pszczelni- 
ctwie ówczesnem prelegent wiele szczegó
łów podaje. Nie karczowano i nie ścinano 
lasów na niwę. Gdzie lasu nie żałowano, 
tam obdzierano pnie z kory, a gdy uschły,

palono; wtedy powstawało gospodarstwo 
na łazach. Gdzie zaś las nie był pospolity, 
tam, gdy był jasny, wprost go obsiewano, 
a gdy był gęsty, uprzednio obcinano niższe 
gałęzie i palono je  w następnym roku. T rzy
mano, jako domowe, konie, bydło płowe (co 
na udomowienie tu ra  wskazuje), owce, ko
zy i świnie; z p tactw a tylko ku ry .

Potem  prelegent opisuje zajęcia całorocz
ne. Cepów nie znano. Zboże młócono by
dłem zaraz po sprzątnięciu na temże miej
scu i tamże chowano w ziemi, w parskach, 
t. j . w jam ach glinianych wypalanych, albo 
w w ykładanych w piasku korą brzozową. 
Rzepę na powale kładziono, a dym zabes
pieczał ją  od gnicia. Przemysł był rozwi
nięty po wsiach. Rodziny miały specyjal- 
ność, stosownie do tego, co się w okolicy 
wytwarzać dawało. P relegent rozbiera naj
ważniejsze potrzeby ówczesne, a szczegóło
wiej mówi o dobywaniu soli i żelaza i o 
zduństwie. W ykazuje dalej, że najniższą mo
netą zamienną była sól, przyczem wzmian
kuje, że K ruszwica i W iślica, główne stoli
ce odpowiednio lechickicli i chorwackich 
dzierżaw, leżą właśnie śród słononośnych 
źródeł, a nazwa pierwszej od krusz solnych 
pochodzi. H andel ówczesny polegał prze
ważnie na obnoszeniu po siołach wytworów 
drobnego przem ysłu; większy handel wy
bierał ziemskie grody. Kupcami, prócz sie- 
dlaków, byli także Czesi, Pomorzanie i N or
manowie. — Z P rag i dostarczano płaty lnia
ne, bardzo cenione, gdyż miejscowy part 
konopny nigdy nie mógł być tak wybielo
ny. W  te cenne białe płaty kobiety chę
tnie ubierały głowy, dlatego białogłowa jest 
nazwą nie pogardzaną. Te białe płaty 
przedstaw iały w ówczesnych stosunkach 
wartość powszechnie uznawaną, dlatego nie
mi, jak  dziś mówimy, płacono; boteż stąd 
się wziął wyraz: płacić. — Normanom za 
tow ary uiszczano należność solą, miodem 
i zbożem.

Prelegent kończy rysem dziejów rolni
ctwa w Polsce. W skutek przyjęcia chrze
ścijaństwa podniosła się uprawa. O dkry
cie A m eryki wpłynęło na rozwinięcie ro l
nictwa na wielkich przestrzeniach (ze wzglę
du na potrzeby przemysłowej Anglii),] ale 
spółcześnie poziom rolnictwa się nie podno
si, czego także skutkiem jest wytworzenie
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się zależności kmieciów. Po okresie walk, 
kraj niszczących, po W ładysławie IV, kmieć, 
niemogąc się niczego dorobić, zatraca da
wne swoje dobre tradycyje gospodarstwa, 
Szlachta zaś nie dba o postęp rolnictwa. 
Dochodzi też ono do ostatecznego upadku 
w drugiój połowie wieku X V III. Dopiero 
ogólne podniesienie się społeczeństwa pod
czas sejmu czteroletniego, a także wprowa
dzenie ziemniaków i buraków, dają począ
tek nowemu okresowi w dziejach rolnictwa. 
Przoduje w nim Poznańskie i Królestwo. 
Najniżej stoi Galicyja, bo tu najmniój po
czucia, że gospodarstwo jes t stosowaniem 
umiejętności przyrodniczych i ekonomicz
nych, że w tym kierunku rolnik wiele uczyć 
się musi, jeżeli w obecnych ciężkich warun
kach chce z korzyścią wytrzymać spółza- 
wodnictwo, które spotyka.

Na zakończenie posiedzenia jeszcze raz 
zabrał głos sekretarz gieneralny, prof. T ar
nowski. Naprzód wymienił proponowa
nych przez oddzielne wydziały kandydatów 
na członków akademii; wydział II I , t. j .  ma
tematyczno-przyrodniczy, wybrał na człon
ka czynnego, dotychczasowego korespon
denta, dra Izydora Kopernickiego, prof. 
uniw. Jagieł!., na członków zaś korespon
dentów, dra Napoleona Cybulskiego, prof. 
uniw. Jagiell., d ra  Feliksa Kreutza, prof. 
uniw. lwowskiego i Ju lijana Niedźwiedz- 
kiego, prof. szkoły politechnicznej we Lwo
wie. Następnie zaś ogłosił ponowienia da
wnych niektórych, jakoteż nowe konkursy. 
Do ostatnich należy konkurs z zapisu ks. 
Adama Jakubowskiego (z W arszawy) na 
tem at z nauk przyrodniczych stosowanych1): 
napisać, na podstawie własnego doświad
czenia i ze znajomością odpowiedniej lite
ratury , rzecz o suszeniu i przechowywaniu 
owoców i warzyw (termin 31 G rudnia 1888 
roku, nagroda rs. 600).

B.

')  Tekst odpowiedniego ogłoszenia akademii nie
zadługo w całości pomieścimy w Wszechświecie.

Towarzystwo Ogrodnicze.
P o s i e d z e n i e  d z i e w i ą t e  K o m i s y i  te o -  

r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 21 Maja 1887 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 8 wie
czorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Pp. J  Aleksandrowicz prezes T. 0 . i A. W ałe
cki przedstawili piękne okazy Kotewki (Trapa na- 
tans L.) wychodowane w akwaryjach z owoców, 
które p. A. W ałecki otrzymał, w liczbie kilkudzie
sięciu z nad Sanu, ze wsi Kutna.

W  celu rospowszechnienia tej osobliwej rośliny, 
znajdującej się w niewielu miejscowościach naszego 
kraju p. A. W. porozdawał różnym osobom owoce 
kotewki, sam zaś zasadził ich siedm, które bardzo 
pomyślnie wykiełkowały i wyrosły i zostały umie
szczone, własną ręką p. A. W. w różnych większych 
stawach w okolicach Warszawy.

Prezes J. Aleksadrowiez zasadził cztery owoce 
Trapa natans; z których tylko jeden wykiełkował 
a m łoda roślinka, umieszczona w akwaryjum w lo
kalu Tow. Ogr. doszła już do pokaźnych dość roz
miarów, dostała charakterystycznych liści, z ros- 
szerzonemi ogonkami, ułożonemi w różyczkę. Po 
wskazaniu miejscowości kraju naszego, w których 
Trapa natans rośnie, prof. Aleksadrowiez opisał 
dośó szczegółowo, naprzód budowę owocu kctr.vki, 
następnie zaś jej kiełkowania, które obserwował 
na okazie przez siebie wychodowanym.

W końcu prof A. wspomniał o gatunkach Trapa, 
rosnących w Chinach i Indyjach Wschodnich (T ra
pa bicomis i bispinosa), do których p. W ałecki do
łączył wiadomość o owocach T rapa przywiezionych 
z Amuru przez prof. Dybowskiego.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

KROMKA NAUKOWA.

METEOROLOGIJA.

— Piorun wyjątkowego natężenia uderzył 7 Kwie
tn ia  r. b. w wielką topolę w wiosce Schoren, w Szwaj
carskim kantonie Bern, siłę tego uderzenia poró
wnać można do wybuchu prochowni. Uderzona 
topola była drzewem zdrowem o średnicy 9 dm 
i 20 m przeszło wysokości, — zostało ono przełupa- 
ne na dwie części, z których jedna pozostała 
w gruncie. Grube gałęzie zostały rozrzucone z ta 
ką siłą, że w odległości 30 metrów  poprzebijały
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dachy ceglane i gontowe, rozbiły okna i ściany 
z grubych desek. Jeden odłam pnia, ważący 50 kg, 
rzucony został na odległości 400 m inne na 150 
1 300 m. — O tym nadzwyczajnym piorunie doniósł 
akademii nauk w Paryżu p. Colladon. (Comptes 
rendus).

T. R.

FIZYKA.

—  Zachowanie się wody pod bardzo znacznem ci
śnieniem. Znan% jest dobrze szczególna nieprawi
dłowość rosszerzania się wody pod wpływem tem pe
ratury , że mianowicie przy 4DC posiada najmniejszą 
objętość czyli największą gęstość. Otóż z doświad
czeń p. Amagat, który obecnie prowadzi rozległe 
badania nad ściśliwością cieczy, wynika, że wła- 
śność ta  wody maleje pod ciśnieniami bardzo zna- 
cznemi, a pod ciśnieniem 3000 atm osfer n ikną już 
Wszelkie zakłócenia, pochodzące od niejednostajnej 
rosszerzalnośei wody i zachowuje się ona już jak  
inne ciecze. (Comptes lendus).

S . K.

BAKTERYJOLOGIJA.

— Pierwsze spostrzeżenie w zakresie oddziaływa
nia chemicznego bakteryj podał niedawno D r  Buj
wid, tutejszy lekarz a nasz współpracownik. Z au
ważył on, że bakteryje cholery, wyhodowane w buli- 
jonie, dają pod wpływem 5 — 10% kwasu solnego, 
w zwykłem stężeniu użytego, wyraźne zabarwienie 
różowe z odcieniem fijoletowym. Reakcyi tej nie 
dają żadne inne bakteryje, czy to postacią swą naj
bardziej do cholerycznych zbliżone, czy też zupeł
nie odmienne co do formy i cech biologicznych. 
Ciekawe to  spostrzeżenie obudziło w Niemczech 
niemałe zainteresowanie.

J .  X

TECI1NOLOGIJA.

—  Nowy kauczuk. Buletyn towarzystwa chemicz
nego w Paryżu zaznacza obecność kauczuku w b a r
dzo pospolitej roślinie, zwanej mleczem lub mlecza- 
jem (6'onchus oleraceus). Wydobywanie kauczuku 
dokonywa się działaniem  chlorku węgla; osad o trzy
many po wyparowaniu gotuje się z alkoholem, a część 
nierospuszczalna czyli kauczuk surowy ogrzewa się 
następnie z rostworem alkoholowym potażu i prze- 
płókuje kilkakrotnie ciepłym alkoholem roseieńczo- 
nym. Działanie to  usuwa tłuszcze i substancyje wo
skowe, zarówno jak  i chlorofil. Osad jes t sprężysty 
i dosyć żywo zabarwiony; okazuje wszystkie cechy 
kauczuku, rospuszcza się dokładnie w chloroformie

i siarku węgla, a częściowo w eterze. Ze 100 czę
ści substancyj roślinnej otrzym uje się 0,41 kauczu
ku surowego a 0,16 czystego.—Inna metoda polega 
na wyciąganiu rośliny najpierw  alkoholem, a na
stępnie benzyną; osad powstający z odparowania 
tego ostatniego rostworu zawiera 0,92 na 100 wagi 
rośiiny, a traktow any alkoholem pozostawia osad, 
utworzony z kauczuku prawie czystego, lekko zabar
wionego na zielono (0,272 na 100). W edług tego 
prawdopodobnem jest, że niektóre inne rośliny 
jak  ostromlecze, wydaćby mogły kauczuk w wię
kszej obfitości. Przy wzrastającem ciągle zapotrze
bowaniu kauczuku do przyrządów elektrycznych 
i w obec przewidywanego jego wyczerpania, źródło 
to z czasem nabrać może ważności.

r. r .

K a le n d a r z y k  a s tr o n o m ic z n y

na Czerwiec.

Znaczniejsza długość dnia i długi po nim zmierzch 
opóźniają godzinę dostrzeżeń astronomicznych; dla 
oka nieuzbrojonego obserwacyje stają się możliwe 
dopiero około godziny 10-ej. — Z gwiazd zwierzyń
cowych w godzinach wieczornych Kastor i Polluks 
B liźniąt są już tuż nad poziomem, zbliżająo się do 
zachodu, gdy od strony wschodniej w tymże czasie 
wynurzają się Strzelec i Koziorożec. W ielka Nie
dźwiedzica oddaliła się więcej od zenitu ku północo- 
zachodowi, L ira natom iast z W egą przypada jaż  
wieczorem blisko zenitu, po stronie zaś południowo- 
zachodniej zenitu znajduje się Wolarz z A rkturem . 
InDe gwiazdy pierwszej wielkości idąc od południo- 
wschodu ku północo-zachodu—A tair w Orle, Anta- 
res w Niedźwiadku, Kłos w Pannie, Regulus we 
Lwie, Kastor w B liźniętach i Koza w W oźnicy— 
błyszczą na niebie mniej lub więcej blisko po
ziomu.

Wcześniej aniżeli gwiazdy stałe ukazują się na 
niebie dwie najwspanialsze planety: Wenus, z po
czątku w gwiazdozbiorze Raka, a następnie we Lwie 
dosyć jeszcze długo jaśnieje w północo-zachodniej 
stronie nieba, Jowisz w pobliżu kłosa Panny zacho
dzi po północy. Saturn natom iast zachodzi wcze
śnie i w drugiej połowie miesiąca nie jest już wi
dzialny, podobnie jak  i  w sąsiedztwie jego znajdu
jący  się M erkury. Mars ukazuje się dopiero przed 
wschodem słońca.

Słońce dąży do najwyższego swego wzniesienia 
na półkuli północnej i 21 Czerwca przechodzi przez 

j  punkt przesilenia, — krótkie noce rozjaśniają ros- 
proszone w górnych warstwach atmosfery promie
nie słońca długo po jego zachodzie i przed jego 
wschodem. Na kole biegunowem pólnocuem w dniu 

I przesilenia słońce wcale nie zachodzi, a miejsco
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wości położone na zwrotniku Raka m ają w połu
dnie słońce w zenicie, — przedmioty w tej chwili 
cienia nie rzucają.

Czerwiec.
1887. P L A N E T Y . W konste- 

lacyi.

M erkury .

t)nia Wsdhód Zachód Przejście prtez
południk

g. m. g. m . g. m.
10 5 .3 0  r. 9 .46 w. 1 . 8 w. \ .
20 5 .1 9  „ 10. 3 „ 1 .41 „ i J
30 5 .5 9  „ 9 .4 7  „ 1. 53 „ 1

W en u s.

10 6 . 2 3  r. 11 . 65 w. 3 . 4 w. 1
20 7 . 2 0  „ 11.  0 „ 3 . 1 0  „ 1
30 7 . 4 5  „ 1 0 .3 9  „ 3 . 1 2 , ,  >

Miirs.

10 3 . 0 r. 7 . 2 2  w. 11 .11 r. )
20 2 . 42  „ 7 . 2 0  „ 11.  1 „
:>o 2 . 28  „ 7 . 16 „ 10 .52  „ )

Jo w isz .

10 3 . OS w. 1 . 42 r. 8 . 25 w. )
20 2 . 2 8  „ 1 . 2 „ 7 . 45 „
30 1 . 49  „ 0 . 2 3  „ 7 . 6 „ )

S a tu rn .

10 6 .0 8  r. 10 .30 w. 2 .19  w.
20 5 33 „ 9 . 5'i „  1 . 43 „ \
30 5 . 2 „ 9 . 18 „ 1 .10 „ f

U ran.

10 1. 28 w. 1.  8 r. 7 . 1 8  w.)
20 0 . 4 8  „ 0 . 2 8  „ 6 .  38 „
30 0 .1 0  „ 11 .48 „ 5 . 5 9  „ )

Bliźnię
Rak

Lew

Byk

Panna

Neptun.

10
20
30

2 . 4 6  r. 
2 . 8 „ 
1 .29 „

6 . 1 8  w. 
5 . 4 0  „ 
5 . 3 , .

. 32 r. ) 
54 l

10.32 
9
9 . 1 6

Rak

Panna

Byk

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Dnia 21' Maja została otw arta W ystawa higieni
czna, dzieło małej garstki ludzi, którzy potrafili 
przejąć się myślą o znaczeniu higieny dla naszego 
społeczeństwa i wśród potężnych przeszkód, bez 
żadnego prawie poparcia sfer lub osób wpływowych, 
dojść do wykonania powziętych zamiarów. W ysta

wa higieniczna jest u nas pierwszym w tym  rodza
ju występem publicznym, w którym naczelne m iej
sce przypadło nauce, a obfitość i wartość przedsta
wianych okazów jest dla nas zdumiewająca. Poję
cia o wpływie wystaw mogą być rozm aite i swoich 
w tej mierze poglądów narzucać nie będziemy; to 
jedno podnieść nam wypada z radością, że zwiedza
jący  chętnie i licznie zatrzymują się przy okazach, 
przedstawiających wyniki badań naukowych i zuwa- 
żnem zajęciem wysłuchują objaśnień oraz zadają 
liczne a nieraz bardzo głębokie pytania eksponen- 
tom. Wszechświat ze swego charakteru nie może 
być przewodnikiem po Wystawie ani jej katologiem, 
w miarę jednak, jak  ekspozycyja zostanie rospa- 
trzona przez odpowiednie swoje komitety, pismo 
nasze postara się zapoznać swych czytelników 
z ważniejszemi jej szczegółami.

ROZMAI TOŚCI ,

— Wpływ opium na zwierzęta. W krajach, gdzie 
użycie opium jes t rospowszechnione, widzieć czę
sto można zwierzęta, które, z piwodu ciągłego prze
bywania śród par opium, ulegają morfinomanii. 
1*. L. Jam mes był świadkiem kilku podobnych fa
któw w Kochinchinie i Kambodży; przytacza on 
koty, psy i małpy, które starają się umieścić na 
łóżku, gdy ich pan p il i  opium. Są to  zwykle zwie
rzęta smutne i melancholiczne, fizyonomiia ich 
zdradza pewną nieform alność i sypiają znacznie 
dłużej, aniżeli inne zwierzęta ich gatunku. K ra
jowcy utrzymują, że opium wywiera wpływ nawet 
na zwierzęta najbardziej do oswojenia trudne; 
autor słyszał, że m andaryn pewien w Kambodży 
zdołał przy pomocy tego środka młodą panterę 
oswoić i  doprowadzić do nadzwyczajnej łagodności. 
(Comptes rendus).

r. u.

Posiedzenie 10-te Komisyi stałój Teoryi 
ogrodnictwa i Nauk przyrodniczych po
mocniczych odbędzie się we czwartek d. 2 
Czerwca r. b., o godz. 8 wieczorem, w lo
kalu Towarzystwa Ogrodniczego (Chmiel
na, 14). Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. P . Br. Znatowicz i dr O. Bujwid: Spra
wozdanie z badania wody wiślanej (z rzeki 
i wodociągów).
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B u l e t y n  m  e t e o r o 1 o g; i c z n y
za tydzień od 18 do 24 Maja 1887 r.

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

D a t a
Średnie
ciśnienie
barom e

Tem peratura .2
a o S K> S

•e
dn

ia
ilg

ot
n.

;g
lę

dn
a

K ierunek wiatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. CO £,£> 02 £ £

18 Środa
19 Czwartek
20 Piątek
21 Sobota
22 Niedziela
23 Poniedz.
24 W torek

740,63
747,47
745,40
738,90
742,68
749,95
751,28

10,1
10.3
13.4
14.5
10.6 
11,9 
11,5

18.7
17.3 
15,2 
18,0 
12,0
14.4
13.8

13,2
10,9
11,1
12,5
8,8
5,5
7,9

8.5
9.0
9.0 

11,4
7.6
7.0
1,3

63
77
83
93
83
68
73

SSW,S.S 
SW,EES,NE 

NW,NNE.N'NE 
N,N,W 

WSW,SW,WSW 
SW,ESE,N 

8,S W,SWW

1,8
1,0
1,8

18,7
0,6
0,0
4,2

W nocy deszcz 
Po poł. deszcz drobny 
W nocy deszcz 
Od poł. deszcz ulewny 
Deszcz drobny kilkakr.

Deszcz w nocy.

Średnie 
z tygodnia 746,04 12,7

Abs.
max.

18,7

Abs.
min.

5,5 . 1 28,1

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

PRZEGLĄD T EC H H im
CZASOPISMO M IESIĘCZNE, POŚWIĘCONE SPRAW OM  TECHNIKI I PRZEMYSŁU,

rospoczęło rols swegro istjiienia,.

P R Z E D P Ł A T A  W YNOSI:

w Warszawie: rocznie rubli 10, półrocznie rubli 5. 
z przesyłką pocztową: „  „  12, „  „  6.

BIURO Redakcyi i Administracyi Przeglądu Technicznego (W arszawa, Krakowskie-
Przedmieście, N r 6G), otw arte każdodziennie, za wyłączeniem niedziel i dni świątecznych,

od godziny 5-ćj po południu do 8-ćj wieczorem.

 m --------------------------------
i

T R E Ść. Philosophiae naturalis Principia mathe- 
matiea. Dwuchsetletni jubileusz książki, podał 
S. K. — Bojownik Machetes Pugnax (L ), przez 
W ładysław a Taczanowskiego — Kwiaty i kwiato
stany klonu, opisał S. Grosglik. — Akademija umie
jętności w Krakowie. Posiedzenie publiczne akade
m ii dnia 21 Maja 1887 r., przez B. — -Towarzystwo 
Ogrodnicze. — Kronika Naukowa. — Kalendarzyk 
astronomiczny. — Wiadomości bieżące. — Rozmai
tości. — Buletyn meteorologiczny. — Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znałow icz.

Ąc3pojisiio Heii3j'iioio. Biii mana 15 Mas 1S-Ł7 r. Druk Em ila Skiwskiego, WTarszawa, Chmielna M  26.

Pp. Prenumeratorzy Wszechświata pragnący 

dopełnić sobie komplety z lat ubiegłych, mogą 

n ab yw ać je  w  Redakcyi po cenie zniżonej: po 

rs. 1 za kw artał w W arszawie, a po r s - 1 kop. 

3 0  z przesyłką na prowincyją, —  z tem nadmie

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

Redakcyja nie posiada.


