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Nagroda matematyczno - przyrodnicza za 
czterolecie ubiegłe została przyznaną przez 
komitet Kasy im. Józefa Mianowskiego pa
nu Władysławowi Gosiewskiemu, w uzna
niu doniosłości prac jego matematycznych, 
w szczególności zaś rosprawy p. t. „O zwią
zku pomiędzy zasadą najmniejszego działa
nia a najprawdopodobniejszym układem ”, 
pomieszczonej w tomie I-ym „Prac mate
matyczno-fizycznych”. Co zawiera tak za
szczytnie odznaczona rosprawa? kim jest 
Władysław Gosiewski?— na te pytania, po
słuszny wezwaniu Redakcyi tego czasopi
sma, pragnę tu dać krótką odpowiedź.

Jest faktem, w którego tłumaczenie mate
matyk nie ma potrzeby się wdawać, że 
wszędzie, gdzie umysł nie widzi pewności, 
dostrzega prawdopodobieństwo; dostrzega 
je  w stopniu mniejszym, lub większym i wy
pełnia tym sposobem odstęp, dzielący pe
wność, ie nie od pewności, ze tak, całą gamą 
prawdopodobieństw mniejszych i większych. 
A  zatem pewność jest tylko krańcowością 
prawdopodobieństwa; a zatem wiedza, k tó
ra pragnie badać stosunki, jakie są, jest 
tylko szczególnym wypadkiem wiedzy ogól- 
niejszój, która badałaby stosunki, jakie po
myśleć się dają i poszukiwałaby spomiędzy 
nich najprawdopodobniejszych.

Gosiewski wystawia sobie pewien układ 
materyjalny, nienakładając mu zresztą ża
dnych warunków szczególnych: może więc 
to być gaz np., lub układ słoneczny, w oder
waniu od pozostałych części wszechświata; 
może nim być i wszechświat cały. Czem 
możemy określić stan podobnego układu, 
określić tak zupełnie, ażebyśmy znali tera
źniejszość układu naszego, ażebyśmy znali 
przyszłość, która go oczekuje. Dwa szere
gi danych są nam ku temu potrzebne: sze
reg pewnych wielkości, wyrażających stan 
układu w danój chwili, w którój go rozwa
żamy i szereg prędkości, z jakiemi z b ie
giem czasu zmieniają się owe, cechujące stan 
chwilowy, wielkości. A  zatem prawdopo
dobieństwo, że układ ma pewną, taką a nie

inną, teraźniejszość i że mieć będzie pewną 
określoną przyszłość, składa się z dwu prost
szych prawdopodobieństw: z prawdopodo
bieństwa, że wielkości charakterystyczne 
mają w pewnej chwili pewne oznaczone 
wartości i z prawdopodobieństwa, że pręd
kości zmieniania się tych wielkości są takie 
właśnie, a nie inne. A zatem prawdopodo
bieństwo stanu układu naszego można wy
razić zapomocą dwu owych pierwotnych, 
elementarnych prawdopodobieństw; w oder
waniu od jakichbądź zagadnień konkret
nych, można zbadać, jakim warunkom po
winny czynić zadosyć te prawdopodobień
stwa elementarne, lub zależne od nich po
jęcia, ażeby prawdopodobieństwo stanu 
układu było możliwie największem (równa
nia [2]). Tak rozumuje na wstępie Gosiew
ski: nie badał więc tutaj żadnego pytania 
o rzeczywistości, badał tylko, co trzeba wie
dzieć, ażeby pewne o nićj pytania rosstrzy- 
gnąć i jak  to, co wiadomo, należy w tym ce
lu wyzyskać. Przygotowywał sobie więc 
tylko metodę, ćwiczył władzę rozumo
wania.

Przystępując teraz do właściwego zada
nia, zapytuje, kiedy rzeczywisty układ ma
teryjalny znajduje się w stanie możliwie 
prawdopodobnym? Odpowiedzi na zaga
dnienie podobne nie możemy odgadnąć, ani 
wyprowadzić jój z urojonych konieczności; 
możemy ją  podać na jednój tylko zasadzie, 
na zasadzie doświadczenia. W prowadza 
więc Gosiewski do rozumowania zasady 
dynamiki, uważając je za ogólny wynik do
świadczenia w zakresie zjawisk ruchu, od
bywających się w układzie materyjalnym; 
a ten pogląd zniewala swą szczerością umy
słową i oświetla jasno przebieg rozumowa
nia. Lecz wiadomo, że zasadom dynamiki 
można nadać postać bardzo rozmaitą; wia
domo, że od Galileusza i Newtona począ
wszy, aż do Lagrangea i Hamiltona, każde 
prawie pokolenie inaczój je  wysławiało, co
raz ogólnićj, coraz szerzój i wszechstron
niej próbowało je wyrazić, tak, ażeby wszy
stkie wypadki zostały przez nie możliwie 
objęte. Gosiewski wybiera równania L a
grangea—i nie bez powodu. Albowiem spo
strzegamy niebawem, że te równania La
grangea, a owe waruuki, konieczne dla ma- 
ximum prawdopodobieństwa stanu układu
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(owe warunki (2), które poznaliśmy po
przednio w logice naszego przedmiotu) — 
to jakgdyby jedno i toż samo zdanie, w dwu 
różnych wypowiedziane językach. Tożsa
mość ich postaci zewnętrznej, zasadnicza 
analogija w znaczeniu, które pierwszym 
w mechanice, a drugim w nauce o prawdo
podobieństwie przypada, — nie pozwalają 
wątpić o związku ich wewnętrznym. Je 
żeli zaś równania Lagrangea nie są niczem 
innem, jak owemi warunkami (2), zastoso- 
wanemi do przypadku ruchu w przyrodzie, 
to i zasada najmniejszego działania, która 
od równań Lagrangea zależy, niczem innem 
nie jest, jak szczególnym przypadkiem za
sady, głoszącej, że ze wszystkich układów 
możliwych, rzeczywisty jest najprawdopo
dobniejszym. Jakie stąd dalsze wnioski wy
prowadza Gosiewski, jak  stara się uklasy- 
fikować układy materyjalne i prawdopodo
bieństwa ich stanów możliwie wyznaczyć, 
nie będę już tu opowiadał. Już widzi czy
telnik, że w tćj rosprawie pomiędzy dwie
ma dziedzinami myślenia most rzucono od
ważnie; a podobnemu dziełu, choćby nie
jedno nawet miało jeszcze ciemnem po
zostać, nie możemy odmówić szczerego 
uznania.

Gosiewski jest „matematykiem zawodo
wym”, według utartego wyrażenia. W je 
dnych pracach badał poszczególne zaga
dnienia analizy czystej (Pamiętnik Towa
rzystwa nauk ścisłych w Paryżu, tom I, II), 
w innych zwrócił się do jej podstaw i roz
bierał zagadnienia, od rosstrzygnięcia któ
rych bardzo wiele zależy w przyszłym roz
woju całych działów rachunku. Przed dwu
dziestu laty świat matematyczny pozosta
wał pod wrażeniem gienijalnych odkryć 
Riemanna, który i w analizie i w gieometryi 
nowe otworzył widnokręgi. Może pod tym 
też wpływem badał Gosiewski usilnie poję
cia pochodnej i całki, zastanawiał się nad 
zakresem stosowalności owych prostych 
określeń, które dawniejszym matematykom 
wystarczały zupełnie. Dziś, dalecy od ich 
olimpijskiego spokoju, zanim zaczynamy 
mówić o pochodnej, zapytujemy najpierw, 
czy pochodna istnieje? W  tomie X II  „Pam.

to w. n. śc.” Gosiewski rozbiera całe zaga
dnienie ab initio. Nie potrzebuję dodawać, 
że należy ono do najdelikatniejszych, jakie 
matematyk może sobie przedłożyć. W„Ros- 
prawach i Sprawozdaniach akad. umiej.”, 
tom X, w „Ognisku” (1882), w rosprawie 
nagrodzonej („Prace mat.-fiz.”, t. I), wresz
cie w nazbyt zwięzłym, a stąd niekiedy tru
dnym wykładzie rachunku różniczkowego 
i całkowego, włączonym do „Panteonu wie
dzy ludzkiej”, dotknął Gosiewski różnych 
stron tego przedmiotu. Zdaje mi się, że 
wolno przypuszczać, iż dalecy jeszcze je 
steśmy od wyczerpania wszystkiego, co tkwi 
na dnie analizy nieskończonościowćj. Mo
że właśnie trudności rachunku, który ope
ruje ciągłością, zaprowadziły Gosiewskiego 
do zajmowania się gałęzią analizy, która, 
zdaje się być przeznaczoną do roli przewo
dniej, gdy poczniemy rozważać odrębne 
tylko, przerywane wartości wielkości mate
matycznych. Tą gałęzią jest rachunek pra
wdopodobieństwa; trzy prace Gosiewskiego 
(„Rospr. i Spr. ak. um.”, tom X, tom X III  
i „o prawdopodobieństwie błędów przypad
kowych”, Prace mat.-fiz., t. I) dotyczą róż
nych poszczególnych jego zagadnień.

Lecz środek ciężkości prac naszego auto
ra leży gdzieindziej. Jak  wielu matematy
ków, Gosiewski nie chce być matematy
kiem; chce rozumieć tę przyrodę niezmier
ną, odwieczną, niepojętą, która obejmuje 
nas w sobie, obojętna na nas i niezależna 
od nas. Wiemy, że i ona ulega konieczno
ści jakiejś, którój nie możemy pojąć, ale 
którą możemy poznać. Tu i owdzie pod
patrzyliśmy ślady tej konieczności, podsłu
chaliśmy jój odgłosy, niekiedy wyraźne, nie
kiedy zatarte. Więc chcemy ją  wykryć 
wszędzie, chcemy ją  obnażyć całą, jedyną, 
powszechną. Ale od tego celu jakżeśmy 
niezmiernie odlegli! Jak  powoli posuwamy 
się po drogach, ku niemu wiodących i, co 
gorsza, jak często nie widać wcale dróg po
zostałych, gdy się jedną kroczy! I co pod
trzymuje ludzi, idących naprzód wytrwale, 
a wiedzących przecie, że ani oni sami, ani 
ich bespośredni następcy, ani nikt nigdy 
zapewne — nie stanie u kresu wędrówki?

Bądźcobądź, próżnem to byłoby usiłowa
niem chcieć wszystkie drogi do prawdy 
w jednę zespolić lub jedną zastąpić. Więc
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i Gosiewski szedł już różnemi. Z Rieman- 
nem zagłębiał się w istotę przestrzeni (Pam. 
to w. n. śc., IX  i X ), czasu i bytu; skąd zbo
czył raz do dziedziny granicznej pomiędzy 
mechaniką a gieometryją, lub raczej meta- 
gieometryją (Pam. tow. n. śc., V III). Za
sadami prawdopodobieństwa wiedziony, ba
dał treść pojęcia siły (praca nagrodzona). 
Sprężystość ciał stałych, której teoryją jest 
ulubionym przedmiotem jego rozmyślań, 
badał ze stanowiska całkiem niepodległego, 
zasadzając teoryją, na podstawach, poczer- 
pniętych z obserwacyi, zamiast, jak  powia
da w naczelnej swój o sprężystości pracy 
(Pam. tow. n. śc., I )  „uciekać się do do
mniemanych ich przyczyn”. Podobne sta
nowisko zajmuje w kilkanaście lat później 
wprowadzając do teoryi sprężystości pewne 
nowe a użyteczne pojęcia (Rospr. i Spraw, 
akad. urn., X III). Lecz i „domniemanym 
przyczynom” złożył daninę swych usiło
wań. W szeregu prac: „O zasadniczej hi
potezie mechaniki cząsteczkowej” (Pam- 
tow. n. śc., VII), „Dwa twierdzenia z me
chaniki cząsteczkowej” (tamże, V III), „O po- 
tencyjale sprężystości” (tamże, IX), „O pra
wie M ariottea” (tamże, IX  i X I) rozwija pe
wien systemat atomistyczny, poddany temu 
wymaganiu, ażeby wolno było, ja k  się to 
wciąż czyni w fizyce matematycznej, zastę
pować ciało z odrębnych atomów złożone— 
przez m ateryją ciągłą; oraz stosuje tę teo
ryją do ciał stałych, ciekłych i gazowych. 
Tu nie idzie Gosiewski z prądem  nauki dzi
siejszej, która do owych zagadnień przy
stępuje z innych punktów widzenia; idzie, 
świadomie zresztą, drogą odrębną. Nie 
mógłbym też pisać się bez zastrzeżeń na 
wszystkie wyniki, do których na tej drodze 
został doprowadzony. W ypada mi jeszcze 
choćby tylko wymienić „W ykład mechaniki 
cząsteczkowej” (zeszyt 1, 1873), niestety nie
dokończony; oraz badania hydrodynamicz
ne, o których dotychczas podał tylko wia
domość przedwstępną (por. Wszechświat za 
rok 1886).

Brakuje mi miejsca na wzmiankę o wszy
stkich pracach Gosiewskiego, tembardziej 
brakuje mi miejsca, a może zabrakłoby mi 
i kompetencyi, na ich rozbiór i ocenę. A tyl
ko tą drogą mógłbym złożyć im daninę 
uznania należną: przymiotnikami nie p ra

gnę się posługiwać. O jednój tylko ich 
stronie chcę wspomnieć jeszcze. Gosiew
ski w przeważnój części prac swoich jest 
możliwie teoretycznym i możliwie abstrak
cyjnym badaczem. Empiryzm—gdyż bez 
niego niema badania umiejętnego—ograni
cza Gosiewski zazwyczaj do najogólniej
szych wyników, które, po niezbędnej idea- 
lizacyi, wytwarzają materyjał dla teoryj 
matematycznych. Dlatego rozumowania je 
go poruszają się zwykle w sferach, bardzo 
od doświadczenia odległych. Gosiewski nie 
dostarcza nauce tych teoryj, które nazywa
ją  w Anglii „a working hypothesis”, nie 
sprawdza szczegółowo swych wyników, nie 
zaopatruje swych prac w tablice z napisa
mi: „obliczone”, „spostrzeżone”. Gdy przy
ją ł  za punkt wyjścia określone założenia, 
wyprowadza z nich armiją równań i wzo
rów, którą przecież włada niepodzielnie, 
nietylko w zupełnym ordynku utrzymując 
ją  zawsze, ale nadto niespodziewaną drogą 
do zwycięstwa ją  wiodąc. Lecz z tego po
chodu indukcyja zupełnie zostaje wykluczo
ną: nasz autor nie wprowadzi założenia em
pirycznego wpośrodku rachunku, nie zmie
ni biegu rozumowania gwoli jakiemubądź 
głosowi doświadczenia. We wnioskowaniu 
jest, przeciwnie, nieubłagany, ostatnie z za
łożeń wyciąga konsekwencyje, bez względu 
na to, jakie wypadają, jeżeli wypadają ma
tematycznie. Jest entuzyjastą i pisze swe 
prace z wiarą w założenia, a więc i z wiarą 
w wyniki.

Niektórzy poczytują taki kierunek umy
słowy za nazbyt spekulacyjny, upatrują 
w nim coś podniosłego, lecz niepożyteczne- 
go. Szkoda, że w sprawach wiedzy nie za
wsze zupełna panuje tolerancyja. Cokol
wiek sądzić o nich będziemy, będą zawsze 
pośród nas umysły, które, myśląc o rzeczy
wistości, zachowują tylko najogólniejsze 
stosunki, jakie pomiędzy jej objawami za
chodzą. Nie zabraknie i takich, którzy do
strzegają to tylko, co jes t konkretne. D la
czego mamy żądać zgubnej i na szczęście 
niemożliwej, monotonii umysłowej, lub spie
rać się o wyższość sposobów myślenia, któ
rych porównywać ze sobą nie można?

Są jeszcze i inni, którzy, uznając wagę 
teoretyczną dociekań abstrakcyjnych, uwa
żają je  za zbytek, na który nas nie stać.
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Przeciwko temu małodusznemu sądowi ko
mitet Kasy im. Mianowskiego wyrokiem 
swoim pięknie i donośnie zaprotestował. 
Czyż mamy się wyrzec życia umysłowego? 
A jeżeli nie, to czyż możemy mu zakreślać 
granice, zakazując sięgania po to właśnie, 
co stanowi kwiat jego najpiękniejszy?

Życie W ładysława Gosiewskiego nie 
przedstawia zewnętrznie niezwkłych wy
padków. Urodzony d. 8 Czerwca 1844 r. 
w Honiatynie, w Lubelskiem, uczył się 
w gimnazyjum w Lublinie, które za owych 
właśnie czasów kształciło niejeden talent 
przyszłości. W  roku 1863 wstąpił do 
Szkoły Głównój, pierwotnie na wydział 
medyczny, wnet jednak na nic niebacząc, 
przeszedł na matematyczno-fizyczny. W  ro
ku 1867 zostaje magistrem Szkoły Głównćj, 
zdobywa medal złoty za rosprawę konkur
sową, jest ulubieńcem i nadzieją profesorów 
Frączkiewicza i Babczyńskiego. Pomiędzy 
rokiem 1869 a 1874 bawi w Paryżu, gdzie 
słucha mistrzów francuskich, bierze gorli
wy udział w czynnościach Towarzystwa na
uk ścisłych, towarzystwa, którego dzieje 
przekażą na zawsze pamięci społecznej imię 
Jana hr. Działyńskiego. Od roku 1874 
mieszka w Warszawie, część swego czasu 
oddając zajęciom, zapewniającym mu byt, 
lecz niezrzekając się swych prac, nade- 
wszystko mu drogich. Zmieniają się do. 
koła niego ludzie i okoliczności; on bada 
ciągłość i siły, przestrzeń lub materyją, 
a wobec zadowolenia, jakiego mu praca do
starcza, nie myśli o żadnej innśj nagrodzie. 
Dzięki jakim  potęgom może tak trwać przy 
swych ideałach? Czuje zapewne, że jest na 
świecie idea, ukochana i cudna, którój wszy
stko, co tworzy, poświęcił, którćj zależy na 
tem, aby mógł rozmyślać i badać; czuje za
pewne, żejem u nie wolno jest nie módz.

Najlepszem życzeniem, jakie umiem zło
żyć Gosiewskiemu, w następujących sło
wach się streszcza: obyś stał się dla wielu 
przykładem.

Władysław Natanson.

SALANGANA
(COLLOCALIA NIDIFICA, Gray).

W  jednym z poprzednich numerów na
szego pisma *) staraliśmy się zapoznać bli
żej czytelników z jerzykiem. Obecnie pra
gnęlibyśmy uczynić wzmiankę o innym 
ptaku, należącym do tój samśj rodziny 
(Cypselidae), a sławnym od niepamiętnych 
czasów dla swych gniazd jadalnych, zna
nych pod nazwą „gniazd jaskółczych”.

Salangana, jakkolwiek należy do rodziny 
jerzyków, stanowi jednak przejście do ja 
skółek, które budową nóg, a mianowicie 
niezwrotnego ksiuka, przypomina. Dziób 
i gęba podobnie są zbudowane jak u lela- 
ków, a mianowicie, że paszcza jest bardzo 
roscięta, a część rogowa dzioba zreduko
wana do minimum. Skrzydła mają salan- 
gany średnio wydłużone, ogon zaś nieco 
widłowaty. Ubarwienie salangany jest cie
mne, dymiasto-czarniawe, na spodzie zna
cznie jaśniejsze, aniżeli na wierzchu. Przed 
okiem znajduje się biała plama. W  we
wnętrznej budowie odznacza się salangana 
niezwykłym rozwojem gruczołów ślino
wych, o przeznaczeniu których wkrótce się 
dowiemy.

Do niedawnych czasów mniemano, że 
salangana zamieszkuje wyłącznie archipe
lag wysp Sondzkich, przekonano się je 
dnak, że przebywa także w Assamie i w po
łudniowych częściach Indyj Wschodnich, 
a także i na Cejlonie. Inne gatunki, nale
żące do tego samego rodzaju, zamieszkują 
wyspy Filipińskie, Polinezyją, a nawet Ma
dagaskar i wyspy Maskareńskie.

Salangana trzyma się przeważnie pobrze- 
ży morskich, obfitujących w groty zalewane 
przez przypływ. Obyczajem jerzyków i ja 
skółek, w lot owady łowi, a na noc między 
godziną 8-ą i 9 -ą wieczorem wraca do ja 
skiń, aby w nich noc przepędzić. W  no
cy lata podobno z równą zręcznością jak  
i w dzień, przemykając się z niezwykłą

')  Patrz Wszechświat, 1889, N r 35.
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szybkością przez wąskie szczeliny, jakie 
nieraz do jej siedlisk prowadzą. Jestto 
zatem ptak, stanowiący niejako przejście od 
ptaków nocnych do dziennych.

Sławę swą zawdzięcza salangana prze
ważnie gniazdom, używanym za pokarm 
przez chińczyków jeszcze w najdawniejszej 
starożytności. Zwyczaj jedzenia gniazd ja 
skółczych przedostał się i do Europy, gdzie 
smakosze zwykli płacić wygórowane ceny 
za różne ekscentryczne pokarmy, choćby te 
niekoniecznie do smaku im przypadały. P o 
mimo jednak, że gniazda jaskółcze oddawna 
już są znane w świecie cywilizowanym, 
sposób ich budowania, a tembardzićj mate- 
ryjał na nie użyty, pozostawał zagadką do 
niedawnego stosunkowo czasu. Sądzono 
dawniój, że salangana zbiera na morzu ja 
kąś substancyją, z której następnie buduje 
gniazdo. Jedni uważali tę materyją za ro 
dzaj spermacetu, inni za ikrę rybią. Poivre, 
pisząc do Buffona, donosił mu, że cała prze
strzeń morza pomiędzy Jaw ą i Kochinchi- 
ną, oraz pomiędzy Sumatrą i Nową Gwineą 
pokryta jest jakąś materyją galaretowatą, 
robiąc przypuszczenie, że to ona właśnie 
służy do budowry gniazd jaskółczych. P ie r
wszy Rhumphius zrobił przypuszczenie, że 
salangany używają na ten cel własnych se- 
krecyj, a po nim Raffles popierał bardzo to 
mniemanie. Dzięki sumiennym obserwacy- 
jom  Bernsteina dziś wreszcie znanym jest 
zarówno materyjał użyty do budowy gniazd 
jaskółczych, jak  i sposób jego zużycia.

Bespośrednie obserwowanie salangan jest 
prawie niemożliwe z powodu, że się lęgną 
w ciemnych grotach, do których dostęp jest 
zwykle bardzo utrudniony. Wszelako Bern
stein ominął tę trudność badając pilnie spo
sób budowania gniazd u innego gatunku 
salangany (Collocalia Linchii, Horsf.), k tó 
ra się lęże na miejscach otwartych i łatwo 
dla człowieka dostępnych. Gdy jednak 
właściwa salangana robi swe gniazdo wyłą
cznie z własnych wydzielin, ten drugi gatu
nek, zwany przez krajowców kusappi używa 
na ten cel ździebeł trawy, lub włosia koń
skiego i ten materyjał zlepia dopiero wła
sną śliną. Rezultat badań Bernsteina jest 
następujący.

Kiedy pora lęgowa nadchodzi dla salan
gan, rozwijają się u  nich gruczoły ślinowe,

które wydzielają obficie materyją lepką, po
dobną do mocnego rostworu gumy arab
skiej i tak ciągłą, że nawijając na patyczek 
koniec wyciągniętej śliny, możemy wydo
być całą zawartość jednorazową gruczołów. 
M ateryja ta na powietrzu krzepnie bardzo 
szybko i przedstawia się jako twarda, napół 
przezroczysta masa. Wrzucona do wrząt
ku, opiera się przez parę godzin jego działa
niu, poczem rośnie, mięknie, a nanowo wy
suszona staje się kruchą. Obfitość wydzie
lin ślinowych jest w stosunku prostym do 
obfitości przyjętego pokarmu, gdyż Bern
stein przekonał się na chowanych salanga- 
nach, że te dobrze karmione wyrabiały zna
cznie więcój śliny, a przeciwnie zmuszone 
do postu, traciły zdolność sekretowania. 
Tem się objaśnia, dlaczego w pewnych po
rach roku salangany szybciej budują swe 
gniazda, niż w innych ‘).

Salangana czepia się prostopadłej ściany 
skalistej, poczem przykładając do niej ję 
zyk opisuje półkole, pozostawiając na opo
ce warstwę swój śliny i w ten sposób, pro
wadząc głową od strony prawej ku lewój 
i na odwrót, nakłada jednę na drugą war
stwę lepkiój materyi, która szybko krze
pnie na powietrzu. Dzięki temu widocz
nym jest następnie w gnieździe rodzaj war
stwowania, pochodzący od stopniowego na
kładania śliny.

Ukończone gniazdo ma kształt czwartej 
części jaja  przeciętego po wielkiej osi. Po 
bokach znajdują się na górnej krawędzi 
rosszerzenia, służące widocznie do silniej
szego przymocowania gniazda do opoki 
skalistej. W takiem gnieździe salangana 
niesie dwa, a rzadziej trzy jaja czysto 
białe.

Zdarza się nieraz, że wśród napół prze
zroczystej masy gniazda widzieć można ja k 
by czerwone żyłki krwi. Bernstein przy
puszcza, że ptak forsuje nieraz wydziela
nie śliny, naciskając lub trąc gruczoły śli
nowe.

Dwa są rodzaje gniazd jaskółczych: bru
natne i białe. Niektórzy przyrodnicy uwa
żają je  za należące do dwu różnych ga
tunków, Bernstein jednak twierdzi z pewną

■) P atrz  W szechświat 1885, Nr 45, s tr. 719.
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słusznością, że gniazda brunatne są stare, 
z których potomstwo wyprowadzonem zo
stało, gdy przeciwnie gniazda białe są świe
żo zbudowane, na poparcie czego przytacza 
fakt, że istnieją całe seryje przejść od je 
dnych drugich. Gniazda białe cenią się zna
cznie wyźój, aniżeli brunatne.

Głownem siedliskiem salangany i miej
scem największego eksportu gniazd jaskół
czych jest wyspa Jawa. Eppen podaje nam 
niektóre szczegóły o tym ciekawym prze
myśle. W południowćj części wyspy znaj
duje się wysoki, prostopadły brzeg skalisty, 
u stóp którego znajduje się dziewięć grot, 
zalewanych przez przypływ morza. Do
stać się tam można jedynie spuszczając się 
na linie długićj na 90 sążni. Na skale znaj
duje się mała forteczka z garnizonem zło
żonym z 25 ludzi, których celem jest lityl- 
ko pilnowanie grot jaskółczych, eksploato
wanych przez rząd holenderski. Wszyscy 
mężczyźni sąsiedniego miasteczka Karang- 
Kallong, w liczbie 1 500 dusz zajmują się 
wyłącznie dobywaniem gniazd jaskółczych. 
Rząd w zamian za ich niebespieczną pracę 
uwalnia ich od wszelkich podatków, lecz 
daje im bardzo liche wynagrodzenie. Zbiór 
gniazd odbywa się trzy razy do roku, a do
chód roczny z tych dziewięciu jaskiń wy
nosi około pół milijona florenów. Gniazda 
jaskółcze eksportują się głównie do Chin, 
gdzie krajowcy płacą za nie bardzo wyso
kie ceny. Dość jest powiedzieć, że roczny 
import gniazd jaskółczych do Chin wynosi 
około 3 milijonów rubli według obecnego 
kursu. Gniazda te spożywają chińczycy 
w rosole z kury lub z baraniny.

Jan Sztolcman.

I wycieczki wakacyjnej.
VI.

Nafta, gaz i światło elektryczne na wystawie 
paryskiej.

Obecna faza w dziejach udoskonaleń na 
polu sztucznego oświetlania bezwątpienia

stanowić będzie jeden z najbardziej zajmu
jących rozdziałów w historyi przemysłu. 
Jednocześnie prawie z odkryciem nieprze
branych źródeł nafty w Ameryce i Rossyi, 
fabrykacyja gazu świetlnego osięgnęła naj
wyższy stopień udoskonalenia, a znajdując 
się w ścisłym, nierozerwanym związku z fa- 
brykacyją całych szeregów najważniejszych 
materyj (pochodzących z dystylacyi węgla), 
z gospodarstwa społecznego poprostu usu
niętą być nie może. I oto śród walki po
między naftą i gazem zjawia się trzeci 
współzawodnik—światło elektryczne, o któ
rym zrazu przypuszczać było można, że 
niebespiecznym nie jest, lecz który dziś 
w oczach wielu specyjalistów wydaje się 
owym trzecim, który najwięcćj na sporze 
dwu walczących skorzysta.

Sprawa sztucznego oświetlania zbyt jest 
zawiłą, zbyt mocno związaną z olbrzymią 
ilością najrozmaitszych, niekiedy trudno da
jących się przewidzieć, warunków miejsco
wych, ażeby mogła być kategorycznie — 
w tćj chwili przynajmniej — rosstrzygnię- 
tą. Dziś dalecy jeszcze jesteśmy od chwili 
odpowiedzenia na pytanie: który z trzech 
współzawodników ostatecznie zwycięży, 
gdyż w najbliższćj przynajmniej przyszło
ści o absolutnem zwycięstwie mowy być nie 
może, W dobie obecnćj wszystkie trzy ro
dzaje oświetlania dopełniać się jeszcze mu
szą — a gdy po długich, bardzo długich je
szcze latach, nafta i gaz pomimo wytrwałej 
walki wyrugowane zostaną z rzędu mate- 
ryjałów oświetlających przez światło elek
tryczne, to i wówczas jeszcze, a może nawet 
wówczas najbardziej, to ostatnie pomocy 
i współdziałania nafty i gazu potrzebować 
będzie. Nafta i gaz bowiem już obecnie 
w szerokim zakresie używane bywają do 
zastąpienia pary wodnćj w motorach, nie
zbędnych do otrzymywania prądu i świa
tła elektrycznego.

Nafta i jej zastosowania stanowią na wy
stawie paryskiej jeden z najkompletniej
szych i najbardziej pouczających działów. 
Zupełnie niezależnie od tój wystawy francu
skie stowarzyszenia gazu świetlnego wspól- 
nemi siłami starały się zaprezentować stan 
swego przemysłu. Oddzielnie też w wielu 
miejscach wystawy spotykamy się z naj- 
nowszemi wynalazkami w dziedzinie oświe
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tlenia elektrycznego, które zresztą najła
twiejsze ma zadanie, gdyż w obfitości 
z każdego niemal kąta wystawy bije. W  ten 
sposób przeto więcój może niż o jakim kol
wiek innym przemyśle wystawa dokładne
go pozwala nabrać pojęcia o obecnym sta
nie „przemysłu świetlnego”. Nawet zewnę
trzne cecby, jakiemi te oddzielne wystawy 
z ram swych występują, doskonale do ich 
charakterystyki się przyczyniają.

Naturalnój wielkości zbiornik (rezerwoar) 
służy za budynek, w którym bez sztucznych 
upiększeń przedstawiono pouczająco cały 
przebieg pracy około nafty, od jój wydoby
wania z ziemi w stanie surowym aż do spa
lania w lampie, lub używania w motorach. 
Dział ten przykuwa uwagę, zajmuje i pou
cza. Dla wykazania zastosowań gazu zbu
dowano wspaniały pałacyk z wielkim prze
pychem: pominięto tu przedstawienie prze
biegu fabrykacyi gazu świetlnego, lecz na 
tle bogato umeblowanych i przystrojonych 
pokojów, kuchen, kąpieli, pracowni chemi
cznych, izb mieszczących motory i t. p. wy
kazano rozliczne usługi przez gaz świetlny 
oddawane. Pomysły, z jakiem i się tu spo
tykamy, pouczają i zdumiewają. Najmniój 
środków pomocniczych używa światło elek
tryczne, a jednakże, tak  jak  się ono na wy
stawie przedstawia, nietylko poucza i zdu
miewa, lecz wprost olśniewa.

Głównie słynna firma panów Deutsch, 
których zakłady naj bardziój są w Europie 
rospowszechnione, przyłożyła ręki do przed
stawienia przemysłu naftowego na wysta
wie. Bardzo szczęśliwym był pomysł una
ocznienia całego przebiegu wydobywania 
i przeróbki surowego oleju skalnego na a r
tystycznie wykonanem płótnie w formie 
panoramy. W idz czuje się przeniesionym 
na grunt Pensylwanii. Mając przed sobą 
rozległy widnokrąg, widzi, jak  czarna ropa 
wydobywa się z ziemi (w głębokości 900 do 
1800 stóp) bądź zapomocą studzień wytry- 
skujących (flowing wełls), bądź też źródeł, 
eksploatowanych przy pomocy pomp (pum- 
ping wells). W ysokie rusztowanie (wieże) 
drewniane, t. zw. derricks, w wielkiój licz
bie porozrzucane na całój powierzchni na- 
ftonośnego gruntu, służą do manipulacyj 
z narzędziami świdrowćmi, wprawianemi 
w ruch przez maszyny parowe. Ciecz, wy

dobyta z ziemi czyto pompą, czy też wsku
tek naturalnego ciśnienia zawartych w niój 
gazów, przesyła się do żelaznych zbiorni
ków, nieraz olbrzymiój wielkości, z których 
następnie już przechodzi do rafineryi.

Przy przesyłaniu nafty do oczyszczania 
na większe odległości używa się specyjal- 
nych wagonów — cystern, albo też syste
mu umyślnie w tym celu układanych rur. 
W  Ameryce sieć obecnie funkcyjonujących 
ru r posiada długość 12000 kilometrów; pro
wadzą one poprzez rzeki, doliny i wzgó
rza przeważnie do nadbrzeżnych miast por
towych.

Obszar gruntu naftonośnego w Ameryce 
północnój bardzo jest rozległy i posiada 
dotychczas około 25000 wyświdrowanych 
studzień. Okolica sama, jak  ją  wiernie 
panorama przedstawia, pokryta jest zielo
nością i dla oka miłe wcale sprawia wra
żenie.

Zupełnie inny charakter posiada okolica, 
przedstawiona na drugiój połowie panora
my. Mamy tu przed sobą piaszczysty, nie
gościnny grunt na brzegach morza Kaspij
skiego, wpobliżu Baku. Na płasko wzgó
rzu tem, na powierzchni około 25 kilome
trów kwadratowych skoncentrowane są naj
wydajniejsze źródła nafty kaukaskiój. Nafta 
wydobywa się tu tak samo, jak  w Ameryce, 
zapomocą studzień artezyjskich, lecz cha
rakter gruntu zmusza do używania szer
szych rur, a świdrowanie odbywa się zapo
mocą drągów żelaznych (w Ameryce dre
wniane) i ciężkich świdrów. Na mniejszój 
powierzchni, niż źródła amerykańskie— je 
dnakże źródła kaukaskie znacznie są obfit
sze. Ropa naftowa wytryskuje tu do ol
brzymich wysokości. Oto przed nami wspa
niały i przeraźliwy widok jednego z tych 
bogatych źródeł: nafta, wyrzucana ciśnie
niem gazów, porywa ze sobą piasek i okru
chy skał, niszcząc wszystko po drodze, 
a miotana przez wiatr na wszystkie strony, 
zalewa sąsiednie źródła z ich pompami, na
rzędziami świdrowemi i całym arsenałem 
przyrządów pomocniczych. Niekiedy no
we takie źródło przez kilka tygodni bez
ustannie tryskać może, tworząc w pobliżu 
prawdziwre jezioro naftowe. Niezawsze 
bowiem udaje się dość wcześnie spostrzedz 
się i zatkać otwór, aby następnie tylko
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w miarę potrzeby odpływ regulować. A gdy 
nieraz przy obfitym wytrysku takim ogień 
z pobliskiego ogniska maszyny się dostanie, 
wówczas żadna siła ludzka ugasić go nie 
jest zdolna. Całem zadaniem robotników 
jest ograniczenie pożaru do pewnój tylko 
okolicy, niepozwolenie zajęcia się nafty ze 
źródeł sąsiednich. Właścicielowi źródło ta
kie, zamiast olbrzymiego majątku, ruinę 
przynosi.

Okolica Bałachany, właściwy pas nafty 
wpobliżu Baku, posiada przeszło 400 wież 
drewnianych, które wszakże niezawsze 
przedstawiają właściwą wysokość wytrysku 
nafty; są bowiem źródła, wyrzucające naftę 
do 80 i 100 metrów w górę. Z Bałachan 
nafta rurami przesyła się do Baku; układ 
ru r posiada tu do 1500 kilometrów długo
ści. W  roku 1871 na Kaukazie jedna tylko 
była studnia nafty, w roku zaś 1883 było 
już 400. Pomimo znacznie większśj liczby 
studzien w Stanach Zjednoczonych, boga
ctwo jednakże nafty większe jest na Kau
kazie. Niejedno źródło dostarcza tu pra
wie tyle nafty, ile wszystkie amerykańskie, 
razem wzięte. Lecz z drugićj strony do
tychczas jeszcze, pomimo wielkich w tym 
kierunku postępów, eksploatacyja jest tu 
nietak udoskonalona, olbrzymie ilości prze
padają. Niejedno źródło Bałachańskie da
ło już 270 milijonów litrów nafty i produk
uj*1 j eg° dotychczas nie słabnie. Jest tu 
źródło, które od dwu lat już wydaje dzien
nie po 130000 litrów. Jedna ze studzień No
bla dostarczyła w ciągu miesiąca 112000 
tonn. Towarzystwo Noblowskie posiada 
wiele źródeł podobnej wydajności, króluje 
wszakże nad niemi słynne źródło t. z w. 
Drużba, które dostarczyło już 500000 tonn 
nafty wartości przeszło 25 milijonów fran
ków. Produkcyja amerykańska znacznie 
niżój stoi obecnie. Czarna, brudna, ani je
dnym listkiem nie pokryta okolica Baku 
posiada 200 zakładów oczyszczania nafty 
(rafineryj).

Nafta kaukaska różni się od amerykań
skiej i pod względem zawartości oleju świe
tlnego stoi niżój od tój ostatniej. Gdy ame
rykańska ropa zawiera 70 do 75% n»fty> 
służącej do oświetlania, kaukaska natomiast 
ma jój tylko 27%. Lecz nie zapominajmy, 
że reszta nie jest bezużyteczna: przeważna

część cięższych produktów używa się na 
smary, lotniejsze części (lecz jeszcze ciekłe) 
znajdują liczne zastosowania w przemyśle, 
jako rospuszczalniki, do wywabiania plam 
i t. p. Sto litrów surowój nafty kaukaskiój 
dają przez dystylacyją: 1 litr benzyny, 3 ga- 
zoliny, 27 właściwój nafty, 44 olejów waze- 
linowych (smary), 14 ciekłych materyj, słu
żących do opalania, a wreszcie 10 litrów po
nosi się straty.

Nie potrzebuję chyba dodawać, że prócz 
panoramy wystawiono tu widoki najroz
maitszych oddzielnych części rafineryi, wszy
stkie przyrządy używane w rafiueryi, mo
dele statków i wagonów, przewożących na
ftę i t. d. Zresztą nietylko wyłącznie K au
kaz i Amerykę tu uwzględniono. Hiszpa- 
nija, Austro-Węgry, Galicyja również po
minięte nie zostały.

W  związku z tą wystawą znajdują się, 
jak już wspomniałem, wszystkie zastosowa
nia nafty. Setki rozmaitych systemów lamp 
oraz różne przyrządy opalane naftą, a co 
najciekawsza, cały szereg przyrządów, po
myślanych dla wyzyskania na dużą skalę 
pozostałości po dystylacyi nafty do ogrze
wania maszyn parowych np. na okrętach 
lub lokomotywach. Te odpadki naftowe 
(resztki) okazują się doskonałym materyj a - 
łem opałowym. Jedna tonna wydaje tę sa
rnę ilość ciepła, co dwie tonny węgla, kosz
tuje 30 do 40 razy mniój, a zajmuje o poło
wę mnićj miejsca. Takie zalety dostatecznie 
na korzyść ich przemawiają.

Gaz świetlny, pomimo silnej konkurencyi 
światła elektrycznego, coraz bardziój wosta- 
tniem dziesięcioleciu się upowszechnia. Oto 
kilka cyfr ze statystyki francuskiój. W  ro
ku 1878 całkowita produkcyja gazu we 
Francyi wynosiła 430 700000 m3, w roku 
zaś 1888 wzrosła do 628 milijonów. W  ro
ku 1878 miast francuskich, oświetlonych ga
zem, było 687, w dziesięć lat późnićj 1001. 
Wreszcie, gdy w roku 1878 z oświetlenia 
gazowego korzystało we Francyi 9943400 
mieszkańców, obecnie korzysta zeń około 
13 milijonów. A przytem zakres zastoso
wań gazu wciąż się rosszerza. Dziś już na 
wielką skalę używa go się jako materyjału 
opałowego, w dużych nawet kuchniach. Mo
tory gazowe coraz bardziój wywalczają so
bie w drobnym zwłaszcza przemyśle prawo
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obywatelstwa. Jednocześnie w parze z tem 
idzie udoskonalanie na drodze możliwie ta
niego i jednocześnie dostatecznie silnego 
oświetlania. Dość wspomnieć o lampach 
Wenhama z jednój strony, a z drugiój o t. 
zw. żarowych lampach Auera, które znów 
starają się efektem zbliżać do światła elek
trycznego.

Niezmiernie ciekawym w pawilonie ga
zowym jest zbiór historyczny lamp nietylko 
gazowych, począwszy od najprostszego olej
nego świecznika starożytnych Rzymian, a 
kończąc na najwspanialszych współczes
nych żyrandolach. Nietylko formy zewnę
trzne, lecz i wewnętrzny mechanizm, mają
cy za zadanie jużto regulować dopływ ma- 
teryjału świetlnego, już też powiększać efekt 
świetlny, lub sprowadzać tak ważne pod 
względem higijenicznym całkowite spala
nie, można tu doskonale obejrzeć w rozw o
ju  powolnym, lecz stałym.

Historyją wprowadzenia w ogólne użycie 
gazu świetlnego przypomina nam umiesz
czony w pałacyku pomnik Filipa Lebona 
który w roku 1801 poraź pierwszy oświetlił 
dom swój i ogród gazem, otrzymanym przez 
ogrzewanie drzewa. Przed Lebonem wszak
że już pierwsze próby na tem polu z po
myślnym skutkiem wykonywał anglik M ur
doch.

Zasada oświetlenia gazowego jest, wła
ściwie mówiąc, zupełnie ta sama, co i zasada 
wszelkiego innego oświetlania (świece, ole
je, nafta) •— oczywiście z wyjątkiem świa
tła elektrycznego — gdyż właściwie każdy 
m ateryjał oświetlający świeci tylko wsku
tek tego, że pod wpływem ciepła wydziela 
z siebie odpowiednie gazy palne. Oświe
tlanie przeto olejami, woskiem, parafiną lub 
kwasem stearynowym różni się właściwie 
od oświetlania gazem tylko tem, że w osta
tnim wypadku gaz wcześniój już wydoby
liśmy, gdy w tamtych jednocześnie z oświe
tlaniem gaz fabrykujemy. Pod tym więc 
względem możnaby odkrycie gazu świetl
nego i wprowadzenie go w użycie nazwać 
nie postępem, lecz cofaniem się i wygłosić 
następujący znany paradoks: „Gdyby gaz 
był pierwotnym materyjałem świetlnym 
i gdyby po nim dopiero wynaleziono lampy 
i świece, w których zawiłe operacyje fabryk 
gazowych dokonywają się w sposób prosty

bez wszelkiego nadzoru, to bezwątpienia 
wynalazek ten zaliczonoby do największych 
tryjumfów inteligiencyi ludzkićj”. Rzeczy
wiście wszakże błąd w podobnem rozumo
waniu natychmiast dostrzeżemy, gdy zwa
żymy, że przecie w gazowniach naszych nie 
z materyjału świec lub olejów świetlnych 
gaz otrzymujemy, lecz z węgla, drzewa, 
torfu, odpadków fabrycznych i t. p., których 
bespośrednio za materyjały świetlne uży
wać nie możemy. Postęp zaś, dokonany 
przez odkrycie gazu świetlnego, jeszcze bar- 
dziój zyskuje na doniosłości, gdy pomyśli
my, ile nowych przedtem nieznanych po
mysłów fabrycznych dystylacyja węgla 
i drzewa za sobą pociągnęła. Dawniejsze 
produkty uboczne fabrykacyi gazu (koks, 
woda amonijakalna, smoła i liczne, z niój 
przerabiane przetwory) dziś prawie na d ru 
gi plan usunęły sam gaz świetlny.

Wszystkie przetwory ze smoły z węgla 
kamiennego, zwłaszcza ogromny szereg 
przepysznych barwników, dopełniają wy
stawy francuskich towarzystw gazowych.

Poza pawilonem gazowym w innych czę
ściach wystawy trudno gaz dojrzeć. Na 
placu wystawy towarzystwa gazowe wywal
czyły sobie pozwolenie oświetlenia kopuły 
głównego pawilonu (dóme central), wieży 
Eiffla i pałacu Trocadero. Na kopule umie
szczono 3800 lamp gazowych, na wieży 
4000. Lecz trzeba przyznać, że oświetlenie 
to przyćmione jest w bardzo znacznym sto
pniu przez światło elektryczne, które ze
wsząd pełnemi bije promieniami. Pałac 
Trocadero jedynie nieźle od czasu do czasu 
bywa iluminowany, ale też wówczas pali 
się nie mniój, jak  59 662 lamp gazowych. 
W idać więc doskonale, że co się tyczy efek
townego i silnego oświetlania wielkich prze
strzeni gaz stanowczo przez elektryczność 
zwyciężonym już został. Lecz z drugiój 
strony, w rozmaitych częściach wystawy, 
przeważnie do poruszania dynamomaszyn 
zużywa się gaz w odpowiednich motorach, 
przedstawiających razem siłę około 500 ko
ni parowych.

O świetle elektrycznem niewiele pozosta
je mi do powiedzenia.

Całkowite oświetlenie elektryczne na wy
stawie rosporządza siłą mechaniczną około 
4000 koni parowych, z których na sam tyl
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ko pawilon maszyn przypada 800. Tu też 
światło elektryczne najprzednićj się popi
suje. W  pawilonie tym powierzchnia, jaką. 
oświetlić wypadało, wynosi do 77000 m2, 
t. j. blisko 8 hektarów. Natężenie światła 
elektrycznego na ca łój wystawie wynosi nie 
mniój, jak 176680 jednostek świetlnych 
Carcella. A  do zwykłych lamp przybywa
ją  tak wspaniałe efekty jak wodotryski 
i silne projektory na szczycie wieży Eiffla, 
które odpowiednio skierowywane, rzucają 
jasne snopy światła daleko poza granice 
wystawy, a nawet poza mury miasta.

Maksymilijan Flaum.

SPRAWOZDANIE.

Majewski E. S ł o w n i k  n a z w i s k  z o o l o g i c z 
n y c h  i b o t a n i c z n y c h  p o l s k i c h  etc.... Ze
szyt 1, tomu I, W arszawa, 1889. Nakładem p re 
num eratorów , 4-o, str. XL i 8.

Ten pierwszy zeszyt zawiera: przedmowę, spisy 
dzieł, autorów i lite ra tu ry  obcej, co wszystko zaj
muje pięć arkuszy druku, tak, że samego słowni
ka, polsko-łacińskiego, jest dopiero arkusz.

Z długiej przedm owy kró tk i sens taki, że sło
wnik nie daje wszgdzie przy polskim w yrazie n a 
zwy naukowej łacińskiej, dziś używ anej, tylko po
daje ją  tam , gdzie już i dzieła, z których czerpał, 
ją  podają. W innych razach, a zatem od w. XV 
włącznie aż do r. 1777, podaje współczesną nazwę 
łacińską, która je s t dziś dla powszechności, a nawet 
nieraz i dla specyjalistów niezrozum iała.

W prawdzie autor zaznacza to wyraźnie w przed
mowie, mówiąc: że daje tylko „pół-surowy“ mate- 
ryjał, k tó ry  ma być podstawą dla grona specyjali
stów do obrobienia go naukowo. W  takim  jednak 
razie n ie  należało na ty tu le pisać ,,z synonimami 
naukowemi łacińskiem i11, a jak  wykażę poniżej, wy
dawanie drugiego tomu łacińsko - polskiego trac i 
zupełnie racyją bytu.

Zapewnia zaś autor, że jego dzieło jest skarb
cem: „zawierającym wszystkie niem al istniejące 
w piśm iennictw ie naszym nazwy, niewyłączając 
najstarszych i najrzadszych11; że jego słownik 
„znajdując się na biurku przyrodnika, czy języko
znawcy zastąpi mu w kwestyi mianownictwa n a j
kompletniejszą bib lijo tekę“. Zapewnia również, że 
przy każdym  nazwisku podaje: „spis wszystkich 
autorów, którzy tej nazwy w tem  samem znacze
niu używali11, co znów pozwala kierować się przy

wyborze nazwy „liczebną przewagą, jak i powagą 
pisarzy1' i o każdem nazwisku ,,w ciągu paru m i
nut, bliższych szczegółów zasięgnąć, a w razie wąt
pliwości lub potrzeby, każde pytanie łatwo u ź ró 
dła spraw dzić'1.

Przystępując do rozbioru zaznaczam , że jako 
botanik mogę i będę mówił tylko o nazwach ro
ślinnych.

Zaczynając od spisu dzieł i broszur, z których 
autor czerpał swój m ateryjał, powiem, że wogóle 
jest on dość obfity, ale jeżeli zamiarem autora by
ło — jak  powiedział chełpliw ie w przedmowie — 
zebrać wszystkie niem al istniejące nazwy, to  w ta 
kim razie ten  zbiór jest zaledwo fundamentem 
i w najlepszym razie zawiera bodaj szóstą lub dzie
siątą naw et częśc tego, co należało uwzględnić. 
Całe działy lite ra tu ry  są zupełnie pominięte. Że
by przytoczyć jeden  przykład, skarży się autor na 
brak nazw ludowych, a nie zajrzał ani do pieśni 
ludowych, ani do tak już obStej literatury  etno
graficznej ziemi naszej, jej spis byłby może dłuż
szy od całej listy autora.

Ale w słowniku najważniejszą rzeczą jes t su
m ienne opracowanie m ateryjału, k tóry  się do nie
go wciągnęło, bo każdy późniejszy pracownik ła 
two może rzecz dopełnić, jeżeli się przekona, że 
praca  poprzednika jest sumienna. Chcąc to  spra
wdzić, wzięłem 15 najw ażniejszych autorów, n a tu 
raln ie  spomiędzy tych, k tórych dzieła p. M. — j ak 
zapewnia — opracował i porównałem ich inw en
tarz z tem, co autor na pierwszym arkuszu swego 
słownika podał. .Rezultat okazał się fatalny, a po
nieważ gołosłowne tw ierdzenia mało znaczą, p rze
to  podaję listę, wyjętą tylko z tych 15 źródeł, 
nazw roślin, opuszczonych przez autora, oraz nazw 
z opuszczonemi cytatami; pierwsze poprzedzam  ta 
kim znakiem *.

*Aaronowa b roda—Linde *).
*Acatia—Urzęd.

Adonis—Sł. akad.
*Afrykański karczoch -  Sł. akad.
*A frykanki—Cz. 4.
A garyk—już Syreń. a prócz tego: Knap., W oron., 

L inde i Sł. akad.
*Agallochon—Low.
*Agier—Linde.
*Agnus Castus—Kresc.
*Agrestnica—Sł. akad.
*Ahovai—Cz. 4 (w regestrze Achoyai).
A jaks—Cz. 2.

*Akacyja do Caragana—St. Jun., KI.
*Akaeyja różowa—Sł. akad.
*Akacyja żółta—Cz. 6, Sł. akad.

A kant—już L inde oraz Sł. ak.
Aksamitek—Cz. 4.
A ksam itow iec—Cz. 2.

*Alatera drzewko—Knap., Woron., Linde.

') Używam tych samych skróceń Co autor sło
wnika.
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Alki—już u Fal.
♦Aloe—Urzęd., Knap., L inde.
♦Aloe drzew ko—Knap., W oron.
♦Aloe ziele—Knap.

A lona—Cz. 2.
A m arant—już KI.

♦Am bra ziele—Knap.
A m inek—już Sien.

♦Aminek km in b ia ły —W oron.
♦Aminek polski—Syreń., Knap., W oron.
♦Ammi—Urzęd.
*Ammoniacum—Urzęd.
♦Ammoniak—Syreń.
♦Amonek do Ammonium —Cz. 2.

Amonek do Sison—KI.
*A m oniacznik—Cz. 4.
♦Amoniakowe drzewko—Knap.
♦A nacardus—Urzęd.

Ananas do A nanassa—Cz. 2.
♦Anemon—SI. akad.
♦♦Anemona—Sł. akad. dwa razy bo dla dwu ró 

żnych roślin.
Angielski korzeń—KI.
Angielski trank—już Sien.
Angielskie ziele — podano: ,.powszechnie“ d la

czego cytaty  z lite ra tu ry  opuszczone? Kiedyż n a 
zwa i rzecz wchodzą, w  użycie?

♦Anielski tr a n k —Sien., Knap , W oron. 
♦A nguryja—Sł. akad.
*Anyż gw iaździsty—Linde.
♦Anyż indy jsk i—Linde.
*Anyż k ram ny—K n ap , W oroi.
*Anyż ogrodowy—KI.

Anyż polny—Knap., Linde.
♦Apelcyny—KI.
♦Apfelzyn—Cz. 5.
♦Apocym um—KI.

A prak—KI.
*A prykoza—KI., Sł. akad.
*Aquilegia—Urzęd.
A rcydzięgiel—Cz. 4.

*A rm oniacum —Urzęd.
♦Arm oniak — Syreń.

A rno ta—Cz. 5.
♦Aron—Sł. akad.
♦Artemizja—Sf. akad.
♦Arfodyla— Sł. akad.
A ste r—KL, Jun.

♦A ttalja—Sł. akad.
♦A xam itek—KI. Jund .
♦Azalea—Sł. akad.
♦Baba—Lind.
♦B abarka—Cz. 5.
„Babi gnó j—C rithm um  ąu a rtu m  Sł. akad .“ tak 

stoi u pana M. Tym czasem  Sł. akad. w ziął n a 
zwę od Lindego, który cytuje: „Syreń. 1138“, tym  
razem mylnie, bo u Syreńskiego je s t czw arte 
Crithmum, ale on je  nazyw a sierpnikiem ! Jestto  
więc prosta pom yłka Lindego, a  au tor zam iast ją  
sprostować, podaje w odsyłaczu czem je s t to, co 
nie istnieje! Ta cy ta ta  je s t fatalna, bo zdaje się

przem aw iać za tem , że autor nie m iał Syreńskie
go w ręku.

♦Babi m ur—Schnee., Sien., Knap., W oron.
B abi kęs, a nie kąs, tak  przynajm niej AW., 

Sł. akad. jeżeli w Encyklop. inaczej, to osobny 
wyraz.

Babia Sot)7ta—już Schnee., Sien.
Babie zęby—Knap., W oron., KL, L inde.
Babikrów ka — dla Polygonatum  i dla F icaria 

w obu razach oytowano AW., tym czasem ten  au
to r  odsyła w jednym  razie do Bibl., w drugim  (Po
lygonatum ) cytuje w części polskiej S. (to znaczy 
Siennik), a  w łacińskiej Sp. (Spiczyński), a obie 
te  cytaty  W agi są, fałszywe, bo poraź pierwszy 
nazwa w ystępuje u Syreńskiego, a pow tarza ją  
i L inde. Ten fakt jeszcze fatalniejszy dla słowni
ka, niż ów z Crithm um . N aprzód p. M. podał ów 
artyku ł cytow any przez W agę „Bibi.“ jako w cią
gnięty do słownika, a przecież go nie zacytował, 
przekonałem  się też, że co było można to z niego 
opuszczono, bo opuszczono wszystko w pierwszym 
arkuszu słownika. N astępnie, gdyby p. M. by ł obrobił 
Spiczyńskiego i Siennika, byłby się przekonał, że 
cy ta ty  W agi są fałszywe, gdyby obrobił Syreń
skiego i Lindego, którego dwie edycyje, jako opra
cowane, wciąga w swą listę, znalazłby pierwsze 
i prawdziwe źródło podanej nazwy. W idocznie obu 
nie obrobił.

♦Babka czerw ona—Sien.
B abka kosm ata—już Low. skąd pow tórzył w 354 

la t potem cytow any Rf!
♦Babka szeroka—Sien.
Babka wodna —Schneeb.
Badyl— Cz. 3.
B adyan—Cz. 4.

♦Bagienko żółte—Cz.
Bagnisko—już u  Fal., stąd nazwa o 4 wieki 

starożytniejsza!
„Bagno=Zioza W łod.“ -tym czasem  W łodek wziął 

rzecz z Knapskiego, który  pisze: „Bagno drzewo, 
Łoza, Łozina, idem aliquibus Złotowierzb, Iw a“ 
półtora  w ieku przedtem!

Bagnówka—KI.
♦Bakun a nie B akuń—KI. Jun . Cz. 3 Sł. akad.
*Balsam do Balsamus co je s t M entha Crispa Low. 

wyd. pierwsze.
♦Balsam do Clusia—Sł. akad.
*Balsam drzewko—Knap. W oron.
♦Balsam kosztow ny—Sien.
B alsam ina—KI. Cz. 5.

♦Balsam iny—KI.
Balsam ka—Knap., L inde., Cz. 3.

♦Balsamowa topola—Sł. akad.
♦Balsamowe drzewo—KI.

Balsamowe jab łk o —już KI.
B ałw ian—Cz. 5.
B anan—Cz. 2.

♦Bania d ługa—Sien.
♦Bania ok rąg ła—Sien.
♦Bania po lna—Sien.
♦Bania zam orska—Sien., Knap.
♦Banie cudzoziem skie—Syreń.
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*Banie indyjskie—Syreń.
* lianie swojskie—Syreń.
*Banilija—Linde,
W ypada z tego spisu, że na jeden  arkusz druku 

opuszczono nazw i cy ta t z 15-tu autorów masę, 
a mianowicie:

Z wieku XVI.

Pierwsze wydanie Łowicza (1532) opuszczeń—1; 
drugie wyd. Low. (1537) — 2; Falim irz (1534)— 2; 
Krescentyn (1519) — 1; Schneeberger (1557) — 3; 
Siennik (1568) — 12; Urzędów (1595.) — 7; ra 
zem 28.

Z wieku XVII.

Syreński (1613) — 7; Knapski (1643) — 17; ra 
zem 24.

Z wieku XVIII.

Woronowski (1769) — 10; Kluk — 16; St. Jun- 
dzilł (1791) — 1; J. Jun. (1830) — 3; razem  30.

Z wieku XIX.

Linde (1807, 1854) — 15; Czerwiakowski (1810 
seg.) — 22; Słow. akad, (1861) — 21; razem  58.

Daje to w sumie opuszczonych cytat 140, a opu
szczonych całkiem nazw 70, a przecież wziąłem tylko 
15-tu autorów. Czy lepiej z innymi? to wiem, że, 
gdziem tylko zajrzał, znalazłem opuszczenia. Cytuje 
p. M. Helwinga, a nie podał z niego żadnej nazwy, 
naw et W aga nie jes t od tego wolny. Cóż sądzić 
o takiej pracy? Nacóżto podawać w spisie opra
cowanych dzieł 3 w ydania Knapskiego, skoro sig 
do żadnego nie zajrzało? naco Woronowskiego, je
żeli nie został w ciągnięty, naco obie edycyje L in
dego, skoro żadna n ie jest cytowana? ] Już to, co 
tu  podałem daje taki stosunek, że na każde pięć 
nazw, tylko z owych 15 autorów, przeszło jedna 
jest opuszczona *). Cóżby to dopiero było, gdyby 
zestawić rzetelnie całą literaturg. Że pan M. nie 
korzystał z Knapskiego, W oronowskiego, Lindego, 
to oczywista, ale jak im  sposobem ze słownika wi
leńskiego opuścił 21 nazw! chociaż to był jedyny 
z cytowanych słowników, do którego zajrzał. Zda
je sig, że z XVI w. żadnego też au tora  sam nie 
opracował, tylko b ra ł cy ta ty  z drugiej rgki. Czy 
zajrzał do Syreńskiego? zdaje sig że nie, bo go tak 
zdradzają owe cytaty: c rithm um  ąuartum , babi- 
krówka, oraz siedem innych opuszczeń. Układa
jąc  słownik, „który  m a zastąpić każdemu biblijo- 
tekę“, tak  sig nie robi.

A przytem  co w tym  spisie znaczą takie rzeczy:
,,Agrest — Vinum agreste11, to  jest sok z jagód 

wyciśnigty!

i) Przy takim  układzie słownika, w którym  ter- 
m inologija L indego nie je s t ujednostajniona, trz e 
ba studyjować, ile  nazw je s t faktycznie podanych, 
zdaje m i sig, że w tym  pierw szym  arkuszu jest ro 
ślinnych 301. A że, z 15 źródeł, opuszczono nazw 
70, to  daje stosunek wyrazów podanych do opn- 
szczonych, jak  100 : 23,2.

„Badiaga“ zaliczona także do roślin, która, cho
ciaż cytowana przez W yżyckiego, jest przecież 
zwierzgciem.

„Amiant. Linum  catharticum  Hg KI. Jun .“ uczo
no mnie, że am iantem  nazywają się włókna m ine
rału zwanego azbestem, skądże au to r dokompono- 
wał cytaty?

Zobaczmy teraz, jak p. M. podaje cytaty. W przed
mowie obiecuje nam autor, że każdy ze słownika 
bgdzie mógł, w razie wątpliwości lub potrzeby, 
każde podanie łatwo sprawdzić, tymczasem cytuje 
dzieła bez podania stron. W  jakim że słowniku ro 
bi ktoś coś podobnego? żeby przekonać autora, jak  
to niełatwo wyszukiwać podań z dzieła, którego 
strona nie zacytowana i mój wykaz błędów poda
łem jego wzorem. Będzie m iał próbkę, ile się nato 
czasu trac i, jeże li wyraz je s t w regestrze, bo jeżeli 
go tam  niem a, a podany tylko w tekście, to trze
ba cały tom wertować!

Nietylko dzieła są cytow ane bez koniecznej ści
słości, ale i przytaczane bezładnie. W eźm y np. 
wyraz bakuń, do którego au tor podał takie cyta
ty: ,A W —HRW—K l.- J u n d —Cz. 3 -1791  — Dem- 
bosz— Wyżyć—Sł. akad.—Botanika Łom.—K. Maj“. 
Oczywiście żadnego w tem  alfabetycznego porząd
ku, a jeżeli zam iast dzieł podstawimy daty, to 
otrzym am y następujące lata: 1848—1871—1786— 
1830-1859-1791—1845—1861—1875—1877. To jest 
poprostu bezład, którego sig w żadnym słowniku 
nie spotyka.

Przytem brak  ścisłości powszechny. Autor, któ
ry  sig skarży, że nie ma prawie nic nazw ludowych 
odważa sig przecież pisać pod agrest—„lud powsze- 
chnie1' co jest fałszem, lud mówi często angryst, 
albo angrest, ale prócz tych latynizmów zachował 
i  inne staropolskie nazwy.

Kto się bierze do słownika, powinien być w pra
cy swojej systematyczny, dokładny, skrupulatny 
i nic na domysł nie mówić.

A teraz dopiero o układzie samego dzieła. Ma
ją  być dwa tom y jeden polsko-łaciński, drugi ła- 
cińsko-polski.

W  polsko-łaeińskim podaje autor przy nazwach 
z przed r. 1777 term inologiją łacińską dziś niezro
zumiałą, ale obiecuje podać skorowidze, które u ła 
tw ią ich  zrozumienie każdemu. Jeżeli rzeczywi
ście takie poda, to  dlaczegóż sam z nich nie ko 
rzystał i nie dopełnił obietnicy danej na  tytule, 
że synonimy łacińskie są naukowe. Ale rozum ie
my, że niebędąc specyjalistą, trudno tem u zada
niu podołać. To jednak, że i nazwy po r . 1777 
m ają różne synonimy łacińskie tak , ja k  je  autor 
in crudo znajdow ał w cytowanych dziełach, to jest 
już nie do darow ania, bo przecież m ożna było 
wziąć jakiś N om enclator lub F lorę i z ich pom o
cą wszystko sprowadzić do jednego mianownika. 
Ponieważ zaś autor tego nie zrobił, to  skutek te 
go wszystkiego będzie tak i, że tom drugi będzie 
tylko olbrzymim spisem alfabetycznym  naukowych 
i nienaukowych nazw łacińskich z odpowiedniemi, 
a niekiedy i nieodpow iedniem i w yrazam i polskie- 
mi. Bo, żeby dać jeden przykład: to co au to r pod
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jednym  w yrazem  Bania cytuje do C ucurbita, to  
odnosi Big do trzech gatunków  różnych roślin, 
z których jedna należy do rodzaju Lagenaria! sto
sownie do czasu z którego cy ta ty  pochodzą.

W  drugim więc tom ie nigdzie polskie nazwy, dla 
tej samej rośliny, nie będą, zebrane razem pod j e 
dną, nazwą, łacińską. Jakże teraz  w ybierać jednę 
z nich, kiedy sig nie wie w ilu m iejscach, trze- 
baby jej szukać, a w dodatku w każdem  miejscu, 
jakem  to wykazał na przykładzie w yrazu bakuń, 
trzeba osobnych studyjów, żeby wyaaleśó, k tó ry  
z cytow anych autorów jes t najdaw niejszym . Cóż 
wobec tego stanu rzeczy znaczy owa obietnica, że 
będzie można łatwo w ybierać m iędzy nazwami tej 
samej rośliny, k ieru jąc się powaga lub przewagą l i 
czebną pisarzy?

Mojem zdaniem, au tor n ie  dotrzym ał p rzy  opra
cowaniu słownika żadnej z obietnic, którem i tak  
hojnie i szumnie szafował w przedmowie.

Oczywiście, że w dalszym ciągu należy dopełnić 
(przed drukiem ) braki cytat, uporządkow ać je  chro
nologicznie, podać wszędzie strony cytow anych 
dzieł i ustalić chociażby tylko nom enklaturę Lin- 
nego zapomocą Steudla, czy innej książki, przede- 
wszystkiem zaś podać rzetelną listę tego, co z p ie r
wszej ręki, w prost ze źródła, zostało wciągnięto 
do słownika. Jeżeli zaś au to r nie je s t w stanie 
starej term inologii łacińskiej sprowadzić do nowej, 
to nie widzę celu wydawania drugiego tom u, ła- 
cińsko-polskiego.

Józef Rostafiński.

P o s i e d z e n i e  t r z y n a s t e  K o m i s y i  t e o 
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a  u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 3 P aździe r
nika 1889 roku, o godzinie 8 wieczorem, w loka
lu Towarzystw a, Chm ielna N r 14.

1. P rotokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. D r Pruszyński m ów ił o związkach uram ido- 
wych. Pod nazw ą związków uram idow ych znane 
są w chem ii organicznej pochodne m ocznika, k tó 
re  w dwojaki sposób o trzym ać m ożna syn te tycz
nie: 1) przez dodanie kw asu cyjannego do grupy 
amidowej, 2) przez działanie zw. am idowych na to 
piący się mocznik. U ram il np., t, j . am idom alo - 
nilo-mocznik i pod w pływ em  kwasu cyjannego 
(CNHO) w rosczynie alkalicznym  i przy ogrzaniu 
z 3 —4 częściami m ocznika przy  tem pera tu rze  130 
do 140° zamienia się na kwas pseudomoczowy. Zw. 
uram idowe tworzyć się m ogą w ustro ju  po w pro
wadzeniu niektórych c iał amidowych. O. Schul- 
t?en karm iąc psy sarkozyną otrzym ał u rasarkozy-

nę. Salkowski przekonał się, podając psu i czło
wiekowi wielkie ilości tauryny , że część tego c ia
ła uchodzi z organizm u niezm ieniona, część zaś 
w ydziela się w połączeniu z cząsteczką kwasu cy
jannego, jako kwas uram idoizetyjonowy. Bleder- 
m an po w prowadzenin tyrozyny do ustroju,, o trzy 
m ał w moczu kw. urooksyfenyloam idopropijonowy. 
Salkowski nakoniec dowiódł, że kwas metaamido- 
benzoesowy opuszcza ustrój jako ciało uramidowe.

Do tych czterech związków uram idow ych, które 
tw orzą się w ustroju, należy dodać dwa nowe 
związki, kwas (o) uram idosalicylowy i (m) uram i- 
dosalicylowy (ostatni z jedną  cząsteczką wody kry- 
stalizacyi), które o trzym ał d r Pruszyński w p raco 
wni prof. Nenckiego w B ernie, po wprowadzeniu 
do żołądka rostworów wodnych kwasów orto- i me- 
taam idosalicy low ych . Zastanaw iając się nad spo
sobem tw orzenia się tych  związków w ustroju, d r 
P. dochodzi do przekonania, że nie mogą one po
wstać ani przez dodanie grupy  cyjannej, ani z go
towego mocznika, lecz według wszelkiego praw do
podobieństw a są one rezultatem  syntezy kwasu 
karbam inowego i jego  soli z ciałam i amidowem i, 
zaw ierającem i grupę tłuszczow ą lub arom atyczną 
przy  odszczepieniu jednej cząsteczki wody. Obec
ność kwasu karbam inowego we krw i psa doświad
czalnie stwierdzoną została przez D rechsla a z soli 
amonowej tego kwasu pod wpływem szybkiej zmia
ny prądu elektrycznego został otrzym any mocznik, 
który , jako  najprostszy uram id, może służyć za 
prototyp tw orzenia się związków uramidowych.

3. Dr 0. Bujwid pokazyw ał doświadczalnie, w ja 
ki sposób prow adzą się badania wody z rzeki W i
sły, oraz ze studzień w arszawskich, pod względem 
chem icznym  i bakteryjologicznym . W ykazywał 
wobec zebranych członkow, w próbkach wody stu
dziennej, obecność kwasu azotawego, oraz ch lor
ków, a nadto  kolonije bakteryj, wyhodowanych 
z wód wspomnianych.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

KRONIKA NAUKOWA.

FIZYKA.

— Fonograf jako akumetr. P. Liohtwitz zwraca 
uwagę, że fonograf Edisona daje lekarzom dobrą 
sposobność oceny siły słuchu, tak  jak  okuliści po
sługują się optom etrarai. Fonograf bowiem od 
tw arza wszelkie dźwięki i szmery tak , że je  ucho 
norm alne dobrze może słyszeć, a zwłaszcza mowę 
ludzką, ze wszelkiemi jej odcieniami. Można więc 
zapomocą fonografu ułożyć szereg fonogramów, któ- 
reby stanow iły ,,skalę akum etryczną11 na wzór skali 
optom etrycznej okulistów. Na fonogram ach tych 
wypisane być mogą samogłoski, spółgłoski, zgłoski,
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wyrazy i zdania, różnego natężenia i różnej Jwar- 
tości akustycznej; fonogram y mogą też zawierać 
całą skalg tonów muzycznych. Fonograf je s t nad
to źródłem  stałem  dźwięków, wypisane bowiem na 
fonogramie w yrazy odtw arza zawsze z jednaką, si
łą; daje więc możność porów nyw ania bystrości słu 
chu u różnych chorych, albo u jednego i tegoż 
samego chorego w różnych czasach. Chory, opa
trzony w trąbkę akustyczny fonografu, wysłuchuje 
kolejno różne fonogramy, dające dźwięki coraz 
słabsze; w ten sposób schodzi się w skali akume- 
trycznej dopóki nie napotyka się fonogramu, k tó 
rego chory już nie słyszy, a w taki sposób ozna
cza się łatwo granicę siły jego słuchu. (Comptes 
rendus).

4 T. R.

ZOOLOGIJA.

—  Wpływ zimna na trychiny. W roku 1882'oka- 
zali pp. Bouley i Gibier, że trych iny  nie mogą, się 
oprzeć działaniu zim na i giną, po wystawieniu przez 
godzinę na tem peraturę, wynoszącą kilka stopni 
niżej zera. Do badań swych używali wszakże wte
dy szynki solonej m ięszaniną soli morskiej i sale
try ; zachodziło więc pytan ie , czy żywotność try- 
chin nie ulegała już osłabieniu przez zetknięcie 
z tem i solami. Dlatego obecnie p. Gibier prze
prow adził nowe poszukiwania nad świeżem m ię
sem wieprzowem, silnie dotkniętem  trychinam i. 
Już zgóry uderzył go fakt, że trych iny  po wyj
ściu ze swych cyst okazywały ruchy żywsze, ani
żeli w mięsie solonem; a gdy następnie drobne ka
wałki mięśni wystaw ił przez dwie godziny na tem 
peraturę od —20° do —25°, to po następnem ich 
rozgrzaniu badanie mikroskopowe okazało, że try 
chiny nic zgoła ze swej żywotności nie u traciły  
i poruszały się podobnież, jak  przed oziębieniem. 
W ypada stąd, że samo obniżenie tem peratury  do 
—25° przez dwie godziny nie w ystarcza do uzdro
w ienia mięsa świeżego, zarażonego trychinam i. 
(Comptes rendus).

A.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Ulewa. O niezwykłej w tym  czasie ulewie, 
p. Jakubowski, k ieru jący  stacyją meteorologiczną 
w Żytyniu, pod Równem, w gub. Wołyńskiej, do 
nosi nam  co następuje;

,,Dnia 3 b. m. deszcz padał całą dobę bez p rzer
wy; opad wynosił 98,2 m ilim etra. N ajgw ałtow niej
szy był pomiędzy godz. 8*/2 i 11 wieczorem z to
warzyszeniem w stronie południowej błyskawic 
bez grzmotów. B arom etr w przecięciu z całego 
dnia wynosił 741,4 mm\ temperatura średnia 15° C.

W iatr średniej |s iły  południowo-wschodni i wscho
dni".

„W dniu 4 deszcz padał także praw ie ciągle, 
lecz mniej gwałtowny, opad jednak  wyniósł jesz
cze 32,3 mm“.

—  Kolej żelazna w Kongo. W d. 10 Października 
r. b mają wyjechać do Kongo na pokładzie steam eru 
„Laulaba” czterej inżynierowie belgijscy pod roska- 
zami głównego inżyniera p. W authier. Do wyprawy 
tej będzie dodany jeden lekarz, dwu konduktorów 
i kilku wprawnych robotników. W ysyła ich kom- 
panija kolei Kongo w tym  celu, aby rospo- 
częli część robót pomiędzy Matade a Palaballa. 
Będzie to najtrudniejsza część drogi, której każdy 
kilom etr ma kosztować 101 269 fr. W ydatek ten 
obejm uje już koszty niwelacyi, budowy mostów, 
mostków, wodociągów, dróg i nasypów. Zato kilo
m etr w drugiej części linii będzie kosztował tylko 
34400 fr.

Długość całej linii od Matade do Leopoldville ma 
wynosić wszystkiego 435 kilometrów. Matade, m ie
ścina nad brzegiem rz. Kongo, zdaje się, że z na tu 
ry  rzeczy je s t przeznaczona do stania się wielkim 
punktem handlowym, tu  bowiem parowce morskie, 
robiące 9 węzłów na godzinę, jeszcze dochodzą. Ma
tade obecnie dostało wielki steam er transatlantycki 
o 2500 tonnach. Nic więc dziwnego, że teraz my
ślą o połączeniu conaj prędzej tego ważnego punktu 
z Leopoldyillem. (La Geographie, 44).

— Stowarzyszenie przyrodników i lekarzy niemiec
kich. Doroczne zjazdy przyrodników  i lekarzy nie
mieckich były dotąd zupełnie luźne, to jes t sta
nowiły zgromadzenie osób w żadne zgoła stowa
rzyszenie niezwiązanych. Ten rodzaj narad  nau
kowych uznano wszakże za niedostateczny, a na 
zjeździe tegorocznym uchwalono zawiązanie „sto
warzyszenia przyrodników i lekarzy niem ieckich11, 
mniej więcej na wzór odpowiednich stowarzyszeń 
w Anglii i we Francyi. — Członkami stowarzysze
nia być mogą jedynie osoby, pracujące naukowo 
na polu nauk przyrodniczych i medycyny; skład
ka roczna wynosi pięć m arek. Siedliskiem sto
warzyszenia je s t Lipsk, zgrom adzenia doroczne 
odbywać się wszakże będą, jak  dotąd, kolejno 
w różnych m iastach. Członkowie zarządu w ybie
rają  się na rok jeden, skarbnik  tylko i sekretarz 
jeneralny  na trzy  la ta . W roku bieżącym obra
no pierwszym prezesem Hofm anna z Berlina, d ru 
gim Bergmanna z Lipska; członkami zarządu zo
stali: Hertz, Leuckhart, W iktor Meyer, Quincke, 
Siemens i Virchow; skarbnikiem  Lampe - F ischer, 
sekretarzem  Lassar. W  roku przyszłym zjazd od
będzie się w Bremie. Nasze zjazdy przyrodnicze 
miały dotąd charak ter również luźny ja k  w Niem
czech, o nadaniu  im organizacyi ściślejszej tru- 
dnoby było wszakże myśleć,

T. R.
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— Madagaskar. Punktem  słabym , piętą, A chil
lesa w polityce kolonijalnej F rancy i, obecnie jes t 
Madagaskar. W yspa ta  choć od wieków leży w sfe
rze wpływów francuskich, dzisiaj m niej do F ra n 
cyi należy, niż przed etu laty. W łaśnie te raz  z T a- 
matawy nadchodzą rospaczliwe listy kupców fran 
cuskich, donoszące o coraz wigkszem upadaniu  
tam wpływu francuskiego. Państwo Howasów na- 
ty le je s t dziś m ocnem , że naigraw a się ze statków 
wojennych francuskich i nie obawia się wcale gnę
bić sprzymierzonych z francuzam i Sakalawów.

Za poświadczenie nieom al swojej słabości i p rzy 
znanie sig do tego, że M adagaskar jes t praw ie s tra 
cony dla F rancyi, m ożna uw ażać okoliczność, że 
w pochodzie uroczystym  narodów  kolonijalnych 
francuskich, który odbył się na  w ystaw ie P a ry 
skiej w d. 29 W rześnia, wobec prezydenta  rzeezy- 
pospolitej, p rzed rozdaniem  nagród  wystawcom, 
wszystkie kolonije b y ły  reprezentow ane, oprócz 
M adagaskaru. S. St.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .
Dr Adam Prażmowski, O istocie i znaczeniu bijulo- 

gicznem brodaw ek korzeniowych grochu.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Posiedzenie 14-e Kom. stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomo
cniczych odbędzie się we czwartek dnia 
17 Października 1889 roku, o godzinie 8-ój 
wieczorem, w lokalu Towarzystwa Ogro
dniczego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1. Odczytanie protokułu posiedzenia po

przedniego.
2. D r zool. J . Nusbaum „O segmentaoyi 

ciała i kończynach u owadów”.

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 Października 1889 r.

(ze spostrzeżeń na  stacy i m eteorologicznej przy  Muzeum Przem ysłu i Rolnictw a w W arszawie).
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B arom etr 
700 mm -j- T em peratu ra  w st. C.
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K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. Naj w. Najn.

2 49,0 47,3 43,8 11,4 15,8 16,2 17,0 11,2 90 SW ,EN,NE 0,2 W. d. mż. z wich. N W —E
3 46,8 47,7 49,6 9.8 14.6 11,4 16,4 7,4 66 sw,sw,ws 0,3 D. w nocy i w. krop. krótko
4 51,3 52,2 52,8 9,2 13,2 11,7 14,4 8,7 76 w s,w ,w 0,0 Rano mgła
5 52,8 52,4 52,8 8,6 15,5 11.0 16,2 8,1 73 w,w,sw 0,0 Raoo mgła
6 52.0 51,2 50,8 7,8 14,3 12,1 15,2 5,4 74 SW ,E,SE 0,0 Pogoda
7 49,7 48,3 44.5 11,5 16,8 13,8 17,4 10,6 79 S,SE,E 0,0 Pogoda
8 42,9 45,5 48,4 13,6 16,8 12,4 17,5 U,8 79 s,ws,sw 0,8

Średnia 49,1 12,7 77 1,8

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

P re n u m e ra to ró w 9 k tó r z y  p ra g n ą  o d b iera ć  n a d a l W sze c h św ia t, 
M ed a k cy ja  u p ra sza  o w c ze sn e  odn ow ien ie  p ren u m era ty .

T K E Ść. W ładysław  Gosiewski, napisał W ładysław  Natanson. — Salangana (Collacalia Nidifica, Gray), 
przez Jana  Sztolcm ana. — Z wycieczki w akacyjnej, napisał M aksym ilijan Flaum. — Sprawozdanie. — 
K ronika naukowa. — W iadomości bieżące. — K siążki i broszury  nadesłane do Redakcyi W szechświata.—

B uletyn m eteorologiczny.

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

^p3B0Jicn0 IJeii3ypoio. Bapmana, 29 CemaSpa 1889 r. Druk Emila SkiwSkiego, Warszawa, Chmielna JNS 26.




