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A ST R O N O M IJA  W  CHINACH,
O przeszłości naukowej Chin często sły

szymy. S tary  ten, osobliwy naród rozwi
ja ł  niegdyś swą. ku lturę, robił odkrycia

i wynalazki, snuł początki wiedzy; zaskle
piony jednak  sam w sobie, odgrodzony mu- 
rem od prądów obcych, zakrzepł w swym 
rozwoju, ja k  rzeka mrozem ścięta. Ogólne 
te uwagi dają się wybornie odnieść do 
astronomii chińskiej, o którój dokładne po
jęcie daje nam stan obserwatoryjum  pekiń
skiego. Opis tego obserwatoryjum , o któ
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rego istnieniu niewiele w E uropie wiedzia
no, podał świeżo prof. Russel, a współcze
śnie adm irał Mouchez, dyrek tor obserwa
toryjum  paryskiego, otrzym ał za pośredni
ctwem ambasady francuskiej w Chinach, 
szereg fotografij, przedstawiających różne 
szczegóły wspomnianej in sty tuc ji, przezna
czonych do muzeum astronomicznego, które 
p. Mouchez, urządza obecnie przy obserw a
toryjum  paryskiem . K orzystając z reprO- 
dukcyj ciekawych tych fotografij, zamiesz
czonych w piśmie „La N a tu rę”, podajemy 
dwa rysunki, z których jeden  przedstaw ia 
widok ogólny obserwatoryjum  pekińskiego, 
drugi zaś stary  przyrząd astronomiczny 
z trzynastego stulecia.

Obserw atoryjum  bowiem pekińskie n a j
starsze jest na ziemi. W  Europie najda
wniejsze je s t obserw atoryjum  duńskie, za
łożone przez F ryderyka I I I  w r. 1576, w któ
rem Tycho Brahe prow adził pierw otnie sła
wne swe dostrzeżenia; obserw atoryjum  kró
lewskie w P aryżu  otw arte zostało dopiero 
w roku 1671, a w G reenw ich w trzy  lata 
później, —• w Pekinie zaś obserw atoryjum  
założone zostało w roku 1279 za panow ania 
K ublaj-chana, pierwszego cesarza z dyna- 
styi mongolskiej. Z ówczesnych przyrzą
dów trzy dotąd przetrw ały: były one p ra
wdopodobnie używane do obserwacyi ko
mety H alleya w roku 1B78 i posłużą jeszcze 
za jój najbliższym powrotem, który przypa
da za la t dwadzieścia dwa.

O bserw atoryjum , ja k  widzimy na ryci
nie, umieszczone je s t na tarasie wzniesio
nym  na kilka m etrów ,postaci kw adratow ej, 
obok fortyfikacyj Pekinu. Budowla prze
cięta je s t tunelem , przez k tó ry  przechodzi 
droga; w razie potrzeby mogłaby być uży
tą do obrony stolicy. N a tarasie znajdują 
się przyrządy, którem i posługują się urzę
dowi astronomowie chińscy, a między niemi 
i wspomniane ju ż  wyżej trzy  przyrządy 
dawniejsze. P ierw otnie było ich cztery, 
w biegu czasu wszakże zaginął jeden  z nich, 
mianowicie globus niebieski. Zostały one 
wyrobione z bronzu przez astronom a Kuo- 
Szuking, k tóry  żył za czasów K ublaj-chana. 
Instrum enty  bronzowe zresztą znane były 
ju ż  dawniej i używane były w wieku jede
nastym  w K ai-Feng-Fu, stolicy prowincyi 
Honau, skąd zostały przewiezione do Peki

nu. Za czasów Kuo - Szukinga były już 
wszakże zepsute, a położenie bieguna róż
niło się o cztery stopnie, dlatego zbudował 
nowe.

Najbardziej zawiły z przyrządów Kuo- 
Szukinga jes t instrum ent odpowiadający 
zupełnie sferze arm ilarnój, jaką się posługi
wał już H ipparch. Sfera arm ilarna astro
nomów starożytnych stanowiła kombinacy- 
ją  kilku kół, które mogły być ustawiane 
odpowiednio do kierunku zasadniczych li- 
nij astronomicznych, wyobrażanych na sfe
rze niebieskiej. Jedno z tych kół umiesz
czane było w płaszczyźnie południka dane
go miejsca, drugie, do niego prostopadłe, 
w płaszczyźnie równika; przy  pomocy dio
p try  czyli przeziernika można tedy było 
odczytywać położenie gwiazd względem ró 
wnika. Jeżeli koło ustawiane było w pła
szczyźnie ekliptyki, przyrząd nazywał się 
astrolabium. Sferę arm ilarną Kuo-Szukin- 
ga przedstaw ia załączona rycina. Składa 
się ona z ciężkiego koła poziomego, opiera
jącego się na czterech smokach bronzowych; 
każdy smok trzym a jedną dłonią koło, od 
drugiej zaś schodzi łańcuch do dolnego 
słupka bronzowego. Smoki wyrobione są 
artystycznie. Z kołem poziomem połączo
ne jes t stale podwójne kolo pionowe, w spar
te na wspomnianym już słupku. Punkty  
połączenia obu kół zwrócone są ku półno
cy i południowi. P rzez koło pionowe prze
chodzi pręt, odpowiadający położeniu osi 
świata, która w Pekinie pochylona je s t 
względem poziomu na 40°. Na osi tój obra
cają się dwa koła, jedno podwójne, drugie 
pojedyńcze, prostopadle zaś do osi przez 
środek sfery przechodzi koło, które odpo
wiada zatem położeniu rów nika niebieskie
go. Z dwu kół, przechodzących przez oś, 
jedno ustawia się w płaszczyźnie koła prze
prowadzonego przez punkty przesileń, d ru 
gie przez punkty  równonocne. Oprócz nich 
je s t jeszcze trzecie koło, obracające się na 
tejże osi; jest ono podwójne, a między okrę
gami tych kół przechodzi ru ra  wydrążona, 
k tóra się zw raca ku obserwowanej gwieź- 
dzie. Dawniej przeciągnięta była przez 
ru rę  nitka, oznaczająca dokładniej kierunek 
widzenia. P rzy użyciu przyrządu obser
w ator zwraca to ostatnie koło tak, że p ła
szczyzna jego przechodzi przez obserwowa



ną gwiazdę i spogląda na nią, przez rurę: 
pochylenie ru ry  względem koła równiko
wego daje wtedy oddalenie gwiazdy od ró
wnika czyli jój zboczenie, położenie zaś ko
ła względem rów nika pozwala ocenić jój 
wznoszenie proste. K oła podzielone są na 
365 '/t0, tak, że słońce posuwa się codzien
nie o jeden stopień, każdy zaś taki stopień 
podzielony jes t na dziesięć drobniejszych 
części.

Łatwo dostrzedz, że przyrząd ten do ob- 
serwacyj jes t zbyt zawiły i niedogodny, po
siadając kilka kół zupełnie zbytecznych. 
Dlatego dwa inne przyrządy Kuo-Szukinga 
mają budowę daleko prostszą. Jeden z nich 
stanowi ekw atoryjał, drugi instrum ent do 
oznaczania wysokości gwiazd. E kw atory
ja ł  składa się z koła bronzowego, stale 
umieszczonego w płaszczyźnie równoległćj 
do równika i z drugiego koła ruchomego, 
które się obraca dokoła osi, prostopadłej 
do koła pierwszego. Koło to ruchome jest 
podwójne, a między obu okręgami przecho
dzi rura, którą się zwraca ku obserwowanej 
gwieździe. P rzyrząd  ten zatem, pomijając 
oczywiście zastosowanie lunet, zbliżony jest 
do dzisiejszych naszych narzędzi astrono
micznych i pozwala łatwo odczytywać zbo
czenia i wznoszenia proste gwiazd. P rzy 
rząd drugi ma budowę podobną, ale koło 
równikowe zastąpione jest przez koło po
ziome, mające położenie stałe; dokoła osi 
przechodzącej przez jego środek obraca się 
koło pionowe. P rzy  pomocy tedy tego przy
rządu odczytywać można wysokości i po- 
ziomołuki (azymuty) gwiazd, czyli wznie
sienia ich nad poziom, oraz odległości od 
punktu północnego lub południowego.

Godnem jest uwagi, że wszystkie te przy
rządy zupełnie są podobne do przyrządów, 
jakiem i się posługiwał najbieglejszy obser
wator nieba z czasów przedteleskopowych, 
Tycho Brahe, k tóry  pierwszy w Europie 
wyrabiał przyrządy astronomiczne z meta
lu. W idzimy więc, że chińczycy o całe trzy 
stulecia wyprzedzili Europę w rozwoju 
astronomii i w sztuce rycia na metalu.

Z objęciem władzy przez dwudziestą p ier
wszą dynastyją M ing 1368 r., jak  się zdaje, 
astronomija popadła w zaniedbanie, a stare 
przyrządy wyszły z użycia. Jezuita Yer- 
biest znalazł je  w roku 1670 w stanie do
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użycia nieprzydatnym. Jezuita ten ode
grał ważną rolę w dziejach astronomii chiń
skiej; gdy rachunki astronoma Wu-Ming- 
Hsuena okazały się niezgodne z obserwa- 
cyjami, Yerbiest zaś przeprowadził je  do
kładnie, ministrowie polecili mu dokonanie 
obliczeń kalendarzowych. Yerbiest popra
wił dawne przyrządy i zbudow ał sześć no
wych; m ają one ogólny charakter takiż 
sam, ja k  dawne, ale są dokładniejsze i do 
użycia dogodniejsze. Koła ich podzielone 
są już na 360°, a każdy stopień na sześć 
równych części po 10'; przy pomocy zaś 
skali ruchomój można było odczytywać da
leko drobniejsze części stopnia. W  czasach 
późniejszych przybyły dwa tylko nowe 
przyrządy; jeden stanowi kw adrant czyli 
ćwiartkę koła, do oznaczania wysokości 
gwiazd i pochodzi z roku 1715, drugi je s t 
sferą arm ilarną z roku 1745. Pierwszy 
z tych przyrządów, który jest przedstawio
ny na tarasie obserwatoryjum, ma być da
rem Ludw ika X IV  dla cesarza Kang Hsi; 
według innych wszakże wskazówek miał 
być zbudowany przez pewnego jezuitę nie
mieckiego, zwanego w Chinach Kilian.

Między innemi przyrządami zwraca na 
siebie uwagę globus niebieski, mający sześć 
stóp średnicy. W szystkie gwiazdy ozna
czone są na nim wypukło, w miejscach bar
dzo dokładnie odpowiadających istotnemu 
ich położeniu na niebie. Ksiądz Lecomte, 
który zwiedzał obserwatoryjum pekińskie 
w końcu wieku siedemnastego, o globusie 
tym wyraża się z zachwytem, opisując jego 
ozdoby i ukryte zazębienia, które pozwalają 
osi jego nadawać żądane położenie. W owym 
czasie był on tak dobrze zawieszonym, że 
dziecko mogło go obracać w kierunku ru 
chu dziennego, jakkolw iek ciężar jego wy
nosi 2000 funtów. Obok globusa znajdują 
się schodki, które pozwalają dokładnie go 
obejrzeć.

P rę t, jak i widzimy na rysunku obok ta 
rasu, stanowi gnomon, czyli rodzaj zegara 
słonecznego, do oceny każdodziennój wyso
kości słońca. Jestto  p rę t bronzowy, opa
trzony na szczycie a v  blaszkę, mającą otwo
rek okrągły o średnicy 3/io cala; gdy słońce 
prześwieca przez otworek rysuje na ziemi 
jasne kółko, a z odległości tego kółka od 
podstawy pręta obliczyć można wysokość
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słońca; w dniu przesilenia letniego, gdy 
słońce jes t najwyżej, odległość ta  w chwili 
południa jes t najm niejsza, gnomon ten za
tem  służy do oznaczania czasów przesilenia 
i porównania równonocnego. Je s t on zbu
dowany na wzór dawniejszego gnomonu 
Kuo-Szukinga; astronom  ten prow adził 
przy  pomocy swego gnomonu obserwacyje 
bardzo ścisłe, k tó re zyskały uznanie La- 
placea. A utor M echaniki niebieskiej znaj
duje w nich dowód zm niejszania się pochy
łości ekliptyki.

P rzy rząd y  Y erbiesta zalecają się dokła
dnością i bardzo dobrze świadczą o biegło
ści i nauce ich twórcy. W  tym czasie j e 
dnak, gdy były budowane, w E uropie do 
obserwacyj astronom icznych powszechnie 
ju ż  używano lunet. N iepodobna p rzypu
szczać, żeby ich Y erbiest nie znał, dlaczegóż 
więc nie w prow adził ich do swych n arzę
dzi? W idocznie Chińczycy uw ażali użycie 
lunet za rzecz zbyteczną i dotąd się bez nich 
obchodzą. P rak tyczny  ich um ysł obojętny

jes t na wielkie zjaw iska niebieskie, a jedy
ne istotne zadanie astronomów chińskich 
polegało i polega wyłącznie na urządzaniu 
i pilnowaniu kalendarza.

K alendarz chiński zbliżony je s t do ży
dowskiego. Rok je s t księżycowy, co zna
czy, że składa się z dwunastu miesięcy księ
życowych, a dla wyrównywania go z bie
giem słońca wtrącają co dwa lub trzy lata, 
albo dokładniśj siedem razy w ciągu 19 lat, 
cały miesiąc przybyszowy; rok zwykły ma 
więc dni 354 lub 355, przestępny 383 lub

384. Doby liczone od północy, dzielą się 
na 12 godzin; nie rachują też na stulecia, 
ale na okresy sześćdziesięcioletnie, a począ
tek ery datuje od r. 2697 przed nar. Chr. 
Nowy rok obchodzi się na pierwszym nowiu, 
po wstąpieniu słońca do gwiazdozbioru 
W odnika.

Rada astronom iczna zostaje pod zarzą
dem jednego z wujów cesarza, który zajmu
je  rzęd piątego księcia k rw i i posiada ty tu ł 
kanclerza. Składa się ona ze 196 osób, li

Przyrząd astronomiczny Kuo-Szukinga.
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cząc w to i studentów. Główni dygnitarze 
po kanclerzu są. dwaj dyrektorzy—chiński 
i tatarski, mający prawo do guzika z d ro 
giego kam ienia na kapeluszu, a na piersiach 
ozdobieni obrazem kruka morskiego. N a
stępnie idą dwaj poddyrektorzy, znów chiń
ski i tatarski, oraz dwaj asystenci, prow a
dzący rachunki. Ci ostatni, przed wydale
niem jezuitów, obierani byli spomiędzy cu
dzoziemców. Z  innych urzędników wymie
nić jeszcze należy strażnika budynków oraz 
strażnika klepsydr czyli zegarów wodnych, 
jakiem i się dotąd posługują astronomowie 
chińscy, wyrzekający się chronometrów, po
dobnie ja k  i lunet.

Rachmistrze obserwatoryjum  posiadają 
tablice urządzone lub poprawione przez je 
zuitów w wieku siedemnastym, które im 
służą za podstawę do obliczeń kalendarzo
wych i których starannie strzegą. W  na
stępstwie tego, w brew zasadniczym ustawom 
adm inistracyi chińskiej, urzędy astronom i
czne stały się dziedzicznemi; natomiast 
wszakże są honorowe i bezpłatne.

Główne zadanie tój rady, ja k  powiedzie
liśmy, polega na ogłaszaniu kalendarza, 
najważniejszej książki w Chinach. Oprócz 
bowiem faktów astronomicznych mieści się 
tam  wykaz dni pomyślnych i niepomyśl
nych, a bez tych wskazówek żaden chińczyk 
spraw  swych nie prowadzi. Innym  obo
wiązkiem rady je s t obserwacyja zaćmień 
i zdaje się, że do tego tylko celu używane 
są przyrządy. P rzy  obliczeniach kalenda
rzowych astronomowie chińscy znajdują 
ziapewne pomoc w obserwatoryjum , założo- 
nem przez misyjonarzy w Zi Ka-W ej, w od
ległości 800 kilometrów na południo-wschód 
Pekinu, w okolicy Szanghai; obserwato
r i u m  to posiada doskonałe przyrządy 
i jest dobrze prowadzone. Istnieje też k ilka 
obserwatoryjów pryw atnych w samym P e 
kinie, urządzonych przy legacyjach euro
pejskich.

W  każdą wigiliją Nowego roku urzędowa 
rada astronomiczna zbiera się w komplecie 
o północy w obserw atoryjum  i rospatruje, 
w jak im  kierunku wiatry rozw ijają chorą
giewki, umyślnie wokoło rozwieszone. Od 
kierunku tych w iatrów  noworocznych zale- 
żyć ma stan pomyślności nadchodzącego ro 
ku. Dnia 14 Lutego 1888 r., który był

pierwszym dniem bieżącego, 56-go roku 76 
okresu, w iatr dął od północo-wschodu, co 
stanow i kierunek pomyślny: astronomowie 
zatem  wywróżyli, że następujący ciąg dwu
nastu miesięcy stanowić będzie rok długie
go życia i obfitości.

W obec podobnych obowiązków urzędo
wych astronomowie chińscy są dalecy bar
dzo od dzisiejszego stanu nauki; dlatego 
też kraj, gdzie astronomija kwitła już  przed 
wiekami, do jój rozwoju ogólnego przyczy
niać się nie może.

I naszych stosunków.
Nieznajomością pożytecznych nauk 
.... największe królestwa giną.

(Naruszewicz).

Pośród mnóstwa nienormalnych obja
wów, dręczących nasze społeczeństwo, dla 
nas, jako dla ludzi o pewnój barwie nauko
w ej, do najgorszych należy nieprawidłowy 
stosunek ogółu do przedstawicieli umieję
tności ścisłych. P rzypadło nam bowiem 
w udziale stanowisko jaknajm niej licujące 
z istotnym naszym charakterem, odpowie
dniejsze raczej dla poetow lub artystów, 
którzy często na nie uskarżać się lubią, sta
nowisko ludzi niezrozumianych, nawołują
cych do jakiegoś mglistego, idealnego celu, 
przemawiających językiem obcym dla resz
ty rodaków. Nasze zajęcia wydają się ogó
łow i beztreściową igraszką, conaj wyżej są 
cenione narówni ze sportem albo nieszko- 
dliwem dziwactwem; opinija o naszej war
tości bywa najbłędniejsza, ponieważ o k ry 
tyce naukowej jeszcze n ik t u nas nie sły
szał; naszych pism nikt nie czyta, imion 
najlepszych spośród nas n ik t nie zna, losa
mi naszemi n ik t się nie zajmuje. Nie idzie 
nam  bynajmniej o zadowolenie miłości wła
snej albo pychy, ale k ieruje nami przeko
nanie, że gdyby stosunki przyrodników 
z ogółem były ściślejsze, moglibyśmy dale
ko szerzej i korzystniej rozwinąć naszę 
działalność, ku powszechnemu skierowaną 
pożytkowi.
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Niema wątpienia, że na  taki stan rzeczy 
złożyć się musiały liczne i rozm aite przy
czyny. D ziałał tu  zapewne i p rzyk ład  cza
sów minionych, kiedy to, oprócz duchownój 
i wojennój, każda nauka była lekceważona, 
niemal pogardzana. D ziałał i nastrój m a
rzycielski niedaw nej doby, kiedy „szkiełko 
i oko m ędrca” były wystaw iane jak o  niedo
łężne narzędzia zarozumiałości i błędu, p rze
czące zuchwale jedynym  prawdziwym  gło
som uczucia: B rak  poglądu krytycznego 
sprawił, że przeoczono właściwy zakres 
i istotne znaczenie słów wielkich poetów, 
k tórzy zbyt gorliw ym i byli kapłanam i P ra 
wdy, ażeby mieli uwłaczać jedynój jój słu 
żebnicy — nauce. D odać trzeba zw ykły 
u  człowieka objaw uprzedzenia względem 
tego, czego się nie zna. To wszystko j e 
dnak nie wyczerpuje kwestyi. W ieki ry 
cerstwa i rom antyzm u przem inęły dawno 
i bespowrotnie, nieunikniona konieczność 
każe nam albo zdobywać sobie stanowisko 
wśród żyjących przez naukę i pracę, albo 
iść do królestw a cieni, a poza wpływam i od 
nas niezależnemi, może raczój ponad temi 
wpływami góruje nasze własne lenistwo d u 
chowe.

U derzm y się w piersi. U  nas dotychczas 
je s t tylko m aleńka, bardzo m aleńka gar- 
steczka łudzi dobrze pojm ujących nasze za
dania i cele. My jeszcze zawsze robimy 
zaszczyt pracy, do którćj wziąć się raczy
my. N auka je s t jeszcze dla nas czemś do 
zrozumienia niemożebnem — nie umiemy 
dostrzedz m ateryjalnych z niój korzyści, 
a to jój oblicze, którem  się zw raca ku so
bie samój, jako  ku  celowi, jes t nam  tak 
obce, ja k  ślepemu blask słonecznych p ro 
mieni.

Zdaje się nam, że pomówić o n iepraw i
dłowym stosunku ogółu do przedstaw icieli 
nauk  przyrodniczych je s t rzeczą potrzebną 
dla stron obu. Chcemy zkolei rospatrzyć 
kilka objawów tój nieprawidłowości, w na
dziei, że może ktoś z czytających zechce 
także zastanowić się razem  z nami, albo, co 
byłoby najpożądańszym wypadkiem, pod
nieść głos publicznie. N iekierując się wzglę
dami osobistemi, nie obawiamy się, żeby 
słowa nasze dotknęły kogoś osobiście.

I.

Książka przyrodnicza, a ogół.

W ielokrotnie byw ają podnoszone oskar
żenia, że nasze piśmiennictwo przyrodnicze 
cierpi na braki wszelkiego rodzaju, że nie
tylko niema w niem żadnych pow ażniej
szych pomników, ale naw et i zwykła pro
dukcyja bieżących m ateryjałów , kwestyj 
czasowych, szczegółowych badań i podręcz
ników nadzwyczaj skąpa jest i niedostate
czna. O skarżający dodają ze słuszną go
ryczą, że u nas we własnym języku nietylko 
zgłębić nie można żadnćj gałęzi nauk przy
rodniczych, ale naw et powierzchownie z nią 
się zapoznać, brak bowiem wszelkich źródeł 
inform acyi nietylko już  dla badacza, ale 
naw et dla średnio wykształconego czytel
nika. Oskarżający mają zupełną słuszność 
co do istotnego stanu rzeczy, mylą się tylko 
zwykle, kiedy przechodzą do wskazania je 
go przyczyn.

Czemu przypisać bogaty rozwój piśmien
nictw a naukow ego u narodów zachodnich? 
Bezwątpienia — przedewszystkiem  liczbie 
i uzdolnieniu piszących. Conajmniój wszak
że drugie miejsce w rzędzie czynników tego 
rozwoju przypada liczbie i uzdolnieniu czy
telników , temu, że książka nie jest tam 
szczególniejszym lecz obojętnym fenome
nem, ale w arunkiem  życia społeczeństwa. 
Znajduje nabywców i to jój zapewnia ma- 
tery jalną możność istnienia. Znajduje umie
ję tn ą  ocenę i to ją  podnosi, z rzędu przed
miotów zbytku przeprow adza do rzędu 
istotnych potrzeb człowieka i wprowadza 
na drogę doskonalenia się w kolei tak zwy
kłych tam  wydań następnych. Weźmy 
pierwszą lepszą, książkę naukową np. n ie 
miecką i porównajmy jój nowe wydanie 
z dawniejszem. Pom ijając to, co postęp 
nauki wnosi nieustannie,—-jak tu doskonali 
się i w ykład i ułożenie treści i postać ze
w nętrzna. A utor bowiem miał sposobność 
nabrać doświadczenia w pisaniu i wysłu
chał poważnych a besstronnych głosów kry
tyki nauko wój.

J a k  u nas w yglądają te stosunki najlepićj 
wskażę, opowiadając dobrze mi znane dzie
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je  jednśj książki. Isto tny i długotrwały 
brak podręczników do nauk przyrodniczych 
i ponaw iane od czasu do czasu żądania pu
bliczności skłoniły jednego z wydawców 
do ogłoszenia zbiorku podobnych książek. 
W ydawca naturalnie^ nie może być bezinte
resownym filantropem, przedewszystkiem 
więc próbuje nakłonić autorów, żeby za
mierzony zbiorek był naśladownictwem 
bardzo przestarzałej książki, która istniała 
w polskim przekładzie i roschodziła się, a to 
w celu dogodzenia konserwatyzmowi na
bywców. Następnie idzie o to, żeby wy
danie jaknajm nićj kosztowało, bo zgóry 
wiadomo, że sprzedaż nie pokryje nakładu, 
a więc poskąpić trzeba i na rozmiarach 
dziełka i na rysunkach i na czem się da 
wogóle. Nareszcie, po wielu a wielu tru 
dnościach, książka wychodzi—należy ją  za 
prezentować przyszłym  czytelnikom. P rze
glądając jaknajpilniój wszystkie organy są
du publicznego, znajduję jednę tylko, wy
raźnie jednę, kilkunastuwierszową ocenę 
w duchu naukowym napisaną, w którój j e 
dnakże wykazano tylko, może zresztą nie- 
całkiem zasadnie, co w książce owój jest 
pominięte, o tem zaś co niepominięte — li
teralnie — ani słowa. Dobre i to i bez- 
wątpienia, gdyby kiedy przyszło do d ru 
giego wydania, autor i z tój jednój k ry 
tyki pewien pożytek wyciągnąćby m u
siał. A le to jes t bardzo mało do wyro
bienia sobie należytego sądu o własnem 
dziele i do wskazania innym piszącym, 
czego od nich mogą wymagać czytający ich 
książki.

A  teraz kilka przykładów  liczbowych co 
do roschodzenia się u nas książek przyro
dniczych. Kasa im. Mianowskiego wyda
ła  dotychczas 50 dzieł naukowych, w któ- 
rśj to liczbie spotykamy 8 książek przyro
dniczych. Otóż z tój liczby tylko jedne 
„W iadomości początkowe z fizyki” napisa
ne przez S. K ram sztyka w 2 tomikach, wy
dane w 2000 egzemplarzy, a sprzedawane 
po 1 rb. 5 k. za oba tomy, rozeszły się i zo
stały powtórnie wydane.—„Wiadomości po
czątkowe z gieografii fizycznej i m eteorolo
gii”, w yborna książeczka, napisana przez 
prof. uniw . Jagiell., A. W . W itkowskiego 
a kosztująca tylko 40 kopiejek, nie doznała 
już tego niezwykłego powodzenia. W  cią

gu lat 5 sprzedano mniój niż 700 egzem
plarzy z wydanych 2 000, to znaczy tylko 
34%. Ponieważ księgarze liczą, że w cią
gu 5 lat po wydaniu musi się rosprzedać 
75%  nakładu, ażeby książka po 10 latach 
została wyczerpana, to dziełko prof. W it
kowskiego ma jeszcze przed sobą 30 lat 
spoczynku na pólkach księgarni, w tem 
przypuszczeniu, że przez ten czas nie bę
dzie wydany żaden inny podręcznik w tym 
samym zakresie i że nauka poczeka na nas ze 
swym rozwojem. Nawiasem mówiąc, re- 
dakcyja nasza jest zarzucana pytaniami 
z zakresu meteorologii, na które wszystkie 
znalazłaby się odpowiedź w książeczce, 
o którój mówimy i to podana w najprzy
stępniejszej formie.— „Wiadomości począt
kowe z botaniki”, według dzieła prof. Le 
Maout napisane przez dra Filipowicza, wy
dano również w 2000 egz., naznaczając ce
nę po 1 rb. za egzemplarz. Sprzedano 
w ciągu lat 5 .... 15%  nakładu, książka 
więc może być wyczerpana za 100 lat, pod 
warunkami, wspomnianemi przy „Wiadom. 
z gieogr. fiz. i mat.”. A  jednak i to jest 
książka napisana w sposób zalecany przez 
pedagogów i nibyto pożądany przez publi
czność, to jes t z zastosowaniem metody po
glądowej, opartój na najpospolitszych na
szych roślinach, książka przeznaczona do 
początkowój nauki i wybornie odpowiada
jąca swemu zadaniu, a ze względu na bar
dzo liczne rysunki — niesłychanie tania.— 
W zględnego powodzenia doznaje „Kosmo- 
grafija” J . Jędrzejewicza z rosprzedażą wy
noszącą 40%  w ciągu 3 lat, ale i z tego 
dzieła, wydanego w 1000egzpl., niemała 
liczba z pewnością doczeka się przestarze- 
nia na półkach.—Huxleya „W ykład bijolo- 
gii praktycznój” w tłumaczeniu prof. A. 
Wrześniowskiego znacznie trudniój roscho- 
dzi się od „Kosmografii”. Nielepiój też szedł 
„Przewodnik do badań z botaniki m ikro
skopowej ” prof. E. S trasburgera, książka 
znakomita w całem znaczeniu słowa, potrze
bna każdemu, kto z mikroskopem ma do 
czynienia, tłumaczona z niemieckiego wy
dania n a  wiele języków i mająca zagranicą 
po kilka edycyj — szczęściem ogień przy
szedł z pomocą żądnój wiedzy publice i z na
kładu ocalało kilkadziesiąt zaledwie egzem
plarzy, które doskonale zaspokoją nasze
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umysłowe potrzeby.— Szkoda, że losu „P rze
w odnika” nie podzieliła „M eteorologija” 
Mohna, bo i jój poważnie grozi m arasm a 
senilis na długo przed wyczerpaniem. — 
Najśmieszniejszą, rzecz jednak  chowam na 
koniec. Oto „Spraw ozdania z ruchu nau
kowego”, wydawnictwo, z którego można 
było się dowiedzieć, co też d ru k u ją  popol- 
sku w dziale nauk ścisłych, liczyło corocz
nie po kilkudziesięciu zaledwie nabywców. 
T ak  to u nas ludzie stara ją  się poinform o
wać w rzeczach lite ra tu ry  ścisłej. A  jednak  
wykazaliśmy kiedyś w naszem piśmie, że 
społeczeństwo nasze liczy nie mniej ja k  j a 
kieś 10000 osób, które naukom  przyro
dniczym zawdzięczają swoję egzystency- 
ją . Ale cóż — skończyli oni studyja, egza
minów zdawać ju ż  nie będą — pocóż im 
książka?

Żółwi ruch książkowy ciągnie za sobą 
takie potworne zjaw iska, że poglądy w yro
bione w naukach przed dwudziestu i trzy 
dziestu naw et laty  są jeszcze dla nas nowo
ścią. Raz wydrukow any w tysiącu egzem
plarzy podręcznik wystarcza dla k ilku  
uczących się pokoleń, a o fachowych au to 
rach dzieł naukowych nawet i marzyć nam  
nie wolno. Jednem  słowem pisać książek 
naukow ych u nas niema kto i niema dla 
kogo. A  tymczasem rozwój książkowej li
tera tu ry  przyrodniczej jes t dla naszego 
społeczeństwa spraw ą niesłychanie ważną. 
Nauki przyrodnicze bowiem muszą i u nas 
być rów nouprawnione z innemi, gdyż bez 
nich wykształcenie je s t niezupełne. P om ija
jąc  naw et ich pedagogiczne znaczenie i tak  
wybujałą dzisiaj ważność praktycznych ich 
zastosowań, musimy przyznać, że człowiek, 
choćby najlepiśj w innych kierunkach w y
kształcony, bez nauk przyrodniczych w ni- 
czem wyrobić sobie nie zdoła uzasadnione
go i głębszego poglądu. K iedy zaś w ycho
wanie publiczne tych nauk nam  nie daje, 
musimy je  zdobywać własną pracą, samo- 
uctwem, ale samouctwem kierow anem  ko
niecznie przez w ytraw nych i dobrze przy
gotowanych pisarzy dzieł naukowych.

Zn.

NOWY SPOSÓB

W T R A B IA 1A  BIEL! OŁOWIANEJ.
 i ____

Bielą ołowianą nazywamy m ateryjał nad
zwyczajnie ważny w rozmaitych gałęziach 
m alarstw a, najważniejszy może ze wszyst
kich. Ciało to, znane także pod nazwą blej- 
wasu, je s t g łów ną— z małem zastrzeżeniem 
powiedziećby można — prawie jedyną far
bą białą. Świetną białością dorównywa 
wszelkim innym przetworom , które mogły
by być użyte jako  farby, subtelna miałkość, 
do jakiej proszek blejwasu może być do
prowadzony, przewyższa wszystkie farby, 
ale w jednym  i to kardynalnym  względzie 
z żadnym  preparatem  malarskim porównać 
się nie daje, w tym mianowicie, że z klejem 
albo pokostem mięsza się jaknaj doskonalej 
i pokryw a malowane powierzchnie, dając 
się rosprow adzać na wielkiej przestrzeni. 
Biel ołowiana jes t węglowodanem ołowiu. 
Czy uważać ją  należy za jednorodną mię- 
szaninę węglanu i wodanu tego m etalu, czy 
też za sól powstającą przez zastąpienie wo
doru ołowiem w kwasie węglanym naraz 
i w wodzie — ta strona kwestyi je s t dla nas 
w tej chwili obojętna. Idzie nam tylko o to , 
że w każdym razie blejwas jest związkiem 
ołowiu, gdyż w tej okoliczności mamy obja
śnienie pewnym jego  własności ujemnych. 
T ak  przedewszystkiem, pod wpływem związ
ków siarkowych, zaw artych zawsze w po
wietrzu, a szczególniej w powietrzu naszych 
mieszkań, biel ołowiana żółknie, ciemnieje 
i zczasem zczernieć może zupełnie, ponie
waż wytwarza się w niej ciemnobrunatny, 
praw ie czarny, siarek ołowiu. Starano się 
skutkiem  tego zastąpić tę farbę innemi 
przetw oram i białemi, np. tlenkiem cynku, 
siarczanem  bary tu  i t. d., ale tu  właśnie 
wystąpiły na jaw  te przewagi blejwasu, 
o których poprzednio wspomniano; żadne 
z ciał, mogących współzawodniczyć z nim 
w białości, nie daje farby tak  dobi-ze pokry
wającej i żadne nie mięsza się tak  wybor
nie z pokostem albo klejem. Pomimo więc 
czernienia, biel ołowiana nie straciła swojej 

! olbrzymiej wziętości. Gorszą wadą bieli
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ołowianej, którą dzieli ona ze wszystkiemu 
związkami ołowiu, są jój trujące własności. 
Niebespieczeństwu otrucia się bielą ołowia
ną, rzecz prosta, nie podlegamy my, którzy 
tę farbę spotykamy na sprzętach i rozmai
tych przedmiotach w postaci warstwy do
skonale przylegającej, trudnej nawet do 
odkruszenia, ale ludzie zajęci jej przygoto
waniem są w wysokim stopniu narażeni, 
szczególniej, jeżeli skutkiem  metody wyro
bu farba musi być kruszona w stanie su
chym, ponieważ wtedy unosi się w powie
trzu  jej pył nader delikatny i dostaje się do 
płuc robotników. Otóż z powodu tak  sze
rokiego zastosowania m ateryi, którój wy
rób dla zdrowia ludzkiego jest niebespiecz- 
ny, sądzimy, że każde ulepszenie w jej fa- ! 
brykacyi, ekonomicznie i technicznie dogo
dne a zarazem oszczędzające robotników, 
może i powinno nawet zająć czytelnika 
W szechświata.

Ju lijusz Lowe z F rankfu rtu  nad Menem 
wynalazł przed niedawnym czasem metodę 
w yrabiania bieli, k tóra przewyższa wszel
kie inne dotychczas nam znane. Ażeby so
bie lepiej uwydatnić wysoką wartość tego 
wynalazku, postaramy się w kilku słowach 
opisać starsze metody.

Odróżniamy obecnie głównie dw a sposo
by wyrabiania bieli: niemiecki i holender
ski. — Otóż, według metody niemieckiej, 
ołów metaliczny, w cienkie wywalcowany 
płyty, umieszcza się w szczelnie zamknię
tych komorach, gdzie na podłodze znajduje 
się w odpowiednich naczyniach kwas octo
wy, albo też płyny ten kwas zawierające. 
P rzez ciągłe w prow adzanie do komór świe
żego powietrza, pary wodnej i dwutlenku 
węgla je s t dana sposobność tworzenia się 
bieli ołowianej. Jednakże ten sposób fa- 
brykacyi pochłania wiele czasu oraz otrzy
muje się tu  równocześnie produkty małej 
wartości, które tylko z trudnością mogą być 
od bieli ołowianej oddzielone. W ziąwszy 
jeszcze pod uwagę znaczne straty  kwasu 
octowego, będziemy mieli jasne pojęcie 
o nieekonomiczności owej metody.

P rzy  fabrykacyi bieli ołowianej sposo
bem holenderskim pozwijane blachy oło
wiane umieszczają się w donicach glinia
nych, do których tyle nalewa się słabego 
kwasu octowego, zawierającego w sobie

ciała łatwo zgniliźnie podpadające, naprzy- 
k ład drożdże, żeby płyty ołowiane cokol
wiek zanurzały się w płynie powyższym. 
Zamiast doniczek glinianych używa się czę
sto wyasfaltowanych skrzyń drewnianych. 
W  obudwu razach naczynia te nakryw a się 
płytami ołowianemi i ustawia rzędem jedne 
około drugich, otaczając je  warstwą gnoju 

| końskiego, garbowin lub innych ciał orga- 
j nicznych. W  taki sposób przyrządzoną 

grupę nakrywa się słomą i gnojem, dając 
tym sposobem możność stawiania naczyń 
jedne na drugich. Działanie chemiczne od
bywa się tu  w następujący sposób: przy 
gniciu ciał organicznych wytwarza się cie
pło i zarazem dwutlenek węgla. Ciepło to 
pomaga do ulatniania się kwasu octowego, 
który tworzy z blachą, wobec powietrza at
mosferycznego, zasadowy octan ołowiu; wy-> 
dzielający się zaś jednocześnie dwutlenek 
węgla przemienia powyższą sól w biel oło
wianą.

W  jednój i drugiej metodzie, po utwo
rzeniu się dostatecznie grubej warstwy pro
duktu na blachach, oddziela się go od nie
zmienionego metalu zapomocą otłukania 
młotkami drewnianemi, wyginania blach 
w ręku i t. p , przyczem powstaje delikatny 
pył związków ołowianych, unosi się w po
wietrzu i dostaje do płuc robotników, na
rażając ich na groźne w następstwach za
trucie ołowiane.

Jako pierwotnego m ateryjału do otrzy
mywania bieli ołowianój Lćiwe używa ros- 
puszczalnych w wodzie soli ołowianych, 
mianowicie azotanu lub octanu ołowiu.

Sama fabrykacyja jest tu nadzwyczaj 
prosta i tania. Eospada się ona na dwie 
części, tak że pierwsza operacyja polega na 
otrzymaniu obojętnego węglanu ołowiu 
(P b C 0 3), który składa się z 83,5%  PbO  
oraz 15,5%, C 0 2. Ten związek otrzym uje 
się z rostworu wyżej wymienionych w wo
dzie rospuszczalnych soli przez dodanie 
przy zwyczajnej lub nieco wyższej tempe
raturze mięszaniny obojętnego węglanu so
du, Na2 C 0 3, z kwaśnym węglanem tegoż 
metalu, N aH C 03, w stosunku ł/s pierwszej 
do >/g ostatniej soli. Jako  produkt pobo
czny otrzymuje się tu  azotan lub octan so
du — dwa związki bardzo w technice cenio
ne. Przy drugiej operacyi węglan ołowiu
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wprow adza się do nieco w nadm iarze u ż y 
tego rostworu zasadowego octanu ołowiu. 
Po krótkiem  mięszaniu i przerabianiu dwu 
tych substancyj tw orzy się natychm iast 
biel ołowiana, co łatw o daje się zauw a
żyć, gdyż ziarnista przedtem  masa węglanu 
ołowiu przybiera zupełnie kleistą, postać. 
W ytw orzona w ten sposób biel osadza się 
na dnie, pozostały zaś płyn, zaw ierający 
w sobie cukier ołowiany czyli octan ołowiu 
obojętny (Pb  (C2H 30 2)2), daje się znów ła 
two przeprow adzić w zasadowy octan oło
wiu. W  taki sposób otrzym ana biel oło
wiana posiada czysto białą barwę, perłowy 
połysk i niezm iernie wielką siłę p o kryw a
jącą. W ielokrotne analizy wykazują za
wsze zawartość 86,20%  PbO , 11,30% C 0 2, 
oraz 2,50%  H 20 .  Połączenie tak ie  zupeł
nie odpowiada formule chemicznej 2 P b C 0 3 
+  Pb  (O H )2, t. j. na każde 2 cząsteczki w ę
glanu (P b C 0 3) w ypada jed n a  cząsteczka 
wodanu ołowiu (Pb (O H )2), ja k  to ma m iej
sce i w bieli otrzym ywanej daw niejszem i 
sposobami.

W edług zdania znawców biel, przygoto
wana sposobem d ra  Low e, przewyższa 
wszelkie inne gatunki otrzym ywanego do 
dziś dnia produktu . Nie trudno  też sobie 
przedstawić o ile m etoda powyższa jest do
godniejszą i tańszą. Nie otrzym uje się tu  
wcale produktów  pobocznych, któreby w te- 
chnice nie były poszukiwane, lub któreby 
w części na miejscu nie były spotrzebowa- 
ne. Również nie wymaga fabrykacyja ta 
żadnych specyjalnych urządzeń oraz po
mieszczeń fabrycznych, przez co kapitał 
nakładow y ogrom nie się redukuje. W szy
stkie czynności fabryczne odbyw ają się tu  
z masami płynnem i lub wilgotnemi, przez 
co unika się szkodliwego pyłu. W  n ieda
lekiej przyszłości mająca zacząć funkcyjo- 
nować fabryka bieli ołowianej, według spo
sobu dra Lowe, wypowie stanowczo sil
ną konkurencyją innym  metodom o trzy
mywania tego tak ważnego w technice a r
tykułu.

K. Łagodziński.

ROŚLINY

FORMACYI WĘGLOWEJ.

Znajomość flory okresu węglowego zna
komite uczyniła postępy w ostatnich cza
sach, dzięki licznym odkryciom dokonanym 
głównie przez francuskich i angielskich ba- 
daczów. Poznano wiele faktów, które rzu 
cają jasny  promień światła na historyją roz
woju świata roślinnego. W większej poło
wie zawdzięczamy ten postęp badaniom mi
kroskopowym szczątków roślinnych ska
mieniałych w opal lub chalcedon (z A utun 
i G rand’ Croix pod St. E tienne), z których 
G rand-E ury  i R enault poznali budowę ana
tom iczną znacznój liczby roślin formacyi 
węglowej. W  A nglii postęp w tym kierun
ku zawdzięczamy głównie badaniom m ikro
skopowym W illiamsona i Binneya, dokony
wanym na resztkach roślinnych skam ienia
łych, spotykanych w węglu kamiennym.— 
Skoro poznano wewnętrzną budowę tych 
prastarych typów roślinnych, stało się już 
możliwą rzeczą odtworzenie całych istot 
roślinnych z odcisków, które dotąd tylko 
pojedyńcze części roślin przedstaw iały i po
wszechnie były uważane za oddzielne for
my, a pokazało się po bliższem zbadaniu, 
że są częściami jednego gatunku. T ak  np. 
Cordaites i A raucarioxylon. Szczególniej 
odkrycie owoców roślin, których dotąd spo
tykano tylko gałązki i liście odciśnięte, 
skutkiem czego nie można ich było ująć 
w żadną całość systematyczną, przyczyniło 
się do sprostowania wielu wątpliwości lub 
błędów. Po  klasycznej pracy hr. Saporta 
o roślinach kopalnych (Le Monde des plan- 
tes avant 1’apparition de l’homme) dzie
łem bardzo ważnem i nader pouczającem 
je s t hr. Solms-Laubacha „W stęp dopaleo- 
fitologii e tc.“ (Einleitung in die Palaophy- 
tologie, vom botanischen S tandtpunkte aus, 
L ipsk, 1888 r.), w którem je s t opracowana 
krytycznie nietylko ogólna liczba gatunków 
roślin kopalnych, ale zarazem wykazany 
stan badań we wszystkich muzeach i zbio
rach prywatnych całego kontynentu i A n
glii.
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Do odbudowanych roślin z formacyi wę
glowej należy przedewszystkiem z groma
dy nagonasiennych (Gymnospermia) grupa 
Cordaitaeeae, k tóra ze względu na budowę 
kwiatów spokrewniona jest z roślinami sa- 
gowcowatemi (Cycadeae), z powodu zaś bu
dowy anatomicznój zbliża się do roślin 
szyszkowych (Coniferae). Oddzielne czę
ści tych roślin, skamieniałe, były długo zna
ne pod różnemi nazwami, jak  Araucarioxy- 
lon, A rtisia i t. p., zanim poznano, że są 
częściami jednój całości.

Obok tego drzewa, k tóre budową swoją 
zdawało się przypominać szyszkowe, spoty
kano od bardzo dawnego czasu liście wstąż
ko wate o nerwacyi równoległej, które w gór
nych piętrach formacyi węglowej bardzo 
licznie występowały. B rongnart, a po nim 
Goldenberg i W eiss, wspominają o znajdo
waniu się razem z temi listkami okrągłych, 
sercowatych lub jajow atych ziarn skamie
niałych (Cardiocarpus), które dawniej uw a
żano błędnie za owoce palmy, mieszczonej 
W sąsiedztwie Cycadeae. Dopiero prace 
G rand-E ury, Renaulta i najnowsze badania 
B rongnarta rozjaśniły te domniemania. N ie
tylko poznano anatomiczną budowę liści ze 
szczątków zachowanych w węglu, ale nad
to, na podstawie znajdowanych gałązek uli- 
stnionych, oraz na podstawie budowy ich 
drzewa, przekonano się, że te części należą 
do znanego dawno A raucarioxylonu. Inne 
jeszcze szczątki otrzym ały także swoje wła
ściwe określenie. A  mianowicie poznano, 
że gałązki Cordaites odznaczały się obszer
nym rdzeniem, którego tkanki wcześnie zni
kały, pozostawiając tylko poprzeczne prze
gródki. Pow stałe tym sposobem puste m iej
sca, wypełnione zostały masą kamienistą 
i stąd pow stały pierścieniowato członkowa- 
ne części kamienne, uważane dotąd za od
dzielną roślinę pod nazwą Artisii.

Znaleziono również kwiatostany męskie 
i żeńskie Cordaites, skamieniałe w krze
mionkę, ale dopiero wtedy stwierdzono, że 
te kwiatostany niewątpliw ie należą do Cor
daites, gdy na osobniku żeńskim oprócz 
kwiatów znaleziono jeszcze i liście Cordai
tes. Poznawszy w ten sposób kwiatostan 
żeński, szczególnym trafem  dobrze przecho
wany, zauważył Renault w jego wnętrzu 
pylnik, napełniony pyłkiem, którego budo

wa charakterystyczna znana mu była z ba
dań kwiatostanów męskich. W krótkości 
nakreślona tutaj historyja odkrycia Cordai
tes, daje nam pouczający przykład metody 
badań używanej przez paleontologów, przy 
której wielką należy zachować ostrożność 
w przoprowadzaniu analogii pomiędzy for
mami żyjącemi, a prastaremu typami ro
ślin.

Znajomość paproci z okresu węglowego 
poczyniła także ogromne postępy w osta
tnich latach. Dawniej przy systematycz- 
nem traktowaniu paproci, opierano się p ra
wie wyłącznie na nerwacyi liści, w now
szych czasach zwracają głównie uwagę na 
grupy owoców (kupki zarodni) znajdujące 
się na dolnej powierzchni liści. Pod tym 
względem, pomiędzy innemi, mają rosstrzy- 
gające znaczenie badania Stursa, dzięki któ
rym  przekonano się, że M arattiaceae w epo
ce węglowej były bardzo rospowszechnio- 
ne. Nawet cenne badania Gijpperta nad 
skamieniałemi (w krzemionkę) pniami pa
proci, zostały ugruntowane przez badania 
mikroskopowe francuskich i angielskich 
uczonych. Tutaj nasuwa się jeszcze pyta
nie, gdzie będzie właściwe miejsce dla Sten- 
zelii (Mycloxylon). Renault uważa Myclo- 
xylon za ogonki liści paproci, bo wynalazł 
rozgałęzienia, które występują wyraźnie 
szczególniej na przekroju wielkiego liścia, 
nadto Mycloxylon (z miejscowości Grand- 
Croix) występuje razem z pióreczkami Ale- 

| thopteris, a przytem Renault widzi podo
bieństwo pomiędzy budową Mycloxylon 
i dolną powierzchnią piórek Alethopteris, 
na którój silnie występują nerwy. Schenlc 
uważa wspomniane szczątki za ogonki liści 
Cycadeae, do których budową anatomiczną 
najwięcej się zbliżają i zostają w związku 
z pniem zwanym Medullosa. W edług hr. 
Solmsa zestawienie to jest możliwe, należy 
tylko przypuścić, że w tym przypadku 
ma się do czynienia z jakąś grupą pośre
dnią.

Dawno utarte przekonanie, że Lepido- 
dendrony, są bespośrednio spokrewnione 
z Lycopodiaceae, h r. Solms rozbiera k ry ty 
cznie i przytacza na poparcie swoich argu
mentów niezmiernie bogaty skrzętnie na
gromadzony m ateryjał. Ten dawno zagi
niony typ rośliny je s t tak  świetnie opisany
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i uzupełniony okazami, ja k  formy żyjące. 
Opisano nietylko kształt zew nętrzny, ale 
także budowę anatomiczną pni, gałęzi, liści 
i owoców, a nadto wykazano wzajemną za
leżność tych organów przez wykrycie cią
głości pomiędzy niemi.

Budowa owoców (szyszek) tych roślin, 
jest odmienna od owoców dzisiejszych ro 
ślin tćj grupy. Składają się one ze środ
kowej osi, otoczonej ściśle przylegającemi 
listkam i owocowemi, które podtrzym ują za- 
rodnie (sporangium ), umieszczone na gór
nej powierzchni blaszki liści. U  wielu tych 
owoców nazwanych Lepidostrobus, które 
dobrze się przechow ały (skam ieniałe w krze
mionkę), odkryto podwójne zarodnie, jedne 
z kulistemi wielkiemi zarodnikam i (makro- 
sporami), a drugie z trójściennemi drobne- 
mi zarodnikam i (m ikrosporam i). W edług 
hr. Solmsa, wszystkie Lepidodendrony po
siadają niejednakowe zarodniki (hetero- 
sporae).

D la S igilarii właściwe miejsce w sy
stematyce wyznaczył Zeiller; B rongnart 
umieścił je  między sagowcowatemi (Cyca
deae), G oldenberg, Schim per, W illiam son 
uznali je  za ściśle skrytokw iatow e i połą
czyli z Lepidodendronam i. Zeillerowi uda
ło się znaleść w pokładzie węglowym pół
nocnych departam entów F rancyi liczne od
ciski szyszek, z których jedna siedziała na 
długim  trzoneczku, pokrytym  równow ą- 
skiemi liśćmi, których blizny liczne wystę
pują tak  samo ja k  u Sigilarii. Ta forma 
owoców przypom ina Sigillaria polyploca 
Boulay, k tóra we wzmiankowanych w ar
stwach bardzo licznie występuje. Szyszka 
posiada zarodnie z jednogatunkow em i ty l
ko zarodnikam i. P rzez  to odkrycie i Si- 
gillariostrobus G oldenberga został w yja
śniony, a dotąd zw iązek jego  z S igillarią 
był tylko domniemany. Niema też obe
cnie żadnój wątpliwości, że S igillaria na
leży do roślin zarodnikow ych naczynio
wych.

Co się tyczy Stigm arii poczyniono dość 
ważne odkrycia anatomiczne, mianowicie na 
okazach skamieniałych, pochodzących z an
gielskich i nadreńskich pokładów w ęglo
wych, nieotrzym ując jeszcze mimo to ża
dnych stanowczych rezultatów , ja k  to hr. 
Solras zauważył.

W  r. 1845 odkryte przez Binneya dowo
dy łączności pewnej części S tigm aryi z Si- 
g illaryjam i, potw ierdzają pnie Sigillarii, 
z resztkam i korzeni o charakterze Stigm a
ryi. W iele nowych dowodów przybyło do 
wspomnianych, tak, że pokrewieństwo to 
jest niewzruszonem. Inne odkrycie potwier
dziło także to mniemanie, że i korzenie Le- 
pidodendronów mogą mieć charaktery  Stig
m aryi, — morfologiczny jed n ak  związek 
wszystkich tych trzech form, nie je s t jeszcze 
dostatecznie udowodniony.

Ponieważ w pokładach węgla kam ienne
go, obok szczątków Sigillaryj i Lepidoden- 
dronów, roślin, k tóre utworzyły głównie 
pokłady węgla, znajdują się i Stigm aryje, 
można zatem przypuszczać, że te ostatnie 
pełniły czynności korzeni, jednak  rośliny te 
nie posiadają morfologicznych właściwości 
korzeni, dlatego Schim per przypuszcza, że 
główne części S tigm aryj należy uważać za 
kłącze, zewnętrzne zaś wyrostki przypomi
nające korzenie, za liście. G oppert rów
nież utrzym yw ał, że znajdowane bulwiaste 
utw ory ze znakam i Stigm aryi i rozgałęzie
niami tych roślin, jako  też oddzielnie dość 
licznie występujące Stigm aryje dowodzą, że 
rośliny te rosły masami jak o  podziemne ło
dygi bulwiaste, k tóre tylko w szczególnych, 
sprzyjających w arunkach, wyrastały w pnie 
Sigillaryi, na podobieństwo żyjącego Psi- 
lotum; hr. Solms uważa poglądy Gopperta 
za niedostateczne.

System atyka g rupy  Calamarieae nie jest 
zupełnie rozjaśniona, chociaż do niej wła
ściwie należy najwięcej i najczęściej spoty
kanych roślin skam ieniałych formacyi wę
glowej. Calam arieae rospadają się na dwa 
szeregi form odmiennie przedstawiających 
się, a mianowicie na Calamites i Calamo- 
dendron. P od  nazwą Calamites (kalami- 
tów) rozumiemy utw ory kamienne, wzdłuż 
kresowane, poprzecznie członkowane, pnie 
ze śladami gałęzi oraz pojedyńczemi liśćmi 
ułożonemi w okółki. Z organicznej sub- 
stancyi tych pni pozostała na powierzchni 
tylko cienka warstwa węgla, z czego przy
puszczać należy, że te pnie były puste we
wnątrz.

U rozmaitych podgatunków Calamites, 
jak o  to u właściwych kalamitów, u A nnu- 
laria  i t. p. zawsze razem  były spotykane
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gałązki owocowe, z bardzo wyraźnemi, do
brze zachowanemi zarodniami (sporangium). 
Jeżeli uważać mamy kalam ity za właściwe 
rośliny zarodnikowe naczyniowe, najbar
dziej zbliżone do dzisiejszych skrzypów, to 
do tego pojęcia nie da się przystosować ana- 
tomija podobnych do nich Calamodendro- 
nów, z których tylko pnie z dobrze zacho
waną. budową zostały skamieniałe w krze
mionkę lub wapień. Te pnie posiadają 
wprawdzie członkowanie kalamitów, mają 
jednakże i cząstki drzewne obfite, z wyraź
nemi przyrostam i drzewnemi (zgrubienia
mi), których budowa zbliża je  z roślina
mi nagonasiennemi. Szkoła paleofitologów 
B rongnarta skłania się do podziału Cala-
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występować i u innych roślin formacyi wę- 
glowćj.

A. S.

Korespondencyja Wszechświata,

Dnia 30 Grudnia r. z. obserwowałem w Soko- 
łówce na Podolu (pow. Olgopolski) boczne słońca 
i łuki świetlne. W krótce po wschodzie słońca,
0 godz. 8 min. 20, w czasie mrozu 24° C, ujrza
łem  przez okno słońce w śród świetlnego słupa. 
Uderzony tem  zjawiskiem, zbliżyłem sig do okna
1 wówczas spostrzegłem, że to było złudzeniem, bo 
istotne słońce znajdowało sig mniej wigcej o 20°

Słońca boczne, obserwowane 30 Grudnia r. z.

marieae na: Calamites, które uważają za 
prawdziwe rośliny skrzypowate (Equiseta- 
ceae) i Calamodendron, który mieszczą po
między nagonasiennemi (Gymnospermeae). 
Przeciwnego zdania są W illiamson, S tur 
i Weiss, k tórzy  wszystkie formy kaląm aryj 
łączą razem, a spotykane w nich różnice 
uważają za rozmaite fazy rozwoju. U wa
żają Calamites za odlewy kamienne cylin
dra rdzeniowego, powstałego przez znisz
czenie (wypróchnienie) części drzewnych. 
H r. Solms skłania się także do tego zdania, 
aby łączyć Calamites z Calamodendronem, 
głównie na tój zasadzie, że skoro u Lepi- 
dendronów i Sigilaryj odkryto możliwość 
wtórnych słojów drzewnych, może ta cecha

łuku na prawo. Tymczasem słup lewego słońca 
przybrał od strony wewnętrznej żywą, barwg pur
purową. Przyszły mi na myśl boczne słońca 
w Nr 43 W szechświata z r. z. opisane i zacząłem szu
kać trzeciego. Po wychyleniu sig z okna ujrzałem  
to trzecie słońce znowu o 20° na prawo, wśród sze
rokiego słupa świetlnego, zabarwionego także od 
strony wewngtrznej na purpurowo. Zjawisko sta
ło sig w tej chwili wspaniałem i trw ało kilka m i
nut, poczem purpurowa barw a blednąc poczęła. 
Zjawisko to  trwało jeszcze przeszło godzinę, ale 
już boczne słońca nie były tak  świetne, łuki były 
może dłuższe ale wąskie i  ty lko  żółto zabarw io
ne. Jednocześnie obserwowano to zjawisko o sie
dem wiorst dalej w kierunku południowym.

II. Wizbek.
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P o s i e d z e n i e  p i e r w s z 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 sig dnia 3 S tycznia 1889 
roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu Towarzy
stwa, Chmielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi odczytał spraw ozdanie 
z działalności Komisyi I-ej za rok ubiegły 1888, 
a k tóre będzie drukow ane, w rocznych sprawo
zdaniach Towarz. Ogrodniczego.

3. Następnie p. Br. Znatowicz odczytał pracę 
d ra  O. Bujwida „Insty tu t Pasteura i jego  otw ar- 
cie“, której autor, z powodu zajęć, nie mógł przy
być na posiedzenie. P raca  ta  została w ydruko
w ana w N r 1 W szechświata.

N a tem  posiedzenie ukończonem zostało.

K R O N I K A  H A U K O W A .

FIZYKA.

—  Wysyłanie ciepła przez płomienie. B adania nad 
roskładem  ciepła w widmie różnych źródeł c ie
pła, niskiej zwłaszcza tem peratury , prow adził w osta
tn ich  czasach Langley, posługując się do tegó ce
lu  nader czułym, przez siebie zbudowanym przy
rządem  mierniczym , bolom etrem , który  polega na 
tej zasadzie, że każda zm iana tem pera tu ry  prze
w odnika metalicznego zm ienia jego  opór elek try
czny. W edług tejże m etody  przeprow adził obe
cnie p. Julius szereg poszukiwań, k tó re  opisał 
w „A rchiw ach niderlandzkich nauk ścisłych i przy- 
rodniczych“. W  bolometrze jego prom ienie cie
płe, rosszczepiane przez pryzm at z soli kam ien
nej, padały na  listek niklowy, m ający zaledwie 
0,002 mm grubości, przy szerokości 0,3 mm i d łu 
gości 20 mm. B adania swe rospoczął p. Julius od 
płom ienia lam pki Bunsena, którego widmo okaza
łe dwa m axim a prom ieniow ania, odpow iadające 
długościom fali 0,00273 i 0,00457 mm. Ponieważ 
w płom ieniu tym  w ystępują dwa produkty  spale
nia, dw utlenek węgla i woda, m ożna było  przy
puścić, że każde z tych ciał przy paleniu wydaje 
oddzielne m axim um ; dla potw ierdzenia tego do
m ysłu rospatrzył p. J. płom ienie tlenku  węgla 
i  wodoru, z k tórych  każdy zaw iera oczywiście je 
den tylko p roduk t spalenia; okazało się stąd  wy
raźnie, że pierwsze z powyższych maximów odpo
w iada płom ieniowi wodoru, drugie płom ieniowi 
węgla. Podobnież spalenie siarku węgla okazało, 
że prom ienie wysyłane przez dw utlenek siarki od

powiadają długości fali 0,010 mm.—Z długiego sze
regu tych doświadczeń wypada więc, że widmo 
cieplikowe płom ienia ujaw nia wyraźnie różne pro
dukty spalenia, od nich to  bowiem przeważnie 
zależy ciepło wysyłane, położenie zaś maximum 
ciepła w widmie jes t elementem dla każdego pro
duktu spalenia stałym  i nie zależy od tem peratu
ry  ani od składu ciała płonącego.

P. Langley, badając pozaczerwone widmo sło
neczne, w ykrył, że widmo to urywa się nagle przy 
długości fali 0,0027 mm; widzieliśmy zaś, że w ła
śnie w tym  punkcie przypada inaximum prom ie
niow ania pary  wodnej. Można zatem  przyjąć, że 
przerw anie w idm a słonecznego przypisać można 
pochłanianiu prom ieni słońca przez parę wodną 
atmosfery. Być może, że prom ienie o dłuższej 
fali dochodzą do pow ierzchni ziemi; tw ierdzić 
wszakże można, że nie wykryjem y między niem i 
prom ieni o długości fali 0,00457, są to bowiem 
prom ienie odpowiadające dwutlenkowi węgla; choć
by je  zatem słońce wysyłało, ulegałyby zatrzym a
niu przez dw utlenek węgla atm osfery. (N aturw  
Rund.).

S. K.

BOTANIKA.

—  Sosna halepeńska czyli jeruzalemska (Pinus ha- 
lepensis Mich.) z Alp nadm orskich lub z nad u j
ścia Rodanu, posiada na swoich gałęziach wyrost
ki dochodzące rozm iaram i swemi wielkości orze
cha włoskiego lub kurzego jajka, a  naw et jeszcze 
większe, g ładkie na powierzchni, często popękane 
na w ierzchołku, służące za schronienie dla roz
m aitych owadów. Badania mikroskopowe jakie 
p. Paweł Vuillemin rob ił na przecięciach poprze
cznych wspomnianych wyrostków rozm aitego wie
ku, szczególniej na sosnach pochodzących z Cou- 
raze niedaleko N icei, w ykazały, że wyrostki te 
wywołane zostały przez laseczniki (bacillus), że 
są zatem  naroślam i bakteryjologicznem i. (Revue 
Scientifujue, N r 25, 1888). A. S.

— Wpływ wysokich ciśnień tlenu na wzrost roślin.
Taki tem at posłużył p. Stefanowi Jentysow i za 
przedm iot szczegółowych poszukiwań, ogłoszonych 
w II  t. Untersuch. aus d. botan. Institu t in Tii- 
bingen, 1888. Z  badań tych , dokonanych na ło
dygach i korzeniach wyższych roślin, oraz na 
strzępkach zarodnikowych pleśni Phycomyces ni- 
teus, wypływa, że podwyższenie ciśnienia parcy- 
jalnego tlenu do jednej atmosfery nie pociąga za 
sobą w większości wypadków żadnych wahań w na
tężeniu w zrostu. Po przekroczeniu jednej atm o
sfery w zrost ulega zwolnieniu tem  widoczniejsze
mu, im  wyższe jes t ciśnienie parcyjalne tlenu, 
oraz im  dłużej ono trwa. Przy dłuższem działa
niu wysokiego ciśnienia, np. 10 atm osfer, rośliny 
giną i wówczas atm osfera norm alna nie zdolna jest 
już powołać ich napowrót do życia. Zgubne dzia
łanie wysokiego ciśnienia tlenu przypisuje autor 
nie wpływowi tego gazu, lecz wpływowi samego 
ciśnienia, gdyż działanie powyższe ujawnia się ró 
wnież pod wpływem wysokiego ciśnienia azotu
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przy norm alnem  ciśnieniu parcyjalnem  tlenu. Po
gląd Bóhma, jakoby czysty tlen  działał szkodli
wie na rośliny, objaśnia autor tem, że badacz ten 
m iał prawdopodobnie do czynienia z tlenem, za
wierającym chlor. (Bot. C entralb latt, 1883, N r 43).

S. Gr.

AGRONOMIJA.

—  Mikroorganizmy gruntu. W ostatnich czasach 
na porządku dziennym znajduje się kwestyja ni- 
tryfikacyi soli am onijakalnych gruntu pod wpły
wem niższych organizmów. W edług bardzo ros- 
powszechnionego poglądu azotany g run tu  tw orzą 
się z soli am onijakalnych dzięki działalności ży
ciowej bakteryj. O istn ieniu  wszakże tych  m ikro
organizmów sądzą przeważnie nie z bespośredniej 
ich obserwacyi, lecz z faktu, jakoby wspomniane 
przeobrażenia chemiczne ustawały po dezynfekcyi 
g runtu, m ającej szkodliwie działać na rozwój bak
tery j. Otóż prof. FraD k przedsięwziął szereg b a 
dań w celu przekonania się o prawdziwości teoryi 
nitryfikacyi i d la poszukiwań swych w ybrał ga
tunki ziemi nieupraw nej z pięciu różnych m iej
scowości, jak  czarnoziem  z okolic Hannoweru, 
g run t piaszczysty z okolic Berlina i t. d. Bada
nie dokonane według najnowszych metod bakte- 
ryjologicznych wykazało obecność w gruncie n a j
rozmaitszych form grzybnych, jak  pleśnie, drożdże 
i t. p,, z których wszakże tylko jeden gatunek 
bak tery i występował stale we wszystkich badanych 
okazach g run tu . B akteryj ą tę  co do kształtu  b a r
dzo zbliżoną do bak tery i siennej (Bacillus subti- 
lis) i bak tery i czarnej krosty (B. anthracis) nazy
wa autor Bacillus terrigenus, nie może wszakże 
dotychczas orzec, czy bak tery ja  ta  stanowi nowy 
gatunek, czy też przedstaw ia gatunek ju ż  znany. 
Czysta hodowla tej bak tery i w płynie, zaw ierają
cym 0,008 g chlorku amonu na 100 cm3 wody dy- 
stylowanej, da ła  rezultat ujem ny odnośnie do dzia
łania nitryfikacyjnego, podczas gdy w takiej sa
mej koncentracyi g run t wywołuje natychm iastowe 
powstawanie saletry. Jako  odczynnik na azotany 
posłużył autorowi, m iędzy innem i, dwufenilijak 
(porówn. Dlaczego drzew a leśne niezaw ierają azo
tanów?, W szechświat, 1888, Nr 47, str. 744), Naj
rozmaitsze modyfikacyje badania do żadnych re 
zultatów nie doprowadziły: am onijak pozostał w tej 
samej ilości, w jakiej został użyty do doświadcze
nia i azotany wcale się nie wytwarzały. Z powyż
szych rezultatów  wyciąga autor wniosek, że utle
nianie amonijaku gruntu  na kwas azotny nie jest 
wcale zależne od mikroorganizmów, lecz przedsta
wia proces anorganiczny, wywoływany przez siły 
fizyko-chemiczne, dające się upodobnić prawdopo
dobnie nitryfikacyjnem u działaniu gąbczastej pla
tyny, lecz w istocie swej zupełnie nam  dotychczas 
nieznane. (Berichte d, deutsch. bot. Geasellschaft, 
Bd. IV, zesz. 11).

S. Gr.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Kongres międzynarodowy elektryków odbędzie się 
w Paryżu w ciągu tygodnia od 24 do 31 Sierpnia 
r. b. Jak  widzimy z cyrkularza, zredagowanego 
przez komisyją organizacyjną pod prezydencyją 
prof. Mascarta, głównym przedm iotem  zajęć ma 
być kwestyja pomiarów praktycznych energ ii elek
trycznej we wszelkich jej formach. W tym że mie
siącu obradować będzie w W iedaiu kongres an tro 
pologów.

—  Członkiem akademii nauk w Paryżu w sekcyi che
micznej, na miejsce opróżnione przez śm ierć H en
ryka Debray obrany został p. Schiitzenberger. Ka
tedrę w Sorbonie zajął po nim p. Ditte.

— Stany Zjednoczone posiadają obecnie, według 
Rev. Scient., 116 szkół lekarskich.

—  Filoksera rospostarła się obecnie na wyspie 
Elbie i zajęła niektóre okolice L iguryi i Lom- 
bardyi.

—  „Naturę11 zawiadamia, że A. R. W allace przy
gotował do druku nowe dzieło, w którem  zasada 
doboru naturalnego opartą  być ma na podsta
wach ściślejszych.

— 0 rozwoju przemysłu w Japonii świadczy ilość 
towarzystw przemysłowych i handlowych; w ciągu 
roku 1887 zawiązano l i t  takich współek. Przed
siębiorstwa te tyczą się przędzalń bawełny, fabryk 
papieru, szkła, porcelany, maszyn, wywozu herba
ty  i jedw abiu i t. d. Jedenaście nowych towa
rzystw kolejowych rosporządza kapitałem  350 mi- 
lijonów franków. A.

R O Z M A I T O Ś C I .

— Zużytkowanie pokrzywy. Pospolita ta  i obfita 
roślina służyć może najpierw  na pokarm dla by
dła. W stanie świeżym powiększa wydajność mle
ka u krów i kóz, dając zarazem znaczny stosunek 
tłuszczu i cukru. W  tym  celu młode jej pędy 
wyrywają się i pozostawiają na powietrzu, a na
stępnie m ięszają z potrójnym ciężarem siana lub 
słomy; bydło zajada paszę tę chciwie, drażniące 
działanie pokrzywy zgoła mu cierpień nie sprawia. 
Nawóz po takiej paszy ma być korzystny d la  u p ra 
wy gruntu. W edług ,.France agricole“ ptastwo 
m a sig tuczyć szybko, jeżeli do pożywienia ich 
dodaje się ziarn pokrzywy. Też same ziarna wy
dają olej zalecany młodym matkom, jako sprzyja
jący  wydzielaniu mleka.—Pod względem technicz
nym pokrzywa stanowi roślinę tkacką, w Chinach 
przynajmniej od czasów niepam igtnych z włókien 
pokrzywy białej w yrabia się piękne płótno. Tka
niny otrzymywane z pokrzywy są lepsze aniżeli 
z lnu, a w łókna dają sig użyć po tygodniowem 
moczeniu w wodzie. — T ak przedstaw ia je j zalety 
Rev. Scient. T. Ii.
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. W. A. w Sfarym Sączu. Farbow anie kawy 
przez handlujących trudno  wziąć za tem at do a r
tykułu . Środków używanych w tym  celu istnieje 
dość dużo, najpospolitszym  i najm niej szkodliwym 
jes t mięszanina błękitu  pruskiego z kurkum ą; każ
da inna farba może być uważana za szkodliwą. 
Tem at o morzu przy  sposobności chętnie podnie
siemy.

WP. J. D. w Warszawie. A rtykułu drukow ać nie 
możemy. Rękopism je s t do zwrotu.

WP. H. P. Rossyjanin.
WP. K. Ł. w Karlsruhe. Tem aty z technologii che

micznej są bardzo pożądane.

Posiedzenie 2-e Kom. stałój Teoryi ogro
dnictw a i Nauk przyrodniczych pomo
cniczych odbędzie się we czw artek dnia 
17 Stycznia 1889 roku, o godzinie 8-ój 
wieczorem, w lokalu Tow arzystwa O gro
dniczego (Chmielna, 14).

Porządek  posiedzenia:

1. O dczytanie protokułu  posiedzenia po
przedniego.

2. U stanowienie konkursów w dziale I, 
na m ającą się odbyć w 1890 roku wystawę 
ogrodniczą.

3. P . M. F laum  „Z dziedziny chemii fizy- 
jologicznćj”.

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 2 do 8 Stycznia 1889 r.

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

1 
naw

a 
1

B arom etr 
700 mm - f T em pera tu ra  w et. C.

W
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ot
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śr
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ni
a

K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

7 r. l p . 9 w. 7 r. l p . 9 w. Najw. Najn.

2 66.5 66,6 66,2 -20 ,4 -16,6 -16,0 -16,0 -21,2 90 EN,E,N 0,0
3 67,1 67,2 68,0 -18,8 -16,4 -15,1 -14,8 -19,9 90 N,N,N 0,0 W isła stanęła.
4 68,9 69,5 68,9 -14,2 -12,1 -13,0 -12,0 -15.2 96 N,N,S 0,5 Całą noc i dz. śn. prusz.
5 66,5 64,7 62,4 -12,8 -10,0 -10,0 - 9 ,0 -14,0 89 S,S,S 0,0
6 61,3 60,4 59,4 -10,4 - 3 ,4 - 6 ,1 - 2 ,2 -11,1 87 S,SW,S 0,0 Rano i w. lekka mgła
7 58,2 57,7 58,0 - 8 ,4 - 5 ,4 —6,0 - 4 ,3 -10,0 90 S,S,S 0,0 Z rana lekka mgła.
8 57,2 56,3 56,1 -11,0 - 7 ,4 - 7 , 8 - 4 ,6 -11,9 93 S,S,S 0,0 Lekka mgła

Ś red n ia  763,2 — 11,3 91 0,5

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.

TREŚĆ. A stronomija w Chinach, nap isa ł S. K. — Z naszych stosunków, przez Zn. — Nowy sposób 
w yrabiania bieli ołowianej, przez K. Lagodzińskiego. — Rośliny formacyi węglowej, przez A. S. — 
K orespondencyja W szechświata. — Towarzystwo Ogrodnicze. — Kronika naukowa. — W iadom ości b ie 

żące. — Rozmaitości. — Odpowiedzi R edakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

Wydawca E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz.

floaiiO-ieHO U,eH3ypoio. BapwaBa, 30 J^eitaCpii 1888 r. Druk E m ila Skiwskiego, W arszawa Chmielna, A5 26.




