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Z y g m u n t  W r ó b l e w s k i .
(Dokończenie).

W  roku 1880 ś. p. Zygmunt otrzymał od 
Akademii nauk w Krakowie stypendyjum 
Seweryna Gałęzowskiego, przeznaczone dla 
docentów, wynoszące 5000 fr. rocznie, po
bierał zaś je przez dwa lata. Przedewszy- 
stkiem udał się do Paryża, za przybyciem 
do którego doznał rosczarowania, ponieważ 
napotkał poważne trud-.iości w dostaniu się 
do którejkolwiek z pracowni naukowych. 
We Francyi instytuty naukowe nie są uor- 
ganizowane w ten sposób jak w Niemczech, 
w których pracownie: profesorska, dla sa
modzielnie pracujących i dla początkują
cych czyli studentów, są zazwyczaj od sie
bie oddzielone. W e francuskich zakładach 
naukowychnajczęścićj jest tylko jedna pra
cownia, w której oprócz samego profesora 
pracują jego preparatorzy i niekiedy osoby 
postronne za specyjalnem zezwoleniem na 
to kierownika pracowni.

O uzyskanie tego specyjalnego zezwole
nia chodziło ś. p. Zygmuntowi, zapewne je 

dnak jego stanowisko docenta w uniwersy
tecie strasburskim,^'zamienionym z fran
cuskiego na niemiecki po wojnie, utrudnia
ło dostanie się do pracowni francuskich 
w Paryżu. — Do tego czasu odnosi się jego 
artykuł drukowany w Kosmosie (1880 r.) 
„Fizyka we współczesnej Francyi”, w któ
rym bardzo energicznie chłoszcze francu
zów za zaniedbanie uprawy nauk doświad
czalnych, na co rzeczywiście zasługują, po
nieważ prawie nic w tym kierunku w osta
tnich czasach nie zrobili. Pomimo całej 
słuszności artykułu, czuć w nim nadmiar 
goryczy, która początek wzięła w owem 
rosczarowaniu, jakiego doznał, gdy mu od
mówiono gościnności w pracowniach fran
cuskich. W początku roku 1881 odbył po
dróż naukową po Anglii, odwiedzając Lon- 

j dyn, Oxford, Cambridge, przyczem zawarł 
stosunki z pierwszorzędnymi uczonymi an
gielskimi i zapoznał się z urządzeniami pra- 

; cowni naukowych. Rok szkolny 1881/2 
ś. p. Zygmunt przepędził w pracowni Saint 
Claire Devillea w Ćcole Normale Su- 
pśrieure w Paryżu, zostającej pod kierun
kiem prof. Debraya. W  tym czasie doko
nał kilku prac odnoszących się do pochła- 

i niania gazów, a w szczególności dwutlenku

I
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węgla, pod Wysokiem ciśnieniem i otrzy
mał krystaliczny wodan kwasu węglanego 
(C 0 2 +  8H20 ), posiłkując się przyrządem 
bardzo podobnym do tego, którego używał 
Cailletet do skraplania gazów trwałych 
(13, 14, 15, 16, 17, 18). W czasie tego 
pobytu w Paryżu zapoznał się szczegó
łowo z metodami Cailleteta skraplania ga
zów.

W  roku 1882 ś. p. Zygmunt objął kate
drę fizyki doświadczalnej w uniwersytecie 
Jagiellońskim, po ustępującym zasłużonym 
profesorze Kuczyńskim. Na tem nowem 
stanowisku czekała go duża praca, jako to: 
wykładanie kursu ogólnego fizyki i przygo
towanie odpowiedniego szeregu doświad
czeń w pracowni dotąd mu nieznanej, urzą
dzenie pracowni naukowej według wyma
gań ostatnićj chwili i nakoniec prowadzenie 
w dalszym ciągu samodzielnych badań.— 
Wprawdzie znalazł w Krakowie dosyć bo
gaty gabinet fizyczny, zgromadzony długo- 
łetniem staraniem swego poprzednika. Lecz 
wymagania nauki fizyki w ostatnich latach 
ogromnie urosły, potrzeba było dla praco
wni naukowej nabyć wiele przyrządów bar
dzo kosztownych, do czego należy posiadać 
odpowiednie fundusze i czas. Na dokona
nie tego wszystkiego potrzeba było całego 
szeregu lat, a to co zdołał z tego wykonać 
w tak krótkim względnie przeciągu czasu, 
służyć tylko może za dowód jego zdolności, 
znajomości metod badań naukowych i nad
zwyczajnej pracowitości. Przyrządy’ po
trzebne do skraplania gazów przywiózł 
z sobą z Paryża i zabrał się w Krakowie 
z całym zapałem, jemu właściwym, do pra
cy, przy współudziale prof. chemii Olszew
skiego. Rezultatem tych poszukiwań było 
skroplenie tlenu, azotu i tlenku węgla, któ
rego opis ogłoszony został (19, 20, 21), po 
francusku (1882 r.) i niemiecku (1883 r.).— 
Nad tym przedmiotem prowadził ś. p. Zy
gmunt w dalszym ciągu badania już sam, 
a rezultaty ogłosił w szeregu rospraw (od 
22 do 37 włącznie).

W swoim czasie w świecie naukowym to
czyła się walka o palmę pierwszeństwa 
skraplania gazów w naczyniach szklanych, 
to jest o oznaczenie stosunku zachodzącego 
pomiędzy pracami Cailleteta i W róblewskie
go. W  sporze tym czynny udział przyjmo

wał i sam ś. p. Zygmunt ogłosił bowiem 
drukiem swoje opinije w tym względzie 
w broszurze (23) pod tytułem „Comment 
1’air a ótó liąuefiś, reponse a l’article de 
M. Jamin”, Paryż, 1885.

W  tym względzie zadanie moje jako spra
wozdawcy ułatwia niezmiernie list ś. p. Zy
gmunta, pisany do mnie z Krakowa w dniu 
14 Maja 1884 roku, z którego odpowiedni 
ustęp przytaczam w dosłownem brzmieniu. 
„Akademija paryska przyznała w tym roku 
Cailletetowi, za jego ośmioletnią pracę nad 
skraplaniem gazów prix Lacaze. Dzienni
karstwo nasze, nie wiedząc o co tu chodzi, 
podchwyciło ten fakt, wyciągając z tego 
najdziwaczniejsze wnioski.— Otóż dzisiaj 
nadszedł numer 18 Comptes Rendus (po
siedzenie z 5 Maja), w którym (str. 1106 — 
1108) wydrukowany jest raport referenta 
Debraya do Komisyi, tyczący się tój sprawy 
i przedstawiający zarazem stosunek mych 
prac do prac Cailleteta. Wskutek tego ra
portu Komisyja udzieliła nagrodę Caillete
towi. Wielką przyjemność zrobisz pan 
mnie, jeżeli przetłumaczywszy ten raport, 
który zresztą bardzo pięknie jest napisany, 
chociaż niezupełnie objektywnie, ogłosisz 
go we Wszechświecie. — Ogłoszenie tego ra
portu położy tamę wszelkiego rodzaju wnio
skom. Prosiłbym tylko o to, aby tłumacze
nie dosłownie i jaknajściślej było zrobione. 
Chodzi o to, aby myśli w tak ważnym do
kumencie były tak samo oddane, jak one są 
wypowiedziane”. Redakcyja Wszechświa
ta zadosyć czyniąc żądaniu ś. p. Zygmunta, 
niezwłocznie raport .powyżej wzmiankowa
ny w przekładzie na język polski ogłosiła 
w numerze 21 Wszechświata z dnia 25 Ma
ja 1884 roku. Zdaje bię, że przekład zado- 
wolnił ś. p. Zygmunta, ponieważ co do nie
go żadnych sprostowań i u vag redakcyi nie 
nadesłał. Dla całości obrazu, końcowy 
ustęp tego raportu pozwalam sobie powtó
rzyć:

„P. Cailletet ścieśniał tlen w swym przy
rządzie i oziębiał go etylenem parującym 
pod wpływem prądu powietrza: termometr 
opadł do —106°, a w chwili rosprężenia 
tlenu dostrzeżono mgłę zupełnie podobną 
do tój, która się wznosi nad winem tfzam- 
pańskiem; był to oczywisty dowód skrople
nia tlenu.
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„Te doświadczenia, dokonane w pracowni 
Szkoły Normalnej i bardzo bliskie ostatecz
nego rezultatu, zostały przerwane. P. Caille
tet, zmuszony do wyjazdu do fabryki wCha- 
tillon-sur-Seine, rachował, że za powrotem 
do Paryża swobodniej przeprowadzi dalszy 
ciąg tych pięknych prac, które nauka mu 
zawdzięcza.

„W tym przeciągu czasu, p. Wróblewski, 
uczony profesor uniwersytetu krakowskie
go, przy współpracownictwie p. Olszew
skiego, otrzymał tlen płynny: środkiem ozię
biającym był etylen parujący w próżni 
przy temperaturze — 136°. Płynny paru
jący tlen dał znowu możność skroplenia in
nych gazów trwałych z wyjątkiem wodoru, 
któiy dotychczas widziano tylko w postaci 
mgły.

„P. Wróblewski, pracując zgórą rok 
w pracowni Szkoły Normalnej w czasie do
świadczeń naszego ziomka, poznał tam apa
rat Cailleteta, któremu (jak sam przyznaje) 
zawdzięcza swe powodzenie. To też głó
wną część sławy, zasłużonej urzeczywistnię-' 
niem pomysłu Lavoisiera i skropleniem 
pierwiastków powietrza, prof. Wróblewski 
nie waha się przypisać panu Cailletet.

„Komisyja nagrody Lacazea, przyznając 
tę nagrodę panu Cailletetowi, chciała tem 
uczcić ważne jego zasługi naukowe.

„Akademija potwierdziła wnioski tego 
referatu”.

Akademija umiejętności w Wiedniu ze 
swojój strony, oceniając działalność nauko
wą ś. p. Zygmunta, przyznała mu w roku 
1886 nagrodę Baumgartnera (1000 fl.) za 
pracę nad skraplaniem gazów, jako pracę, 
która w ciągu ostatnich trzech lat najbar
dziej posunęła naprzód fizykę.

W ostatnich czasach ś. p. Zygmunt zajął 
się opracowaniem teoretycznern związku za
chodzącego pomiędzy stanem ciekłym a ga
zowym materyi. Jako pierwszy owoc stu- 
dyjów w tym kierunku ogłosił poniemiec- 
ku pracę, w której usiłował ten związek 
uchwycić przy pomocy linij jednakowych 
gęstości, nazwanych przez niego „izopyk- 
nami”. Ostatnie trzy lata poświęcił bada
niom nad ściśliwością wodoru, których za
daniem było otrzymać wodór wstanie płyn
nym, tak jak to zdołał zrobić z tlenem, azo
tem i innemi gazami. W rękopiśmie pozo

stała rospoczęta praca (39), przeznaczona 
dla Akademii wiedeńskiej. Dziewięć pier
wszych rozdziałów jest kompletnych, dwa 
rozdziały zaś ostatnie zaledwie zatytuło
wane i rospoczęte kilku słowami, tak, że 
nie można się domyślać, jak one miały być 
rozwinięte, tytuł tój pracy jeszcze nieskoń
czonej jest „Ueber die Zusammendruckbar- 
keit des Wasserstoffes”.

Przy wykończaniu tej ostatniej pracy na
stąpił wypadek, który spowodował jego 
przedwczesną śmierć.—Późnym wieczorem 
był zajęty kreśleniem linii krzywej na pa
pierze naciągniętym na rajzbrecie, na któ
rym postawił lampę naftową w celu lepsze
go oświetlenia papieru. Zbyt silne oparcie 
się o rajzbret spowodowało jego nachylenie 
się, a tym sposobem przewrócenie lampy, 
z którój nafta płonąca oblała go. Mógł 
spłonąć w pracowni przez nikogo nierato- 
wany, ponieważ sam jeden w niej się znaj
dował,"lecz zdołał wybiedz z niej i po scho
dach zejść na dół na podwórze, gdzie na 
krzyk palącego się żywcem nadbiegła służ
ba i płomienie ugasiła. Poparzenia były 
jednakże tak silne, że najusilniejsze stara
nia kolegów lekarzy nie zdołały życia mu 
uratować.

Podczas przeszło pięcioletniego pobytu 
w uniwersytecie Jagiellońskim, ś. p. Zy
gmunt nie zdążył jeszcze rozwinąć wszyst
kiego co zamierzał, ponieważ brakło mu 
na to czasu, a studyja rospoczęte nad skra
planiem gazów i uwieńczone tak świetnemi 
rezultatami pochłaniały całkowicie czas 
wolny od wykładów.—Pracownię dla prak
tykantów, której ważność i doniosłość poj
mował, zaczął dopiero rozwijać. W tej 
kwestyi pisał do naszej redakcyi z Paryża 
w dniu 9 Maja 1883 roku: „Po objęciu ka
tedry fizyki w Krakowie mam zamiar przy
stąpić do urządzenia laboratoryjum, które- 
goby zadaniem było dać możność każdemu 
studentowi, bez względuna specyjalność je 
go studyjów, poznać się z metodami bar
dziej elementarnemi, używanemi w fizyce. 
Będzie ono miało na celu obudzenie w mło
dzieży naszój tego, co niemcy nazywają „na- 
turwissenschaftlicher Sinn”. Meteorologi- 
ja, magnetyzm ziemi i elektryczność atmo
sferyczna będą stanowić jedno z głównych
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zajęć w tem laboratoryjum. Nic tak nie 
rozwija młodzieńca i nie przyzwyczaja go 
do ścisłego myślenia i ścisłych studyjów, 
jak praktyczne zapoznawanie się z temi 
rzeczami i systematyczna praca w tym kie
runku. Otóż dla doprowadzenia tego wszyst
kiego do skutku będę zmuszony zaj ąć się opra
cowaniem podręcznika praktycznej fizyki”.

Na wykonanie tego wszystkiego nie star
czyło mu czasu, zbyt krótko zajmował ka
tedrę, aby mógł był przeprowadzić to dzie
ło, którego plan z góry sobie dokładnie na
kreślił. Z tych samych powodów nie zdą
żył zostawić uczniów, którzyby byli w sta
nie dzieło rospoczęte przez przewodnika da
lej poprowadzić.

Długoletni pobyt na Syberyi, następnie 
choroba oczu i nakoniec pobyt wśród ob
cych, u których należało dobijać się o sta
nowiska asystenta i docenta, przy nieza
dowoleniu jawnem miejscowego żywiołu 
z powierzania tego rodzaju zajęć cudzo
ziemcom, wykształciły w ś. p. Zygmuncie 
pewną ostrożność w zawieraniu nowych 
znajomości, unikanie ludzi i ich towarzy
stwa.— Z tego to źródła pochodziła prawdo
podobnie wiadomość powtórzona niejedno
krotnie w naszych dziennikach, że ś. p. Zy
gmunt miał nieprzyjaciół. U  nas ludzie 
nauki, prawdę szczerą mówiąc, zazwyczaj 
bywają przeceniani, a prawie nigdy niedo
ceniani, co daje się objaśnić powszechną na
szą biedą, a w szczególności ubóstwem nau- 
kowem. S. p. Zygmunt, jako mąż nauki, 
cieszył się uznaniem za życia, które wymo
wnie ujawniło się po jego zgonie. Profe
sor Rostafiński, zmarłego kolega jeszcze 
z czasów pobytu ich obu w Strasburgu 
w charakterze asystentów przy odpowie
dnich katedrach, w mowie pogrzebowej 
dotknął tego przedmiotu w sposób następu
jący:  I5Są ludzie, których natura hojną ob
darzyła dłonią. Są tacy, którzy mają uj; 
mujące obejście, na których widok każda 
spotkana twarz się uśmiecha, każda ręka 
wyciąga przyjaźnie do uściśnienia podanćj 
dłoni. Tego czaru nie posiadał. W szyst
ko mu szło opornie. Ale zyskiwał uznanie 
wszystkich wyższych umysłów tem, co wy
soko ceni się w człowieku: niezmiernem 
zamiłowaniem przedmiotu i wytrwałą w nim 
pracą”.

Warunki w jakich żył ś. p. Zygmunt 
i prace przez niego dokonane, najwymo
wniej mówią o stracie, jaką poniosło nasze 
społeczeństwo przez jego przedwczesną 
śmierć. Pisząc ten życiorys, nie potrzebo
wałem wysilać się nad wykazaniem użyte
cznej działalności tego męża nauki: fakty 

I powyżej przytoczone są wymowniejsze od 
wszystkiego. W dowód wyjątkowej i szcze
gólniejszej czci wszechnicy Jagiellońskiej 
dla zmarłego, stare berła • uniwersyteckie 
pokłoniły się trzy razy nad grobem w cza
sie pogi-zebu.

Spis prac ogłoszonych druidem-.

a) Wzbudzanie elektryczności.

1. U ntersuehungen iiber die E rregung der Elek- 
tr ic ifa t durch  mechanische Mitel. Inaugural-Disser- 
tation  vorgelfg t der philosophischen Faoultiit der 
Uniyersitafc Mtinchen. Monachijvm, Maj 1813r . ').

b) Dyfuzyja materyi w ogólności, a dyfuzyja gazów przez 
c ia ła  pochłaniające w szczególności.

2. U eber die Diffusion der Gase durch absorbi- 
rende Substanzen. Poggendorfs Annalen, Bd. 158, 
1876. (Aus seinera vom Hr. Verf. m itgetheilten Ha- 
bilitationsschrift). Strasburg, 10 Lutego 1876 r.

3. U eber die Gesetze, nach w elchen die Gase 
sich in  fliissigen, festfliissigen und festen Korpern 
yerbreiten. W iedemanns Annalen, Bd. 2, 1877. 
Strasburg.

4. O praw ach, podług których gazy roschodzą się 
w ciałach ciekłych, nawpółstałych i stałych. Kos
mos, t. 3, 1878 r. Strasburg, 1811.

5. U eber die Constante der V erbreitung der 
Kohlensaiire in reinem  W asser. W iedemanns A nna
len Bd. 4, 1878. Strasburg, Marzec i Kwiecień 1818 r.

6. O ilości -stałej roschodzenia się bezwodnika 
kwasu węglowego w czystej wódzią. Kosmos, t. 3, 
1878 r. Strasburg, Marzec i Kwiecień 1818 r.

7. Ueber die A bhangigkeit der Constante der 
V erbreitung der Gase in einer Fliissigkeit von der 
Zahigkeit der letzteren. W iedem anns Annalen 
Bd. 7, 1879. Strasburg, 18 Lutego 1819 r.

8. Ueber die Anwendung der Photom etrie auf 
das Studium  der Diffusionserscheinungen bei den 
Fliissigkeiten. W iedemanns Annalen, Bd. 13, 1881. 
Londyn, Maj, 1883.

9. O zastosowaniu fotom etryi do badania dyfuzyi 
w cieczach. Rosprawy wydziału matem.-przyrodn. 
Akad. um iejętn. w Krakowie, t. 8, 1881 r.

10. O wpływie sił m olekularnych na zjawiska 
dyfuzyi w cieczach. Rosprawy wydziału matem.- 
przyrodn. A kad. umiejętn. w Krakowie, t. 9, 1881 r.

Daty wydrukowane kursywą oznaczają miejsce, 
gdzie dana praca była napisana i czas jej napisania.
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c) Istota pochłaniania gazów przez ciała pochłaniające.

11. Ueber die N atur der Absorption der Gase. 
W iedemanns Annalen, Bd. 8, 1879. Strasburg, Czer
wiec, 1879 r.

12. O istocie pochłaniania gazów. Kosmos, 1879 r. 
Strasburg, Czerwiec, 1879 r.

13. Sur la oomposition de l’acide carboniąue hy- 
drate. Comptes rendus, t. 94. 3 Kwietnia, 1882.

14. Sur les lois de solubilite de 1’acide carbo
niąue dans l’eau sous de hautea pressions. Comptes 
liendus, t. 91, 15 Maja 1832.

15. Sar la com binaisjn  de l’acide carboniąue et 
de l’eau. Comptes Rendus, t. 94, 30 Czerwca 1882.

16. Untersuehungen iiber die Absorption der Ga
se durch die Fliissigkeiten un ter hohen Drueken. 
Krste Abhandlung. W iedemanns Annalen Bd. 17, 
1882. Paryż, Czerwiec, 1882 r.

Zweite Abhandlung. W iedemanns Annalen Bd. 18 
1882. Paryż, Sierpień i Kraków, Wrzesień 1882 r .

d) Związek między zjawiskami pochłaniania gazów 
przez ciecze a włoskowatością tych ostatnich.

17. Sur 1’influence de la ąuantite du gaz dissous 
dans un liąuide sur sa tension superficielle. Comp
tes Rendus t. 95, 7 Sierpnia 1882 r.

18. Sur la  tension superficielle de que!ques li- 
quides au contact de l’acide carboniąue. Comptes 
Rendus t. 95, 14 Sierpnia 1882 r.

e) Skroplenie gazów.

19. Sur la liąuefaction de l’oxygene et de 1’azote 
e t sur la solidification du sulfure de carbone et 
de l’alcool,—wspólnie z prof. Olszewskim. Comp
tes Rendus, t. 96.

20. Sur la  liąuefaction de 1’azote. Wspólnie 
z prof. Olszewskim. Compies Rendus, t. 96.

21. Ueber die Yerfliissigung des Sauerstoffes, 
Stickstoffes und Kohlenoxyds. Wspólnie z prof. 
Olszewskim. W iedemanns Annalen Bd. 20, 1883 r. 
Kraków, 1883 r.

22. Sur la liąuefaction de 1’hydrogene- Comp
tes Rendus, t. 98, 21 Stycznia 1884 r. i 4 Lutego 
1884 r.

23. Comment l’a ir a ete liąuefie, reponse a P ar
ticie de M. Jam in. Paryż, 1885.

ł )  Własności gazów skroplonych.

24. Sur la densite de l’oxygene liąuide. Comp
tes Rendus, t. 97, 16 L ipca 1883 r.

25. Ueber das Specifische Gewicht des fliissigen 
Sauerstoffes. W iedemanns Annalen Bd. 20— 1883 
Kraków, 1883 r.

26. Sur la tem perature  critiąue et la pression 
critiąue de l’oxygene. Comptes Rendus, t. 97.

27. Sur la tem perature qu’on obtient a 1’aide 
de l’oxygen9 bouillant e t sur l i  solidification de 
l’azote. Comptej Randus, t. 97.

28. Sur la tem perature de 1’ebullition de Poxy- 
gene, de l’air, de 1’azote et d ’osyde de carbone 
sous la pre3sion atmospheriąue. Comptes Rendus, 
t. 98, 21 Kwietnia 1884.

29. Sur les proprietes da gaz de m arais liąu i
de et sur son emploi comme refrigerant. Comptes 
Rendus, t. 99, 21 L ipca 1894.

30. Sur les phenomenes que presentent, les gaz 
perm anents eyapores dans le vide; sur la lim ite 
de 1’emploi du therm om etre a hydrogene et sur 
la tem perature que l’on obtient par la detente de 
1’hydrogune liąuefie. Comptes Rendus, t. 100, 13 
Kwietnia 1885.

31. Ueber den Gebrauch des siedenden Sauer- 
stoffs, Stickstoffs, Kohlenoxyds, so wie der atmo- 
sphiirischen Luft ais Kiiltemittel. Sitzungsbe- 
riehte der W iener Akademie, Bd. 91, 21 Marca 
1885.

32. Ueber das V erhalten der fliissigen atmo- 
spharischen Luft. Sitzungsberichte der W iener 
Akademie, Bd. 92, 16 Lipca 1885.

33. Sur la separation de l’a ir atm ospheriąue 
liąuide en deux liquides differents. Comptes Ren
dus, t. 101.

34. Sur la densite de l’a ir atm ospheriąue liąa i
de e t de ses composants, et sur le volume ato- 
miąue de l’oxygene et de 1’azote. Comptes Ren
dus, t. 102, 3 Maja 1886.

g) Związek między stanem gazowym i ciekłym 
materyi.

35. Ueber die Darstellung des Zusammenhanges 
zwischen dem gasfórmigen und fliissigen Zustande 
der Materie durch die Isopyknen. S.tzungsbe- 
richte der W iener Akademie, Bd. 94. W iedemanns 
Annalen, Bd. 29.

hj Własności elektryczne materyi przy najniższych 
temperaturach.

36. Ueber den elektrischen W iederstand des 
Kupfers bei den hochsten K altegraden. Sitzungsbe
richte der W iener Akademie, Bd. 92.

37. Sur la resistance electrique du cuivre a  la 
tem perature de 200° au dessous du zero, et sur le 
pouyoir isolant d’oxygeae e t de 1’azote liquide 
Comptes Rendus, t. 101.

i) Sprawozdanie.

38. Fizyka we współczesnej Francyi. Studyjum. 
Kosmos, 1880.

Praca niedrukowana nosi tytu ł ogólny:

39. Ueber die Zu3amm endruckbarkeit des Was- 
seratoffes.

T ytuły pojedynczych rozdziałów s% następu
jące: 1) Zusam m endriickbarkeit ais Untersu-
chungsmittel. 2) Unterauchungsmetode. 3) Die 
D arstellung und Comprimirung des Gasea. 4) Yer- 
suche in  Wasser, Eis und Methylen. 5) Yergleich
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m it den Versuchen von liegrjault und Amagat.
6) Yersuche im siedenden Sauerstoff. 7) Gleichung 
der Isotherme. 8) Der kritische Zustand. 9) Die 
uebereinstim m enden Zustiinde. 10) Die Beziehung 
zwischen den K ritisclien Druck und der K ritischen 
T em peratur. 11) Stellung des W asserstoffes zwi- 
sohen der Gasen. Rozdziały 10 i l l  zaledwie pa
ru  słowami rospoczęte.

E. D.

(Ciąg dalszy).

Zagłębie węglowe szląsko-polskie, które
go mapę załączamy w niniejszym numerze, 
tworzy fałdę, której oś biegnie od półn.- 
zach. na połud - wschód, od Gliwic szląskich 
do Sierszy galicyjskiej. Załączony profil 
(fig. 7) wyobraża przecięcie naszego zagłę-

rych miejscach 18 metrów. Kompleks po
kładów leżących poniżćj pokładu Reden no
si nazwę pokładów dolnych, kompleks po
kładów wyżej leżących — górnych. Na 
planie sytuacyjnym odróżnione zostały te 
poziomy w ten sposób, że wychodnie pokła
du Reden oznaczono linijami grubemi, po
kładów dolnych — cienkiemi, a górnych — 
przerywanemi linijami. Ponieważ pokład 
Reden stanowi największe bogactwo nasze
go zagłębia, zajmiemy się nim szczegóło
wiej, niespuszczając z oka przyległych po
kładów cienkich.

Najbardziej na zachód wysunięta partyja 
pokładu Reden w skrzydle północnem, zna
ną jest w Wojkowicach Komornych i przy
ległym Grodźcu. Otworami świdrowemi 
wyśledzony tu został pokład 7'/2 m gruby 
zlekka pochylony ku południowi. Linija 
rosciągłości biegnie w kierunku równoleż
nika aż do granicy gródkowskićj, gdzie po-

bia z północy na południe przez Dąbrowę, 
Zagórze, Sielec i Modrzejów na długości 
około dwu mil gieogr. Widzimy z profilu, 
że pokłady pomiędzy Dąbrową i Sielcem 
tworzą nieckę, pomiędzy Sielcem i Modrze- 
jowem — siodło, którego górna część ule
gła rozmyciu. Skrzydło dąbrowskie ma 
upad na południe, sieleckie na północ, a mo- 
drzejowskie znów na południe. Z załączo
nego planu wnosimy, że w zagłębiu naszem 
rozwinięte są trzy skrzydła fałdy w nieje- 
dnakim stosunku. Największego rozwoju, 
dosięgają dwa skrzydła północne, tworzące 
nieckę, gdy skrzydło południowe niewielki 
stosunkowo skrawek zajmuje. W  celu ła 
twiejszego zoryjentowania się wśród mnó
stwa pokładów zagłębia, dzielą je  na dwa 
poziomy w stosunku do pokładu Reden, 
wielce charakterystycznego ze względu na 
olbrzymią grubość, dosięgającą w niektó-

ldad nagle się urywa, a przedłużenie jego 
znajdujemy znacznie dalej na południe, po
wyżej in. Bendzina, pomiędzy szosą gro- 
dziecką i Brzozowicami, gdzie skonstatowa
no pokład, również około 8 w gruby. Na 
wschód od Brzozowie uskok poprzeczny 
podnosi przedłużenie pokładu w górę, tak, 
że wychodnie jego spotykamy dopiero w Dą
browie w kolonii Ksawery przy hutach cyn
kowych. Partyja ta eksploatowaną była 
oddawna przez rząd w kopalni Ksawery, 
a obecnie przez towarzystwo francuskie 
w kopalni Koszelew i Barbara. Pokład jest 
tu znacznie grubszy niż w części zacho
dniej, bo dosięga 14 m, upada ku południo
wi pod kątem 6° do 8°, ciągnąc się od szosy 
bendzińsltiej do wschodniego krańca hut 
cynkowych, gdzie znów uskok odrzuca po
kład na dół ku przyległej kopalni Paryż. 
Pokład tu eksploatowany odznacza się wiel
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ką zmiennością upadu, bo gdy w części za
chodniej nachylenie wynosi nie więcej jak 
10°, na krańcu wschodnim, w bliskości kop. 
Cieszkowskiej, dosięga 45°. Ta ostatnia, 
cokolwiek przez uskok podniesiona, ma po
kład największej u nas obserwowanej gru
bości, mianowicie 18 ot, przy znacznym 
upadzie 50°. Po pożarze w 1873 roku ko
palnia ta została zatopioną, i dotychczas 
w tym stanie pozostaje. Obok leżąca ko
palnia Reden, należąca do rządu, również 
jest bezczynną, jakkolwiek nawet w dzie
siątej części nie wyczerpaną. Kilkakrotne 
pożary, które ją nawiedziły, zatamowały 
dostęp do znacznój części pola kopalniane
go, oddanego im obecnie na pastwę. Ten 
sam pokład, tylko na głębszym poziomie, 
eksploatuje Kramsta w kop. Ignacy w Za
górzu. Pokład upada tu dosyć stromo, do
sięgając 30° przy średniej grubości 15 m, 
która jednak w niektórych punktach wzno
si się do dwudziestu kilku metrów. Nieda
wno odkryte zostały w lesie na wschód od 
Zagórza wychodnie pokładu Reden, pod
niesionego tu przez uskok, w stosunku do 
partyi Dąbrowskiej. Odbudowują się one 
obecnie w odkrywce aż do granicy placu 
rządowego Staszyc, gdzie prawdopodobnie 
znajduje się ich wschodnie przedłużenie. 
W  przyległej kopalni Kaźmierz odbudowu
je się ten sam pokład, znacznie przez uskok 
podniesiony. Wychodnie Redenu nie są tu 
dotychczas znane, zato dosięgnięto szybem 
najgłębszego poziomu tego pokładu na 
240 m  pod powierzchnią. Grubość węgla 
jest tu bardzo zmienna, bo gdy w części za
chodniej kopalni dosięga 15 ot, przy wscho
dnim uskoku wynosi zaledwie 6 ot. Poza 
tym ostatnim egzystuje zalana obecnie ko
palnia Feliks I z szybem Leopold, a poza 
nią najbardziej na wschód wysunięta par
tyja Redenu, odbudowywana w kopalni Fe
liks II we wsi Niemce. Pokład ma tu już 
tylko około 7 m grubości, przy upadzie 30°. 
Jestto prawdopodobnie wschodni kraniec 
północnego ciągu Redenu, gdyż dotychcza
sowe roboty poszukiwalne nie zdołały dal
szego jego ciągu ku wschodowi wyśledzić. 
Zapewne pokłady w Sierszy galicyjskiej 
stanowią to przypuszczalne przedłużenie.

Rzuciwszy okiem na naszą mapkę, spo
strzegamy przedewszystkiem schodowe uło

żenie wychodni północnego skrzydła Rede
nu. Począwszy od wsi Niemce aż do Grodź- 
ca, pokład, z małemi wyjątkami '), wciąż 
się obniża, a raczej coraz więcej ku półno
cy przesuwa z regularnością prawdziwie 
zadziwiającą, świadczącą o wielkiej prosto
cie przyczyn objaw ten wywołujących. 
Spróbujmy ten fakt objaśnić. System wę
glowy otacza od północo-wschodu pasmo 
osadów tryjasowych, ciągnące się od Strze
mieszyc przez Ząbkowice, Górę Siewierską 
do Rogoźnika, a stąd przez Wojkowice, 
Grodziec i Bendzin do Zagórza. Wewnątrz 
tej podkowy osady węglowe są obnażone 
i w paru tylko punktach przykryte pagór
kami tryjasowemi, np. w Gołonogu i Po
rąbce. Z wielu danych, do których należy 
zaliczyć i te reliktywne pagórki, twierdzić 
możemy, że pierwiastkowo osady tryjasowe 
pokrywały całą powierzchnię, którą obecnie 
otaczają, czyli innemi słowy, że obnażenia 
osadów węglowych powstały wskutek roz
mycia osadów tryjasowych, które je nie
gdyś przykrywały. Dolina ta, mająca od 
5 do 7 km szerokości, ciągnie się w kierun
ku płn.-wsch. od Strzyżowie do Sierszy. 
Jeżeli połączymy liniją. prostą krańce wspo
mnianych wychodni Redenu, otrzymamy 
mniój więc6j południową granicę tej doliny 
erozyjnej, czyli, że przeciętna rosciągłość 
pokładów jest równoległą do osi tej doliny. 
Wykazuje to pewien ścisły związek, zacho
dzący między temi zjawiskami. Rzeczywi
ście, wyobraźmy sobie, że pewna powierz
chnia, wskutek powolnśj denudacyi, zostaje 
uwolnioną od nacisku przykrywających ją 
skał. Wówczas pod działaniem siły dyzlo- 
kacyjnej nastąpi sfałdowanie warstw obna
żonych i przesunięcie w kierunku siły 
warstw sąsiednich, posuwających się całą 
masą, ponieważ nacisk z góry przeszkadza 
tworzeniu się fałd. Ruch ten odbywać się 
będzie dopóty, dopóki opór nie wyrówna 
działającej sile, ponieważ zaś linija jedna
kowego oporu biegnie wzdłuż granicy roz
mytej powierzchni, więc i średnia roscią
głość dyzlokowanych warstw w tymże kie
runku się układa. Jako prosty wniosek

*) P arty ja  odbudowywana w kopalni Koszelew jest 
podniesioną w stosunku do części wschodniej.
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Plan sytuacyjny Dąbrowskiego zagłębia węglowego.

L inijefgrube oznaczają wychodnie pokładu Reden, linije cienkie — wychodnie pokładów dolnych, 
a przeryw ane — w ychodnie pokładów górnych.
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wynika z powyższego, że największemu 
sfałdowaniu powierzchni rozmytej odpowia
dać winno naj większe przesunięcie warstw 
sąsiednich. I rzeczywiście, maximuin dy- 
zlokacyi spotykamy w warstwach Psar- 
skich, gdzie osady węglowe zostały sfałdo- 
wane w liczne pagórki, a warstwy węgla 
uległy licznym zaburzeniom w pierwotnym 
układzie. Odpowiednio do tego i pokład 
Reden najwięcej w tem miejscu został prze
sunięty ku północy. Zmniejszającej się sto
pniowo dyzlokacyi ku pdn.-wsch. odpowia
da mniejszy stopień przesunięcia warstw 
obciążonych.

Zwróćmy się teraz do południowego 
skrzydła Redenu, z upadem ku północy. 
Z załączonej mapki widzimy, że ciągnie się 
ono od Czeladzi przez Milowice, Sosnowiec 
i Sielec do Dandówki. Pod Czeladzią, Gzi- 
chowTem i Zagórzem łączy się ono prawdo
podobnie na pewnćj głębokości ze skrzy
dłem północnem, dotychczas jednak otwory 
świdrowe nie stwierdziły tego.

Charakterystyczną różnicę tego skrzydła 
od pierwszego stanowi rosszczepienie się 
pokładu z początku na dwa, a następnie na 
trzy oddzielne pokłady. Znajdujące się 
w Dandówce dwa przerosty w pokładzie, 
stopniowo ku zachodowTi grubieją, dzieląc 
go w Sielcu na dwa, a w Milowicach i Cze
ladzi na trzy pokłady, znajdujące się w krań
cowym punkcie na odległości 50 i 15 m.

Rai'tyja sielecka upada stromo ku półno
cy pod kątem 30°—45°. Górny jćj poziom 
odbudowywał się w kopalni Ludwigshoff- 
nung, a dolny obecnie w kopalni Fanny 
z szybu hr. Renard. W Sosnowcu i Gzi- 
chowie pokład ten jeszcze się nie eksploa
tuje, jakkolwiek stwierdzono tu jego obe
cność. Dal(5j ku zachodowi w Milowicach 
odbudowuje się pokład Reden w kopalni 
Wiktor, własności pruskiego żyda Kuźnic- 
kiego. Pokład pierwszy jest tu już wyro
biony, drugi pozostaje w odbudowie, a trze
ci się przygotowuje. W ęgiel tutejszy wiel
ce jest ceniony ze względu na wielką czy
stość, a odbudowa łatwa i tania dzięki ma
łemu upadowi pokładu i sile stropu.

W Czeladzi pokłady redenowskie odbu
dowują się vv dwu kopalniach: Saturn ks. 
Hohenlohe i Ernest-Michał francuskiego 
towarzystwa (Sociótś Anonyme). Pierw

sza, niedawno otwarta, ma eksploatować 
dwa dolne pokłady, druga odbudowuje obe
cnie pierwszy, a drugi przygotowuje. Po
kłady w tej partyi są cokolwiek odkręcone, 
tak, że upadają ku wschodowi pod kątem 
3°—5°. Grubość pierwszego pokładu wynosi 
4 w, drugiego 7 m, a trzeciego przeszło 8 m.

Ostatnie wreszcie skrzydło Redenu z upa
dem południowym, zajmuje niewielką sto
sunkowo powierzchnię w południowym cy
plu naszego zagłębia pomiędzy Modrzejo- 
wem i Niwką. Górny poziom tej partyi 
koło Modrzejowa w obrębie koncesyi hr. 
Renarda jest zalany od czasu ostatniego 
głośnego wypadku w r. 1881. W sąsie
dnich zato kopalniach w Niwce G. v. Kram- 
sty: Jerzy, Karol i Edwfard, odbudowuje się 
ten pokład na wielką skalę i bardzo po
spiesznie. Pokład ma tu grubość około 
10 m, upad słaby, odznacza się wielką re
gularnością i co najważniejsza ma nadzwy
czaj mocny piaskowiec w stropie. To też 
Niwka stanowi prawdziwe złote jabłko 
wśród naszych (?) kopalń węglowych; wy
dajność jej stanowi prawie '/3 całej produk- 
cyi węglowej Królestwa.

Pokładów cienkich, towarzyszących Rede- 
nowi, jest bardzo wiele,niewszystkie jednak 
zdatne są do odbudowy. Jedne są zbyt 
cienkie, przeto przy obecnych cenach węgla 
dla eksploatacyi niekorzystne, inne znów 
chociaż dość grube, zawierają węgiel nieczy
sty, • poprzecinany ławicami obcych skał, 
lub kruchy, więc również nieprodukcyjny.

Za zdatny do eksploatacyi uważa się 
w obecnych warunkach pokład, mający nie
mniej jak dwie stopy grubości przy dosta
tecznej dobroci węgla. Takich pokładów 
znamy w tej chwili dolnych sześć, a gór
nych siedem. Te ostatnie, obdarzane w każ
dej prawie kopalni innemi nazwami, posia
dają od 1 do 4 m grubości, a mianowicie:

| Niwka Zagórze Sielce grubość m
R e d e n

1 Oskar Ignacy Eufemija 2 - 3
2 Średni ) TobA K Ryszard 1,50
3 Rudolf ' t) cl lvO D Matylda 1,60
4 Jerzy Emilija Joanna 1,30 - 2,0
5 Józef Mortimer Mortimer 1 , 0
6 Izydor Hiitten — 1 , 2 0
7| Maurycy Uekskul — 3,20—4,0

11.80—14,30



Pom im o' tak wielkiej obfitości górnych 
pokładów, eksploatacyja ich bardzo jest 
ograniczona, co przypisać należy przede- 
wszystkiem tćj okoliczności, że place kon
cesyjne, w których się znajdują, pokłady 
górne, posiadają również i pokład Reden, 
który właścicielom korzystnićj jest odbudo
wywać, niż cienkie pokłady. Pozostawiają 
je też albo nietknięte na przyszłość, albo, 
co gorzej, niszczą je  przy odbudowie gru- 
bego pokładu. Tym sposobem marnują się 
niepowrotnie setki tysięcy korcy węgla 
w kopalniach Kramsty w Zagórzu i Niwce.

Górne pokłady odbudowują się obecnie 
w Grodźcu, gdzie znane są cztery pokłady 
od 1 do 1,5 m grube i poczęści w Sielcu
1 Kiwce na niewielką skalę.

Pokładów dolnych znanych jest sześć od
2 do 0,6 m grubości, a mianowicie w kopal
ni Flora w Gołonogu (własność wiedeń
skiego Landerbanku), wszystkie dotychczas 
znane, z których odbudowują się cztery, 
w kopalni Jan (F. Łapińskiego) w Dąbro
wie trzy pokłady, w kopalni Mikołaj w Go
łonogu (W. Rau) cztery pokłady, w kopalni 
Antoni w Łagiszy (Stochelski i Majewski) 
dwa pokłady. Na zachód od Łagiszy ros- 
poczyna się szereg samodzielnych niewiel
kich zagłębi najstarszych prawdopodobnie 
pokładów naszego basenu. Pierwszem jest 
zagłębie psarskie, gdzie znane są trzy zna
czniejsze pokłady Hojm, Tadeusz i Andrzćj, 
oprócz mnóstwa bardzo cienkich pokładzi- 
ków. Tworzą one nieckę cokolwiek elinty- 
czną, którój oś dłuższa biegnie z płn.-zach. 
na pin.-wschód. Długość jój wynosi około 
l ' /2 km, szerokość 1 km. Część tych pokła
dów odbudowywała się do r. 1867 w rządo- 
wćj kopalni Tadeusz, obecnie nieczynnej. 
Otrzymywano tu węgiel wysokiój dobroci, 
który nawet koksowano w Hucie Bankowój 
na użytek wielkich pieców.

Południowe skrzydło niecki psarskiej jest 
złamane i przewrócone. Ta część oderwa
na odbudowuje się w niedawno otwartej 
kopalni Barbara pp. Ciechanowskiego i P o 
tockiego. Węgiel z tój kopalni jest z pe
wnością najlepszym z naszego zagłębia, tak 
pod względem czystości, jak i zdolności da
wania dobrego koksu. Znane tu są dwa 
pokłady, około pięciu stóp grube, upadające 
na południe nader stromo od 45°—80°. L i
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czne uskoki i zaburzenia wielce utrudniają 
ich prawidłową odbudowę.

Drugie małe zagłębie znane jest w są
siedztwie Psar we wsi Strzyżowice. Istnie
ją tu trzy pokłady o grubości 1 — 1,5 m, 
odbudowywane w kopalni Andrzej hr. Re
narda.

W południowój części naszego zagłębia 
wyśledzono dotychczas tylko jeden pokład 
dolny — Andrzśj, którego obadwa skrzy
dła odbudowują się w Sielcu. W ogóle o dol
nych pokładach nadmienić możemy, że pod 
względem dobroci węgla przewyższają nie- 
tylko resztę cienkich pokładów, lecz i Re
den; najwyżćj cenione marki węgla pocho
dzą z pokładów dolnych.

(dok. nast.).
Br. Jasiński.

Nr 23.

RO ŚLINY UŻYTECZNE

P E R U  I E K W A D O R U .

(Dokończenie).

Niewięcój jak przed latami dwudziestu 
lasy zachodniego stoku Kordylijerów ekwa
dorskich bogate były w doskonały gatunek 
drzewa chinowego (jak się zdaje Cinchona 
pubescens). Bliskość morza ułatwiała tran
sport kory do portów, gdzie podówczas pła
cono 100 piastrów (400franków) za centnar, 
czyli po piastrze za funt kory. Każdy więc 
z właścicieli lasów uważał sobie za najświę
tszy obowiązek wyciąć wszystkie drzewa 
chinowe w swoim okręgu, tak że dziś chy
ba w ogrodzie spostrzeżemy dwa lub trzy 
marne drzewka, hodowane raczej jako cu
riosum. Jedyny z większych właścicieli, 
Don Federico Cornejo, postarał się w osta
tnich czasach o zasadzenie 5 000 sztuk drze
wek chinowych, ponieważ jednak korę mo
żna dopiero obdzierać po 6 lub 8 latach, 
nie wiadomo, jaki rezultat osięgnie, zdaje 
s i ę  jednak, że co do niego nie powinno być 
żadnćj wątpliwości.

Po takiem barbarzyńskiem wyniszczeniu 
jednego z najszlachetniejszych drzew, jakie
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ziemia nosi na sobie, wzięto się do cięcia in
nych gatunków, mniój obfitujących w chini
nę, znacznie przeto niższych w cenie od tak 
zwanćj cascarilla roja, dających jednak 
dobry dochód poszukiwaczom kory chi
nowej. Cascarilla roja, jak widzieliśmy, 
płaconą była po 100 piastrów cetnar; ponie
waż zaś drzewo daje średnio około 25 fun
tów, dość więc było ściąć cztery niewielkie 
stosunkowo drzewa i obedrzeć je z kory, 
aby zarobić 100 piastrów. Gorsze gatunki, 
do jakich się następnie wzięto, dawały już 
znacznie mniejszy dochód, a gdy i tych za
brakło puścili się ludzie na fałszerstwo, pa
kując wraz z korą chinową, kory najroz
maitszych drzew, wskutek czego china, po
chodząca z zachodnich lasów Ekwadoru 
spadła zupełnie w cenie i po owój gorączce 
chinowćj nastał spokój kilkoletni. Ludzie 
jednak przedsiębierczy, głównie zaś kolum- 
bijczycy zwrócili wówczas swoję uwagę na 
lasy wschodniego skłonu, gdzie wprawdzie 
brak jest zupełnie Chiny czerwonćj (Casca
rilla roja), lecz natomiast dość obficie po
rasta inny gatunek (Cinchona lancifolia), 
mniej od pierwszego bogaty w chininę, 
dość jednak dobrze płacony w Europie. 
Zawiązało się dość znaczne towarzystwo, 
przeważnie z kolumbijczyków złożone, któ
re jeszcze po dziś dzień funkcyjonuje. W ie
lu z dawnych cascarilleros (poszukiwaczy 
kory chinowej), którzy boso przyszedłszy 
jako prości najemnicy pracowali na koszt 
towarzystwa, dziś posiada wielkie majątki 
ziemskie. W miarę jednak, jak wyniszczo
no drzewa chinowe, eksploatacyja ich sta
wała się coraz trudniejszą, gdyż należało 
się posuwać coraz to głębiój w dzikie zupeł
nie lasy, skąd dla braku dróg transport ła
dunków stawał się coraz to trudniejszym, 
co naturalnie wpływało na znaczne zmniej
szenie zarobku poszukiwaczy. Myślano wie
le o przeprowadzeniu drogi do którego ze 
spławnych dopływów Amazonki, a miano
wicie do rzek Napo, Pastaza i Morona, lecz 
przy znanój nieudolności ekwadorczyków, 
a głównie wskutek ciągłych rewolucyj, 
projekt ten nie doczekał się urzeczywistnie
nia, pomimo że otwarcie takićj drogi mo
głoby znakomicie podnieść eksploatacyją 
kory chinowej, a przez to i dochody kraju. 
Z miejsca, gdzie dzisiaj jeszcze wydobywa

ją chinę wystarczyłaby dwu, a conajwięcśj 
trzydniowa podróż do Canelos, skąd już 
łodziami możnaby spławiać chinę do Iąuitos, 
jednego z portów Amazonki, odwiedzanego 
dwa razy na miesiąc przez parowce z Para. 
Tymczasem dla braku wygodnćj drogi tran
sport odbywać się musi do Guayaquilu, 
gdzie trzeba 8 do 10 dni po najfatalniejszych 
drogach przewozić ładunki na mułach. 
W porze zaś dżdżystój wszelka konni nika- 
cyja ustaje prawie zupełnie, gdyż drogi od 
ciągłych ulewnych deszczów stają się nie
przebytemu

Biorąc na uwagę olbrzymie dochody, ja
kie daje drzewo chinowe, względną ła
twość jego plantowania i ułatwiony tran
sport kory chinowój z zachodnich lasów 
Ekwadoru do pobliskich portów Santa 
Rosa, Machała i Guayaquilu, dziwić się na
leży nieudolności i opuszczeniu ekwador
skich hacendadów w plantowaniu tego cen
nego drzewa. Inaczój sobie postąpili angli- 
cy, którzy już lat temu dwadzieścia wysła
li Markhama do Peru, a Sprucea do Ek
wadoru, aby tam wystudyj owa wszy warun
ki klimatyczne i gruntowe, sprowadzili na
sienie i drzewka chiny dla przeplantowa- 
nia ich w azyjatyckich posiadłościach. Ów
czesny dyktator ekwadorski, Garcia More
no, widząc w niedalekiój przyszłości fatalną 
dla swego kraju konkurencyją Indyj wscho
dnich, surowo zabronił wywozu nasienia 
chinowego. Anglicy jednak, niecofający 
się nigdy przed największemi kosztami dla 
dopięcia swych celów, płacili po 800 pia
strów za funt nasienia chinowego, a dzięki 
sprytnie obmyślanym skrzyniom zdołali na
wet wywieść i same drzewka chinowe, 
i dziść mają świetne rezultaty ze swych 
plantacyj chinowych w Azyi. Gdyby więc 
Garcia Moreno, zamiast wydawać dekret, 
którego ominięcie zgóry było do przewidze
nia, zabronił surowo cięcia drzew chino
wych, a nadto popierał sianie ich w Ekwa
dorze, dziś kraj ten miałby z pewnością 
piękny dochód z t(5j gałęzi kultury.

Istnieje sposób dobywania kory, nienisz
czący bynajmniój drzewa, a mianowicie 
zdzieranie jćj z pnia podłużnemi pasami, 
z pozostawieniem naprzemian pasów kory 
niezdartćj. Tym sposobem drzewo nie za
miera, a roku następnego już się pokrywa
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nanowo korą, którą można zdzierać do nie
skończoności. Lecz ekwadorczyk, żądny ła
twego zarobku, ścina drzewo, a korę zdzie
ra nawet z korzeni i gałęzi. Tam gdzie 
korzenie zostają w ziemi nietknięte, drzewo 
odrasta podobno, a po latach siedmiu lub 
ośmiu już jest zdolne do eksploatacyi. Na
stępuje to jednak niezawsze, trzeba przeto 
zwracać uwagę, aby ciąć na pewnćj od 
ziemi wysokości. Jeżeli więc nawet sposób 
zdzierania pasami kory okazał się niepra
ktycznym, gdyż, jak słyszałem, drzewo za
nika i schnie z czasem, to możnaby go na 
racyjonalnie prowadzonych plantacyjach za
stąpić umiejętnem ścinaniem i pielęgnowa
niem pozostałych pieńków,które po siedmiu 
lub ośmiu latach wydałyby znów drzewa 
zdatne do eksploatacyi.

Dziś wywóz chiny z Ekwadoru stanowi 
bardzo małą rubrykę w dochodach tego 
kraju, co zresztą powtarza się i w innych 
krajach południowo-amerykańskich, gdzie 
przedtem drzewo chinowe było jednem  
z najważniejszych źródeł bogactwa narodo
wego. Jednocześnie zaś jako przeciwsta
wienie mamy Jawę, która podobno produ
kuje rocznie przeszło milijon kilogramów 
kory chinowej. Służyć to może za ilustra- 
cyją charakterów dwu ras, z których jedna 
zniszczyła bezmyślnie istniejące bogactwo, 
a druga przeciwnie stworzyła nieistniejące 
przedtem źródło ogromnych dochodów.

Też same uwagi dadzą się doskonale za
stosować do innego drogocennego drzewa, 
a mianowicie do drzewa kauczukowegoCD
(Syphonia elastica), które jeszcze przed kil
kunastu laty obficie porastało w przymor
skich lasach gorących zachodniego skłonu 
Kordylijerów. Osobna klasa ludzi, zwa
nych „los caucheros” (czyt. kauczeros), re
krutowana po większćj części z nadmor
skich murzynów i mulatów, zajmuje się 
eksploatacyją drzew kauczukowych. Każdy 
z nich kupuje od właściciela lasu prawo ■ 
eksploatacyi za sumę stosunkowo bardzo j  

nieznaczną, a tworząc kompanije po kilku, | 
zapuszczają się w lasy dziewicze na prze- J  

ciąg kilkutygodniowy, żyjąc niemal ciągle 
pod gołem niebem, wystawieni na zwrotni- j  
kowe ulewy, na ukąszenia wężów jadowi- i  

tych, których tam niebrak, torturowani po | 
całych dniach i nocach przez roje komarów

i moskitów. Takiego kauczero odrazu po
znać można, gdy po odbytój kampanii przy
chodzi do miasteczka, aby zebrany produkt 
sprzedać i zarobione pieniądze przepić 
i przegrać w kości lub w karty. .Tego ka
pelusz wojłokowy lub słomiany, koszulka 
i pantalony z błękitnego perkalu wymazane 
są czarnemi plamami kauczuku; a na no
gach nosi niezdarne, z kauczuku zrobione, 
sandały, które go chronią od ukąszenia ja 
dowitych węży. Zarobek ma łatwy, gdyż 
zręczny i pracowity kauczero może w ty 
dzień zebrać cetnar kauczuku, który w Gua- 
yaquilu wart jest średnio 80 piastrów (oko
ło 100 rubli). Zwykle jednak kauczero bie
rze pieniądze naprzód od przekupnia, który 
korzystając ze swych praw wierzyciela, 
eksploatuje swego dłużnika, naznaczając 
mu cenę za cetnar zawsze o połowę mniej
szą. Kauczero zdobywszy sobie kilkadzie
siąt piastrów, pije przez dni kilka, hula 
z towarzyszami, gra w karty lub kości, aż 
póki kieszeń opróżniona nie zmusi go do 
nowćj wyprawy na złotodajne drzewa.

Eksploatacyja kauczuku upadła obecnie, 
tak jak i drzew chinowych. I w tym wy
padku ekwadorczyk pokazał się nieubłaga
nym niszczycielem, pragnącym tylko wy
eksploatować jaknajprędzój naturalne bo
gactwo, niemyśląc, czy to na długo wy
starczy. Zamiast też dobywać kauczuk ra
cyjonalnie, nacinając dwa razy do roku 
drzewo i zadawalniając się mniejszą wpra
wdzie, ale zato stałą ilością kauczuku, ści
nają całe drzewa, a następnie, nacinając 
pień, wydobywają naraz wszystek sok kau
czukowy. Dzięki temu el pało de caucho 
staje się coraz większą rzadkością, a gdy 
dawniej napotykał się niemal wszędzie w go
rących częściach lasów zachodnich, dziś 
trafia się jeszcze lecz dość rzadko w miej
scach bardziój odległych od mieszkań ludz
kich. Gorączka kauczukowa, lekka odmia
na złotój gorączki, spaliła w ciągu lat kilku 
to, coby mogło stały i wcale piękny dochód 
przynosić w ciągu lat długich. Nikomu też 
na myśl nie przyszło plantowanie drzew 
kauczukowych.

Jan Sztolcman.
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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  teo - 
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 17 Maja 1888 
roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu Towarzy
stwa, Chmielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. P. A. W ałecki mówił o dwu gatunkach ropusz- 
ki wodnej (Bombinator), które prof. Jerzy  Boulan- 
ger odróżnia, na podstawie ścisłych badań, prze
prowadzonych na licznych okazach, dowodząc, że 
dotąd nazwą Bom biuator igneus oznaczono dwa 
gatunki różne, a mianowicie: 1) B om binator bom- 
binus L, zamieszkujący praw ie całą Europę i 2) 
Bom binator igneus L aurent, mieszkający głównie 
w Niemczech. P. A. W. skreślił rys historyczny 
rodzaju Bom binator, oraz dwu gatunków, które 
kiedyś nosiły nazwę Rana bombina i Bufo igneus, 
następnie zaś zlały się w jeden Bombinator igneus. 
Dalej podał szczegółowe różnice dwu g a t u n k ó w  od
różnianych przez prof. J. Boulangera, w końcu zaś 
p. A. odwołał się do ludzi, którym  nie jest obojętną 
fauna krajowa, aby zwracali pilną uwagę na wy
mienione dwa gatunki ropuszki wodnej i zebrane 
okazy żywe lub świeże nieżywe, przesyłali do obej ■ 
rżenia prelegentowi. Opis szczegółowy wspomnia
nych gatunków bom binatora, będzie podany w naj
bliższych numerach „W szechśw iata".

3. Następnie p. A. Ślósarski mówił o „organach 
przyczepnych u kijanek żab“ . Przem ówienie to 
p. Ś. b jło  streszczeniem pracy dra I. Thiele, umie
szczonej w „Zeitschrift f. Wissenschaft. Zoologie 
t. 46, zeszyt I. (Der H aftapparat der Batraehier- 
larven^). W  pracy swej d r Thiele podaje budowę 
mikroskopową organu przyczepnego u kijanek ża- 
bowatych zwierząt, dowodząc, że te  istoty przykle
jają się do różnych przedmiotów zapomocą śluzu 
wydzielanego przez komórki gruczołowe, wchodzą
ce do składu przyrządu przyczepnego. Dalej mówi 
o chwili pojaw iania się tego organu, korzyściach 
jakie osięgają kijanki z tego przyrządu, o ścisłym 
związku, w jakim  pozostaje istnienie tego organu 
z rozwojem uzbrojenia rogowego warg u starszych 
kijanek, a mianowicie, że organy te zanikają (ule
gając wstecznej przemianie) w chwili w ykształcenia 
się rogowego uzbrojenia gęby kijanek. N adto zbi
ja  twierdzenia von Bambeke, odnoszące się do bu
dowy i znaczenia organu przyczepnego u Pelobates. 
Następnie opisuje szczegółowo budowę organów 
przyczepnych u Discoglossus pictus, Pelobates fus • J 
cus, Bufo vulgaris, B. yiridis, Rana esculenta, R. 
tem poraria (agilis), Hyla arborea i Bombinator 
igneus.

W końcu przychodzi do wiosku, że 1) można z ca
łą dokładnością określić gatunek kijanki z kształtu 
organu przyczepnego, a naw et podaje schematycz

ne rysunki, ułatwiające oznaczanie gatunków  poda
nych w pracy, 2) można wykazać związek pomiędzy 
gatunkam i na podstawie ich organów przyczepnych 
i stopniowe następstwo w rozwoju rodowym. P ra
cę dra Thiele uzupełniają starannie wykonane ry 
sunki robione z natury, powiększone obok natu ra l
nej wielkości.

4. W dalszym ciągu posiedzenia p. P iotr Hoser 
(syn) przedstaw ił szczególną roślinę baldaszkową 
(Umbelliferae) rosnącą dziko w Nowej Zelandyi, 
zwaną przez botaników Aciphylla sąuarrosa. P o 
kryw a ona ogromne przestrzenie w Nowej Zelandyi 
czyniąc je  niemożliwemi do przebycia, z powodu gę
stych kolących liści. Hooker opisuje tę roślinę, jako 
zielną, nierozgałęziającą się, kolczastą, dorastającą 
5 do T stóp, o liściach pierzastodzielnycb, działkach 
ostrych, wąskich i wachlarzowato ułożonych. Kwia
ty tw orzą liczne baldachy u szczytu rośliny, są 
ieduo lub dwudomowe (monoecia y. dioccia). W oko
licach E dynburga roślina okazała się zupełnie na 
klim at wytrzym ałą. W cieplarni zakładu ogrodni
czego braci ‘Hoser Aciphylla sąuarrosa pomyślnie 
rośnie.

P. Hoser pokazywał także kw itnący okaz Brexia 
madagascariensis rośliny należącej do rodziny Saxi- 
frageae, podrodziny Brexieae. Jestto  roślina drze
wiasta, o liściach podłużnie jajow atych, sztywnych 
naprzem ianległych, kwiaty ma zielonawe, ułożo
ne w baldach. Okwiat pięciodziałkowy, pręciki 
porozdzielane wyrostkami polzielonem i, słupek 1 
o zawiązku pięciokoraorowym.

Na tem  posiedzenie ukończonem zostało.

AKADEMIJA UMIEJĘTNOŚCI
W  KRAKOW IE.

Posiedzenie administracyjne Komisyi fizyjo- 
graficznej z d. 22 Maja 1888 r.

Przewodniczący dr Rostafiński. Obecni człon
kowie: d r Bandrowski, Bieniasz, Boehm, Gustawicz, 
d r Jaworowski, d r Jaworski, Jelski, d r Karliński, 
d r Kopernicki, d r Krzyżanowski, d r Olszewski, 
Ossowski, Raciborski, Sadowski, Trochanow ski, dr 
W ierzbicki, d r W ierzejski, d r Zaręczny i d r Zie
leniewski.

Nieobecnego sekretarza zastępuje p. M. R aci
borski.

Po przyjęciu protokułu, z ostatniego zeszłorocz
nego posiedzenia adm inistracyjnego, podniósł prze
wodniczący dotkliwe straty , jak ie  Komisyja ponio
sła w ciągu ostatniego roku, przez śm ierć swych 
członków: dra  Czyrniańskiego, długoletniego prze
wodniczącego sekcyi chemicznej, X. Szczęsnego
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Buchwalda, dziekana Strzyżewskiego, k tó ry  zasłu
żył się Komisyi robieniem  spostrzeżeń m eteorolo
gicznych w Dobruchowie od roku 1867 przez lat 
dwadzieścia, oraz Leona Schreitera, starszego m ier
nika zup wielickich, którem u Komisyja zawdzię
cza szereg spostrzeżeń om brom etrycznych, robio
nych od r. 1874 w W ieliczce.

Przewodniczący zaw iadam ia co do publikacyi, że 
tom XXI Sprawozdań został rozesłany członkom, 
że druk XXII tom u je s t na  ukończeniu, a współ
cześnie rospoczęto już d ruk  t. XXIII. Zeszyt 1 
atlasu gieologicznego wydano, tekst do zeszytu 2 
z tablicam i je s t wydrukowany a karty  w ostatniej 
korekcie. Stosownie do wielokrotnie w ypowiada
nego życzenia, sprawozdania ze wszelkich posie
dzeń Komisyi, zamieszczane dotychczas w Rospra- 
wach i Sprawozdaniach wydziału III, będą obecnie 
drukowane w Sprawozdaniach Komisyi.

W  ciągu ubiegłego roku zajął się przew odniczą
cy spraw ą zbiorów p. Jana  Buszaka oraz okazów 
pozostałych po ś. p. P ietruskim , które swego cza
su by ły  ofiarowywane Komisyi; okazało się, że — 
z przyczyn od ofiarodawców niezależnych— zbiory 
te zostały inaczej pomieszczone. W sprawie m a
py leśnej Galicyi dotąd od p. H enryka Strzelec
kiego nie otrzym ano odpowiedzi, ale przewodniczą
cy przypuszcza, że to publiczne przypom nienie ry 
chło przyniesie pożądany skutek.

Komisyja prócz spostrzeżeń sekcyi m eteorologi
cznej otrzym ała następujące prace do swoich pu
blika cyj:

D r Siemiradzki: O wieku konglom eratów  w apien
nych w okolicach Kielc i Chęcin.

Dr Zaręczny: S tudyja paleontologiczne w okrę
gu krakowskim. Sprawozdania ogólne. Część I 
Dewon.

W. Boberski: Trzeci przyczynek do lichenologii 
Galicyi.

R. Gutwiński: Przyczynek do znajomości okrze
mek tatrzańskich.

M. Raciborski: F ragariae  polonicae;—Zapiski flo- 
i*ystyczne, część II; — Conspectus juncaceorum  Po- 
loniae;—Klony polskie.

S. Trusz: Sprawozdanie z wycieczki botanicznej 
to okolice prawego brzegu Bugu.

Dl’ E, Wołoszczak; Drugi przyczynek do flory 
Pokucia.

Ti W iśnowski: Sprawozdanie z wycieczek fauni
stycznych do jezior Czarnohorskich.

Dr A. Jaworowski: W irk i dotychczas w okoli
cach Krakowa znalezione.

Muzeum Komisyi zostało wzbogacone nietylko 
m ateryjałam i zebranemi na wycieczkach odbytych 
zapomocą zasiłków komisyjnych, ale również przez 
następujące dary:

1) Zbiór skamieniałości z Maruszyna i Rogoźni
ka, od p. L. Kamieńskiego.

2) Jeżowce z Sieciechowie od p. Dereniowskie- 
go, za pośrednictw em  p. J. Boehma.

3) A m onit i gąbka skam ieniała z Podgórza od 
p. J. Boehma,

4) M inerały od p. Wyczyńskiego z Truskowca-
5) Skamieniałości od p. S. Kluczyckiego z Krze

szowic.
6) M inerały z porfirytów i gipsy od p. M. Raci

borskiego.
7) M inerały i skały z W ołynia od p. G. Ossow

skiego.
8) i 9) Okazy paleontologiczne od dra  Hrynce- 

wicza i p. Komorowskiego, za pośrednictwem p. G. 
Ossowskiego.

10) Z biór paleontologiczno-petrograficzny z de- 
wonu krakowskiego od d ra  S. Zaręcznego.

11) Okazy botaniczne z Niwry od p. H. Lentza.
12) Okaz teratologiczny cd p. Magierowskiego 

z Wesołej.
13) Liczne zwierzęta ssące i kilka ptaków wy

pchanych od hr. A. Potockiego.
14) Okazy zoologiczne od d ra  Wierzejskiego.

Zawiązano też, dzięki uprzejmości pp. St. Klu
czyckiego i Sieglera, stosunki z zakładam i górni- 
czemi hr. A. Potockiego, wskutek czego bogate 
zbiory paleontologiczne dostały się już do kolekcyj 
Komisyi i zasilać je  będą w przyszłości.

Co do budżetu zeszłorocznego,to Komisyja kontro
lująca spraw dziła rachunki, będą one wydrukowane, 
więc odczytywanie ich byłoby ty lko stra tą  czasu, 
przewodniczący objaśnia tylko różnice, jakie za
szły w prelim inoweniu a wykonaniu zeszłoroczne
go budżetu. Oszczędności wynosiły 759 fl., a po
nieważ prelim inarz był wyższy o 270 fl. nad spo
dziewany dochód, przeto w rzeczywistości z d. 1 
Kwietnia pozostało Komisyi z zeszłorocznych fun
duszów kwota 489 fl. Akadem ija wyznaczyła na 
rok bieżący 5776 fl., wskutek czego Komisyja ros- 
porządza na rok  1888 kwotą 6265 florenów.

Przewodnicząsy przedstawia Komisyi do za
tw ierdzenia prelim inarz budżetu. W edług tego na 
wydawnictwa przeznaczono 1550 fl. Na sprawie
nie szafy, potrzeb muzealnych, wynagrodzenie ku
stosza i sekretarza 1420 fl. Sekcyja meteorologi
czna postanowiła w r. b. robić także spostrzeżenia 
m agnetyczne w T atrach, daje się jej więc 400 fl. 
Sekcyi chemicznej na badania wód dzikich prze
znaczono 150 fl., na konkurs topograficzny jak 
w r. zeszłym 150 fl. Sekcyja zoologiczna postano
wiła wysłać na badania pp. Dziędzielewicza, dra 
Jaworowskiego, Stobieckiego i Bobka; jej budżet 
wynosi 610 fl. Sekcyja botaniczna udziela zasił
ków pp. Wołoszczakowi, Krupie, Raciborskiemu 
i Gutwińskiemu; jej budżet wynosi 600 fl. Obie te 
sekcyje ograniczyły swą pracę w bieżącym roku, 
żeby przyjść wyjątkowo w pomoc sekcyi gieologi- 
cznej, a to w celu jaknajrychlejszego zdjęcia K art 
gieologicznych na Podolu, gdzie pojadą pp. Bie
niasz, Łomnicki. Szajnocha, Teisseyre i mają zdjąć 
siedem kart. Prócz tego udzielono w tej sekcyi 
zasiłku na zbieranie skamieniałości i okazów pa
leontologicznych, pp. Tonderze, Wiśniowskiemu 
i Ossowskiemu.

Budżet tak ułożony został jednom yślnie zatw ier
dzony, przyczem udzielono przewodniczącemu p ra 
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wo, w razie pozostających nieprzewidzianych oszczę
dności, obrócić je na inne cele Komisyi.

Przewodniczący oznajmił, że d r Cybulski, czło
nek Akademii, oświadczył chęć należenia do Ko
misyi fizyjograficznej i tem  samem wszedł w po
czet jej członków. Przyjgto następnie propono
wanych przez Komitet adm inistracyjny kandyda
tów pp. P. 'B artonetza inspektora górniczego w 
Sierszy, Wł. Satkego w Tarnopolu, d r J. Siem i
radzkiego we Lwowie, oraz redaktorów  Pam iętni
ka Fizyjograficznego w W arszawie pp. E. Dziewul
skiego i Br. Znatowicza, chcąc wyrazić uznanie za 
tak  znakomite prowadzenie tego wydawnictwa pod
jętego w trudniejszych niż Komisyja warunkach.

Przewodniczącym na rok 1888 wybrano pono
wnie d ra  Rostafińskiego, sekretarzem  Komisyi na 
lat dwa p. W. Kulczyńskiego, na skrutatorów: dra 
Ściborowskiego i J .  N. Sadowskiego, na ich za
stępców: dra  W ierzbickiego i G. Ossowskiego.

Przewodniczący, podziękowawszy za wybór,oznaj
mił, że muzeum Komisyi jest już tak  uporządko
wane, że zostanie otw artem  dla publiczności od
I Czerwca i będzie dostępne co Niedziela od godz.
I I  do 1.

J. R.

KRONIKA NAUKOWA.

ASTRONOMIJA.

— Zastosowanie fotografii do oznaczania ruchów 
gwiazd. Wiadomo, że w liczbie usług, jakie analiza 
spektralna oddaje astronom ii, m ieści się i zastoso
wanie jej do w ykazania ruchów  gwiazd, jeżeli m ia
nowicie ruchy te dokonywają się w kierunku pro
m ienia widzenia (ob. W szechświat z r. 185*5 str. 
546). Metoda ta  polega na przesuwaniu się linij 
w widmie gwiazdy, jeżeli się ona ku nam zbliża 
lub od nas oddala, ale oznaczenie tego przesunięcia 
połączone jest ze znacznemi trudnościam i, zwłasz
cza gdy pow ietrze jes t niespokojne. Otóż prof. 
Vogel, który powtórzył badania Hugginsa co do 
kilku najjaśniejszych gwiazd, przekonał się, że fo- 
tografija stanowić tu  może w yborną pomoc, drże
nie bowiem powietrza, tak szkodliwe dla oka, nie 
wywiera wpływu na fotografiją, tym sposobem za
tem badania ruchu gwiazd znacznie się ułatwiają. 
Dr Scheiner, k tóry  się zajął tem i obserwacyjami, 
zbadał już widma następnych siedmiu gwiazd: 
Syryjusz, Procyjon, Kastor, A rktur, A ldebaran, Pol- 
luks i Rigel. W widmie Syryjusza linije okazują 
słabe przesunięcie ku czerwieni, Procyjon silniejsze 
a Rigel bardzo w yraźne w tym że kierunku. W  wi
dmie zaś A rktura przesunięcia są wyraźne ku fijo- 
letowi. Badania prowadzone były w szczególności 
nad trzecią liniją wodoru II-'. (N aturę).

S. K.

FIZYKA.

— Teoryja jazdy na łyżwach. Dla wyjaśnienia bie
gu na łyżwach odwołuje się Joly do znanej w ła
sności lodu, że objętość jego jes t mniejsza od ob
jętości powstającej ze stopienia jego wody. Gdy 
ciała, które się przy topieniu rosszerzają, otrzy
m ują pod znacznem ciśnieniem wyższy punkt to 
pliwości, czyli topią się trudniej, lód, jako ciało 
ściągające się przy topieniu, topi się pod ciśnie
niem łatwiej, czyli w tem peraturze niższej od 0°. 
Jeżeli więc przez bardzo wysokie ciśnienie punkt 
topliwości lodu obniży się do —3°, to w tem pera
turze —2°, —1° lub 0° pod ciśnieniem tem lód m u
si już być ciekły. Otóż Joly oblicza, że przy 
wąskiej pow ierzchni zetknięcia między żłobkowa
ną łyżw ą a lodem ciśnienie na cal kwadratowy 
wynosi około 700 funtów ang., co powoduje zniże
nie punktu topliwości do —3°; wskutek tego przez 
krótką chwilę zetknięcia lód staje się ciekłym, 
a po usunięciu ciśnienia lód krzepnie znowu. To 
zaś topienie w chwili zetknięcia powoduje znaną 
łyżwiarzom własność lodu chwytania łyżwy. Gład
kość lodu nie jest zatem według tego niezbędnym 
w arunkiem  ślizgania, można się bowiem ślizgać 
i na lodzie chropowatym; natom iast na gładkiem 
szkle ślizgać się byłoby niemożebnem. Jeżeli tłu 
maczenie to jest słusznem, to na lodzie bardzo zi
mnym ślizganie byłoby daleko trudniejszem , nie 
można bowiem wywołać ciśnienia, któreby w ystar
czyło do zniżenia punktu topliwości o 5 — 10 sto
pni. Trudność tę według propozyeyi Jolyego mo- 
żnaby zmniejszyć, używając łyżew silnie żłobko
wanych.

S. K.
ZOOLOG1JA.

—  Jajko alki. Wiadomo, że gatunek Alca im- 
pennis należy do ptaków, które już w naszych 
czasach wyginęły. W edług Brehm a jeszcze w ro 
ku l s44 w Islandyi schwytano ostatnią parę tych, 
dawniej licznie tam  żyjących ptaków. Nic wigc 
dziwnego, że obecnie nietylko wypchane ich oka
zy należą do bardzo rzadkich i są wysoko cenio
ne, ale nawet i za jajka, jeśli te  są przypadko
wo sprzedawane, potrzeba płacić bajeezne sumy. 
W pierwszym numerze czasopisma Naturaliste z r. b. 
czytamy, że teraz za jedno jajko tego gatunku pta- 
ką żądają 4000 franków. Takich ja j jest tylko 60 
i te są powiększej części własnością pryw atnych 
zbiorów; z tej zaś liczby na Angliją przypada 
sztuk 40. (Die Natur, 1888, Nr 16).

W .  U .

W I A D O M O Ś C I  B I E Ż Ą C E .

— Króliki australijskie. W Nr 15 Wszechświata 
podaliśmy wiadomość, że projekt Pasteura wytę
pienia królików w A ustralii za pośrednictwem
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bakteryj cholery kurzej napotkał n ieprzy jació ł 
śród mieszkańców tam ecznych. W edług jednak 
telegram u otrzym anego przez „B ritish m edical 
journal“ znaleziono sposób zadowolenia zarówno 
stronników jak  i przeciwników tej metody, do 
rosporządzenia bowiem eksperym entatorów  odda
no wysepkę dość znacznej rozległości, na której 
doświadczenia będzie można prowadzić na wielką 
skalę. Badaniu poddane też będą różne zwierzę
ta  domowe dla rospat.rzenia, czy zarazek ten  nie 
wywiera i na nie również wpływu szkodliwego; 
w takim  razie zw ierzęta dotknięte chorobą nie by- 
ł jb y  już z wysepki wypuszczane, aby ląd uchro
nić od przeniesienia sig zarazy. (Revue sCient.).

A.

ROZMAI TOŚ CI .

— Telegrafija przy pomocy chmur. Fod kierunkiem  
adm irała W. Ilun t Grubbe robione były na P rzy
lądku Dobrej Nadziei próby przesyłania sygnałów ! 
z okrętów na ląd z odległości 80 kilometrów. 
Smuga światła, pochodząca z lam py elektrycznej 
elektrycznej łukowej o sile 100000 świec rzucana 
była zapomocą reflektora ku chmurom i p rzery 

wana na zasadzie umówionego klucza, — depesze 
odczytywane były łatw o na lądzie. Metoda ta  w 
niektórych razach przydatną być może dla okrę
tów pozostających w niebesp!eczeństwie. (Revue 
scient.).

T. R.

Posiedzenie 10-e Komisyi stałój Teoryi 
ogrodnictwa i Nauk przyrodn. pomocniczych 
odbędzie się we czwartek dnia 7 Czerwca 
1888 roku, o godz. 8 wieczorem, w lokalu 
Towarzystwa Ogrodniczego (Chmielna, 14). 
Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. P . M. Flaum: „O fermentach nieorga- 
nizowanych”.

3. P. A. Slósarski; „Niszczyciele agrestu”.

B u l e t y  n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 23 do 29 Mnja 1888 r.

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

-0
"n

Barom etr 
700 mm + T em peratura w st. C.

fl 5
O fl

r-* 03IT1 fi
Kierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .
Q 7 r. 1 P- 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. ^  'OT

23 58,1 56,5 54,7 10,6 14,2 21,8 15,3 5,2 51 N,N,N 0,0
24 51,9 50,8 49,7 13.8 17,1 14,8 17,4 10,2 56 W,N.N 0,0
25 47,2 44,4 41,3 16,6 21.6 14,0 22,8 9,2 58 NW,W,N 3,2 0  7 wiecz. deszcz ulewny
20 42,8 43,3! 43.5 9,2 14,4 10,8 15,1 8,0 63 N, N W, N W 0,6 W nocy deszcz
27 44.6 45,8 47,7 10,8 14,7 9,7 15,0 9,0 62 W ,WS,W 0,0
28 49,0 47,2 45,3 13,8 17,1 17,0 20,7 5,8 52 W,E SE 0,0
29 47,4 47,3 j 49,1 15,8 22,4 17,8 23,2 14,3 65 WS,ES,VV 0,2 W nocy i wiecz. deszcz

Średnia 748,0 14,4 58 4,0

UWAGI. K ierunek w iatru dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7 ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz

TREŚĆ. Zygmunt Wróblewski, przez E. D. — Nasze kopalnictw o węglowe, podał Br. Jasiński. — Rośli
ny użyteczne Peru  i Ekwadoru, opisał Jan  Sztolcm an. — Towarzystwo Ogrodnicze. — Akademija U m ie
jętności w Krakowie. Posiedzt-nie adm in istracy jne Komisyi z dnia 22 Maja 1888 r. — Kronika nauko

wa. — Wiadomości bieżące. — Rozm aitości. — Buletyn meteorologiczny.

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

flosBOJieHO Heasypoio. Bapmana 20 Mas 1888 r. D ruk Em ila Skiwskieg©, Warszawa, Chmielna JVś 26.


