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Fig. 1. Mars 8 Maja 1888 r. Fig. 2. Mars 12 Czerwca 1888 r.

F ig. 3. Mars 21 i  22 Maja 1886 r. Fig. 4. Mars 4 Czerwca 1888 r.
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ZMIANY 

NA POWIERZCHNI MARSA.

Ze w szystkich planet, które wraz z z ie
mią dokoła słońca krążą, najżywsze obecnie 
zajęcie budzi Mars. Od lat kilkunastu bo
wiem posiadamy dokładną jego kartę —  
jeżeli tak powiedzieć można — gieograficz- 
ną, obserwacyje zaś, w ciągu tego krótkie
go czasu prowadzone, pozwalają wnosić, że 
W konfiguracyi mórz jego i lądów zachodzą 
pewne zagadkowe zmiany; rzecz zrozumia
ła, że osobliwe te zjawiska na pokrewnym  
ziemi naszej globie, zarówno śród astrono
mów jak  i śród ogółu, silne budzić muszą 
zaciekawienie.

Szczegółowy opis Marsa i rys prawdopo
dobnie zachodzących na nim warunków fi
zycznych skreślił przed kilku laty w  piśmie 
naszem nieodżałowanej pamięci Jan Jędrze- 
jew icz (W szechświat z r. 1883, str. 449 
i nast.), tu więc przypom nieć tylko nam 
wypada, że roskład lądów i mórz na M arsie 
zgoła jest odmiennym aniżeli na ziem i. M ó
wim y lądów i mórz, bardzo prawdopodo
bnie bowiem dostrzegane na powierzchni 
jego dwojakie plamy, jedne ciem ne, barwy  
szarozielonawćj, drugie czerwonawe, przed
stawiają wody i lądy. Otóż, gdy obserwa
tor zdała poza ziemią um ieszczony w idział
by na nićj dwie olbrzym ie plam y, przed
stawiające ląd stary i now y, oblane rozle- 
głem i wodami, dostrzegam y na M arsie licz
ne i n iew ielk ie w yspy, porozdzielane w ą- 
skiemi morzami i kanałami. Przeważna  
ilość tych wysp przypada w okolicy rów ni
ka, a różne ich odcienie każą się dom yślać, 
że niektóre z nich są jakby zakryte cienką 
powłoką wody, przypom inając nasze mie
lizny lub płaskie wybrzeża, wodą zalane. 
Nadto i zarysy lądów  stają się często nie
wyraźne, zasłaniają je  bowiem  plam y jasne, 
siln ie promienie światła odbijające; są to 
zapewne m gły i chmury, charakteryzujące 
klim at morski, jaki z powodu przytoczone
go roskładu lądów i mórz na Marsie pano
wać musi.

Szczególną zw łaszcza osobliwość powierz

chni Marsa tworzą liczne i długie brózdy, 
mające około 25 kilom etrów szerokości, 
przecinające niektóre w yspy i biegnące 
przeważnie w kierunku południków plane
ty. Brózdom tym nadano nazwę kana
łów , lubo niema dowodów stwierdzających, 
żeby rzeczywiście wodą w ypełnione były, 
a Schiaparelli, któremu właśnie zawdzię
czamy tak dokładną znajomość Marsa, do
strzegał pewne zmiany zachodzące w prze
biegu tych kanałów, co sprowadza niejakie 
przeobrażenia ogólnej karty planety.

Drobiazgowym  obserwacyjom astronomi
cznym, oprócz potężnych lunet, sprzyja  
szczególniej pogodne niebo i przejrzystość 
atmosfery. Pod czystem właśnie niebem  
włoskiem  dostrzegł Schiaparelli szczegóły, 
które uchodziły jego poprzednikom, prowa
dzącym obserwacyje swe pod m glistem  
i mętnem niebem A n glii lub Europy środ
kowej. W idoczne zalety czystego nieba 
zwróciły uwagę astronomów francuskich 
na N iceę, gdzie cały szereg badań m ógłby  
być z w iększą korzyścią prowadzonym, ani
żeli w Paryżu, pomimo bogatego uposaże
nia sław nego tamecznego obserwatoryjum; 
pragnienie to zostało urzeczywistnionem  
dzięki szczodrej pomocy bankiera Bischoffs- 
lieiina, a obserwatoryjum nicejskie, jak
kolw iek  niedawno działalność swą rospo- 
częło, ziszcza pokładane w niem  nadzieje. 
Pom iędzy innemi pracami p. Perrotin, dy
rektor tego obserwatoryjum, zajął się bada
niem Marsa i w Maju i Czerwcu r. b. do
strzegł na jego powierzchni pewne zmiany, 
o których podaliśmy wiadomość w Nr 27 
naszego pisma. Poniew aż wszakże spo
strzeżenia te interesują bliżej wielu naszych  
czytelników , wracamy do n ich  raz jeszcze, 
korzystając z zamieszczonych w piśmie „La 
Naturę” rysunków, które są powtórzone 
w edług szkiców oryginalnych, nadesłanych  
przez p. Perrotin akademii nauk w P a
ryżu.

P rzy pom ocy wielkiej lunety obserwato
ryjum nicejskiego m ógł astronom ten w Ma
ju  r. b. dokładnie obserwować część kana
łów  Marsa, które w idział już w roku 1886. 
Zajmują one obecnie toż samo położenie, co 
przed dwoma laty, występując na tle czer- 
wonawem  lądów planety jak o  ciemne linije  
proste, prawdopodobnie w kierunku kół
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wielkich; jedne z nich są. pojedyńcze, inne 
podwójne, a w tym ostatnim razie obie 
składowe części biegną, rów nolegle. K a
nały te przecinają się między sobą pod róż- 
nemi kątami i stanowią komunikacyją m ię
dzy morzami obu półkul lub między różne- 
mi częściami jednego morza, albo wreszcie 
łączą różne kanały m iędzy sobą. W ejrze
nie ich jest w ogólności takież samo jak  
w roku 1886, niektóre jednak wydają się 
słabszem i,a inne znów może znikły w części.

Szczególnie wszakże zaznacza p. Perro- 
tin trzy wybitne zmiany, jakie zaszły na 
powierzchni planety od roku 1886, w oko
licy, która w tamtym czasie szczególną 
zwracała jego uwagę, co zapewnia go o do
kładności tych dostrzeżeń.

Przedewszystkiem  uderza bardzo zni
knięcie lądu, który wówczas rosciągał się 
po obu stronach równika i na karcie Schia- 
parellego nosi nazwę L ib ii. W ejrzenie 
planety tegoroczne dają rysunki fig. 1, w e
dług obserwacyi d. 8 Maja i fig. 2, według  
obserwacyi d. 12 Czerwca; w idok zaś, jaki 
przedstawiała d. 21 i 22 Maja 1886 roku 
znajdujemy na rysunku fig. 3. Postaci 
prawie trójkątnej, ląd ten ograniczony był 
od południa i zachodu morzem, od północy 
i wschodu kanałami; wyraźnie widzialny 
przed dwoma laty, obecnie nie istnieje,—  
morze sąsiednie zalało go zupełnie. B iało- 
czerwonawa barwa, lądów Marsa zastąpiona 
została przez odcień czarny lub raczej c ie
mnoniebieski mórz jego . Jeden z kanałów  
ograniczających ten ląd zatracony przed
staw iał w pośrodku swój długości rossze- 
rzenie, wskazane na fig. 3 i zwane jeziorem  
Meris, dziś ono rów nież zaginęło. R ozle
głość okolicy, którój wejrzenie zostało w ten 
sposób zupełnie przeinaczone, wynosi około 
600000 kilometrów kwadratowych, co sta
nowi zatem nieco więcej, aniżeli rozległość 
Francyi. Przeniósłszy się na ląd ku pół
nocy, morze opuściło od południa okolice, 
które zajm owało poprzednio i które się 
obecnie przedstawiają w odcieniu pośre
dnim m iędzy barwą lądów i mórz, w bar
wie jasnoniebieskiej, przypominającej kolor 
naszego nieba, słabo zachmurzonego. Po- 
równywając te rysunki ze szkicem dawniej
szym z r. 1882 p. Perrotin znajduje wska
zówki, że zjawisko to może być peryjody-

cznem; przypuszczenie to jest zapewne bar
dzo prawdopodobnem, co dostrzeżenia dal
sze dokładniój wyjaśnić będą mogły.

Ze zresztą przeobrażenia te szybko na 
powierzchni Marsa zachodzą, wskazuje ze
stawienie obu rysunków pierwszych, doko
nanych, jak powiedzieliśmy, w odstępie j e 
dnego miesiąca zaledwie. W  okolicy, o któ
rej tu mowa, dostrzegamy rzeczywiście 
uderzające już przeinaczenia; w szczegól
ności na fig. 2 występuje kanał pojedyń- 
czy B, dostrzeżony poraź pierwszy dnia 12 
Czerwca.

Na obu rysunkach tegorocznych znajdu
jem y dalej kanał pojedyńczy A , niew ska
zany na karcie Schiaparellego, jakkolw iek  
biegły ten obserwator zaznaczył znaczną 
ilość słabszych i którego również niema 
na rysunku Perrotina z roku 1886 (fig. 3). 
Kanał ten zatem, ciągnący się przez 20° 
i mający około l° d o l ,5 °  szerokości, powstał 
zapewne w ostatnich czasach. Jest on ró
w noległy do równika i stanowi w linii 
prostćj przedłużenie dawniej już istniejące
go kanału podwójnego, który teraz za jego  
pośrednictwem łączy się z morzem.

Trzecią w reszcie zmianę, jaką wykazuje 
zestawienie rysunków 1888 r. z rysunkiem  
1886 r., dostrzegamy na plamie białej, ota
czającej biegun północny, a którą przez 
analogiją do objawów ziemskich uważać 
można za pokład lodowy. W ystępuje tu 
mianowicie na fig. 1 i 2 pewnego rodzaju 
kanał biegnący przez lody podbiegunowe, 
który łączy dwie części morza sąsiedniego; 
ma on kierunek cięciwy, która podpiera łuk  
koła lodowego, obejmujący około 30°; na 
fig. 3 (z r. 1866) nie widzimy go wcale.

Z rysunków astronoma nicejskiego przy
taczamy jeden jeszcze (fig. 4), według ob
serwacyi dnia 4  Czerwca, przedstawiający  
inną okolicę planety, która oczyw iście z po
wodu obrotu swego dokoła osi, trwającego 
24 godz., 37 minut, 22 sekundy,kolejno róż
ne swe strony ku nam zwraca. Na rysun
ku tym  widzim y kilka bardzo wyraźnych 
kanałów, z których dwa w całym  przebiegu, 
a jeden w części tylko jest podwójny. K a
nały C iD  wybiegają z okolic równikowych  
i zachowując kierunek południków znajdu
ją  ujście dopiero w białój plamie podbie
gunowej.
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Jeżeliśm y wyżćj nadm ienili, że przyjęta 
dla tych ciemnych linij nazwa kanałów  nie 
może być dowodem, aby one rzeczywiście  
stanow iły jakieś drogi wodne, to toż samo 
rozumieć należy i o innych użytych tu w y
rażeniach. W  istocie tedy rzeczy zniknię
cie lądu L ibii znaczy tylko, że okolica ta 
zmieniła swą. barwę, co tłum aczyć się daje 
przez jój zalew; może to być wszakże inne, 
zgoła nieznane nam zjaw isko. Dodać nam 
tu jednak należy, że inn i obserwatorowie 
nie zdołali dostrzedz tego „zalewu L ib ii”; 
przedewszystkiem  zaś najznakomitszy ba
dacz Marsa, prof. Schiaparelli, nie potw ier
dza spostrzeżeń dokonanych w obserwato- 
ryjum nicejskiem . Podobnież p. Niesten  
w obserwatoryjum brukselskiem w idział 
jeszcze d. 5 Maja r. b. w normalnem ubar
wieniu lądów marsowych tęż samą Libiją, 
którą p. Perrotin pod d. 14 tegoż miesiąca 
opisuje, jako zalaną. Tak samo i w nowem  
a znakomicie urządzonem obserwatoryjum  
amerykańskiem L icka prof. H olden  i jego  
asystenci, prowadząc obserwacyje od d. 16 
L ipca do 10 Sierpnia, nie dostrzegli zmian  
w  Nicei zauważonych; w tym jednak czasie 
położenie planety nie sprzyjało już dokła
dnym dostrzeżeniom. N iezgoda ta astro
nomów w dostrzeżeniach, tyczących się je 
dnego i tegoż samego zjawiska, dziw ić nas 
nie może; pamiętać bowiem należy, że szcze
góły te bynajmnićj n ie rzucają się w oczy, 
wymagają usilnćj obserwacyi i wybornych  
rysunków, któreby do porównania służyć  
m ogły. N adto też, rozmaite względem  zie
mi położenie osi Marsa w pływ a na charak
ter obrazów, jak ie na nim  dostrzegamy, aby 
więc w ysnuwać w nioski z porównywania  
różnych dostrzeżeń, należy być pewnym , że 
w  jednakich zupełnie warunkach dokony
wane były. W ątpliw ości tedy usunąć będą 
mogły dopiero następne obserwacyje, k tó
rych na nieszczęście nie można prowadzić 
ustawicznie, odległość bowiem Marsa od 
ziem i zmienia się w rozległych bardzo gra
nicach. Gdy ziem ia i Mars znajdują się 
po jednćj stronie słońca, czyli gdy Mars 
je s t  w opozycyi (w zględem  słońca), od le
głość ta schodzić może do 7 ‘/2 m ilijonów  
m il gieogr.; gdy zaś obie te planety znaj
dują się po przeciwnych stronach słęńca, 
czyli gdy Mars jest w połączeniu (ze słoń- I

cem), wzrastać może do 54 milijonów mil. 
O czywiście więc tylko opozycyje Marsa 
sprzyjają dokładnym obserwacyjom; pa
miętać zaś należy, że planety biegną po e li
psach, a nie po okręgach kół, zatem i pod
czas różnych opozycyj odległość ziemi od 
Marsa niezawsze jest jednaka; chociaż więc 
opozycyje te powtarzają się co 25 miesięcy, 
niezawsze dla dostrzeżeń powierzchni Mar
sa równie są korzystne.

Oprócz zmian, o których mówiliśmy do
tąd, miał p. Perrotin sposobność dostrzedz 
podczas tejże samśj opozycyi, w Maju 
i Czerwcu r. b., k ilka innych godnych uwa
gi zjawisk. M iędzy innemi przytacza w iel
ką plamę białą, otoczoną kanałami, która 
barwą swą i silnym blaskiem odbijała oso
b liw ie od czerwonawego koloru okolic są
siednich, przypominając zupełnie wejrzenie 
białój plamy podbiegunowej. W  ciągu ob- 
serwacyj d. 18 i 19 Czerwca ponad tą oko
licą ukazywała się i ginęła naprzemian 
m gła czerwonawa, która zakrywała zupeł
nie powierzchnię planety, gdy pozostałe jój 
obszary rysow ały się czysto i wyraźnie.— 
P. N iesten również dostrzegł kilka takich 
białych, owalnych przestrzeni na Marsie. 
Stateczność ich nie pozwala przypuszczać, 
aby to m ogły być chmury; możnaby raczój 
mniemać, że są to pola zajęte przez śniegi 
i to jednak niezupełnie jest prawdopodo- 
bnem, plamy takie bowiem widziano zaró
wno podczas lata jak i podczas zim y tych  
okolic Marsa, gdzie one się ukazyw ały. Mo
żna się zgodzić, że plamy podbiegunowe 
stanowią lody, trudniój wszakże rozumieć, 
aby lody nagromadzać się mogły w okoli
cach równikowych i to w czasie, gdy w oko
licach tych przypada lato. B yć może, że 
dalsza obserwacyja tych objawów udzieli 
niejakich wskazówek do meteorologii Marsa.

Co do „kanałów”, to również są one do
tąd zjawiskiem  zupełnie zagadkowem. W y
bujała tylko wyobraźnia lub żartobliwość 
dziennikarska widzieć w nich może utwory  
sztuczne, poprowadzone przez przypusz
czalnych tamecznych mieszkańców, kanały  
irygacyjne, umyślne zalewanie lądów  dla 
celów  rolniczych. W ym ysły takie mają ty
leż wartości, co wnioskowanie o czerwonój 
barwie roślinności na Marsie, z czerwonego 
jego blasku.
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Na dom ysły naukowe jest zawcześnie 
jeszcze, choćby dlatego, że sam materyjał 
obserwacyjny niedostatecznie jeszcze jest 
ugruntowany. Cóż to mówić o kanałach  
wodnych i zalewach lądów, gdy ostatnie to 
zjawisko jest jeszcze sporne. Zmarły nie
dawno astronom Proctor, dawny badacz 
Marsa, skłaniał się do przypuszczenia, że 
kanały stanowią w ielkie rzeki, ponad lctó- 
remi unosi się często mgła, zasłaniająca ich 
widok. Niedawno wreszcie (N r 32 r. b.) 
przytoczyliśm y nowy pogląd znanego fizyka 
p. Fizeau, który przyjmuje, że powierzch
nia Marsa jest zlodowaciała, czyli raczśj 
pokryta olbrzymiemi lodnikami; w takim  
razie zmiany na nim dostrzegane dałyby się 
wytłum aczyć przez ruchy takich mas lodo
wych, kanały zaś byłyby szczelinami i ros- 
padlinami, powstającemi przez pękanie lo 
du. Pogląd taki mógłby się wydać dosyć 
uzasadnionym, gdybyśm y posiadali pewniej
sze wskazówki co do temperatury planet.

S. K.

Z O f f l l O W A I E  DRZEWA.

Najw ażniejszą kwestyją dla okolic mało 
zaludnionych a gęsto zalesionych jest spo
sób zużytkowania drzewa, niemającego tam
że prawie wartości, skutkiem wielkiej po
daży i braku komunikacyi.

Niebiorąc pod uwagę drzewa jako opa
łow ego i budulcowego, można podzielić 
sposoby przerabiania drzewa na trzy kate- 
goryje, stosownie do otrzymanych ostatecz
nie produktów. I tak: przez działanie cie
pła otrzymujemy produkty suchej dystyla- 
cyi drzewa; przez działanie czynników che
micznych powstaje celuloza, kwas szcza
wiowy, glukoza, alkohol; przez działania 
mechaniczne — meble, rozmaite przedmioty 
stolarskie, tokarskie i t. p., nakoniec masa 
mechaniczna papierowa.

Poddawanie drzewa ciepłu w celu otrzy
mania różnorodnych produktów, jak smoły 
okrętowej, w ęgla, potażu, w  dołach i mi- 
lerzach, jest od bardzo dawna znane. Skra

planie jednakże par powstających, próbo
wane przez Low itza w końcu zeszłego stu
lecia, dopiero przez Lebona w roku 1799 
fabrycznie zaprowadzone zostało. Od tego 
czasu rozwój tej gałęzi przem ysłu stałym  
choć powolnym postępuje krokiem. M ile
rze zamieniono na retorty rozmaitej formy 
i odmian z gliny ogniotrwałej lub żelaza, 
udoskonalono sposoby skraplania, nauczono 
się oddzielać od siebie różne produkty 
zmięszane, których liczba jest dość zna
czna.

O gólnie w ziąw szy otrzymujemy przy 
każdśj suchej dystylacyi drzewa jako g łó 
wne grupy: gazy niedające się łatwo skra
plać, ocet drzewny, olejki lekkie, smołę 
i w ęgiel drzewny.

Gazy, niedające się łatwo skraplać, zw y
kle użytku nie znajdują, chyba jako mate
ryjał opałowy zostają do ognisk wprowa
dzane lub służą jako gaz św ietlny, lecz 
wtenczas trzeba sposób dystylacyi odpowie
dnio urządzić. Gaz świetlny z drzewa pa
ląc się płomieniem stosunkowo jaśniejszym , 
niż gaz otrzymany z węgla, odznacza się 
jeszcze większą czystością, bo nie zawiera 
ani amonijaku ani połączeń siarki, które 
tak szkodliw ie działają na metale i delika
tne barwy pokrywające przedmioty w m iej
scowościach gazem z w ęgla oświetlanych.

Przy porównaniu kosztów otrzymania ga
zu św ietlnego z drzewa lub w ęgla okazuje 
się, że w szędzie, gdzie centnar drzewa ig la 
stego taniej kosztuje, niż centnar węgla 
kamiennego, tam oświetlanie gazem drze
wnym jest korzystniejszem. W  wyjątko
wych tedy tylko razach można o tej drodze 
pom yśleć.

Drugim , a bezwątpienia najważniejszym  
produktem dystylacyi jest kwas drzewny.

W prost po skropleniu par oddziela się 
ciecz ciemnobrunatnawa o dość przykrym, 
przypalonym  zapachu, w której Low itz  
pierwszy odkrył kwas octowy. Zawiera 
ona mniej lub więcej kwasu octow ego, oraz 
niewielką ilość innych hom ologów kwasu 
mrówkowego. P łyn  ten stanowi materyjał 
do otrzym ywania soli kw asu octowego, jak  
octanu wapnia białego czy brunatnego, dalój 
octanu sodu, potasu, żelaza, chromu, glinu, 
m iedzi, ołowiu i t. d. Sole te znajdują za
stosowanie bądź wprost w farbiarniach
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i przy drukowaniu tkanin jako bejce, t. j. 
odczynniki powodujące szybkie i ścisłe 
utrwalanie barwników na w łóknach, bądź 
to tworzą produkt przejściow y do otrzy
mania ciał innych jak  np. kwasu octowego 
zwanego technicznym , używanego przy ma- 
pipulacyjach farbiarskich i przy preparo
waniu barwników, dalej octu stołowego  
i esencyi octowej.

W  skład następnej grupy, olejków lek
kich, wchodzą ciała nisko wrące, których 
przeważną część tw orzy alkohol m etylowy  
i aceton.

A lkohol m etylow y w ostatnich szczegól
nie czasach znalazł nierównie szersze zasto
sowanie, niż dawniej, służąc nietylko do fa- 
brykacyi lakierów i pokostów, lecz i do 
denaturacyi alkoholu zw yczajnego, do w y
twarzania chlorku i jodku m etylu i bar
wników anilinowych. A ceton, połączenie 
mniejszego znaczenia, używa się w labora- 
toryjum do wyrabiania preparatów chemi
cznych, przedewszystkiem  bromoformu, do 
rospuszczania żywic, tłuszczów  i olejków  
eterycznych.

Składniki wyżej wrące od dwu w ym ie
nionych są to głów nie w ęglow odory hom o
logiczne benzolu. Te jednak w zbyt małej 
znajdują się ilości, by pojedynczo jak iek o l
wiek m ogły mieć znaczenie; razem zaś część 
ta służy do rospuszczania żyw ic, tłuszczów  
i do fabrykacyi pokostów.

O lejek terpentynow y tworzy znaczną 
część dystylatu, szczególniej z drzew ig las
tych. Znajduje znaczne zapotrzebowanie 
przy fabrykacyi farb, pokostów, lakierów  
na skóry, cerat i służy również do rospusz
czania żywic. Terpentyna jednakże jako  
produkt uboczny suchej dystylacyi drzewa  
nie może się równać pod względem  jakości 
z terpentyną tak zwaną francuską lub we
necką, otrzym ywaną przez nacinanie drzew  
iglastych i przekraplanie z parą wodną 
stwardniałej na naciętych m iejscach ży w i
cy. Sposób ten skutkiem  małej zawartości 
żyw icy w drzewach w naszym  klim acie ros
nących, zdaje się, nie może być z korzyścią  
zastosow any.

W  dalszym  ciągu jako ważny produkt 
dystylacyi drzewa otrzymuje się sm ołę, któ
rą albo wprost po odwodnieniu się zbywa, 
albo ją  się uważa jako m ateryjał do w y

twarzania wielu innych produktów, jak 
t. zw . tranu, paku, tektury smołowcowój, 
p ły t asfaltowych, bryketu sm ołowcowego  
z w ęgla i torfu. Zawartością swoją pa
rafiny nadaje się smoła bardzo po pod
daniu odpowiednim procesom chemicznym  
do fabrykacyi smarów do wozów i m a
szyn.

P rzy oczyszczaniu sm oły oddziela się 
jeszcze produkt dość ważny, zwany kreo
zotem, znany jako środek konserwujący  
drzewo i t. d. Ze sm oły zaś drzewa bu
kowego wydostaje się dzisiaj znany w m e
dycynie gwajakol, używany jako środek 
wewnętrzny, dezynfekcyjny.

Pozostałe resztki sm oły, szczególniej 
drzew bogatych w żywicę, dają się ko
rzystnie przetwarzać na sadzę czyli czer- 
nidło drukarskie, znajdujące zastosowanie 
przy fabrykacyi lakierów i farby dru
karskiej.

W yjątkow e użycie znajduje smoła z ko
ry brzozowej przy przyrządzaniu skór zwa
nych juchtam i, które swój zapach chara
kterystyczny zawdzięczają pewnem u szcze
gólnem u fenolow i zawartemu w tój smole.

Ostatnim wreszcie produktem jest w ę
g iel drzewny, którego pozostaje około 20 
odsetek wagi drzewa poddanego dystyla
cyi. W ęgiel z drzewa dystylowanego w zam
kniętych retortach różni się we w łasno
ściach nieco od w ęgla przepalanego w do
łach lub milerzach, a przedewszystkiem  
posiada mniejszy ciężar właściwy. Do ce
lów  m etalurgicznych mniej się nadaje, 
gdyż w ogóle niedość wysoką rozwija tem
peraturę. Niemniej przecież, chociaż nie 
w zupełności wymaganiom odpowiadając, 
jest on poszukiwany tak w hutach żelaz
nych jak i szklanych i przez kowali.

Zmięszany ze smołą i torfem daje się 
£akże zużytkować do robienia cegiełek  
opałowych.

Niektóre fabryki próbow ały, regulując 
odpow iednio temperaturę retort, w ytwo
rzyć produkt pośredni pomiędzy drzewem  
a w ęglem  i otrzym ały obok kwasu drze
wnego, alkoholu m etylowego, acetonu i kreo
zotu, w ęgiel zw. czerwonym, a odznacza
jący  się łatw ą palnością i długim  pło
mieniem .
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W ym ienionych powyżćj produktów ja 
kość i ilość zależy g łów nie od dwu w a
runków t. j . sposobu urządzenia dystylacyi 
i gatunku użytego drzewa.

Co do pierwszego punktu, jeżeli głównym  
produktem ma być smoła, terpentyna i w ę 
giel, to aparaty, t. j. piece lub retorty mogą 
być dość pierwotnćj budowy; jeże li zaś g łó 
wnym produktem ma być kwas octowy 
i alkohol m etylowy, to retoi'ty muszą odpo
w iadać przedewszystkiem  następnym w y
maganiom i być podług nich urządzone: 
retorty powinny jaknaj większą ilość razy 
do rokufunkcyjonować, możliwie naj większą 
zawartość na jeden raz przyjąć, możliwie 
najdłużój bez reparacyi być czynnemi, na 
wytworzenie się maximum produktów kwa
su drzewnego i alkoholu m etylow ego a mi
nimum gazów i smoły w pływ ać, najmniój 
stosunkowo materyjału opałowego spotrze- 
bowywać.

D rugi punkt, tyczący się gatunku drzewa 
mającego być poddanem dystylacyi, jest 
nierównie ważniejszym.

W szystkie drzewa można podzielić na 
trzy grupy, stosownie do wydatku kwasu  
octowego i smoły. Te ostatnie znajdują się 
w odwrotnym stosunku do siebie, t. j. im 
więcćj drzewo da kwasu, tem mnićj smoły 
i przeciwnie.

D o pierwszój z tych grup należą: grabi
na, brzezina, buczyna, dębina, klon, jesion, 
wiąz i lipa, które przeciętnie wydają 43— 35 
pet. płynu, zawierającego 8,7 pet. kwasu  
octowego. D ruga grupa, drzewa białe: 
kasztan, topola, wierzba, olsza, daje 33— 24 
pet. Trzecia, drzewa iglaste: jałowiec, 
świerk, sosna, modrzew, jodła, już tylko
23— 17 pet. kwasu tćj samćj koncentracyi. 
jak  wyżćj.

Przyczyna tego zjawiska leży w naturze 
drzew. P od ług  ostatnich prac Frem y i U r- 
baina w skład drzewa wchodzą: celuloza, 
waskuloza, kutoza i pektoza, ciała chara
kteryzujące się odmiennemi reakcyjami. 
Drzewa zawierające stosunkowo więcój wa- 
skulozy, są twarde, zawierające przeciwnie 
więcój celulozy, są miękie.

Otóż rodnikiem niejako, materyjałem  
przemieniającym się pod wpływem  ciepła  
na kwas octow y, jest g łów nie waskuloza, 
jak to z doświadczeń Payena wnosić należy,

podczas, gdy celuloza nawet czysta, wydaje 
w zględnie małą tylko ilość tegoż kwasu. 
D latego to drzewa pierwszej grupy, liczące 
się do twardych, wydają najwięcój kwasu  
octowego, bo zawierają w zględnie najw ię
cej waskulozy, a najmniej celulozy, prócz 
topoli,która znów swe miejsce tutaj znacznój 
ilości wodoru w stosunku do innych p ier
wiastków zawdzięcza; drzewa zaś trzeciej 
grupy, miękie, wydają najmniój kwasu octo 
wego, bo zawierają odwrotnie najwięcój 
celulozy, najmniój waskulozy.

Stosownie do tego poglądu otrzymuje się 
kwasu octowego z młodych drzew mniój, 
niż ze starych stwardniałych, z gałęzi mniój, 
niż z masy drzew nej, z pnia lub korzeni.

Prócz tych wpływów pewną różnicę w w y
dajności sprowadza jakość i położenie su
che lub w ilgotne gleby, na którćj drzewo 
rośnie, powierzchnia pola płaska czy pagór
kowata, czas ścinania drzewa zimą lub w in- 
nćj porze roku.

Rozwój zużytkowania drzewa na drodze 
suchój dystylacyi dzisiaj jest wysoki w kra
jach zamożnych w drzewo, jak na W ę
grzech, w Styryi, w Niemczech środkowych, 
Francyi, Szkocyi. W  bliskości Paryża, pod 
Londynem, istnieją fabryki przerabiające 
drzewo z doków, starych łodzi, okrętów.

Liczne patenty brane na różne systemy 
retort są dowodem ciągłego postępu w  tym  
kierunku.

U  nas istnieją przeważnie fabryki po
mniejsze, tak zwane terpentyniarnie, zużyt- 
kowujące karpinę i otrzymujące smołę, ter
pentynę i w ęgiel drzewny. Istniejąca od 
niedawna w Zawierciu fabryka nowego po
kroju, wyzyskująca wszelkie odpadki, zdaje 
się przekonywać, że eksploatacyja drzewa 
na tój drodze w  odpowiednich warunkach 
i u nas przedstawia znaczne korzyści. B ez- 
wątpienia ilość przerobionego drzewa ro
cznie musi być dość wielką, aby się przed
siębiorstwo w istocie dobrze opłacało.

Poza granicami K rólestw a podobna fa
bryka na w ielką skalę funkcyjonuje pod 
Dynaburgiem , w gub. M ohilewskiój.

St. Chełmicki.
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O wzrastaniu dzieci.
■ w e d łu g ' p r o f .  ćlra, O -aćl z  B e r l i n a , .

(Dokończenie).

Ostatniemł czasy odznaczył się badaniami 
nad wzrostem  dzieci M alling-H ausen, dyre
ktor i prefekt król. instytutu głuchonie
mych w Kopenhadze. Zebrał on ogromny 
m ateryjał obserwacyjny, nieustannie ważąc 
i mierząc, w  części osobiście, w części za po
średnictwem  nauczycieli swego zakładu, oko
ło 130 wychowańców instytutu (chłopców  
i dziew czynki) i ciągle tych samych. P o 
miary były  w ykonywane codziennie (często  
kilka razy na dzień), począwszy od roku 
1884, a ważenie jeszcze od roku 1882. P ra
ca taka musiała być prowadzona z w ielkim  
pedagogicznym  taktem, z równą oględno
ścią, jak  i energiją w wykonaniu, a przy- 
tem z wielkim  nakładem  pieniędzy. A le  
ten nakład wraca się z procentem w postaci 
zdobytych wyników. Przytoczym y tu w ła
sne słow a M alling-H ausena dla wskazania 
osięgniętych przezeń rezultatów, których  
wiarogodność nie może ulegać żadnój w ąt
pliwości, a które same przez się sowicie w y
nagradzają całą pracę: „Stosunki wagowe 
9 —  15 letniego dziecka ulegają corocznie 
trzem głów nym  okresom: maksymalnemu, 
średniemu i minimalnemu. M aksym alny  
zaczyna się w  Sierpniu, a kończy się w po
łow ie Grudnia, trwa zatem 4 ’/ 2 miesiąca; 
średni ciągnie się od połow y Grudnia do 
końca K w ietnia, t. j .  też 4 '/2 mies.; m ini
malny od końca K w ietnia do końca Lipca  
(3 mies.). W  ciągu okresu m aksym alnego  
codzienny przyrost w agi je st trzy razy 
większy, niż w ciągu średniego; a zaś pra
wie cały przyrost, zyskany w okresie śre
dnim, traci się w m inim alnym ”.

„Przyrost wysokości u dzieci podlega ró
wnież trzem okresom: minimalnemu, śre
dniemu i maksymalnemu. M inim alny za
czyna się tutaj (w  K openhadze) w Sierpniu  
i ciągnie się aż do końca Listopada, to jest  
koło 3'/a mies.; średni ciągnie się od końca 
Listopada do końca Marca, t. j . około 4-ch

mies.; maksymalny od końca Marca do po
łow y Sierpnia (4'/2 mies ). D zienny przy
rost wysokości w  okresie średnim jest dwa 
razy, a w maksymalnym 2'/2 raza większy, 
niż w minim alnym ”.

„Zatem właściwy okres wzrostu ciągnie  
się od końca Marca aż do Grudnia i rospa- 
da się na dwie części: naprzód maksymalny 
okres przyrostu wysokości, a późniój w agi”.

„Podczas maksymalnego okresu przyro
stu wagi przyrost wysokości je st tak nie
znaczny, że okres ten śmiało można na
zwać czasem spoczynku dla rozwoju wyso
kości”.

„Średnie okresy przyrostu wagi i w yso
kości schodzą się ze sobą prawie zupełnie, 
jednak w tym  czasie przyrost wysokości 
jest znacznie w iększy, niż przyrost w agi”.

„Również jednocześnie przypadają ma
ksym alny okres wysokości i m inimalny wa
gi i również maksymalny okres przyrostu  
wysokości jest czasem spoczynku dla przy
rostu wagi, a nawet powoduje znaczną jój 
stratę”.

„Okresy wysokości zaczynają się i koń
czą mniój więcój na 15 dni przed okresami 
w agi”.

„Kolój następstwa okresów wysokości jest 
wręcz przeciwną kolei okresów wagi: roz
wój wysokości wznosi się od okresu m i
nimalnego przez średni do maksymalnego 
i późniój raptem spada do minimum; przy
rost wagi przeciwnie wznosi się nagle od 
okresu m inimalnego do maksymalnego i póź
niój dopiero spada powoli przez średni do 
minimum”.

„W ahania się okresów przyrostu wagi są 
znacznie większe, niż przyrostu wysokości: 
jeden centymetr przyrostu wysokości odpo
wiada: w maksymalnym okresie wagi przy
rostowi 2,84 kg, w średnim 0,84 kg, w mini
malnym 0,49 kgn.

„Przyrost wagi w okresie maksymalnym  
należy rzeczywiście pojmować, jako przy
rost grubości, zaś zmniejszanie się jój w okre
sie m inimalnym, jako zm niejszanie się gru
bości. Zatem przeciwieństwo m iędzy okre
sem maksymalnym i minimalnym można 
w yrazić w następujący sposób: w okresie 
m aksymalnym przyrostu wysokości ma m iej
sce minimum przyrostu grubości i naw za
jem  w okresie maksymalnym przyrostu gru
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bości objawia się minimum przyrostu wy- 
kości”.

Zapewne baczni rodzice dawno już zau
ważyli, że przyrost wysokości ich dzieci 
znajduje się w  pewnym odwrotnym stosun
ku do przyrostu ich grubości; w  każdym je 
dnak razie liczebne określenie tego stosun
ku, jak  również zależności przyrostu od po
ry roku należy uważać za ważny nabytek 
nauki.

Z licznych zastosowań, jakie z jego badań 
będzie mogła wyciągnąć nauka, M alling- 
Hausen kładzie szczególny nacisk na kwe- 
styją wakacyj:

„Powinniśm y urządzić letnie wakacyje 
tak, aby na nie wypadała m ożliwie najwięk
sza część obudwu maksymalnych okresów  
wzrostu. Szw edzi i południowi niemcy 
wyprzedzili pod tym względem nas duńczy- 
ków, dając swoim dzieciom całe dwa mie
siące letnich wakacyj, a w niektórych miej
scach nawet więcśj. G dyby letnie waka
cyje ciągnęły się od początku Czerwca do 
początku W rześnia, znaczna część maksy
malnego okresu przyrostu tak wysokości 
jak i grubości wypadałaby dla naszych dzie
ci w daleko pom yślniejszych warunkach niż 
dzisiaj”.

Chociaż jednak praktyczne znaczenie od
kryć M alling-Hausena jest widocznem, w e
wnętrzny ich związek pozostawia jeszcze 
w iele do rosstrzygnięcia. Poniew aż sam 
autor przy próbach w niknięcia w ten zw ią
zek, według własnego zeznania, niebardzo 
się posunął naprzód, byłoby więc przed- 
wczesnem wyprzedzać go swojemi domysła
mi. W padł on wprawdzie na pom ysł prze
prowadzenia analogii z przyrostem w ysoko
ści i grubości u drzew, ale analogija ta zda
je  się że jest bardzo wątpliwa, ponieważ tam 
zachodzi pewien zw iązek pomiędzy przyro
stem grubości a działalnością zieleni (ch lo- 
rophyllum); znaleść zaś analogiczne stosun
ki w ludzkim organizmie jest czystem nie
podobieństwem.

Oprócz tych trzech okresów przyrostu 
wagi u dzieci w  ciągu jednego roku, Mal- 
ling-H ausen odkrył jeszcze 25-cio i 75-cio- 
dniow e okresy, w czasie których przebieg 
tego zjawiska ulega typowym  zmianom. 
R ezultaty ważenia w  innym  zakładzie w K o

penhadze dowodzą również istnienia takich 
okresów.

Z czynników meteorologicznych, tylko  
przebieg codziennych zmian temperatury 
w Kopenhadze pokazuje w iele analogii 
z okresami M alling-Hausena, ale także i p e
wne różnice. Porównawcze zestawienie 
znacznej liczby krzywych ciepła z innych 
miejscowości doprowadziło do zauważenia 
podobieństwa pomiędzy wahaniami w sto
sunkach cieplikowych na całej kuli ziem 
skiej, a wahaniami w przyroście wagi u dzie
ci w Kopenhadze. W skutek tego M alling- 
Hausen domyśla się pewnego związku po
m iędzy natężeniem  wzrostu u dzieci wogóle 
(jak  również i u innych organizmów), a wa
haniami w ilości ciepła, wypromieniowane- 
go przez słońce na ziemię; naturalnie nie 
utrzymuje on, że wahania w ilości w ydzie
lanego przez słońce ciepła stanowią bespo- 
średnią przyczynę wahań w przyroście wa
gi, sądzi tylko, że proporcyjonalnie do ilo 
ści wypromieniowanego ciepła, słońce w y
dziela także jakiś nieznany czynnik, nazw a
ny przez niego energiją wzrostu, który nie
zależnie od miejscowych warunków meteo
rologicznych dosięga miejsca swego działa
nia. M iejscem zaś działania są dla niego 
wszystkie organizmy, które znowuż w zglę
dnie do pory roku okazują się rozmaicie po- 
budliwemi na popęd do wzrostu, udzielany 
im przez słońce.

A le  przejdźmy jeszcze raz od tych daleko 
sięgających zapędów wyobraźni do liczbo
wego materyjału, zgromadzonego przez 
M ailing Hausena z pochwały godną troskli
wością.

Z nanem jest oddawna,że waga ciała ludz
kiego ulega wahaniom w ciągu jednego  
dnia, jak również, że długość ciała o róż
nych porach dnia bywa nieco różną. C zło
wiek, m ierzony rano, już w południe tego 
samego dnia może być o jeden centymetr 
krótszym, z powodu prostopadłego trzyma
nia się i spowodowanego przez nie ciśnienia 
na znajdujące się pomiędzy pojedyńczemi 
kręgami części chrząstkowe. Jeżeli przy- 
tem miał miejsce przyspieszony ruch, np. 
szybki marsz, to różnica w długości może 
stać się jeszcze w iększą z powodu spłasz
czenia sklepienia stopowego. Fakt ten, zda
je  się, jest ogólnie znanym, ponieważ zau
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ważono nieraz (w B elgii), że m łodzieńcy, 
których wzrost sięga ściśle minimalnej gra
nicy, odbywali przed pomiarem długą pie
szą przechadzkę, aby się uw olnić od służby  
wojskowej. M alling-H ausen, przez systema
tyczne ważenia i pomiary, starał się wpro
wadzić pewną ścisłość do tych nieco nie
jasnych pojęć o codziennych wahaniach się 
wagi i długości ciała. Oto są wyniki jego  
badań:

„W ciągu trzech miesięcy (Grudnia 1883 
roku, Stycznia i L utego 1884 roku) każde 
dziecko tutejszego zakładu traciło codzień 
przeciętnie na wadze: 1) 0,13 kg od końca 
obiadu (koło 2-ój godz.) do 9-ój wieczorem  
i 2) przez noc (od 9-ój wiecz. do 6*ej rano) 
znów 0,57 kg, a m ianowicie 0,28 kg przez 
pocenie się i wydychanie, 0,29 kg przez w y
dzielanie moczu; zyskiw ało zaś na wadze od 
godz. 6-ćj rano do 1-ój po południu (t. j .  do 
obiadu) 0,11 kg, a sam obiad zw iększał jego  
w agę o 0,59 kg".

„W  ciągu pięciu tygodni (od 7 Stycznia  
do 9 Lutego 1878 r.) każdy z 22 chłopców  
(w  wieku od 13— 16 lat) przedstawiał prze
ciętnie następujące wahania wysokości w c ią 
gu jednój doby: w wolnym czasie od 6— 8 
rano strata w ynosiła 4 mm', przez czas spo
czynku na ławce szkolnej od 8 — 9 zysk  
0,3 mm; w ciągu wykładu od 9 —  10 strata 
1 mm. Od 10 — 11 dzieci m iały przerwę 
na zabawę, to też każde z nich o godzinie 
11-ej było krótszem o 3 mm  niż o 10-ój. Na 
ław ce szkolnej od 11 —  12 ciało znów  się 
w ydłużało o 2 mm; przez czas lekcyi od 
godz. 12— 1 skracało się o 0 ,4 mm, a w w ol
nym  czasie od godz. 1— 5 o 3 mm. S ło 
wem od godz. 6 rano do 5 po południu  
ogólna strata wysokości w ynosiła koło 9 mm. 
Od godz. 5— 9 wahania się były nieznaczne; 
wreszcie od 9 wiecz. aż do 6 rano ciało w y
dłużało się mniej więcćj o 9 m m ”.

M allin g-H au sen  prowadzi dalej swoje 
badania, jak sam donosi, w edług rosszerzo- 
nego planu; oprócz tego wzyw a on i innych  
do współudziału w tój pracy, której m ożli
wość wykazał w tak niezbity sposób.

B . D .

P A S O R Z Y T N A

G L I S T A  B U R A C Z A N A
(N EM A TO D A )

Heterodera Schachtii A. S.

(Dokończenie).

III.

Środków do walki z robakiem miała prof. 
K iihnow i dostarczyć dokładna znajomość 
jego życia, własności, rozwoju życiowego 
i obyczajów. Powyżej naszkicowaliśm y ca
ły  przebieg życiowy glisty buraczanej w gru
bym coprawda zarysie, ale niew ielu zape
wne znajdzie się czytelników, którzyby  
w  tem, co wyżój opowiedziano, znaleźli ją- 
kąkolw iek drogę lub wskazówkę do wytę
pienia zwierzęcia, tak dobrze do warunków  
w  przyrodzie znajdowanych, przystosowa
nego. U czony botanik i rolnik chciał j e 
dnak koniecznie znaleść sposób na znisz
czenie wroga, jakkolw iek wielce obronnemi 
uposażonego przymiotami. Z zarodkiem—  
wojna jest niem ożliwa, z robakiem dojrza
łym — wojować zapóźno. Trucizny, jak rze
kliśm y wyżój, nie gubią go. Kiihn posta
now ił zwalczyć nieruchomą w korzonkach  
poczwarkę i zgodził się oddać na umyślną 
pastwę wysianą w tym celu roślinę, byleby  
zniszczyć stanowczo i z roli w yplenić n ie
znośnego pasorzyta, a przez to przywrócić 
dalszym plonom pełną ich siłę i wartość. 
Kiihn obsiewał tedy na wiosnę ziem ię rze
pakiem, a wyczekawszy podstępnie chw ili, 
gdy łaknące strawy zarodki w młodych  
osiadły korzonkach, w yryw ał zapomocą od
powiedniego drapacza dopieroco siane ro
śliny, na to jedynie, aby wraz z życiem go
spodarza czyli żyw iciela, zniweczyć życie  
osiedlonego w nim pasorzyta. Niechaj g i
ną pospołu! Rośliną, na pastwę celem usi
dlenia robaczków oddaną, był przeważnie 
w poszukiwaniach Kiihna rzepak letni 
(Brassica rapa oleifera annua M tzg), zale
cający się z w ielu w zględów  na taką przy
nętę. W łaściw ie jednak każda z 28 roślin,
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na korzeniach których stwierdzono pasorzy- 
tne życie Heterodery, m ogłaby być użytą, 
jako roślina usidlająca, to, co K iihn po nie
miecku wyraził przez Fangpflanze. Oczy
wiście mogą tę rolę spełniać i buraki.

Jakkolwiek oparty na bijologicznych w ła
ściwościach robaka, pomysł Kuhna jest sam 
w sobie zasadny i słuszny, przedstawia on 
niemałe strony ciemne i trudności niemałe. 
Przedewszystkiem , w ysiew  jeden rośliny  
usidlaj ącćj młode robaczki (zarodki) nie 
wystarcza do wyłapania całój ich ilości, ja 
ką gleba dana w różnych swych miejscach 
i głębiach zawiera. Nie można sobie przed
stawić, aby odrazu, w danym przeciągu cza
su, wszystkie zarodki rzuciły się do korzon
ków, jednocześnie tam się osiedliły i aby 
przez wyrwanie a następnie zniszczenie mło- 
dój rośliny robactwo całe, co do sztuki, zo
stało wytępionem. Zarodki zanadto są ros- 
proszone, odrętwienie ich z nadejściem w io
sny jest dla różnych osobników zbyt roż
nem, aby ich napad na w ykiełkowane ko
rzonki roślinne jednocześnie, niby na ko
mendę m ógł nastąpić. Jeśli zaś jedne z l i 
czby tych istot w ziemi spoczywających, do 
pasorzytniczego trybu powołanych, ruszą 
się i rozwiną wcześniój, inne późniój, — to 
oczywistą jest rzeczą, że gdy te drugie osie
dlać się poczną, pierwsze już skończą swój 
okres poczwarki, przeobrażą się w robaka 
płciowo rozwiniętego i .. wydadzą potom
stwo, potęgujące chorobę danój gleby, o któ- 
rćj radykalne usunięcie nam przecież cho
dzi. Jak wyżój nadm ieniliśm y, samice doj
rzałe z jajami zdarza się widzieć już w 
Czerwcu. Kuch zaś wędrowny zarodków, 
dążących do osiedlenia się w korzeniach 
wiosennego wschodzenia, poczyna się z wcze
sną bardzo wiosną, wraz z pierwszem k ie ł
kowaniem traw w polu, a kończy się zale
dwie w Maju i Czerwcu, nieprzerwanem  
ciągnąc się pasmem. W ytępienie zaś paso- 
rzyta wraz z wyrwaniem  rośliny z gruntu  
pewnem jest dopóty, dopóki robak w stanie 
poczwarki spoczywa w młodym korzeniu 
roślinnym. O ile poczwarka w yszła już  
nazewnątrz, może ona łatwo przy porusze
niu ziemi narzędziem (pługiem , drapaczem) 
odpaść od korzonka, na którym siedziała, 
osiąść w glebie i tam doczekać się warun
ków do dalszego rozwoju pom yślnych. Z te

go względu Kiihn nastaje, aby w yrywanie  
roślin przedsiębranem było niezbyt późno, 
a mianowicie wtedy, skoro pierwsze, naj
wcześniejsze zarodki stały się poczwarkami 
nieruchomemi, gdy na korzonkach znać te 
charakterystyczne nabrzmienia, jakie przed
stawia fig. 4 na tablicy w poprz. n-rze. P rzede
wszystkiem należy się bowiem zabespieczyć, 
aby zasiew przynęty roślinnój nie przyczy
n ił się do zwiększenia ilości glist zamiast 
do ich wytępienia. Zależnie od pogody  
i temperatury, stan poczwarki wypuklają* 
cój ściankę korzenia, napotykanym bywa 
niekiedy już począwszy od 10 dnia po wzej- 
ściu zasianego rzepaku, czasem jednak nie- 
wcześniój jak po 20 a nawet 30 dniach w i
dzieć się daje. Chcąc przeto być pewnym, 
kiedy czynność wyrywania dokonaną być 
winna, należy począwszy już od dziesiątego 
dnia po wzejściu roślin, badać korzonki 
uważnie pod mikroskopem. Gdy zauw a
żymy w ogólnój ilości przepatry wanych ko
rzeni pewną ich liczbę, posiadającą owo 
zgrubienie (poczwarkę wewnątrz trudno 
rospoznać; od działania jodu przyjmuje ona 
mocno żółtą barwę), należy przystąpić do 
czynności, używając do tego odpowiednie
go narzędzia do wyrywania. W yrwane i na 
powierzchnię wydobyte, korzeniami do gó
ry poodwracane roślinki, radził Kiihn pier
wotnie palić; późniój przekonał się, że w y
starcza dać im zgnić lub uschnąć na polu 
w ciągu dni kilku. Roślinka, wątła jeszcze, 
łatw o więdnie i usycha, w w ilgoci, pod 
działaniem grzybków (zwłaszcza pleśni zro- 
dzaju Pythium ) gnije. Pasorzyt, zamknię
ty w tkance korzenia, razem z wiążącym go 
gospodarzem bespowrotnie zamiera, kona 
w objęciach tego, którego soki żywotne  
ssać przyszedł. Po kilku dniach, gdy ro
ślinki w idocznie są martwe, zmarniałe, w y
pada pole zorać nanowo, szczątki roślinne 
na nawóz zielony ziemią z pod spodu przy
walając. Czy na nowo zoranój skibie moż
na teraz siać buraki lub zboża jare? N ie
stety, nie można. Ofiarowany bowiem  na 
pastwę i pod ziemią ju ż  zagrzebany rzepak 
zabrał tylko pierwszą seryją zarodków,— 
pług w ytępił najwcześniejsze,— dużo innych 
siedzi jeszcze w ziemi i te teraz rzucą się 
na zasiew arcypożądany, W ięc zamiast ro
śliny na sprzęt jesienny wedle płodozmia-
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nu przeznaczonej, siejem y pow tórnie rze
pak: znów czekamy na ukazanie się wypu- 
klających się w korzeniu poczwarek; liczba 
ich, w stosunku do przepatry wanych teraz 
korzeni powinna być mniejszą niż poprze
dnio, przy pierwszym  zasiew ie. G dy dru
ga ta seryja robaczków w okresie poczwar- 
ki będących została pod mikroskopem na
leżycie ujawnioną, następuje drugie wydra- 
panie roślin, w ydobycie ich na wierzch. 
Drugi sprzęt k iełków  rzepakowych leży  
i gnije na polu. G dy zmarniał i zginął 
wraz z uw ięzionem i poczwarkami glist, 
znów idzie orka, odwrócenie ziemi na szczą
tki roślinne, tworzące nowy zasiłek nawo
zu. P o  wybronowaniu, pole znów do upra
wy gotowe, lecz i tym razem jeszcze p o
w tórzyć należy siew  rzepaku, na przynętę  
dla tych spóźnionych zarodków, które nie 
ocknęły się do życia lub nie potrafiły zna- 
leść sobie korzeni na siedlisko. I za tym 
trzecim razem znajdą się — coprawda zno
wu mniej liczne niż poprzednio — poczwar- 
ki. Ba, czwarty jeszcze, a nawet (je ś li la 
to nie m inęło i można jeszcze piątą prze
prowadzić robotę) piąty zasiew  wykaże su
miennemu i wprawnemu badaczowi nielicz
ne poczwarki przy przejrzeniu znacznej 
ilości korzonków. Tak w ięc cztero- lub 
pięciokrotnie, od wczesnej w iosny do póź
nej jesieni, musimy zasiewać, wyrywać, 
wyniszczać i przyoryw ać rośliny, celem  
skutecznego w yplenienia z ziemi takiego  
jak  glista buraczana nieprzyjaciela. P o  ca- 
łoletniśj takiej walce, jeśli ta dobrze, pod 
ścisłą kontrolą mikroskopu, była przepro
wadzoną, mamy nareszcie pole wolne od 
glist. Jeśli na takiem , kilkakrotnej kura- 
cyi rzepakowej poddanem polu zasadzimy  
teraz buraki, to jak k olw iek  było ono po
przednio jałow em , przeburaczonem , wyda  
nam niechybnie plon równie dobry ja k  naj
lepsza okoliczna gleba w tych sam ych wa
runkach. Znikło przeburaczenie, w skrze
szoną została burakodajność w najwyższym , 
gruntowi danemu odpowiadającym  stopniu. 
Zbiór jest o tyle bardziej pewnym , że owe  
cztery czy pięć pokoleń przyoranego m ło
dego rzepaku zbogaciły ziem ię w nawóz 
wysoce azotow y, którego w pływ  naw et na 
jakości zbieranych bespośrednio buraków  
odbić się najczęściej może.

W  ten sposób odbywa się, według Kiihna, 
metodyczna i radykalna walka z glistą bu
raczaną. Nie jest ona ani tak prostą ani 
tak łatwą, jak  na pierwszy rzut oka, przy 
poznaniu m yśli zasadniczej pomysłu, zda
wać się m ogło. Co więcej, walka ta nie 
jest tanią, gdyż pośw ięcić na nią ti-zeba 
plon całego jednego roku, użytego na ko
lejne zasiewy i wyorywanie rzepaku. W  za
mian za pracę, zużyte nasienie, należne od
setki od wartości roli, otrzymujemy tylko  
niewielką stosunkowo wartość zielonego na
wozu, psujemy zaś sobie zmianowanie, jakie  
w gospodarstwie jest zaprowadzone.

Ażeby zm niejszyć niedogodności i kosz
towność tej radykalnej walki z glistami, 
prof. Kuhn doradza zamiast 4 —5 zasiewów  
rzepaku, dawać, na polach nienazbyt prze- 
buraczonych, jeden zasiew  wiosenny, po 
wydobyciu zaś rzepaku z tego zasiew u i zo
raniu pola, wysiew  konopi, mających dać 
włókno pod jesień. K onopie nie są naw ie
dzane przez glistę, również jak i przez inne 
pasorzyty (owady), tak, że nawet przy n ie- 
zupełnem  wytępieniu zarodków glist, sprzęt 
tej rośliny nie może być zagrożonym. Po  
sprzęcie niezupełnie dojrzałych, a na w łó
kno zdatnych konopi, można niekiedy raz 
jeszcze zasiać rzepak celem wyniszczenia  
pozostawionych z w iosny zarodków. W ogó- 
le Kuhn doradza, przy stwierdzonem istnie
niu glisty  buraczanej w glebie, dodatkowe, 
jaknajczęstsze siew y rzepaku bądź przed 
siewem jarzyny, bądź po jej sprzęcie.

Prace uczonego profesora nie są jeszcze  
skończone i nie dawniej jak  dnia 19 P aź
dziernika r. b., na zgromadzeniu oddziału  
związku cukrowników w H alli, zapadła re- 
zolucyja zgromadzonych, aby ministeryjum  
pruskie rolnictwa wyznaczyło fundusze 
państwowe na dokończenie i posuwanie dal
sze naprzód badań w sprawie w alki z g li
stami. Bądźcobądź, prof. Kuhn, już na za
sadzie dotychczasowych swych badań, zdo
ła ł ustanowić dla plantatorów buraków zu 
pełny regulam in do postępowania celem  
osłabienia lub wytępienia choroby, znam io
nującej się wyraźną, mniej więcej stałą ja -  
łow ością buraczaną gruntów, w których  
plenią się wytrzym ałe nematody. W  pi
śmie tak mało specyjalnem jak  „W szech
św ia t” nie przeznaczonem ani dla rolników
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ani dla cukrowników, niepodobna stresz
czać przepisów prof. Kuhna do walki z g li
stami; nadmienić możemy tylko, że tam, 
gdzie glisty się znajdują, zaleca się: 1) w y
wozić buraki z pola z liśćmi (koroną) i przy
legającą ziemią, czyścić je  i obrzynać na 
ubocznym jakimś dziedzińcu, ziemię i liście 
obrzucić wapnem niegaszonem (pół na pół 
lub y2 wapna: 1 cz. ziemi i liści, na wagę) 
lub spalić, nierozwożąc pozostałości tych  
poza obręb wydzielonego na to ogrodzenia; 
2) ziemi i korzonków, stanowiących odpad
ki w buraczarni fabrycznej nie rozwozić 
i jako nawóz nie używać; 3) zmianowanie 
pól urządzić tak, aby buraki niezbyt często 
przypadały, zwłaszcza zaś aby przez dwa  
lata z rzędu nie były nigdzie sadzone.

Co do tego ostatniego, t. j .  co do za
leżności pomiędzy częstą uprawą buraka 
(zwłaszcza naprzemian z pszenicą i jęczm ie
niem lub owsem) a zjawianiem się i utrw a
laniem się glist, niepodobna pominąć nastrę
czającej się tu uwagi, że sprawa glist bura
czanych rzuciła pewne nowe światło na 
sprawy płodozm ianu i agronomii w ogól
ności. U dow odnienie jasne i stanowcze, 
dokonane przez Kuhna i Liebschera, że 
przyczyną jałow ości buraczanej gx-untujest 
bujne rosplenienie się glist w  ziemi ornej, 
a nie brak składników chemicznych, poko
nało jednostronne poglądy szkoły L iebi- 
gowskiej na rolnictwo, poglądy, w edług  
których chemiczne i fizyczne tylko przy
czyny stanowią o koniecznem  dla danej roli 
zmianowaniu płodów . R olnik — okazuje 
się teraz — nie samym rozbiorem chemicz
nym kierować się pow inien w swych zabie
gach i nie od fizycznych tylko warunków  
sprzęt jego jest zależnym. Rośliny, które 
on sieje i zbiera, mają także swe choroby, 
swych towarzyszy żyw ych, z którymi liczyć 
się należy równie dobrze jak  z innemi czyn
nikami uprawy. Kie tylko w  czerpanych 
z roli pierwiastkach chemicznych musi być 
zachowany płodozmian; zmianowanie to ko
niecznem jest i ze w zględu na pasorzyty, 
bujnie na danej roślinie żyjące. Przy. czę
stym siewie jednaj i tój samej rośliny na
stępuje nietylko jałow ość chemiczna, ale 
i chorobliwość bijologiczna, z życia paso- 
rzytów wynikająca. Poznanie tćj strony 
ciekawej spraw rolniczych, przedtem zu 

pełnie nieznanej, porównać się daje z po
znaniem przed pół wiekiem natury drożdży 
i zarodów wobec zjawisk gnicia, roskładu  
i fermentacyi, lub poznanie laseczek kar- 
bunkułowych, w których przed ćwierć w ie
kiem Davaine uznał sprawców groźnej cho
roby. Dziw nym  zbiegiem okoliczności za
równo w sprawie fermentów jak i w  spra
wie przeburaczenia pobitym był w ielk i 
Liebig: doniosłe znaczenie czynników ży
wych wobec sił martwej przyrody stw ier
dził przeciw Liebigow i Pasteur, gdy cho
dziło o roskład materyi, Kiihn zaś z Lieb- 
scherem, gdy przedmiot sporu stanowiła  
sprawa rolnicza, sprawa uporczywej ja ło 
wości buraczanej. Czynniki żywe, które— 
wedle teoryi Liebiga — m iały być conajwy- 
żój skutkiem pobocznym zjawisk chemicz
nych, tu i tam okazały się istotną właści
wych zjawisk przyczyną.

J. Natanson.

W sprawie wynalazku Keely.

Przed kilku miesiącami pisma warszaw
skie, idąc za przykładem paryskiego poczy
tnego dziennika „Figaro", ogłosiły  w iado
mość o cudownym wynalazku amerykanina 
K eely, w którym zdołano jakoby spożytko
wać energiją blaszek dźwięczących i zu
żywać ją do wykonywania pracy pożyte
cznej .

Forma, w jakiej wiadomości te dostały się 
do W arszawy, pomimo dość obszerne w ca
łej sprawie artykuły, zdradzała w piszą
cych brak znajomości zasad fizyki, a opis 
samego przyrządu był do tego stopnia n ie 
jasny, że wytworzyć sobie jak ie takie, choć
by przybliżone pojęcie o jego budowie sta
now iło trudność nie do przezwyciężenia. 
Trzeba więc było czekać na ściślejsze infor- 
macyje, które jednak, ku ogólnem u nasze
mu zdziw ieniu nie nadchodziły, pomimo, że 
z górą 15 najpoważniejszych wydawnictw  
fizycznych stale odbieramy. Zabieranie g ło 
su w  sprawie, o której nie posiadaliśmy 
ściślejszych informacyj, redakcyja uważała 
za rzecz niew łaściw ą i dopiero dzisiaj, po
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dostaniu pierwszych wiarogodnych relacyj 
w tym przedmiocie, możemy czytelnikom  
W szechświata rzucić pierw sze jaśniejsze  
światło na całą sprawę. W iadom ości nasze 
czerpiemy z 40 numeru czasopisma „Lumie- 
re ólectrique“, którego redakcyja poświę
ciła sporo pracy i zachodu w celu w yśw ie
tlenia istotnego stanu rzeczy, a nawet nie 
zawahała się przytoczyć objaśnień pseudo
naukow ych, jak ich  używ ali zw olennicy  
K eelyego, w celu nadania jego wynalazko
wi pewnych cech prawdopodobieństwa.

Pom ijając jednak te pseudo-objaśnienia, 
winniśmy tylko zapewnić czytelników, że 
całą sprawę K eely  przeprowadził w celu  
w yzyskania dobrej w iary w łaścicieli kopalń  
złota, eksploatacyja których nie opłaca się 
z powodu, że złoto znajduje się w nich  
w skałach, zbyt trudnych do rozdrobnienia. 
K eely, krusząc swą maszynką najtwardszy  
kwarc wobec m ilijonerów przem ysłowców  
podniósł olbrzymio cenę bezwartościowych  
kopalń złota na przeciąg całych dwu mie
sięcy, po upływ ie których wartość jego  
przyrządu okazała się zagadkową, ceny k o 
palń spadły, a sprawa całego wynalazku  
ucichła, naraziwszy setki osób na olbrzym ie 
straty.

Inform acyje, zebrane przez redakcyją  
„Lumiere ćlectrique“ głów nie od majora 
Ricardo Seaver, zajmującego wybitne sta
nowisko w gronie przem ysłow ców  kopal
nianych amerykańskich —  pozw oliły  jój na 
nazwanie, bez ogródki, całego wynalazku  
K eely  farsą, — co stanowi najdobitniejsze  
wyrażenie, jak iego można użyć w czaso
piśmie naukowem, z łam ów którego jest w y
łączona polemika wyrazowa.

W  jaki sposób K eely  zdołał zapomocą 
swego przyrządu kruszyć skały przysłow io- 
wo-twarde, jestto, rozum ie się, tajemnicą 
samego K eelyego i jego  wspólników, re
dakcyja jednak „Lumifere ólectrique“ przy
puszcza, że operow ał on z kwarcem prze
palonym , który roskruszaó jest bardzo 
łatwo.

Odpowiedzialność za puszczenie w świat 
wiadomości powyższych spada na p. J .L her- 
mina, który ją  pierw szy podał w artykule 
pseudo-naukowym, umieszczonym w „Fi
garo" dnia 2 Sierpnia, skąd rozeszła się ona 
po św iecie całym . N ic więc dziwnego, że

redakcyja „Lumiere ćlectrique“ zwraca się 
z żądaniem do p. Lockroy, obecnego mini
stra oświecenia narodowego we Francyi, 
który był niegdyś współpracownikiem  „Fi- 
gara“, aby, korzystając ze swego wysokiego 
stanowiska, postarał się o założenie elem en
tarnych szkół, specyjalnych dla dzienni
karzy.

J . J . BogusTci.

KEONJKA NAUKOWA*

ASTRONOMIJA.

—  Kometa Winneckego. Bardzo dokładne rachun 
ki nad biegiem komety W inneckego przeprow a
dził p. H aertl z Pułkowy. Kometa ta  kończy swój 
obieg dokoła słońca w ciągu 5*/2 lat, a  w punkcie 
przysłonecznym  swej drogi znajduje się dosyć b li
sko słońca, punk t ten bowiem przypada nieco po
za odległością W enery. Autor poszukiwał w szcze
gólności, czy ruch je j przedstawia przyspieszenie 
podobne, jakie  zachodzi u komety Enckego, gdzie 
wynosi dwie godziny za każdym obiegiem, a co 
uważano za dowod istn ienia eteru, albo w ogólno
ści środka, stawiającego opór biegowi komety. 
Otóż, kometa W inneckego przyspieszenia takiego 
nie okazuje.—Badania te pozwoliły nadto obliczyć 
masę Jow isza, który w orbicie komety powoduje 
perturbacyją bardzo wyraźną. Przyjmowano w ogól
ności, że wyrównywa ona '/ioan masy słońca; Bessel 
z obserwacyj biegu jego satelitów zredukował tę 
liczbę do Vio«>8! a Airy do Yiołi- Obserwacyje 
p. H aertla prowadzą do ułam ku (Comp-
tes rendus). S . K .

FIZYKA.

—  Wyjaśnienie fizyczne ruchów prołoplazmy. Przy
taczając niedawno (Nr 35 r. b.) ciekawe doświad
czenia p. Yan der Mensbrugghe nad napięciem  
powierzchni cieczy, wskazaliśmy warunki, pod ja- 
kiem i krople cieczy na powierzchni innych cieczy 
rospościerają się lub zbijają w kulki. Na pow ierz
chni granicznej dwu płynów, np. wody i powie
trza , płyn trzeci, np. alkohol, rospościera się szyb
ko, gdyż przez to  zmniejsza się napięcie powierz
chniowe. Roscieńczone rostw ory m ydła lub gumy 
rospościerają się na powierzchni granicznej wody 
i olejów tłustych, napięcie bowiem powierzchnio
we, wskutek mięszania się rostworów tych  z  wo
dą, znacznie się zmniejsza. Podobnież działa ros- 
cieńczony rostwór sody, gdyż pod wpływem oleju 
powstaje mydło, które się w wodzie rospuszcza 
i rospościera na granicy wody i oliwy. Jeżeli do 
roscieńczontgo rostworu sody wprowadzimy kro
plę oleju, to  zachodzi ciągłe tw orzenie się i ros- 
puszczanie m ydła i rospościeranie powstającego 
rostw oru m ydła na granicy  między o liw ą  i  c ieczą
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wodną, a powtarzanie tego procesu powoduje zmia
ny postaci, które m ają podobieństwo do ruchów 
ameby. Zarazem część oleju przechodzi w emul
syjni przez takie bowiem peryjodyczne rospoście- 
ranie sig odrywają się od m asy oleju nici, które 
rospadają się na drobne kulki, otaczające się po
włoką rostworu m ydła i  niezbiegające się już ze 
sobą.

Doświadczenia te, opisane w roku 1878 przez 
p. Gad, przeprowadził obecnie nanowo p. Quincke 
i skorzystał z nich dla wyjaśnienia ruchów proto- 
plazmy. Poznał on mianowicie, że tak  samo jak  
rostwór sody działa i białko; przez działanie bo
wiem białka na olej powstaje pewna substancyja, 
która się w wodzie rospuszcza i  rospościera, gdyż 
napięcie powierzchniowe m aleje o 40 do 80 odse
tek; substancyją tę  nazwał p. Q. „mydłem białko- 
wem”. Z wielu doświadczeń przytoczymy tu  dla 
przykładu jedno tylko. Na pow ierzchni granicz
nej wody i rostworu soli kuchennej umieszczono 
kulkę złożoną z mięszaniny chloroformu i olejku 
migdałowego, k tóra m iała ciężar właściwy nieco 
wyższy aniżeli woda. W pobliżu tej kulki pusz
czono drobną ilość 2%  rostw oru sody, która zwol
na zetknęła się z powierzchnią oleju; utworzyło 
się nieco m ydła, którego rostw ór rospostarł się na 
kulce oleju. Kulka w tedy w ydłużyła się prom ie
nisto i wogóle okazała zmiany postaci, przypom i
nające żywo zm iany form ameby pod m ikrosko
pem, a po pewnym czasie wróciła do postaci ku
listej. Zm iany te można uczynić peryjodycznemi, 
jeżeli rostwór sody z bardzo cienkiej ru rk i przy
pływa ciągle.

Otóż, na zasadzie takiego fizycznego rospoście- 
ran ia  się „mydła białkowego" na  powierzchni ze
tknięcia tłustych olejów z wodą stara  się p. Q. 
wytłum aczyć ruchy protoplazm y u roślin i niż
szych zwierząt. — Z aw artość komórek roślinnych 
składa się z substancyj białkowych, wody, tłusz
czu i  t  d.; z pewnych zaś objawów osmotycznych 
wnosi p. Q., że protoplazm a otoczona jes t pęche
rzykiem czyli błoną ciekłą, podobnie jak  w bańce 
m ydlanej błona utworzona je s t z wody mydlanej. 
Olejowa ta  błonka protoplazm y może być cieńszą 
od 0,0001 mm i przez m ikroskop dostrzedz się 
nie daje. Ruchy więc protoplazm y m ają swe źró
dło w peryjodycznem rospościeraniu się m ydła 
białkowego na  wewnętrznej powierzchni błonki 
olejowej, tworzącej pęcherzyk protoplazmy. Autor 
rozbiera szczegółowo objawy tego ruchu, których 
wszakże tu  przytaczać nie możemy. Rzecz ta, za
mieszczona w sprawozdaniach berlińskiej akadem ii 
nauk, zaciekawić w inna bijologów. (Naturw. R und
schau). T. li.

BOTANIKA.
—  Fluor i roślinność. Z pierwiastków, które 

wchodzą w skład popiołów wielu roślin, zwłaszcza 
traw iastych, fluor nie zwrócił dotąd uwagi agro
nomów. Jaką  być może jego rola i  czy dodatek 
jego do nawozu byłby korzystnym , są to  pytania, 
na które dotąd odpowiedzi nie miano. Niedawno 
dopiero p. Duss iu, były farm aceuta i rolnik w de

partam encie Niższych Pirenejów ogłosił w przed
miocie tyra rosprawę, w której podaje, że od lat 
trzech prowadzi doświadczenia nad upraw ą zboża, 
kukurydzy, ziemniaków i innych roślin, a dodatek 
fluorku wapnia do fosforanu wapnia i do soli po
tasowych wywarł wpływ bardzo korzystny na ro 
ślinność. Jestto  fakt dotąd nieznany, który za
sługuje na dokładniejsze zbadanie. (La N aturę).

A.
ZOOLOGIJA.

—  Chód owadów. W  dalszym ciągu badań swoich 
nad rucham i zwierząt zajmował się p. Marey cho
dem owadów. W  stanie norm alnym sześcionogi te 
chodzą w ten sposób, że posuwają współcześnie 
nóżkę środkową z jednej strony i dwie nóżki sk ra j
ne strony drugiej, utrzym ując się na pozostałym 
trójnogu. . Zwierzę wspiera się zatem zawsze na 
trzech łapkach. Jeżeli odcina mu się obie nóżki 
środkowe, z prawej i lewej strony, dostrzedz moż
na, że owad usiłuje, o ile można, utrzym ać chód 
swój poprzedni; posuwa się mianowicie na nóżce 
przedniej prawej i dwu nóżkach lewych. Ale gdy 
go niepokoimy, tak , że pragnie uciec, natychm iast 
przybiera chód na  dwunogu przekątnim , którego 
poprzednio nigdy nie używał i którym  się odrazu 
dobrze posługuje. (Comptes rendus).

A.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— M inisteryjum pruskie oświaty publicznej po
leciło Zarządowi muzeum archeologicznego i etno
graficznego opracować przewodnik dla poszukiwań 
archeologicznych i konserwacyi starożytności. 
Otóż przewodnik ten  wyszedł niedawno z druku: 
„Merkluch, A lterth iim er aufzugraben und aufzu- 
bew ahren, 1888“. Autor daje w nim  ogólne poję
cie o celu i znaczeniu kolekcyj przedhistorycz
nych starożytności, objaśnia okresy archeologicz
ne, epoki i gatunki, określa rodzaje poszukiwań, 
wykłada metodycznie sposoby konserwacyi zabyt
ków i przytacza szereg pytań, na które pożądane 
są odpowiedzi przy opisywaniu kurhanów, cmen
tarzysk, jaskiń, lochów, przedmiotów znajdow a
nych i t. d. Ciekawe to dziełko postanowiłem 
przełożyć i uzupełnić dla szerszego zastosowania 
go u nas, co będzie, zdsje m i się, nie bez pożyt
ku przy obecnem, choć w części uznanem  przez 
społeczeństwo polskie, badaniu rzeczy swojskich.

J .  S . Ziemba.

ROZMAITOŚCI .
—  Nowy statek podwodny. Dnia 24 W rześnia r. b. 

spuszczono na wodę w Tulonie statek podwodny, 
oznaczony nazwą ,,G ym note“. Jestto  statek wal
cowy, długości 20 metrów,'[a średnicy 1,8 metrów, 
z obu stron stożkowato zakończony^P rzyrząd  po
ruszający stanowi tu  m otor elektryczny system u
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Krebsa, który wprawia w obrót ezrubg; zanurzenie 
statku następuje przez napełnienie zbiorników wo
dą, którą, potężne pompy usuwają, gdy  statek  ma 
się wznosić na powierzchnię wody. Szczegóły bu
dowy są zresztą trzym ane w zupełnej tajem nicy. 
Przeznaczony m a on być głównie do przyczepiania 
torped pod pudłem  statków  nieprzyjacielskich; to r
pedy pozostawać będą w komunikacyi ze statkiem 
podwodnym za pośrednictw em  dru tu  stalowego, 
a wybuch ich następować będzie przez wyładowa
nie elektryczne. Jeżeli próby z tym  statkiem  oka
żą się pomyślne, zbudowany będzie podobny sta
tek, ale o długości 70 metrów. (La N aturę).

T . R .

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. J. R. Książki, o k tóre Pan pyta , w polskim 
przekładzie nie wyszły. Przed przystąpieniem  wszak
że do tej pracy radzim y porozumieć się z wydaw
cą, k tóryby zechciał nakładu się podjąć.

WP. T. w Lublinie. Cena I  tom u „P rac mat.-flz.11 
wyDOsi 2 rs. P renum erata  roczna ,.La N aturę" 
20  fr. Adres G. Masson, librairie, 120 Boulevard 
Saint-Germain; charak ter pisma—popularny.

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 31 Października do 6 Listopada 1888 r.

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

•cl
CU

Barom etr 
700 mm -f- T em peratura w st. C.

d 2 
o «

.spU Kierunek w iatru
Suma
opadu

D w a g i.

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. l p . 9 w. Najw. Najn. 6; -m

31 47,8 49,7 50,9 7,8 9,0 7,6 9,2 7,4 82 W ,W ,W 0,8 Rano m g.,d.w  nocy i rano
1 49,3 48,3 47,2 6,8 9,0 7,8 9,3 6,0 8 6 W .W .S 0,0 Deszcz kropił,koło_‘poł.
2 47,4 46,8 47,0 7,2 10,4 6,1 10,3 6.6 80 E ,E,EN 0,0
3 44,8 43,2 42,1 4,4 5,0 3,8 5.0 4,0 97 K,E,EN 0,9 Mg. i d. mż. r. pop. pad. kil.
4 41,3 43,2 47,3 1,2 0,0 —2,6 1,0 —2,8 94 N E.N E N 0,3 Od l i r .  śn., wich. chwil.
5 51,0 53,5 55,9 - 5 ,4 - 5 ,6 —5,6 - 4 ,0 - 6 ,1 94 NE.N.NE 0,5 Śn. pruszył cały dzień
(i 57,7 57,8 57,3 - 7 ,9 - 7 ,8 -10,0 - 6 ,3 -10,0 93 NE,NE,NE 0,0

Średnia 49,0 1,7 89 2,5

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.

PRENUMERATA „W SZECHŚW IATA."
W W arszawie: rocznie rs. 8

kw artaln ie „ 2 
Z przesyłką pocztową: rocznie „  10

półrocznie „  5

Prenumerować można w R edakcyi W szechświata 
i we wszystkich księgarniach w kraju  i zagranicą.

Komitet Redakcyjny Stanowią: P. P. Dr. T. Chałubiński, 
J. Aleksandrowicz b. dziek. Uniw., K. Jurkiewicz b. dziek. 
Uniw., mag K. Doike, mag.S. Kramsztyk,Wł. Kwietniew- 

ski, W. Leppert, J. Natanson i mag. A. Ślósarski. 
„W szechświat" przyjm uje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolw iek związek z nauką, na następujących 
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz  kop. 7 '/s 

za sześć następnych razy kop. 6, za dalsze kop. 5.

- A . d . r © s  Z R e c i s i l s i c y i :  i K I r a l s z o - ^ s l c i e - I F r z e d . r n . i e ś c i e ,  3S Tr S S .

TREŚĆ. Zm iany na pow ierzchni Marsa, przez S. K. — Zużytkowanie drzewa, napisał St. Chełm icki. — 
O w zrastaniu dzieci, według prof. d ra  Gad z  B erlina, napisał B. D. — Pasorzytna glista buraczana 
(N em atoda) H eterodera Schachtii A. S., przez J . N atansona. — Kronika naukowa. — W iadomości bie

żące. — Rozmaitości. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn m eteorologiczny.

W ydaw ca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znalow icz.

^osBoaeBO IJeHgypoio. BapmaBa 28 OifTaCpa 1888 r. D ruk E m ila Skiwskiego, W arszawa Chmielna, Jć 26.


