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Z NOWSZYCH BADAŃ
N A D

P O R O S T A M I

Rośliny, noszące miano porostów, wszyst
kim są znane, chociaż nie pod tem samem 
nazwiskiem. Rosną one na kamieniach 
i drzewach, jakoteż na ziemi przeważnie 
piaszczystej i próchnicowej. Lud nazywa 
je  zwykle mchami, mówiąc np. o oczyszcza
niu drzew owocowych ze mchu, drzewa 
i kamienie mchem porosłe i t. d. Mchy 
właściwe spotykają się na drzewach, szcze
gólniej owocowych, daleko rzadziej niż po
rosty: osiedlają się one na nich zwykle wte
dy dopiero, kiedy porosty utworzą z prze
gniłych resztek swoich warstwę rodzajną, 
mogącą służyć za podścielisko dla mchów, 
wymagających stosunkowo więcej pożywie
nia, aniżeli porosty, które w niższych swoich 
postaciach żyć mogą na nagich zupełnie 
skałach i gładkiej korze drzew naszych la 
sów i ogrodów.

Porosty, zarówno jak i mchy, należą do 
roślin skrytokwiatowych, czyli zarodniko
wych i do oddziału tychże zwanych ple- 
chowcami (Thallophyta), od wyrazu plecha, 
t. j. płat, rzecz płaska, nie zróżnicowana 
jeszcze w żadne poszczególne narządy, bę
dące znamieniem roślin wyższych, łodygo
wych, ulistnionych, w budowie swojej da
leko wyżej posuniętych. Mchy, mianowi
cie wyższe, liściaste stanowią gromadę ro
ślin przejściową pomiędzy roślinami wyż- 
szemi, naczyniowymi, a plechowcami. Po
rosty są gromadą plechowców znacznie 
niżój stojących aniżeli mchy, nawet wątro
bowe, były one dawniej uważane za zupeł
nie odrębną gromadę roślin, zarówno różną 
od mchów, jak i grzybów i wodorostów, 
nowsze jednakże ścisłe poszukiwania znako
mitych badaczy wykazały, że w istocie rzecz 
się ma zupełnie inaczej. Ze porosty daw
niej odłączano stanowczo od innych ple
chowców, dzi wić się nie trzeba, dość jest 
tylko zwrócić baczną uwagę na ich po
wierzchowność, tak różną od innych gro
mad skrytokwiatowych, ażeby przyjść do 
tego samego przekonania. Jedne porosty 
posiadają postać dosyć złożoną, są rozgałę
zione w kształcie gęstego krzewu bez liści
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0 gałązkach okrągłych, lub płaskich jak 
wstęgi, albo nitkowatych, barwy naj roz
maitszej od szarawo-białój aż do czarnej; 
inne przedstawiają się jako drobne trąbki
1 lejki gęsto obok siebie skupione, z nie
wielu łuskowatemi liśćmi u dołu i z boków; 
inne wreszcie są gromadką listków różnie 
upostaciowanych i obok siebie ułożonych, 
albo cienką skorupą, czasem zaledwie jak  
jaki nalot widoczną, usianą tylko tu i ow
dzie małemi, innej barwy plamkami (owo
cami). Po bliższem przyjrzeniu się jednak 
spostrzeżemy u tych napozór różnych ro 
ślin tak wiele wspólnych znamion, że po- 
mięszać ich z innemi plechowcami prawie 
że nie bylibyśmy w stanie. Niektóre tylko 
wątrobowce przypominają nam swym wy
glądem porosty, lecz te posiadają znowu 
inne właściwości, po których odróżniamy 
je od porostów na pierwszy rzut oka. Było 
wielu botaników, którzy wyłącznie tylko 
poświęcali się porostom, pisali wielkie o nich 
dzieła, przeważnie układnicze (systematy
czne), a w części także i ich budowy się ty- ; 
czące, niemyśląc jednakże wcale o tem, że ] 
mogą istnieć inne plechowce nietylko po
krewne porostom, lecz tak ściśle z niemi 
związane, że oderwanie od nich tych osta
tnich byłoby niemożliwe. Ze w rzeczywi
stości może być coś podobnego nie przeszło 
nawet przez głowę znakomitym porosto- 
znawcom niemieckim, szwedzkim, włoskim, 
francuskim, angielskim i innym. Młodsza 
dopiero szkoła ścisłych badaczy wyświetliła 
prawdziwe stanowisko porostów pośród in
nych plechowców i dowiodła, że każdy po
rost składa się z dwu ustrojów zupełnie od 
siebie odrębnych, a tylko nader ściśle zwią
zanych z sobą i od lat tysięcy tak zżyłych, 
że istnienie każdego z nich odrębne i nieza
leżne nie może być poniekąd pomyślanem. 
Starsi porostoznawcy nie podzielali zapa
trywań młodszej szkoły nawet wtedy, gdy 
słuszność wyników przez młodszych dziel
nych badaczy została z różnych stron wie
lokrotnie i ostatecznie potwierdzoną.

Badaczami, którzy dokładnie poznali bu
dowę porostów byli Schwendener i de Bary. 
Oni to pierwsi wykazali w ciele porostu 
dwa odrębne pierwiastki, z których jeden 
niczem się nie różni od niższych, swobodnie 
rosnących wodorostów (glonów), drugi zaś

jest bardzo podobny do ustroju pewnych 
grzybów, a mianowicie oddziału zwanego 
woreczniakami (Aseomycetes). De Bary 
pierwszy wypowiedział przekonanie, że te 
dwa odrębne pierwiastki w ciele porostów 
nie są i nie mogą być czem innero, jak  wła
śnie wodorostami i grzybami, ściśle do sie
bie przystosowanemi i ze wspólnych źródeł 
czerpiącemi swoje pożywienie.

Później nieco kilku badaczy czyniło pró
by z hodowlą jedndj części składowej poro
stów, a mianowicie z wodorostami. Po od
dzieleniu ostrożnem wodorostu, hodowano 
go i przekonano się, że istoty te niczem się 
nie różnią od wodorostów swobodnie w wo
dzie żyjących, że tak samo dzielą się na czę
ści i rozmnażają, jak te ostatnie i że mogą 
istnieć i żyć zupełnie niezależnie, niezdra- 
dzając niczem, że zostały wyjęte z ciała po
rostu. Próby zato czynione z drugą czę
ścią składową porostów, odpowiadającą 
grzybowi ( woreczniakowi), nie udały się 
wcale.

Później jeszcze wielu botaników różnych 
narodowości czyniło drobnowidzowe hodo
wle z obu pierwiastkami ciała porostów 

■ i wyniki ich badań zgadzały się zupełnie 
i z wynikami poprzedników, tak co do wo

dorostu, jak  i grzyba. Różnice zachodziły 
| tylko co do grzyba takie, że wysiane zaro

dniki z owoców (Apothecium) porostu 
kiełkowały i wyrastały w mniej, lub więcej 
długą, słabo rozgałęzioną nitkę grzybową 
(strzępkę), która jednakże wkrótce potein 
żyć przestawała. Ażeby bardziej dodatnie 
otrzymać wyniki zaczęto wysiewać zarodni
ki porostów (t. j. narządy rozmnażania 
grzybowej części ciała porostowego) do ho
dowli, w których znajdowały się same wo
dorosty (glony) w silnym rozwoju będące, 
wyjęte z ustroju tego samego gatunku po
rostu. Otóż tak wysiane zarodniki wo
reczkowe porostów kiełkowały stosunkowo 
prędko, a kiełki ich zbliżały się do oddziel
nych komórek wodorostu, przylegały do 
nich i wypuszczały pewną ilość gałązek 
obrastających w różnych kierunkach te 
ostatnie. W hodowlach tych rozwój obu- 
dwu składników porostu trwał bardzo dłu
go, w miarę bowiem dzielenia się wodoro
stów na nowe komórki, przybywało sto
pniowo więcój nitek grzybowych, które je
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kolejno obrastały, czerpiąc głównie z nich 
swoje pożywienie. Wyniki tych wszystkich 
poszukiwań dowiodły dostatecznie, że na 
ciało porostu składają się wodorost i grzyb: 
pierwszy będący główną podstawą do utwo
rzenia porostu, drugi dopełniający go, ży
wiący się istotą komórek wodorostu, a więc 
rosnący na nim do pewnego stopniu paso- 
rzytnie. Wodorost porostowy, jak się z te
go pokazuje, nie zatracił swoich pierwot
nych własności, a wyjęty z ciała porostu 
i umieszczony w odpowiednich warunkach ■ 
może sam żyć i rozwijać się dalój niezależ
nie. Grzyb zaś odpowiedni, tak ściśle już 
przystosował się do swego, od wieków zaję
tego w posiadanie, żywiciela, że jego we
wnętrzne właściwości musiały się zmienić 
w znacznym stopniu i dlatego nie jest zdol
nym do życia samodzielnego, nawet w wa
runkach sprzyjających rozwojowi innych 
grzybów, swobodnie w przyrodzie znajdo
wanych.

Hodowle, o których powyżój wspomnia
łem, urządzane były prawie wyłącznie na 
drobnowidzowych szkłach przedmiotowych, 
a badania nad niemi prowadzone mniój 
więcdj długo, dopóki się nie przekonano, że 
wzajemne przerastanie się komórek wodo- ; 
rostu z nitkami grzyba tworzyło rzeczywi
ście ustrój z budowy swój do porostu zbli
żony. Na tem jednak kończono zwykle 
poszukiwania i hodowle jako już nieużyte
czne wyrzucano. Dopiero w ostatnich cza
sach botanik francuski p. Bonnier ') posta
wił sobie jako zadanie doprowadzić wysia
ne wodorosty (gonidia) wraz z zarodnikami 
porostów do utworzenia przez nie rzeczy
wistych plech porostowych, nieróżniących 
się niczem, lub bardzo mało od znajdowa
nych w przyrodzie i zarazem otrzymania 
na nich narządów rozmnażania.

P. Bonnier prowadził swe hodowle w roz
maity sposób i na rozmaitych podścieli- 
skach, przytem urządzał hodowle zarówno 
drobnowidzowe, jak  i na większą skalę. 
Te ostatnie ui-ządzał na kawałkach kory

•) Patrz G. Bonnier; „Recherches sur la synthe- 
se des Liohens“ w ,A n n a les des Scien ces natu- [ 
relle3, Botanigue, 1830, VII ser., t. IX, str. 1“ 
(Sprawozdanie w „Naturwis. Rundschau, 1889 r .;
Nr 45“).

i skał różnych, przyczem jedne z nich 
umieszczał w butelkach, w których wnętrzu 
zawarte powietrze o tyle tylko mogło się 
odnawiać, o ile na to wpływała zmienność 
ciepłoty (rosszerzając je, lub zgęszczając, 
a więc powodując wyjście cząstek powie
trza z butelek na zewnątrz przez cienką, 
watą zapchaną szyjkę i naodwrót wejście 
do niój pewnój ilości tegoż z zewnątrz) dnia 
i nocy różnych pór roku i zostawiając bu
telki te na swobodzie, poczęści w okolicy 
Paryża, a przeważnie w Pirenejach na wy
sokościach przenoszących 2000 metrów po
nad poziom morza. Inne butelki z hodo
wlami, trzymanemi w pracowni, zastosował 
do sztucznego odnawiania w nich powie
trza, ponieważ prawie zawsze jednostajne 
tam utrzymywane ciepło nie mogło wywo
ływać w butelkach tój zmiany, co ciepłota 
panująca na wolności. W szczegółowe opi
sywania obudwu rodzajów naczyń szkla
nych wdawać się tu nie będę, boby to zbyt 
wiele zajęło niejsca.

Pragnąc być w możności spostrzegania 
najdrobniejszych przejawów, odbywających 
się przy powstawaniu ustroju młodziutkie
go porostu, p. Bonnier przygotował także 
pewną ilość hodowli drobnowidzowych na 
szkłach przedmiotowych, w tak zwanych 
komorach wilgotnych, które zastosował ró
wnież do sztucznego odnawiania zawartego 
w nich powietrza.

Przy urządzaniu wszystkich tych hodo
wli, przedmioty mające służyć za podście- 
lisko dla przyszłych porostów, a więc: ka
wałki kory, kamieni i szkiełka były wyja
ławiane w ciepłocie 115°, toż samo czyniono 
i z butelkami, w których hodowle pomiesz
czano, jako też z kawałkami korka, drutu 
i t. p. rzeczy do składu ich wchodzącemi. 
Przy wysiewaniu komórek wodorostów (wy
szukanych na korze drzew wolnych od po
rostów) zachowywano jaknajwiększą ostroż
ność i czystość, bacząc pilnie na to, ażeby 
do hodowli nie dostały się przypadkiem 
obce ciała i zarodniki.

Dla otrzymania zarodników porostów p. 
Bonnier kładł na ich owoce (Apothecia) 
wyjałowione szkiełka przykrywkowe, które 
pokrywały się po niejakim czasie zarodni
kami, wyrzuconemi z wnętrza woreczkow, 
poczein z a r o d n ik i  te zeskrobywał i wysie
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wał na przygotowane już i wodorostami 
obsiane podścieliska.

W pewnej liczbie hodowli w komorach 
wilgotnych rozwój porostu był śledzony 
codziennie pod drobnowidzem. Jako przy
kład przedstawia nam autor przebieg tegoż 
u Xanthoria parietina. Kiełki wypuszczo
ne przez zarodniki dzielą się i tworzą cien
kie gałązki boczne, otaczające komórki wo
dorostu. Strzępki mnożą się dalej i różni
cują, przyczem jednak wodorosty (Proto- 
coccus) nie zmieniają się znacznie. Po pię
ciu dniach już prawie wszystkie one są 
przez strzępki w posiadanie objęte (patrz 
rysunek fig. 1 P —Protococcus, G —grzyb). 
Nitki różnicują się w trzech kierunkach

Przy dalszem łączeniu się wodorostów 
z strzępkami grzybowemi i te pierwsze za
czynają się dzielić i mnożyć. Równocze
śnie rozgałęziają się i nitki grube, a ich 
gałęzie łączą się i tworzą nibytkankę, któ
rej oczka posiadają wygląd komórek wyż
szych roślin. Po 14 dniach mniej więcćj 
po wysianiu, jeśli strzępki macające nie 
znajdą już żadnych wodorostów, wtedy za
czynają się łączyć pomiędzy sobą (anasto- 
moza). Z nich to tworzy się później w zna
cznej części warstwa rdzeniowa porostu. 
Nibytkanka (t. j. tkanka nieprawdziwa— 
tak nazwana dla odróżnienia jśj od właści
wej tkanki roślin wyższych, składającej się 
z komórek) tężeje znacznie, a ścianki jój ni-

Fig. 2.

przyczem zauważyć można: 1. Nitki grub- j  

sze z poprzecznemi ściankami (n. g.) bes- j  

pośrednio z zarodników (z.) wyrosłe. 2. Nit
ki chwytne (n. ch ), cienkie rozgałęzienia, 
otaczające komórki wodorostu i 3. nitki 
szukające (n. sz.), zwracające się na zew
nątrz i poszukujące nowych wodorostów.
Z nitek grubszych, nabrzmiałych buduje 
się część porostu wolna od wodorostów, 
podczas tego kiedy nitki chwytne i macają
ce tworzą warstwę wodorostową (z tak zwa- 
nemi „gonidiami”), w której wodorosty ży
ją  wspólnie z grzybem w najściślejszem 
wzajemnem połączeniu.

tek zaczynają grubieć. Mnićj więcćj w mie
siąc po wysianiu nibytkanka jest już w zna
cznym stopniu zróżnicowaną, szczególniej 
na stronie zewnętrznej, t. j. odwróconej od 
szkiełka, na którem urządzono hodowlę; 
przedstawia ona stopniową mięszaninę cień
szych strzępek z komórkami wodorostu. Od 
tej chwili hodowla z powodu nagromadzo
nej masy nitek grzybowych i komórek wo
dorostu jest już zupełnie nieprzezroczystą, 
tak, że dalsze jój badanie pod drobnowi
dzem staje się niemożliwem. Zresztą dal
szy przebieg rozwoju porostu aż do utwo
rzenia się na nim narządów rozmnażania
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był już niejednokrotnie opisywanym, po
wtarzać go tu nie będę, zająłby nam bo
wiem zbyt wiele miejsca.

Co się tyczy hodowli urządzonych przez 
p. Bonniera w butelkach i umieszczonych 
w rozmaitych miejscowościach, muszę do
dać, że najlepiej z nich udały się te, które 
autor poczynił w Pirenejach, mianowicie 
w lesie jodłowym pod La Hourquette de 
Cadeac na kawałkach kory. Wspomnieć 
jednakże wypada, że i część hodowli umie
szczonych w pracowni w Paryżu, jakoteż 
w miejscowościach, znajdujących się w po
bliżu tego miasta, pomimo, że warunki tam
tejsze były bardzo nieodpowiednie, wcale 
nie zawiodła oczekiwań.

Porosty, które otrzymał pan Bonnier 
w swoich hodowlach, są następujące:

A. Z „Protococcusem”.
1) Xanthoria parietina (od 1884 do 1886 

roku). Otrzymane zostały plechy długości 
kilku centymetrów, a z nich niektóre posia
dały owoce (patrz fig. 2, na której widać 
jednę miseczkę zarodnikową (Apothecium).

2) Physcia stellaris (1884 do 1886). I  tu 
okazały się narządy rozmnażania, zarówno 
zarodniki woreczkowe, jak i rozrodniki.

3) Parmelia Acetabulum. Piecha mała, 
lecz rozwinięta. Hodowla w Paryżu na ko
rze drzewnej.

B. Z „Pleurococcusem”.
1) Lecanora sophodes. Wysiana 1883 r. 

na kawałkach piaskowca. Do 1886 r. utwo
rzyły się plechy, mające do 13 mm w śre
dnicy z rozwiniętemi rozrodnikami.

2) Lecanora ferruginea. Także na k a 
mieniach od 1883 do 1886. Piecha tak jak 
w przyrodzie.

3) Lecanora subfusca (1882 do 1885 r.). 
Na korze i kamieniach. Piecha rozwinięta.

4) Lecanora coilocarpa (1883 do 1887 r.). 
Otrzymane zostały tylko zaczątki zróżnico
wanej plechy.

5) Lecanora caesio-rufa (1885 do 1888 r.) 
wydała plechę wprawdzie zróżnicowaną, ale 
tylko na 3 mm dużą.

C. Z „Chroolepusem” (Trentepohlia).
1) Opegrapha yulgata (1884 do 1886). 

Piecha rozwinięta wraz z zarodniskami 
(Apothecia).

2) Graphis elegans. Zaczątek tworzenia 
się plechy zróżnicowanej.

3) ? Verrucaria muralis. Wydała zupeł
nie rozwiniętą plechę w ciągu jednego roku.

A. Zalewski.

STJAMI STANY SZAK.
POD WZGLĘDEM ETNOGRAFICZNYM.

Pan Hallet odbył długą podróż po Bur- 
mie, Syjamie i stanach Szan (Shan) celem 
wynalezienia najlepszej drogi pomiędzy 
Burmą z jednej, a Chinami i stanami Szan 
z drugiej strony. Przy pomocy misyjona- 
narzy angielskich zdołał on zebrać bardzo 
ciekawe wiadomości o religii, przesądach 
i stopniu oświaty rozmaitych ras. Przede- 

! wszystkiem podaje on historyją plemion za
mieszkujących Indo-Chiny.

Pierwotnemi mieszkańcami dolnych Indo- 
Chin, jak się zdaje, byli negritosy, praw 
dopodobnie spokrewnieni z negritosami 
wysp Andamańskich i pagórków malajskie- 
go półwyspu. Inne karłowate rasy pocho
dzące od negritosów, a należące do pokole
nia Ka, spotykał autor podczas swój podró
ży w pobliżu Luang Prabang. Prawdopo
dobnie są oni tego samego szczepu co Trao 
w Kochinchinie, oraz jedna z pierwotnych 
ras Formozy i niewątpliwie są spokrewnie
ni z karłowatą rasą Tiao, z którą chińczycy 
zapoznali się wszedłszy do Chin północno- 
wschodnich przeszło 4000 lat temu. Poko- 

1 lenia Bau Lawa, spotykane w stanach Szan 
oraz ku południowi na pagórkach aż do 
szerokości Bangkoku, jakoteż rasa Mon 
w dolnej Burmie i rasa Cham czyli lud 
w Kambodii, bardzo dawno przywędrowały 
do swoich obecnych siedlisk i należą do 
mongoloidowych pokoleń, spokrewnionych 
z malajami. W Bengalu zachodnim i Indy- 
jach środkowych rasę Mon reprezentują po
kolenia Kolaria. Prawdopodobnie pocho
dzą one od szczepu Ngu, który wraz z po
koleniem Szan, Yang czyli Karen i King 
czyli chińskiem, tworzyły główną część lu
dności w środkowych i południowych Chi
nach, podczas walki o cesarstwo 604—220 r.

I przed Chr.
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Pokolenia La-Hu i K ians Tung La-WaC5 O
mają należeć do takiej samej białej rasy, 
ja k  i my. Były już one osiedlone na połu- j  

dniowych stokach Hoang-ho, gdy chińskie 
plemiona po długiej wędrówce z sąsiedniej 
Chaldei przybyły do granic chińskich. Te 
rozmaite rasy stopniowo zlały się z’chińczy- 
kami, którzy bez wątpienia od nich i od in 
nych ras przejęli dużo ludowej mądrości 
i przesądów. Porównanie zwyczajów, oby
czajów, mądrości ludowój i przesądów tych 
dawnych mieszkańców Chin i dzisiejszych 
chińczyków byłoby tedy rzeczą bardzo cie
kawą. W iele zwyczajów i przesądów mu
siało się dawno rospowszechnić. P . Hallet 
zauważył wielkie podobieństwo pomiędzy 
niektóremi zwyczajami i przesądami ple
mion fińskich i plemion Szan. Niektóre 
podania w zwiedzonym kraju stosują się do 
czasów, w których Lawa byli przez Szanów 
pokonani, lub zapędzeni do pagórków, inne 
obejmują opowiadanie o wypadkach, które 
się później wydarzyły, pozostałe zaś mają 
za przedmiot buddaistyczne opowieści, albo 
dotyczą opiekuńczych duchów kraju, lub 
romantycznych wypadków, jakie się miały 
wydarzyć. Opiekuńcze duchy powszechnie 
czczone przez Szanów są duchami dawnych 
króli i królowych Lawa, którzy panowali 
w kraju w czasie wojny pomiędzy Lawa, 
i Szanami. Niektórym z tych miejscowych 
Siwa przypisują pociągi wilkołacze i daw
niej czyniono im ofiary z ludzi. Nawet na 
rok przed przybyciem p. Halleta przyśpie
szono stracenie kilku zbrodniarzy,aby uspo
koić miejscowe duchy Lawa i skłonić je  do 
zezwolenia wodom potrzebnym do nawo
dnienia, aby spływały z pagórków. Szano- 
wie podczas pogrzebu swych naczelników 
czynili ofiary z ludzi aż do połowy szesna
stego wieku, t. j. do czasu, gdy stany Szan 
stały się feudalnie zależnemi od Burmy. 
Podczas pogrzebu naczelnika razem z nim 
zakopywano słonie, konie i niewolników. 
Burmański cesarz Bureng Naung surowo 
zabronił zachowywania tych zwyczajów.

U Szanów, podobnie jak  u chińczyków, 
buddaizm jest prostym płaszczykiem do po
krywania dawnej religii, czci po przodkach 
odziedziczonej i ludowej wiary w duchy. 
Wierzą oni nawet, że w wyobrażeniach Bud
dy po świątyniach mieszkają duchy zmar

łych mnichów. Po śmierci opata sławnego 
z nauki i cnót, osoby, które pędziły klasz
torne życie pod jego kierunkiem mają zwy
czaj wznoszenia mu ołtarza w którejś części 
swego domu, albo, jeżeli w dalszym ciągu 
mieszkają w klasztorze, ustawiają ołtarz 
w swej sypialni, gdzie umieszczają pokarmy 
i kwiaty dla ducha swego zmarłego mistrza. 
Jeżeli go traktują niedbale, lub lekceważą- 

; co, może się on stać złym duchem swoich 
wychowańców. Ten zwyczaj prawdopodo
bnie powstał skutkiem tego, że mnichowie, 
jako bezżenni, nie mogą mieć dzieci, które- 
by były zobowiązane do rodzinnej czci 
przodków. Innym osobliwszym zwyczajem 
dotyczącym wyobrażeń Buddy jest przenie
sienie na nie atrybutów Kwan-yin, chiń
skiej bogini łaski, potomka kwiatu lotuso- 
wego, która kładzie kres mękom dusz 
w czyścu, rzucając na nie kwiat lotusu. 
W  Chinach przed tą boginią składają mi
niaturowe ofiary, jako wskazówkę, aby du
chom przyjaciół, lub krewnych przesłała 
wyobrażone w podobiznach przedmioty. 
Ofiary, do których często dołączają notatkę 
z wymienieniem osoby dla której są prze
znaczone, składają się z wyciętych z papie
ru miniatur pieniędzy, domów, sprzętów, 
wozów, koni, lektyk, fajek, męskich i żeń- 

j  skich niewolników i wszystkiego tego, cze- 
| go na tćj ziemi można zapragnąć dla wygo

dy. W Syjamie i stanach Szan, gdzie nie
ma świątyń dla tej bogini Buddy, którą po
spolicie malują siedzącą na kwiecie lotusa, 
mają one spełniać te same czynności i na 
ich ołtarzach gromadzą stosy przedmiotów' 
podobnych do powyżej wspomnianych, ale 
z powodu trudności w otrzymaniu papieru 

| wyrzynają je z drzewa, albo robią z gałgan
ków i innego śmiecia. Według Szanów ca
ły kraj poza wsiami jest zanieczyszczony 
szatanami zarośli, t. j. duchami osób, które 
umarły poza swoim domem. Starają się 
one sprowadzić na innych taką samą śmierć,

; jaką same zginęły. Ich ofiary łączą się z tą 
samą szajką djabłów, do której należy ten 
spomiędzy nich, który zamiaru swego do
piął. Tym sposobem szajki powiększają się 
i stają się coraz potężniejsze w czynieniu 
szkody. Lud wierzy w odgadywanie, uro
ki, wróżby, egzorcyzmy, duchy, czarownice 
i strachy. Poszukiwanie czarownic panuje
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w całym kraju i pozakładano odosobnione 
wioski, w których muszą one mieszkać. P. 
H allet zauważył, że poganiacze słoni co 
wieczór umieszczali na ścieżkach, prowa
dzących do obozu, kawałki kraty osadzone 
na siłnych drągach wbitych w ziemię; zapy
tani objaśnili oni, że myłą złego ducha, któ
ryby chciał wejść do obozu i wyrządzić 
krzywdę karawanie. Szanowie uważają tę 
ostrożność za wystarczającą do ustrzeżenia 
się przed złośliwemi wrogami. W mniema
niu krajowców duchy tak mało mają rozu
mu jak  ptaki powietrzne i wszelki strach 
na wróble trzyma je  zdaleka. Duchy ko
biet umierających skutkiem poronienia, nie- 
donoszenia płodu, lub podczas porodu, bu
dzą wielki strach we wdowcach. Jeżeli 
dziecko umiera wraz z matką, łączy się 
z nią w jś j wędrówkach i stara się szkodzić 
żyjącym. Pierwszym przedmiotem ich na
gabywań jest mąż i ojciec, którego starają 
się wszelkiemi sposobami doprowadzić do 
śmierci. Niekiedy mężczyzna stara się uni
knąć tego losu stając się zakonnikiem dale
ko od swego domu. Ta wiara, podobnie 
jak większość przesądów w Indo-Chinach, 
jest rospowszechniona w Chinach.

O położeniu ludu w stanach Szan p. H al
let podaje następujące szczegóły:

„Bezrząd i ucisk nigdzie w stanach Szan 
nie jest tak  wybujały, jak w Syjamie. Opo
datkowanie jest u Szanów bardzo małe, 
a lud niema nad sobą ciemiężących urzę
dników, lecz według swój woli może pana 
zmieniać. Szanowie nie są zmuszeni do 
służenia zadarmo przez trzy miesiące w cią
gu roku, nieotrzymując ani zasług ani po
karmu; pomiędzy niemi gracze, palący 
opium i pijacy źle są uważani i pogardza
ni, a rospusta prawie jest nieznana. Jedy
ne kobiety wolnego życia, jakie spotkałem 
w stanach Szan były syjamki, które osia
dły w Zimmć, głównem miejscu pobytu sy
jamskiego sędziego”.

Ze względu na Syjam daje on straszny 
obraz ucisku panującego w tym kraju, o któ
rym mówi w następujący sposób:

„Gdyby nie poddaństwo, niewolnictwo, 
uciążliwe podatki i przywary ludowe, syja- 
mowie mogliby być ludźmi szczęśliwymi. 
Karmiąc się głównie roślinami i rybami, 
mieszkając w kraju, gdzie wszelka żywność

jest tania, gdzie płaca rolnika jest taka, że 
może on istnieć za czwartą część zarobku, 
gdzie kilka mat i bambusów daje matery- 
jał na dom, wystarczający do powstrzymy
wania promieni podzwrotnikowego słońca 
i ulewy podczas mokrej pory roku, gdzie 
mało potrzeba taniego i prostego ubrania, 
gdzie dziewięć dziesiątych kraju stoi pust
kami bez właściciela i mieszkańców — mo
gliby oni być szczęśliwymi i zadowolniony- 
mi. Kraj tak jest żyzny i wilgotny, że do
skonale udaje się w nim zboże i wszelki 
owoc zwrotnikowy. Pomimo to jednak, 
pomiędzy pospolitym ludem trudno znaleść 
mężczyznę lub kobietę niebędących niewol- 
kami bogacza, lub szlachcica. Rząd tuczy 
się występkami ludu, udzielając monopole 
na szulernie, opium i wódkę. Rząd podda
je lud pod władzę niesumiennych i tyrań- 
skich urzędników, którzy niebędąc przeku
pionymi zmuszają lud do odrabiania trzech- 
miesięcznej pańszczyzny w takim czasie 
i porach roku, że niweczy ona wszelkie 
przyzwyczajenie do przemysłu i niszczy 
wszystkie plany zabrania się do pożytecz
nej pracy. Rząd nakłada podatki na wszel
kie rzeczy zastosowane do miejscowych po
trzeb: sieci rybackie, pale, czółna, osęki, 
wszystko jest opodatkowane. Sieć rządo
wa tak jest gęsta, że opodatkowano w na
turze nawet węgiel drzewny i bambus w sto
sunku jednój dziesiątej, a drzewo opałowe 
w stosunku jednej piątej. Proszę sobie 
wyobrazić starą kobietę, która całe mile 
przedreptała na targ ze stoma polankami 
drzewa opałowego, gdy jej poborca podat
ków zabiera dwadzieścia polan jako swoję 
należność. Istnieje podatek na każdy zbiór 
rocznego wysiewu, a chłop i ryż także pła
cą podatek, tak, że za to samo ziarno mogą 
być pobierane trzy podatki. Ciężkie po
datki pobierają w sposób jak  można sobie 
wyobrazić najdotkliwszy, albowiem wy
dzierżawiają je  niesumiennym chińczykom, 
którzy tym sposobem mogą lud bez litości 
ciemiężyć, oszukiwać i obdzierać. Niema 
zwyczaju skarżenia poborców przed urzę
dnikami. Tym sposobem pieniądz przeku
puje, a sprawiedliwość jest w Syjamie nie
znana. Kto nie ma przy dworze przyjacie
la, staje się łupem rządców i ich drapież
nych podwładnych. Przy takiem położeniu
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rzeczy w Syjamie nikogo nie dziwi, że 
większość mieszkańców, oprócz tego że jest 
niewolnikami i dzieci swoje sprzedaje, nale
ży do rzędu rospustników, szulerów, palą
cych, lub jedzących opium, oraz oddaje się 
zatruwającym trunkom”.

P . Alabaster, poufny doradca króla Sy
jamu, opowiadał p. Halletowi, że dziewięć 
dziesiątych mieszkańców Bangkok, nie- 
chińczyków, pozostaje w niewolnictwie; że 
zdzierstwo tak dalece jest powszechne po
między szlachtą, urzędnikami i monopoli
stami, że nikt w kraju nie może się wzboga
cić, dopóki sobie nie kupi urzędu i tym spo
sobem nie stanie się jednym z rządzących; 
sprawiedliwość w sądach jest zabawką — 
najcięższy worek i najpotężniejsza osobi
stość zawsze wygrywają sprawę; nadto, gdy 
kto uchodzi za bogatego, urzędnicy bespo- 
średnio albo pośrednio wnoszą na niego 
skargi, aby mu pieniądze wydrzeć. Każdy 
zapytywany w Bangkok przyznawał, że 
stan ludu nie może być gorszy. W edług 
inspektora policyi w syjamskiej służbie, 
urzędnicy miasta mają sławę największych 
łotrów w kraju, a o członkach policyi mó
wią, że są największemi złodziejami. W sku
tek fałszywych skarg i spraw sądowych lud 
do tego stopnia jest zagrożony, że chętnie 
staje się niewolnikiem możnych, aby zyskać 
ich opiekę. (Naturę, Nr 1056, tom 41).

A. W.

I

P R O C H
SPALAJĄCY SIĘ BEZ DYMU.

Zwykły proch jest mięszaniną saletry po
tasowej, węgla i siarki. Stosunek ilościo
wy tych składników mało się różni w roz
maitych gatunkach prochu; wynosi on prze
ciętnie 75% saletry, 10% siarki i 15% wę
gla. Zjawisko zachodzące przy spalaniu 
się prochu, polega na tem, że tlen saletry 
(K N 03) łączy się z węglem, dając gaz — 
dwutlenek węgla; azot saletry wydziela się 
przytem w stanie wolnym, siarka zaś w czę
ści się spala na dwutlenek siarki, w części 
łączy z potasem na siarek potasu, lub z po i

tasem i tlenem na siarczan potasu. Ze sta
łej mięszaniny otrzymujemy przeto naraz 
dużą ilość gazów, które jeszcze, wskutek 
wydzielającego się ciepła, znacznie się ros- 
szerzają i to stanowi bespośrednią przyczy
nę mechanicznego działania tego materyja- 
łu wybuchowego.

Gazy wszakże, jak  wspomniano, stanowią 
tylko część produktów roskładu prochu; 
powstają bowiem prócz nich ciała stałe jak 
siarek potasu, siarczan potasu, węglan po
tasu i wiele innych w drobnych i zmien
nych ilościach. Te stałe produkty stano
wią przeszło połowę na wagę wszystkich 
produktów spalenia. Część ich w stanie na- 
pół stopionym pozostaje we wnętrzu broni 
palnej, zanieczyszczając lufę, reszta zaś 
w postaci niezmieimie rozdrobnionego pył
ku porywaną zostaje przez gazy i tworzy 
charakterystyczny dym.

W innych niż proch materyjach wybu
chających tworzenie się dymu polega na 
tem, że jeden lub więcej produktów wybu
chu, jakkolwiek w chwili powstania znaj
duje się w postaci pary, jednakże natych
miast zgęszcza się i tworzy obłok złożony 
z drobnych cząstek, lub pęcherzyków płyn
nych. Tak np. piorunijan rtęci przy wy
buchu daje parę rtęci, mięszanina węgla, 
lub kwasu pikrynowego z azotanem amonu 
daje wodę.

Wogóle powstawanie dymu nie jest pożą
dane, jakkolwiek na polu bitwy może ono 
w pewnych razach nie być bez korzyści dla 
tój, lub owej strony walczących. Oddawna 

| przeto już przemyśliwano nad tem, jakim- 
by materyjałem zastąpić proch, aby niedo
godności tworzenia się przytem dymu uni- 

! knąć. W czasach ostatnich sprawa ta w roz
maitych państwach przybiera formę prak- 

1 tyczną, nie od rzeczy przeto będzie kilka 
słów tutaj o materyjach wybuchających bez 

j  dymu powiedzieć *).
Bawełna strzelnicza, odkryta w r. 1846, 

była pierwszą materyją, która w tym kie- 
i runku uwagę na siebie zwróciła. Zwyczaj

na bawełna, bibuła i wiele innych ciał po-

') Korzystamy przytem  z odczytu znanego fizy
ka angielskiego p. F . Abela, którego prace nau 
kowe dotyciące m ateryjalów wybuchowych w yso
ko są cenione.
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dobnego składu chemicznego (C6H 100 5), 
ulega pod wpływem mięszaniny kwasów 
siarczanego i azotnego zmianie tego rodza
ju , że część zawartego w nich wodoru zo
staje zastąpioną, przez grupy pierwiastków 
tlenu i azotu. Powstające stąd t. zw. w prak
tyce nitrozwiązki wyobrazić sobie można 
jako ciała, których atomy w cząsteczkach 
znajdują się w równowadze niestałej. Cał
kowity azot bespośrednio połączony jest 
w nich z tlenem, lecz dwa te pierwiastki 
w słabym stopniu ulegają sile powinowa
ctwa chemicznego; natomiast tlen znacznie 
większą siłą powinowactwa obdarzony jest 
względem węgla i wodoru, w tój samej 
znajdujących się cząsteczce, lecz dalej od 
tlenu niż azot. Otóż, wobec tak nietrwałej 
równowagi, odpowiedni bodziec może zmie
nić ugrupowanie atomów: tlen łączy się 
z węglem na gaz (C 02) i z wodorem na pa
rę wodną, a wolny azot wydziela się rów
nież w stanie gazowym. W  pewnych ra
zach bodźcem takim może być już wstrzą- 
Snienie mechaniczne, zawsze jednak do
tknięcie się ciała rozżarzonego sprowadza 
wybuch w ciałach podobnych do bawełny 
strzelniczój. Lecz produkty, jakie się tu 
tworzą, są wszystkie gazami, a woda wy
dziela się w postaci pary dla oka niewi
dzialnej. Dymu tutaj niema. Umiejętne 
przeto zastosowanie bawełny strzelniczej, ‘ 
lub podobnego ciała, jak  np. nitroglicery
ny, stanowiącej zasadniczą składową część 
dynamitu, powinnoby rozwiązać kwestyją 
prochu bezdymnego.

Przedewszystkiem jednak należy nacisk 
położyć na to, że wzmiankowane nitrozwią
zki są wogóle ciałami o tak znacznej sile 
wybuchowej i że zachodzący przy ich wy
buchaniu roskład tak szybko się odbywa, 
że niszczą one broń po bardzo krótkim cza
sie, a niekiedy nawet, z przyczyn nie dość 
dobrze poznanych, po pierwszym wybuchu 
powodują rostrzaskanie najsilniejszych luf. 
Zanim więc do ciał tych się zwrócono, sta
rano się odpowiednio zmienić skład zwy
kłego prochu, aby na tej drodze dojść do 
pożądanych rezultatów.

Własności azotanu amonu ( NH4 N 0 3), 
którego roskład pod wpływem ciepła wy
twarza tylko gazy i parę wodną, zdawały 
się w tym celu bardzo odpowiedniemi. Lecz

hygroskopowość tej soli niemałą stanowi
ła tu przeszkodę. Uczony niemiecki, F. 
Gaeus sądził, że udało mu się wynaleść mię- 
szaninę węgla, saletry i azotanu amonu, któ
ra nie przyciąga wilgoci jak inne mięszani
ny azotanu amonu. Przetwór ten, według 
poglądu Gaeusa, w chwili eksplozyi miał 
ulegać zmianie takiej, że potas z saletry łą
czył się z azotem i wodorem na lotny zwią
zek (amidowy), przytem inne produkty ró 
wnież stalemi być nie miały. Locz te po
glądy teoretyczne w próbach się nie spraw
dziły: otrzymany proch nie był pozbawiony 
ani hygroskopowości, ani własności dawa
nia dymu.

Dawniejsze próby, w których sprawę uni
knięcia dymu rosstrzygnąć się starano przez 
modyfikacyją fizycznych własności mięsza- 
nin prochu, mianowicie przez ubijanie zia
ren rozmaitych kształtów i wielkości, nada
wanie prochowi rozmaitej gęstości, rów
nież do szczęśliwych rezultatów nie dopro
wadziły.

Badania odnośne poważniej prowadzone 
są dopiero od lat czterech, t. j. od czasu, 
gdy rozeszła się po świecie wiadomość o nie
zwykłych rezultatach, jakie otrzymano we 
Francyi z prochem bezdymnym, zastosowa
nym w karabinach systemu Lebla. Lecz 
jednocześnie zrozumiałe względy są powo
dem starannych tajemnic, jakiemi otaczają 
nietylko skład chemiczny i sposób przyrzą
dzania rozmaitych gatunków bezdymnego 
prochu, lecz nadto i efekty, jakie otrzymują 
się przy ich używaniu. To pewna, że obe
cnie w rozmaitych państwach rozmaite ga
tunki, może mało do siebie podobne, są 
w użyciu, a przynajmniej przechodzą fazę 
prób. Ogólnie wszakże o ich własnościach 
coś da się powiedzieć.

Zupełnie czysta bawełna strzelnicza jest 
najodpowiedniejszym materyjałem, póki 
chodzi o to, ażeby dymu nie otrzymywać. 
Lecz gdyby się nawet udało spalać ją  zu
pełnie równomiernie przy użyciu choćby 
bardzo małych ładunków, to jednak zasto
sowanie jej do fuzyj, karabinów i dział na
potyka tyle trudności, że nie należy się dzi
wić niepomyślnym rezultatom licznych 
prób, jakie w tym kierunku prowadzono od 
niemal ćwierci wieku. Głównie badania 
von Lenka dostarczyły pod tym względem
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obfitego materyjału dowodów. Poczęto 
przeto materyi fćj z jednćj strony nadawać 
odpowiedniejszą formę, z drugiej modyfiko
wać jej roskładchem iczny przez dodawa
nie pewnych związków. Na tem polu nie
mało położył zasług F. Abel. System jego 
wszakże nie wcześniej został poznany, nim 
nie udało się pp. Prentice z Stowmarket za
stosować go do wyrobu odpowiedniego pro
chu myśliwskiego. Pierwszy nabój z ba
wełny strzelniczej, który pozyskał uznanie 
myśliwych, stanowił rulon papieru pilśnio
wego, zawierający w postaci pasty mięsza- 
ninę zwykłej i strzelniczej bawełny. Na- j  
stępnie używano masy w kształcie cylindra 
z bawełny strzelniczej ubitej, którą chro
niono od wilgoci przez impregnowanie ma
łą ilością kauczuku.

Pułkownik artyleryi pruskiej Schultze 
wytworzył proch myśliwski niedający pra
wie zupełnie dymu. Są to małe sześcianki 
ciętego drzewa (drzewo posiada ten sam co 
i bawełna skład chemiczny), które zamienia 
się na rodzaj bawełny sti^zelniczej (nitro- 
drzewnika), dodając nadto do masy małej 
ilości ciała utleniającego. Proch ten za
mieniono następnie na ziarna, które w skła
dzie swym bardziej były jednostajne i mniej 
przyciągały wilgoci. Ilość dymu wydawa
nego przez ten proch bardzo była niewiel
ką, lccz pewność strzału nieco szwanko
wała.

Jednorodność materyjału wybuchowego 
stanowi jeden z najważniejszych warunków 
pewności i precyzyi w wybuchu. W celu 
utwardnienia powierzchni ziaren i zniszcze
nia ich porowatości oddawna już, zwłaszcza 
w zajmujących nas tu próbach, dodawano 
rostworu kamfory, eteru octowego, acetonu, 
lub mię8zanin alkoholu i eteru. Ta właśnie 
ostatnia mieszanina znalazła, zastosowanie 
we wzmiankowanym prochu stowmarke- 
towskim.

Głęboką tajemnicą osłonięto naturę che
miczną prochu bezdymnego, zastosowanego 
przez rząd francuski do karabinów Lebla. 
Zdaje się, że zawiera on kwas pikrynowy; 
substancyją używaną w dużych ilościach 
w farbierstwie, a otrzymywaną działaniem 
kwasu azotnego w niskiej temperaturze na 
kwas karbolowy. Jestto jeden z najdaw
niejszych materyjałów wybuchowych pocho

dzenia organicznego (kwas karbolowy otrzy
muje się przy dystylacyi węgla kamienne
go). Przy dostatecznem ogrzaniu, lub za- 

| paleniu, kwas pikrynowy spala się żółtym 
płomieniem i z dymem; przytem wszakże, 
nawet gdy duże ilości i to dość gwałtownie 
się palą, eksplozyi niema. W pewnych 
wszakże warunkach, zwłaszcza pod wpły
wem silnej detonacyi, następuje eksplozyja 
kwasu pikrynowego i z efektem najczęściej 
niezmiernie niszczącym; dzieje się to nawet 
wówczas, gdy kwas ten zawiera dość zna
czną choćby, do 15%, ilość wody.

Pomysł stosowania kwasu pikrynowego 
jako środka wybuchowego sięga doświad
czeń Designollea z przed lat dwudziestu; 
ówczesne jednak przepisy nie dały rezulta
tów zadawalających. Prawdopodobnie proch 
ten stosowany obecnie we Francyi przy
rządzany jest według zupełnie innej me
tody.

W Niemczech, również pod osłoną wiel
kiej tajemnicy, starano się otrzymać fakty
cznie proch bezdymny dla artyleryi i zwy
kłej broni. Fabryka w' Iiottweil wyprodu
kowała materyjał, którego własności bali
styczne i jednostajność w składzie chemi
cznym bardzo były zadawalające. Zdaje 
się, że miano proch ten z początku zastoso
wać w całej armii niemieckiej, lecz że nie- 

| trwałość jego zniweczyła wszelkie pokłada
ne w nim nadzieje.

Wspominaliśmy już wyżej, że działaniem 
rozmaitych cieczy można nitrowaną baweł
nę zamienić na twardą, rogową masę. Z po
czątku otrzymuje się produkt żelatynowy 

| i przed zupełnem odparowaniem cieczy 
można go ugnieść, wyciągnąć w nitki, p rę
ciki, rurki, wywalcować i spłaszczyć w li
stki. Po stwardnieniu można ciąć w ta- 

i bliczki rozmaitych kształtów dla wyrobu 
i nabojów. Opatentowano liczne metody 
i podobnego postępowania i w tym wzglę

dzie pierwszeństwo zdaje się należeć do 
i Niemców.

Alfred Nobel, któremu należy się zasłu- 
I ga wynalezienia dynamitu i innych mate- 

ryj wybuchowych, których część zasadni
czą stanowi nitrogliceryna, pierwszy starał 
się zastosować nitroglicerynę w połączeniu 
z nitrozwiązkami drzewnika (bawełny i t. d.) 
do fabrykacyi bezdymnego prochu. Gdy
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nitrogliceryna (oleista ciecz) działa na ba
wełnę strzelniczą, wówczas ta ostatnia traci 
swą, włóknistą budowę i zamienia się w ro
dzaj żelatyny, mięszając się ściśle z nitrogli
ceryną. Ogrzewając 7—10 części nitrogli
ceryny ze 100 cz. bawełny strzelniczej, 
otrzymujemy plastyczną masę, od którój 
doskonale można następnie oddzielić choć
by najmniejsze ślady obudwu składników 
niepołączonych ze sobą. Z otrzymaną w 
ten sposób t. zw. żelatyną wybuchową, 
materyjałem niezmiernie silnie eksplodują
cym, robiono próby w Austryi, o ile wiado
mo, zupełnie zadawalające. Słynna fabry
ka Kruppa także podobnego materyjału 
używa do prób z działami rozmaitego kali
bru.

Wprowadzony w armii niemieckiej proch 
nie jest zupełnie bezdymny: tworzy on lek
ki niebieskawy obłoczek, który jednak p rę
dko się rosprasza.

W raz z siłą. wybuchową danego matery
jału  wzrasta jego niebespieczeństwo dla | 
broni, gdyż ta ostatnia, ulegając silniej
szym wstrząśnieniom, szybciej się niszczy. 
Jestto wzgląd, który właśnie przy prepa- 
l-owaniu prochów bezdymnych na najbacz
niejszą uwagę zasługuje i który zapewne 
w znacznym stopniu stoi dotąd na przeszko
dzie do całkowicie szczęśliwego rozwiąza
nia trudnej zagadki. Niemniej ważnym 
punktem, z którym liczyć się tu trzeba, jest 
to, jak  dany materyjał zachowuje się pod 
wpływem czynników atmosferycznych: tle
nu, wilgoci, ciepła i t. d., to bowiem ros- 
strzyga ostatecznie o sposobie jego zastoso
wania w rozmaitych klimatach, w różnych 
porach roku, o sposobie przechowywania 
na lądzie, na okrętach i t. p.

W  pochwałach, jakie czytujemy w dzien
nikach dla prochu bezdymnego i w rospra- 
wach o przyszłości strategii w tym kierun
ku, nawet w specyjalniejszych czasopis
mach napotyka się niejednokrotnie twier
dzenie, że postęp odnośny zachodzi dalej 
niż do usunięcia dymu, mianowicie do usu
nięcia także wszelkiego łoskotu przez wy
rzucenie kuli sprawionego. W tej przesa
dzie gwałcone zostają najbardziej zasadni
cze prawa fizyki. Łoskot spi-awiany przez 
nagłe powstawanie dużej ilości gazów oraz 
świst kuli są skutkiem mechanicznym siły

wybuchowej i nie mają nic wspólnego z dy
mem. Gwałtowność wybuchu znajduje się 
W prostym stosunku do objętości i prężno
ści produktów gazowych wyrzucanych z lu
fy w powietrze. Nie można mówić o pro
chu, który spala się bez łoskotu, tak samo 
jak  nie można mówić o materyi wybucho
wej, która wybucha, niesprawiając ciśnie
nia. Wszelkie więc opisy przyszłych bi
tew, podczas których pole będzie zalegała 
zupełna cisza, są płodem fantazyi.

Maksymilijan Flaum.

POLOWANIE

N A  W I E L O R Y B A  W N ORW EG II
zapom ccą 'ba,k:ter37-i.

Pomiędzy rospadlinami skał porosszar- 
pywanych przez morze Północne, nieco na 

] zachód od Bergen w miejscu zwanemSkogs- 
j  vag często trafia się rybakom miejscowym 

upolować zbłąkanego wieloryba, którego 
i mięso stanowi pożądaną rozmaitość dla 
i miejscowych mieszkańców. Sposób łapania 
i  tych zwierząt jest o tyle szczególny, że za- 
| sługuje ze wszech miar na uwagę.

Miejsce, w którem zwierzę daje się poj
mać, jestto zwykle wąska szczelina skalna 
zagłębiająca się w postaci długiej i wąskiej 
zatoki. Gdy się pokaże u wejścia, naten
czas mieszkańcy starają się zapędzić wielo
ryba w głąb, poczem zamykają ujście za
toki zapomocą szerokiej sieci rybackiej. 
Z dziwną obawą wieloryb stara się uniknąć 
zetknięcia z siecią, jakkolwiek mógłby ją  
zerwać jednym ruchem nieco silniejszym. 
Pomimo to złapanie tak grubego zwierza 
nie udałoby się zapomocą siły, nie starczy
łaby na to nawet bardzo znaczna ilość rąk 
i harpun. Dzieje się to inną drogą, zapo
mocą zaszczepienia zwierzęciu pewnej cho
roby, która go bardzo szybko osłabia 
i o śmierć przyprawia.

W tym celu mieszkańcy używają t. zw. 
zatrutych strzał, których kilkanaście wy
puszczają. Utkwione w grubym karku
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zwierzęcia same strzały niewieleby mu zro
bić mogły, gdyby nie choroba wkrótce opa
nowująca zwierzę, które słabnie, wypływa 
coraz częściój na powierzchnię, wreszcie 
bez trudu daje się zawlec na ląd i dobić.

Miejsca, w których utkwiły strzały, przed
stawiają szczególne zmiany: na roskroju 
tkanki wydają trzask od wydobywających 
się pęcherzyków gazu oraz są silnie ciemno
czerwone. Badane pod mikroskopem u ja 
wniają wielką ilość bakteryj, podobnych 
zupełnie do lasecznika gangreny gazowój 
(gangrene gazeuse—Rauschbrand), przed
stawiającego się w postaci laseczki z zaro
dnikiem na końcu. Hodowla tćj bakteryi 
w sposób zwykły nie udaje się, możliwą jest 
tylko w postaci bestlenowej, co stosuje się 
i do bakteryi gangreny gazowój.

Bakteryje gangreny gazowćj, jak  wiado
mo, nie dla wszystkich zwierząt są szkodli
we. Ulegają j<5j niektóre zwierzęta domo
we, ale nie zawsze, wogóle potrzeba dla ich 
rozwoju pewnych pomyślnych warunków. 
Ciało wieloryba oczywiście warunki te 
przedstawia i dlatego wywołuje ona u tego 
zwierzęcia rodzaj ostrćj posocznicy, szko- 
dliwćj dla niego tylko, nieszkodliwćj zaś 
dla spożywających jego mięso.

Zarodniki gangreny gazowój są trwale 
i w ten sposób zrozumieć łatwo, dlaczego 
z roku na rok na strzałach mogą się prze
chować.

Ten sposób łowienia wieloryba zachowu
je  się u mieszkańców tój miejscowości już 
w ciągu pięciu z górą wieków; od tego 
czasu istnieje przesąd, że na strzały zatrute 
mogą być użyte tylko odrzwia i kraty okien 
kościelnych, przesąd ten jednak niechętnie 
bywa przez rybaków opowiadany.

Pierwsza hodowla jest oczywiście dzie
łem przypadku. Na jednój ze strzał mu
siały się znaleść zarodniki bakteryj gangre
ny gazowćj: inne strzały zostały zakażone 
przez zetknięcie z zakażonemi ranami.

Zważyć należy jeszcze jednę okoliczność. 
Oto mianowicie nie całe ciało wieloryba 
ulega zakażeniu: poszukiwania robione we 
krwi i tkankach odległych od ran nie u ja
wniły bakteryj badanych. Widocznie wy
twarzają one w ranie jakiś ptomain, który 
szybko wieloryba odurza i czyni go bez
władnym. Dlategoto pozostałe tkanki są

wcale z pozoru niezmienione i bywają uży
wane na pokarm po wycięciu części zaka
żonych.

Ciekawćj obserwacyi powyższćj dokonali 
badacze Hansen i Nielsen.

O. Bujwid.

Korespondencyja Wszechświata,

Szanowny Panie Redaktorze!

Św ieży przykład coraz bardziej panoszącej się  
blagi i opisanie przedsięwzięć na wyzyskaniu n ie
świadom ości ogółu skłania mię do skreślenia słów  
kilku, które, jak sądzę, mogą ochronić niejednego 
z m ieszkańców naszego m iasta od niepotrzebnego  
wydatku.

Przechodząc w tych dniach około pewnego sk le 
pu zwróciłem  uwagę na czytane przez ttum pla
katy, reklamujące: „Nowość Protektor", dozwolo
n y  przez Urząd lekarski m. W arszawy, działający 
sam przez się i regulujący temperaturę powietrza, 
dezinfektor. N abyłem  cudowny ten ,,aparat11 i czu
ję się w obowiązku opisać go.

Jestto pudełko tekturowe wielkości i kształtu 
kalendarzy ściennych do zrywania, zaopatrzone 
w m ałe drzwiczki, „po otworzeniu których", jak  
opiewa wydrukowany „sposób użycia11, „następuje 
dezinfekcyja“. W istocie, „po otworzeniu11 drzwi
czek, przedewszystkiera czuć się daje wyraźna woń 
naftalinu, ukazującego się też na pow ierzchni ty l
nej ściany pudełka, wynoszącej 60 cm2. Po roze
braniu pudełka zeskrobałem  z łatw ością warstwę 
zbitych charakterystycznych blaszek naftalinu i o- 
znaczyłem  jego  wagę, wynoszącą około 8,5 </. Ozna
czenie punktu topliwości, który dla czystego na
ftalinu leży przy 79° C, przekonało, że dla bada
nej substancyi leży on nieco w yżej, m ianowicie  
przy 81° C. Ta drobna różnica znajduje objaś
n ienie w tem , że użyty do „aparatu'1 naftalin nie  
jest całkiem  czysty, po spaleniu pozostawia 0,08%  
popiołów. W ykonane w celu zindentyfikowania 
odczyny, m ianow icie zamiana na nitronaftalin i na- 
ftylijak w zupełności upoważniają do wniosku, że 
zastosowaną do „aparatu11 substancyją jest han
dlowy naftalin.

Jeszcze słów  kilka sprostowania.
Jak opiewa anons „masa zawarta w pudełku po

siada własność, że ulatniając się przy zwyczajnej 
tem peraturze, oczyszcza atmosferę i usuwa: mole. 
muchy i wszelkiego rodzaju latające owady i zapo
biega tworzeniu się grzybka, pleśni i wogóle w szel
kich zarodków organicznych w powietrzu. Nadto  
posiada jeszcze zaletę, że w razie podwyższenia 
się tem peratury, co niesłychanie sprzyja rozwija
niu się w powietrzu zarodków organicznych, wzma-
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ga się także ulatnianie masy, a tem  samem i de- 
zinfekcyja“. Oprócz tego, że naftalin jest nieco 
lotnym , pozostaje tw ierdzenia nie mają słuszno
ści. Zalecano go do tępienia m oli, nie okazał się 
jednak praktycznym , dla much jest obojętnym, 
nie zapobiega ani tworzeniu się grzybka i pleśni, 
stosowany w sposób taki, jak działa w danym  
„aparacie11, ani też stanowczo nie może być uwa
żany za środek dezinfekcyjny, natyle energiczny, 
aby w postaci par przejawiał działanie. Tam, 
gdzie go zalecano do dezinfekcyi, lub jako środek 
przeciw gnilny, stosowano go w ilościach znacznych, 
doświadczenia jednak przekonały, że m ało jest | 
skutecznym.

W reszcie słówko o renie „aparatu11. Kosztuje 50 | 
kop. Naftalinu jest w nim za 1 kopiejkę najwy- | 
żej (czystego naftalinu 1 funt kosztuje 95 kop.). 
Od czasu, kiedy w naszem  m ieście istnieje stacy- 
ja  chem iezno higieniczna, będąca organem Urzędu 
Lekarskiego, ten ostatni ma ułatw ioną możność 
przekonywania się o wartości podobnych wyna
lazków i m ógłby być oszczędniejszym  w swoicth 
bezwzględnych aprobatach. Rozebrany „aparat11 
wraz z naftalinem  załączam obok.

Pozostaję z wysokim szacunkiem
Stanisław Prauss.

Wiadomości bibliograficzne.

—  mjl. F .  B e i l s t e i n .  Ilandbuch der organischen  
Chemie. Hamburg i Lipsk, 1890.

D rugie wydanie dzieła Beilsteina dobiega do koń
ca. Jest to najkom pletniejsze dzieło podręczne, za
w ierające opis wszystkich ciał węglowych dotych
czas poznanych. Obejmuje trzy wielkie tom y po 
tysiąc kilkaset stronic każdy. Kosztuje około 47 
rubli.

—  mfl. J .  A r n o l d .  Ueber den Kam pf des m enschli- 
chen Korpers m it den Bakterien. H eidelberg, 1889, 
str. 46. Cena 1 m. 20 f.

Jestto wykład ogólny profesora patologii un iw er
sytetu heidelberB kiego, streszczający w sposób do
statecznie przystępny dotychczasowe zdobycze ba- 
kteryjologii oraz w ykazujący niektóre z najb liż
szych zadań tej m łodej gałęzi wiedzy przyrodni
czej.

— as. Fr. B ł o ń s k i .  Fungi polonici novi. (Sep. 
Ap. aus „H edw igia“ 1889. Hf. 4). Autor podaje 
opis 7 now ych gatunków  grzybów zebranych przez 
sieb ie  w puszczy Białow ieskiej, a mianowicie: Po- 
lyporns Rostafiński!, Polyporus simulans, Ochropo- 
rns lithuanicus, Derminus (Claudopus) Klukii, Aga- 
ricns (Collybia) gregarius, A garicui (Clitocybe) 
Ejsm oudii i Xylaria. Oprócz tego opisuje nową od-

J  m ianę Daedalea rubescens. Alb. et. Schw. var. an- 
[ ceps. Przy każdym gatunku znajduje się, o ile m o

żna, dokładna dyjagnoza łacińska. Broszurka p. 
Bł. stanowi ważny przyczynek do flory grzybów  
krajowych.

K H O N I K f t  N A U K O W A .

— sk. W s p ó ł c z e s n e  o b s e r w a c y j e  e l e k t r y c z n o ś c i  a t 
m o s f e r y c z n e j  w e w n ą t r z  i z e w n ą t r z  c h m u r .  Od r. 1872 
obserwatoryjum na W ezuwijuszu połączone jest 
telegraficznie z instytutem  m eteorologicznym  uni
w ersytetu ueapolitańskiego, co dało możność prze
prowadzenia współczesnych dostrzeżeń na obu 
stacyjach, których różnica poziomu wynosi 580 
m etrów. W szczególności zaś ważne są badania, 
dokonane przez prof. Palmierego nad elektryczno
ścią  atmosferyczną. Przekonał się m ianowicie o b łę 
dności rospowszeohnionego poglądu, jakoby e l e k 
tryczność wzrastała z wysokością; owszem, podczas 
dni pogodnych w zim ie elektryczność atm. w  ob
serwatoryjum uniwersyteckiem  okazywała warto
ści wyższe, aniżeli ua W ezuwijuszu, z wyjątkiem  
dni, w których panował wiatr północny. W  pół
roczu tylko letn iem  zachowuje się elektryczność 
przeciwnie, wyższe bowiem wartośoi przedstawia 
na Wezuwijuszu, a zwłaszcza podczas godzin naj
gorętszych; w nooy objawy są podobne jak w zi
mie.

Chmury, przybywające od morza i otaczające 
obserwatoryjum na W ezuwijuszu, dawały często 
sposobność obserwacyi elektryczności wewnątrz 
nich. Okazało się, że prawie zawsze elektryczność 
wewnątrz chm ury jest słabsza, aniżeli w Neapolu 
przy jakim kolwiek stanie nieba, a przyjmowany 
powszechnie pogląd, że chm ury są przewodnikami 
elektryczności, które się w powietrzu ładują bądź 
dodatnią bądź odjemną i przy spotkaniu wydawać 
m ogą błyskawice, jest według Palm ierego zgoła 
błędnym . N igd y  nie m ógł on w chmurach ob
serwować elektryczności odjemnej, z żyjątk iem , 
gdy w sąsiedztwie padał deszcz; silniejszy zaś ła 
dunek dodatni, wyższy od normalnego stanu po
w ietrza, dawał się dostrzedz tylko przy zagęsz
czaniu chmur, a silny przyrost elektryczności wy
stępuje jedynie , gdy chmury stanowczo w deszcz 
przechodzą. Przy tworzeniu się chm ury wywią
zuje się elektryczność, ale chmura gotowa składa 
się z pary, która się gdzieindziej skropliła i elek
tryczność swą utraciła. Chmury więc nie posia
dają własnego potencyjału, chyba, że przechodzą 
w deszcz, grad, lub śnieg; elektryczność odjemną 
napotykamy tylko, gdy deszcz pada w pewnej od
ległości. Niem a chmur, któreby same przez się 
grzm oty sprowadzały, wszystkie jednak być m o
gą źródłem burzy, gdy szybko przeobrażają się 
w deszcz, lub grad. Chmura przechodząca w deszcz
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jest obfitem źródłem  elektryczności i w pływ  swój 
ujawnia z m niejszej, lub większej odległości, sto
sownie do ilości i szybkości ulewy, a stąd powsta
ją  strefy, które autor w ykrył jeszcze w r. 1854. Gdy 
chmury szjbk o  się zagęszczają, napięcie elektryczne  
staje się silne, a gdy się elektryczność szybko nie  
rosprasza, występują błyskawice. Z tego  powodu, 
gdy słyszym y grzm oty, lub tylko b łyskaw ice w i
dzim y, m ożem y być pewDi, że w pewnej odległo
ści pada obfity deszcz, często z gradem  i że tam  
jest środek burzy. Chmury, które przesuwały się 
nad obserwatoryjum  i były zupełnie niew inne, na 
dalszych szczytach sprowadzały n ieraz silne bu
rze: tłum aczy się to tem w łaśn ie, że lam  prze
chodziły  w gw ałtow ne ulew y. (N aturw . Rund
schau).

— az. I.  H .  Wakker w pracy sw ej „Studien iiber 
die Inhaltskorper der Pflanzenzelle” (Jabrb. fur 
w issenschaftl. Botanik, t. X IX , str. 423) podaje 
w yniki z całego szeregu poszukiwań nad powsta
waniem  różnych ciał, zawartych w kom órce ro
ślinnej, a m ianowicie: kryształków szczawianu wa
pnia, kropli tłuszczn i białka w postaci k rysta li
cznej, czyli tak zwanych ,,krystaloidów ‘‘. Z po
m ocą „plasm olizy" (t. j . przez rozdzielenie zarodzi 
i wodniczków działaniem  silnych rostworów so l
nych) autor zdołał okazać, że szczawian wapnia, 
tak  w kryształkach, jak w postaci ig ie łek  (raphi- 
dae) tworzy się w yłączn ie ty lko w wodniczkach, 
a nie w protoplazm ie. W  w ielu  razach kryształ
ki tworzą się  w ty ch  ostatnich zupełnie swobo
dnie i podlegając prawu ciężkości opadają zawsze 
na dolną stronę wodniczka przy zm ienianiu poło
żenia preparatu, kiedyindziej zaś są one przy
twierdzone w pewnem  m iejscu do ścianki w odnicz
ka. Często opisyw ane zjawisko, że m ałe krysz
ta łk i szczawianu wapnia odbywają wspólny ruch [ 
z protoplazm ą kom órki, autor objaśnia tem, że 
zaródź udziela swego ruchu ścianie wodniczka 
przez tarcie, a ta porywa z sobą i kryształki do 
niej przytwierdzone. Przekonał się o tem p. W ak
ker naocznie przy badaniu korzonków powietrz
nych storczyka w anilijow ego (V anilla  planifoliaj.

Udało się również autorowi zbadać powstawanie 
krystaloidów i globoidów w ew nątrz ziarn aleuro- 
nu w nasionach kleszczowiny zwyczajnej (Ricinus 
communis), które również w wodniczkach ma m iej
sce. N iedojrzałe nasiona ostropestu (Silybum  Ma- 
rianum) przedstawiały również bardzo ciekawy  
przedm iot do badania przejawów odbywających sig 
wewnątrz wodniczków. D oświadczenia p. W akke- 

*■ ra potwierdzają również pogląd W enta, że wo- 
dniczki n ie m ogą się ani tworzyć nanowo, ani gi* 
ną6 i że te , które przy wyschnigciu nasion zam ie
niają się w ziarna aleuronowe, przy dostatecznem  
zwilżeniu stają sig znowu wodniczkam i. Krysta- 
loidy niezam knigte w ziarnach aleuronu tworzą 
się również w wodniczkach. W yjątek stanowią 
kryształki znajdujące się  pod skórką ziemniaków, 
które sig tworzą w zarodzi. Toż samo można po
wiedzieć o krystaloidach w ykrytych przez Leitge-

ba w jądrach, uważanych przez autora za wytwór  
pewnego, właściwego roskłada tych ostatnich.

Ze tłuszcz tworzy się wszędzie w zarodzi, po
twierdza i p. W akker, przyczem  nadm ienia, że 
w pewnych razach występuje on w niej równo
m iernie, w innych zaś tylko w pewnych, ściśle  
ograniczonych miejscach. Te ostatnie, odpow ie
dnio zarysowane, ściśle do jądra przytulone ciała  
nazywa autor wytwarzaczami tłuszczu (tłuszczo- 
tw oram i, Elaioplasty), które przenoszą swemi roz
miarami jądro i są daleko większe od wytwarza- 
czy m ączki (skrobiotwory, am yloplasty), otaczają
cych w znacznej ilości jądro komórkowe. W y- 
twarzacze tłuszczu najsilniej występują w rośli
nach młodych, znajdujących sig w pełnym  roz
woju; w starszych zmniejszają się znacznie aż 
w końcu zupełnie giną. Co się tyczy tłuszczu za
wartego w wątrobowcach (Hepaticae), to poszuki
wania autora sprawdzają pod tym względem m nie
mania Pfeffera. Ciała tłuszczowe posiadają tu, 
btonkę, utworzoną z zarodzi są w ięc elaioplasta- 
m i. Zaczątki ich ukazują się  w postaci worecz- 
kow atych, ostrozakreślonych tworów, niezaw iera- 
jących w sobie wcale tłuszczu, który występuje  
w nich dopiero później w drobnych kropelkach, 
coraz liczniejszych, spływających się  nastgpnie 
w duże krople.

W końou przypuszcza autor, że i w tych razach, 
kiedy tłuszcz występuje równom iernie w  całej za
rodzi ft. j. w nasionach kleszczowiny), krople po
jedyncze mogą być również otoczone warstewką 
protoplazmy, tylko że tg ostatnią trudno jest do- 
strzedz. (Spraw, podług Naturw. Rundschau).

— sst. R z e c z p o s p o l i t a  T r a n s v a a l s k a  ( P o ł u d n i o w a ) .
Państwo boerów wznosi się dość szybko, sądząc 
z wyników ekonom icznych, osięgniętych w roku 
zeszłym: przywóz w yniósł 1972 799 funtów ster- 
lingów, a wywóz 1521375  f. at. W roku 1888 w y
wóz był m niejszy o 686784 f st. Cyfry te  dowo
dzą nader szybkiego rozwoju Transvaalu oraz zna
cznego ruchu handlowego pom iędzy nim a E u 
ropą.

— sst. Miasto L a  P l a t a .  Miasta w A m eryce p ó ł
nocnej wznoszą sig nadzwyczajnie szybko, uderza
jącym  dowodem tego jest Chioago, które z 3000  
m ieszkańców w  r. 1832 wzrosło obecnie do m ili- 
jona. Podobny fakt m ożem y w tej chw ili zano
tować co do Am eryki południowej; w sposób bo
wiem  prawdziwie czarodziejski pow stała teraźniej
sza stolica prow incyi Buenos Ayres w rzeczypo- 
spolitej Argentyńskiej. Dnia 19 Listopada 1882 r. 
rząd tego państwa, ulegając życzeniom  m ieszkań
ców prowincyi Buenos Ayres, wobec prezydenta  
ówczesnego, Julio Roca, kazał położyć kam ień wę
g ielny  pod budowę pierwszego domu w m iejsco
w ości odległej od stolicy o 40 kilom etrów. Od te 
go czasu m iasto L a Plata m a więcej niż 60 tysię 
cy mieszkańców, port w spaniały, u lice ośw ietlone  
gazem  i elektrycznością; dom y m iejskie są wielkie  
i okazałe, podobne do pałaców; teatry m ogą współ-
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zawodniczyć o lepsze z teatrami Europy, wresz
cie domy prywatne odznaczają się nadzwyczaj - 
nem bogactwem.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Ze sprawozdania kasy pom ocy inżynie
rów kom unikacyi (w  Petersburgu) za rok 1889 
widać, że kasa liczyła 271 inżynierów członków.

Dochodu kasa m iała 7 000 rb., roschodu 900 rb. 
(w tej liczbie 600 rubli zapomogi jednorazowej 
czterem osobom); d. 1 Stycznia 1890 roku żelazny 
kapitał kasy w ynosił 28300 rb.

R O Z M A I T O Ś C I .

— sst. Z Sahary. Pewnemu algierskiem u żołn ie
rzowi, który dezertował w końcu 1887 r. z fortu 
francuskiego Khayes nad Senegalem  udało się p ie
chotą przebyć całą zachodnią Saharę i po upły- - 
wie dziesięciu m iesięcy dotrzeć do ojczyzny, tu 
jednakże został on pociągnięty do odpowiedzial
ności, poczera w Marcu 1889 r. zmarł. Żołnierz 
ten pozostaw ił szkice ze swojej wędrówki, które | 
jednak w małej są zgodności z wiadomościami 
istniejącem i o tam tych stronach. Podobno zanie
dbano żądać ustnego stw ierdzenia od tego czło 
wieka. W ypadek powyższy popiera atoli znowu 
tę  myśl, że do badań Sahary m ógłby rząd fran
cuski skutecznie używać krajowców algierskich, 
podobnie, jak  to czyni angielski z pundytami 
w Azyi.

Itfeł̂ r oloĝ ij a.

M elchijor Nenmłiyr.

Dnia 29 Stycznia b. r. zmarł w W iedniu w peł
nej sile m ęskiego wieku prof. paleontologii w uni
wersytecie w iedeńskim , Melchijor Neumayr, które
go zasługi naukowe w dziedzinie fauny kopalnej 
m ożna porównać z zasługą Darwina w św iecie istot 
dziś żyjących. Jego to dziełem  było uporządko
wanie olbrzymiej grupy Ammonitów, wśród któ
rych zdołał on rospoznać całe szeregi mutacyj 
i  przejść zaledw ie dostrzegalnych od form daw
niejszych do m łodszych, wykazać nietylko podo
bieństwo, ale istotne pokrewieństwo pozornie cał

kow icie odrębnych rodzajów, stworzyłgienoalogiczne  
drzewo tego nadzwyczaj charakterystycznego i w iel
ce obfitego w okresie m ezozoicznym  rzędu m ię
czaków. Stwierdzone na grupie Ammonitów pra
wo zastososował on również do mutacyj zwykłej 
paludiny w plioceńskich warstwach Sławonii. Je
go przed kilku laty wydana .,Erdgeschichte“ jest 
bezwątpienia najlepszym  akadem ickim  podręczni
kiem  gieologii w literaturze europejskiej, a świeżo 
wydany pierwszy tom niedokończonego dzieła ,,Die 
Stiimme der Thierreichs", szczegółowo streszczony 
w pierwszym numerze tegorocznym „Kosmosu1' 
lwowskiego, jest świetnem  rozwinięciem  poglądów  
szkoły transformistów na m ateryjale paleontolo
gicznym  opartych. W yliczać wszystkich dzieł Neu- 
mayra w tem m iejscu nie możemy, nadm ienim y  
tylko, że i g ieologija kraju naszego do cyklu prac 

j  tych wchodzi, m ianowicie monografija paleontolo- 
| g iczna skałek Pienińskioh, oraz ammonitów bru

natnego jura z Balina w krakowskiem. W płynął 
| on też pośrednio na postęp znajom ości gieologicz- 

nej naszego kraju, kształcąc w szkole swojej cały  
zastęp m łodych pracowników, spomiędzy których  

| w yszli profesorowie obu uniwersytetów galicyj- 
J  skich: dr Dunikowski i dr Szajnocha, zdolny pa

leontolog dr Bukowski — autor rosprawy o faunie 
w apienia Częstochowskiego, dr Zuber, Teisseyre  
i wielu innych

Zm arł po długich cierpieniach, wycieńczony  
przez chorobę sercową, licząc zaledwie 44 lat w ie
ku, niedokończywszy wielkiego, rospoczętego przed 
śm iercią, swego dzieła o pochodzeniu typOw św ia
ta zwierzęcego. Śm ierć jego dla nauki jest stratą 
niepowetowaną, bo byłto  umysł wyjątkowo jasny, 
szerokie obejmujący widnokręgi i nauce zupełnie  
oddany. J . Siemiradzki.

Fryderyk August Qncii-.tedt, słynny gieolog i pa
leontolog, profesor uniwersytetu wT ubindze, zmarł 
w wieku 81 lat. Zasłużył się zwłaszcza badania
mi gieologicznem i w Szwabii.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 

Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .

R .  G u t w i ń s k i .  M ateryjały do flory glonów Galicyi 
Część I I .  Kraków, 1 8 9 0 .

W .  Z a j ą c z k o w s k i .  O zmianach nowej farmakopei. 
Lwów, 1 8 9 0 .

W i e l k a  E n c y k l o p e d y j a  p o w s z e c h n a ,  zeszyt 1 1  i I I I -  
Warszawa, 1 8 9 0 .

W .  Ł o s .  Przewodnik dla urządzających zbiory bo
taniczne i entom ologiczne. Warszawa, 1 8 9 0 .

K o s m o s ,  Zeszyt I  i  I I .  Lwów, 1 8 9 0 .
D r  0 .  B u j w i d .  Rys zasad bakteryjologii- Część 1 

ogólna- W arszawa, 1 8 9 0 .
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D r  J .  S i e m i r a d z k i .  O faunie kopalnej warstw bru
natnego jura w Popielanach na Żmudzi. Część II. 
Kraków, 1890.

P r o f .  A .  K ł o s o w s k i .  Differente3 forraes des grelons 
observes au sud-ouest de Russie. O dessa, 1890.

P r o f .  A .  K ł o s o w s k i .  Gławnyja m om enty w isto- 
ryi razwitja fiziczeskago ziem lewiedieDija. Odessa, 
1890.

R. Sawelejew. Aklinom etriczeskija nabludienija. 
Odessa, 1890.

M. Panczenko. 0  grozowoj d iejatelnosti na jugo* 
zapadie Rossii w 1889 godu . Odessa, 1890.

Zapiski noworossijskago obszczestw a jestestwo- 
ispytatelej. Tom  XIV, zeszyt II. Odessa, 18S9. i

A .  G u i l i e m i n .  (Le m onde pbysiąue) w opracowa
niu Nusbaum owej i S ilbersteina „ S iły  przyrody"  
zesz. 8 — 16. W arszawa. 1889.

W ł .  S a ł k e .  Ueber die Ursachen der Kiszeit, odb. 
z Humboldta.

R .  N i e w i a d o m s k i ,  Racyjonalne projektowanie linij 
objazdow ych na kolejach żelaznych. W arszawa, 
1890.

F. C z e r n y ,  prof. uniw. jagiell. Ogólna gieografija 
handlowa. Kraków, 1889.

Zapiski kiewskago obszcz. jpstestwoispytatelej, 
tom X zesz. 2. Kijów, 1889.

D r  J .  Szyszyłowicz. Zwei neue W einm annien aus 
Siidamerika. W iedeń, 1890.

D r  A .  Fabian. Ilipnotyzm  w nauce a w praktyce. 
Odczyty, przypisane pamięci Tytusa Chałubińskie
go. Warszawa, 1890. Cena 60 k.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

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 26 Marca da 1 Kwietnia 1890 r.

(ze spostrzeżeń n a  stacy i m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

D
zi

eń
1

Barometr 
700 mm -j- Tem peratura w st. C.

1 
«

-anM
.

K ierunek wiatru
Suma -

U w a g i .
opadui

7 r. | 1  p. , 7 r - 1  p. | 9  w. Najw. Najn.

26 Ś.
|

45,6 47,1 49,0 8,2 14.8 12,3 16,0
1

4,8 62 SK .SE W 0,0 Dz. pog., popoł. pochm.
27 C. 49,5 ! 50,7 52,9 8,6 10,7 9,1 12,0 6,8 68 W S,W N,W 2,2 Rano d., potem wicher
28 P. 50,7 j 52,1 52,2 9.4 14.2 9,7 14,5 8.1 78 W N,W N,W 1,6 D. dr. rano i wiecz.
29 S. 52,3 ! 50," 47,1 9,8 15,3 13 5 17,0 9,0 81 W,W,S 0,9 Rano dr. deszcz i m gła
:?oN 46 1 : 46,8 46,5 11,8 13,3 9,2 15,5 7,0 60 W.W .W 0,0 W icher przerywany
31 P. 46,0 48.7 50,4 6,2 5,7 5,3 9,4 4,6 8l W ,W N,W 0,8 R. dr. gr., pot. d. z wich.

IW . 51,8 1 52,8 53,6 4,7 7,2 5,6 8,0 2,5 57 W N N E .W 0,0 Rano jasno, w. pochm.

Średnia 49,6 9,6 70 5^T

UWAGI. K ierunek wiatru dany je st dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem , b. znaczy burza, d. — deszcz.

T R E Ś ć .  Z nowBzych badań nad porostami, napisał Dr A. Zalewski. — Syjam i stany Szan, pod w zglę
dem etnograficznym, przez A. W. — Proch spalający się bez dymu, napisał Maksymilijan Flaum. — 

Polowanie na wieloryba w N orw egii zapom ocą bakteryj, przez O. Bujwida. — Korespondencyja W szech

św iata. — W iadomości b ib liograficzn e. — Kronika naukowa. — W iadom ości bieżące. — Rozm aitości. — 
Nekrologija. — Książki broszury nadesłane do Redakcyi W szechświata. — Buletyn m eteorologiczny.

W ydaw ca A .  Ślósarski. Redaktor B r .  Z n a t o w i c z .

^osBOjeno IJcusypoio. BapuiaBa, 23 MapTa 1800 r. Druk Kmila Skiwakiego, W arszawa, Chm ielna Ai 26.
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DOŚWJĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PROSTE DOŚWIADCZENIA NAUKOWE.

Fizyka doświadczalna w pokoju.

Rozmaite 'przewodnictwo różnych ciał.
Dla wykazania rozmaitej zdolności prze

wodnictwa ciepła przez różne ciała używa 
się powszechnie przyrządu obmyślonego 
przed stu z górą. laty przez Jana Ingenhous- 
sa. Jestto skrzynka metalowa, posiadająca 
w jednćj ścianie otworki, w których za po

sty. Dobieramy drut żelazny i takiejże sa- 
mój długości, a o ile można i takiejże samój 
grubości drut miedziany. Oba te pręciki 
ogrzewamy w płomieniu świecy i przesu
wamy je  szybko przez tęż samę świecę stea
rynową, a następnie studzimy, trzymając je  
pionowo; pokrywają się one tym sposobem 
cienką powłoką skrzepłego kwasu stearo- 
wego. Następnie osadzamy je  poziomo

średnictwem korków osadzać można pręty 
metalowe lub z innych materyjałów; pręty 
te pokryte są powłoką woskową, a gdy 
skrzynkę wypełnia się gorącym olejem, 
wosk na danym pręciku stapia się tem prę
dzej, im większą posiada on zdolność prze
wodnictwa.

Jeden z ostatnich numerów pisma „La 
Naturę” podaje dowcipny sposób urządzenia 
tegoż doświadczenia w sposób bardzo pro-

w korku, jak  wskazuje rycina, umieszczo
nym w butelce, a wolne ich końce ogrze
wamy płomieniem świecy; wtedy, w miarę, 
jak  się ciepło po drucikach roschodzi, kwas 
stearowy topi się i tworzy kropelkę, która 
biegnie wzdłuż każdego drucika, ujawniając 
tym sposobem rosprzestrzenianie się ciepła. 
Na drucie miedzianym B kropla ta, jak  wi
dzimy na rycinie, posuwa się prędzćj i dalój, 
aniżeli na drucie żelaznym A.
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zeZwrócić tu wszakże należy uwagę, 
w ten sposób prowadzone doświadczenie nie 
jest jeszcze stanowczo przekonywającem, 
temperatura bowiem płomienia w różnych 
jego miejscach nie jest jednakowa; dla usu
nięcia tćj wątpliwości można je więc powtó
rzyć, zmieniając umieszczenie drutów, tak, 
aby tym razem drut miedziany osadzony 
był nad żelaznym. S. K.

K alendarzyk  astronom iczny
na, IKI-wieciefi.

Pas zwierzyńcowy w godzinach wieczor
nych daje się oznaczyć teraz łatwo szere
giem gwiazd pierwszój wielkości; w kierun
ku mianowicie od poziomu zachodniego 
przez południe ku poziomowi wschodniemu, 
gwiazdy te są: Aldebaran w Byku, Kastor 
i Polluks w Bliźniętach, Regulus we Lwie— 
i Kłos w Pannie. A rk tur w W olarzu wy
stępuje na niebie wschodniem zaraz po za
chodzie słońca, a W ega Liry wschodzi nieco 
późniój. Na południo-zachodzie wszakże 
Oryjon i sąsiadujący z nim Syryjusz zacho
dzą już bardzo wcześnie, zwiastując tem po
czątek wiosny. Wielka Niedźwiedzica opiera 
teraz przednie swe łapy w pobliżu zenitu, 
a droga mleczna wieczorem w początkach 
miesiąca ciągnie się w pobliżu poziomu pół
nocno-zachodniego, w końcu miesiąca więcój 
ku północy.

Co do planet: M erkury widzialny jest 
krótko wieczorem dopiero w końcu mie
siąca, Wenus jest również gwiazdą wie
czorną, Mars natomiast wschodzi około pół
nocy i daje się w godzinach rannych łatwo 
rozpoznać po czerwonćj swej barwie na 
niebie wschodniem; Jowisz wchodzi znacz
nie po północy, Saturn widzialny jest 
prawie przez noc całą. Szczegóły podaje 
tabela:

Dnia

10
20
30

10
20
30

g . m .

P L A N E T Y .
Zachód Przejśc ie  pracz

południk W konstelacji 
g .  m . g. m .

M erkury.
22 r.

• 9 „
59 „

. 42 r.

.2 5  „ 
12 „

7 . 5 2  w.  
8.21 „ 
9 . 3 1  „

0  . 7 w. 1 Ryby  
0 . 4 5  „ > Baran  
1 . 1 5  „ ) Byk

W en u s.

7 . 5 8  w.  
8 . 3 3  „ 
9 .  6 „

0  . 50  w.
0 .  59 „
1 .  9 „

Baran
B yk

Mars.

10 1 1 . 3 0  w. 7 .  28 r. 3 . 2 9  r.
20 10 . 57 ,. 6 . 49 „ 2 . 53 „ \ Wgżowmk
30 1 0 . 9 „ 6 . 5 „ 2 . 1 2  ,.

J o w isz .

10 3 . 9 r. u . 49 r. 7 ,, 29 r.
20 2 . 32 1» n . 18 6 . 55 1'
30 1 ..56 11 10. 44 1* 6 .. 20 H

Safur n.

10 1 .,26 W. 4,. 6 r. 8 ,.46 W.
20 0 .46 Ił 3 .26 n 8 .. 6 11
30 0 . 6 ii 2 .46 11 7 ,,26 1>

lim u .

10 7 3 w. 5 ..35 r. 0 . 19 r.
20 6..2 0 li 4.,54 ii 11.,37 w.
30 5 .59 Jł 4 . 13 »> 10. 56 ii

i\'eptuii

10 6 ..57 r. 10. 41 w. 2 . 49 w.
20 6 .19 i? 10. 3 » 2 . 11 ii
30 5 ..4 0 n 9 . 43 1 . 33 >i

Koziorożec

Lew

■ Panna

Byk

W Kwietniu ziemia napotyka kilkanaście 
rojów meteorycznych, które najobfitszy spa
dek gwiazd powodują w ciągu nocy 9—13; 
wybiegają one z punktu przypadającego na 
południe Liry.

Dnia 5 przypada pełnia pierwsza po po
równaniu wiosennem, od którśj zawisła 
data Wielkiejnocy. Słońce zaś, które w po
czątkach miesiąca oddalone było od równi
ka, na północ o 4° 37', posiada dnia 30 zbo
czenie 14° 49'; zgodnie z posuwaniem się 
słońca ku północy przedłuża się dzień, który 
w szerokościach naszych w początkach mie
siąca trwa godzin 12 minut 50, w końcu 
przeszło godzin 14 minut 50.

PRZEBIEG ZJAWISK
METEOROLOGICZNYCH

w  EuroDie środkow ej,
w miesiącu Styczniu 1890 roku.

Styczeń 1890 rok był niezwykle ciepły, 
temperatura średnia w całój Europie środ
kowej wypadła od 3° do 5°C wyższą od 
normalnćj; dosyć pogodny; — miejscowe 
opady wód atmosferycznych były znaczne; 
pokrywa śniegowa tylko w niektórych miej
scach, mianowicie na wschodzie, przyjęła 
znaczniejsze rozmiary.

Przez pierwsze dziesięć dni miesiąca ba
rometr utrzymywał się wysoko, ciśnienie 
było dosyć jednostajnie rozłożone; nigdzie 
zbyt wielkich skoków, tak pospolitych w tćj 
porze roku, barometr nie robił. Czas był 
przytem wogóle pochmurny: powietrze mro
źne. Od 7 wszakże, barometr, który tego 
dnia dosięgnął swojego najwyższego stanu 
(w niektórych miejscowościach najwyższy 
stan przypadł dopiero dnia 31), zaczął po
woli opadać, przy jednoczesnym ocieplaniu
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się powietrza; dopiero jednak od dnia 10 
zaczął przyjmować wysokości niższe od sta
nu normalnego. Od tśj epoki do końca 
miesiąca przebiegały głębokie depresyje 
barometryczne nad wybrzeżem morza Pół
nocnego i Bałtyckiego, zapuszczając się nie
kiedy w głąb lądu, sprowadzając silne wia
try i burze, połączone z obfitemi opadami. 
W środku miesiąca padały najczęściej desz
cze; dopiero w samym końcu i śniegi; — nie 
utworzyły one jednak prawie nigdzie trwa- 
łćj powłoki. Barometr w samym środku 
miesiąca cokolwiek się podniósł; ale następ
nie od dnia 18 do 29 utrzymywał się stale 
poniżój wartości normalnej, przeskakując 
przy te m szybko i często. Na szczególną 
uwagę zasługują ruchy barometru na na
szych stacyjach w dniach 23, 24 i 25. W cią
gu 24 godzin z dnia 23 na 24 barometr spadł 
o 15 mm, dosięgając dnia 24 na wszystkich 
naszych stacyjach najniższego stanu w ca
łym miesiącu. W następnych 24 godzinach 
do dnia 25 podniósł się znowuż nagle o 26 
mm. Toż samo mniźj więcój powtórzyło 
się w całej Europie środkowćj, tylko o je 
den lub dwa dni wcześniej. Ten gwałtowny 
spadek barometru był połączony z licznemi 
burzami. Wahanie barometru w ciągu mie
siąca wynosiło 43 mm.

Temperatury nigdzie nie dosięgły znacz
nej liczby stopni zimna: — najniższe były 
obserwowane na stacyjach wschodnich: 
w Matronińskiój Daczy (Czehryniu)—22°C 
d. 19; w Sokołówce—18°C d. 20; w Pińsku 
—13°C d. 19; na zachodnich stacyjach tem
peratury najniższe nie przenosiły—9°C. 
W  Europie środkowej temperatury najniż
sze zaledwie dosięgały—15°C i to tylko na 
stacyjach górskich, niezbyt wysokich. Naj
wyższe temperatury dochodziły na naszych 
stacyjach do +  7°C w dniu 26; niektóre tylko 
stacyje wykazują maximum temperatury 
w dniu 27 (Rytwiany) lub 28 (Czebryń). 
Pińsk miał najwyższą temperaturę +  2,7°C 
dnia 7.

Temperatury średnie miesięczne na na
szych stacyjach zachodnich wahają się oko
ło 0°C; — są jednak po największej części 
o kilka dziesiątych wyższe od 0°. Najwyższą 
temperaturę średnią przedstawiał Młodzie- 
szyn-f0,9C, najniższą—0,5°C Lublin. Na 
wschodnich stacyjach temperatura średnia 
wynosiła przeszło 2 °C poniżaj zera, z wy
jątkiem Czehrynia (—4,6°Cj. Na zacho
dnich stacyjach najzimniejszemi (t. j. z naj
niższą temperaturą średnią dzienną) były 
dnie 1, 2 i 31; na wschodnich zaś dzień 19.

Opady wód atmosferycznych w Europie 
środkowój, szczególniej w jój zachodnićj 
części, były liczne i obfite. Największa część 
Europy otrzymała w ciągu miesiąca ilości 
wody zawarte pomiędzy 50 i 100 mm. Po-

jedyńcze jednak miejscowości Europy otrzy
mały znacznie większe ilości deszczu; — tak 
np. na Schwarzwaldzie spadły ilości wyższe 
od 200 mm  (do 258 mm), a w prowincyjach 
nadreńskich, Turyngii i Harzu do 190 mm. 
Lecz rozdział wód atmosferycznych był 
nadzwyczaj niejednostajny: w Austryi
Wyższśj, Karyntyi i Węgrzech spadło wo
góle mniój niż 10 mm wody; a były tam 
i miejscowości, w których wcale nie było 
opadu przez cały miesiąc. Tam pas suchy 
rosciągał się do pewnego stopnia dalój na 
północ i ku wschodowi, tak, że nasze stacyje 
wschodowe wogóle otrzymały ilości deszczu 
zawarte zaledwie pomiędzy 15 i 30 mm. 
W Królestwie warstwa wody spadłój w cią
gu miesiąca wynosi około 33 mm, tylko oko
lice od Łodzi do Ząbkowic otrzymały około 
40 mm. Największy opad dzienny 15 mm 
notowały Rytwiany d. 26; tego dnia wogóle 
wszędzie naj więcćj wody spadło w całym 
miesiącu.

W  Warszawie średnia wysokość baro
metru wypadła 750,7 mm; przy najwyższym 
stanie 766,6 mm w d. 7 i najniższym 723,3 
mm w d. 24. Temperatura średnia miesię
czna wynosiła+0,6°C; przy naj wyższej tem- 
peraturze+6,4°C d. 26 i najniższym—6,2°C 
d. 2. Najcieplejszym był dzień 26, jego 
temperatura średnia wynosiła -J-4,6°C; naj
zimniejszym był dzień 2, jego temperatura 
średnia wynosiła — 2,9°C. Wody ze śniegu 
i deszczu spadło 32 mm; najwięcćj w cią"u 
jednój doby spadło 8 mm d. 27. Dni defz- 
czu lub śniegu było 17; dni takich, w któ
rych opad wynosił najmnićj 1 mm było tyl
ko 8.

W. K.

Kalendarzyk bijograHczny
na Kwiecień.

5 ur. Maciój Schleiden 1804.
8 „ Hugo Mohl 1805.

11 „ Karol Babington 1808.
12 „ Antoni Wawrzyniec Jussieu 1748. 
14 „ Gerard Rohlfs 1832.
16 „ Jan Franklin 1786.
20 „ Jakób Forbes 1809.
2 4  u m .  Ludwik Rabenhorst 1881.
25 „ Andrzej Celsyjusz 1744.
29 ur. Aleksander Bain 1810.
30 „ M. Brisson 1723.
— „ Jan Gauss 1777.
— „ Jan Lubbock 1834.
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ROŚLINY 
k w itn ą c e  w  obecnej p o r ze  w  cieplarni.

Anthurium  crystallinum. N. E . Brown. (Aroideae). 
Anthurium carneum.
A m aryllis hybrida. Regi. (Arnaryllideae).
Narcissus Tazetta. L.
Narcissus Pseudo-Narcissus. L . (A m aryllidae).
Cliria nobilis (H im anthophyllum ) Lind. (Am arylli- 

deae).
Convallaria Polygonatum . L. (Sm ilacineae).
Alyssum Bentham i. Hort. voo. com pactnm . (Cruci- 

ferae).
Cheiranthus Cheiri. L. (Cruciferae).
Primula elatior. L. (veria). (Prim ulaeeae).
Primula acaulis. Ali. fl. alba. (Primulaeeae,). 
Rhododendron m ultiflorum  (E ricaeae).
Erica herbacea (Ericaceae).
E rica m editerranea (Ericaceae).
M etrosideros semperflorens. Hort. (M yrtaceae). 
Adaipia versicolor. Fort. (Saxifrageae).
Allam anda neriifolia. W . Hook (A pocyneae).
Vinca major. L. (Apocyneae).
AlonBoa integrifolia  (Scrophularinae).
Franciscea exim ia. Scheides. (Scrophularineae). 
F ranciscea uniflora (Hoppeana). Pohl. (Scrophula

rineae).
Aucuba japonica. Thum. (Corneae).
Fuchsia M ielleri.—(Ouagraceae).
B egonia m anicata. Cela. (Begoniaceae).
Berberis Darwini. Hook. (B erberideae).
Mahonia aquifolium . N att (B erberideae).
Choisya ternata. II. B. K. (Rutaceae).
Eupatorium  riparium. Hort. (Com positae). 
H eliotropium peruyianum. L. (Asperifoliacea). 
Im patiens Sułtani. J. Hook. (B alsam ineae).
Polygala grandis Hort (P olygalaceae).
Tradescantia W arszewiczi. Hort. (Commelineae).

Z roślin hodowanych w gruncie kwitną w obecnej 
porze.

Scilla  Sibirica. Andr. (Liliaceae).
Chionadoxa Luciliae. Bora. (Arnaryllideae). 
Galanthus nivalis. L. (Arnaryllideae).
Cornua mas. L. (Corneae).
Daphne Mezereum. L. (Thym eleaeeae).

N adto kwitną również:
Coryllus avellaua. L. (Cupuliferae).
Dlmus campeatris. L. (Ulm aceae).
Ulmus effusa L. (Ulm aceae).
Populue pyramidalis. Rozier. (Salicineae).'

Czego nas KoperniK o olirotacH z iem i n au czy ł.
Pierwsze początki astronomii w sposób 

dla każdego zrozumiały wyłożył S. K., 
książeczka ozdobiona portretem Kopernika, 
z 16-tu rysunkami. Warszawa, 18J0, 8-0, 
str. 62. Cena kopiejek 5 (groszy 10).

RYS ZA S A D  BAKTER YJO LO G II.
CZĘŚĆ OGÓLNA, 

str. 114 z 2 tabl. chromolitografowanemi.
Skład główny u Paprockiego i S-ki. Ce

na 1 rb. 50 kop.

A L t i O R I T M l i S  T o m a s z a  K ł o s a  ( r .  1538).
Najdawniejsza matematyczna książka polska. 
W ydał z objaśnieniami Prof. D-r M .  A .  B a 
r a n ie c k i  w „Biblijotece pisarzów polskich 

Akademii umiejętności.”
Cena 90 kop. w Warszawie u Gebethnera 

• i Wolffa.

O G - Ł O S Z E U I E .

PAMIĘTNIK FIZYJOCRAFICZNY
TOM IX ZA ROK 1889.

Wyszedł z druku i zawiera:
W  D z i a l e  I .  M e t e o r o l o g i i  i H i d r o g r a f i i :

W ypadki spoatrzeżeń m eteorologicznych za rok 1889. Stosunki opadu atmoaferycznego w Warszawie 
przez A. Pietkiewicza. K rzywa wyrównanych tem peratur przez B. Danielewicza. W ykaz apostrzeżeń 
litofenologicznych za rok 1889.—Stronic XIX , 235. Tabl. litogr. 3.

W  D z i a l e  II .  G i e o l o g i i  z  C h e m i j ą :
Sprawozdanie z badań w gubernii Piotrkowskiej i K aliskiej przez J. Siem iradzkiego. Opia m i

kroskopowo-petrograficzny skal w ołyńskich i tatrzańskich przez J. Morozewicza. Rozbiory wody wiślanej 
przez Br. Znatowicza. Rozbiory wód W arty i W ieprza przez E . Kaczmarkiewicza.—Stronic 45. T abl. 
litogr. 4.

W  D z i a l e  I I I .  B o t a n i k i  i Z o o l o g i i :
Zasiągi czterech rodzin dennokw iatow ych przez K. Łapczyńskiego. R ośliny z Białejcerkwi przez 

tegoż. Sprawozdanie z w ycieczk i do Puszczy B iałowieskiej przez K. Drymmera i F. Błońskiego. Materyjały 
do flory skrytokwiatowej krajowej przez F. B łońskiego. Przyczynek do znajom ości flory okolic W arszawy 
przez S. M akowieckiego. Przyczynek do fauny pijawek przez II. L indenfelda i J. Pietruszyńskiego. 
O chrząszczach krajowych przez F. Osterlofta. Przyczynek do fauny ichtyjologicznej przez A. W ałec
k i e g o . — Stronic 295. Tabl. litogr. 8.

W  D z i a l e  I V .  A n t r o p o l o g i i :
Pam iątki przedhistoryczne na Żmujdzi przez F. Dowgirda. W iadomość o dwu zabytkach bronzo- 

wych z Podola przez K. Pułaskiego. Ludność polaka w Pruaach Zachodnich przez Nadm orskiego.—Stronic 
77. T abl. litogr. 5.

^ 0 3 B0 JieH0  HeH3 ypoio. BapuiaBa, 23 MapTa 1890 r. Druk E m ila Skiwskiego. Warszawa, Chmielna Aś 26.


