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ENZYMY W  TERAPII.

W iadomo, że peptony zastrzyknięte do 
krw i działają trująco na organizm; o ile nam 
wiadomo, przed 10 mnićj więcśj laty pierw 
szy zwrócił na to uwagę Schmidt-Miihl* 
heim. Równie dawnem jest spostrzeżenie

') Od członka naszej redakcyi, p. M. Flauma, 
bawiącego obecnie na studyjach specyjalnych 
w Bernie i pracującego pod kierunkiem prof. M. 
Nenckiego, otrzymujemy niniejszy komunikat z na
stępującym dopiskiem:

„W chwili, kiedy świat cały zajęty jest najnow
szą zdobyczą wiedzy z zakręsu bakteryjologii 
i oczekuje od niej leku na jednę z najstraszliw
szych chorób, sądzę, że czytelników Wszechświata 
zajmie ogłoszona dzisiaj w „Correspondenzblatt 
fur schweizerische Aerzte“ krótka, lecz treścią  
swą nader doniosła praca p. t. „Die Enzyme in 
der Therapie‘‘. Autorami tej pracy są: prof. Mar
celi Nencki i prof. H. Sahli. Podaję tg pracę w do
słownym przekładzie. Uważny czytelnik oceni jej 
wartość, dojrzy właściwe jądro i zrozumie, w ja-

J . Bóchampa i E . Baltusa, że zastrzyknięcie 
do żył enzymów (rospuszczalnych, nieorga- 
nizowanych fermentów) silnie trujące wy
wiera działanie na organizm. 0,35 g dyja- 
stazy słodowej i 0,15 g pankratyny na kilo
gram  ciężaru ciała okazały się śmiertelnemi 
dla psów po zastrzyknięciu do krwi. W y 
wołuje to wymioty, krw aw ą biegunkę, a ba
danie pośmiertne zazwyczaj wskazuje silny 
przypływ  krw i i obfite wybroczyny w orga
nach. Zastrzyknięty enzym można było 
w ykryć w moczu. W edług nowszój nom en
k la tu ry  substancyje powyższe nazwaćby na
leżało toksalbuminami.

Peptony i wytwarzające je  enzymy nale
żą do ciał białkowych. Co do pierwszych 
niema chyha żadnój w tym względzie wąt
pliwości. Ze zaś tak samo ma się z enzyma
mi, dowiódł tego przed kilku laty  O. Loew 
(Pflugers Archiv, t. 27, str. 203). Zw łasz
cza pankreatyna, którćj działanie proteolity
czne *) i scukrzające było zbadane, posiada-

kim kierunku od dalszej pracy autorów należy 
oczekiwać rezultatów praktycznych'*.

M. Flaum,
w Bernie Szwajcarskiem, 27 Listopada 1890 r. 
l) Rospuszczające białko. (Przyp. Red.).
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ła, niezależnie od ogólnego zachowania się 
ten sam skład procentow y co i prawdziwe, 
ścinające się przy  ogrzewaniu ciała biał
kowe.

O pierając się na badaniach dotychczaso
wych, powiedzieć można, że niem a istoty 
żyjącój, choćby to był tylko organizm  je 
dnokomórkowy, któraby nie w ytw arzała ros- 
puszczalnych fermentów, enzymów. W  osta
tnich czasach naw et głów nie znajdow ano 
silnie działające enzymy u najniższych o r
ganizmów, jak  wodorostów i grzybków ros- 
szczepkowych.

W  pracy przed pewnym już czasem ogło
szonej (Archiv fur exp. P athol. und P h ar- 
macol., t. 20, s. 345) jeden  z nas wypowie
dział swe poglądy na sposób działania en
zymów; przytoczym y tu kilka zdań stamtąd 
zaczerpanych: „Jestem  tego zdania, że dzia
łanie enzymów należy sprowadzić do zaw ar
tych w ich częsteczkach grup , pozostają
cych w niestałej równowadze. N adzw y
czajna nietrwałość należy istotnie do chara
kterystycznych własności enzynów. K w a
sy, alkalija, sole metaliczne, w mniejszem, 
lub większem stężeniu niszczą ich czynność, 
również długotrw ałe, lub  częste trak tow a
nie alkoholem. Nawet w skutek dłuższego 
przechow yw ania w stanie suchym w zwy- 
kłój tem peraturze bardzo często, ku  przy
krem u zdziw ieniu naszemu, pierw otnie bar
dzo czynne enzymy stają się nierospuszczal- 
nemi i tracą swą własność ferm entacyjną. 
Również nie znoszą enzymy, zwłaszcza w sta 
nie wilgotnym , wysokich tem peratur, ja k 
kolw iek zresztą dla rozm aitych zwierzęcych 
i roślinnych enzymów najw yższa granica 
tem peratury  waha się w dość szerokich g ra 
nicach”... „W  enzymach ju ż  tkw i jedno  
z zasadniczych zjaw isk życia, mianowicie 
wrażliwość, albowiem wobec bodźców che
micznych, cieplikowych i elektrycznych 
w wielu razach zachowanie się enzymów po
dobne jest do zachowania żywćj protopla- 
zmy. Zrozumiałem je s t przeto, że jeszcze 
bijologowie trzeciego dziesiątka naszego 
stulecia złudzeni takiem i podobieństwami, 
uważali za jednoznaczne enzymy i jednoko
mórkowe organizm y, sprow adzające zjawi- 
ska ferm entacyjne. W  jak i sposób z bez
władnego pow staje n ietrw ałe białko, o tern 
obecnie możemy wypowiadać tylko dom nie

mania. Bliskiem jest przypuszczenie, że 
staje się to także w skutek pewnego rodzaju 
działania fermentacyjnego. Enzym y dzia
łają  tak, ja k  roscieńczone kwasy, a pocho
dne związki aldehidowe zostają pod w pły
wem roscieńczonych kwasów rosszczepione, 
przyczem zachodzi regieneracyja n ietrw a
łych grup  aldehidow ych”.

W  ostatnich latach spierano_ się wiele 
o środki obrony zwierzęcego i ludzkiego 
organizm u przeciw mikrobom w chorobach 
zakaźnych. M etschnikoff szukał tych środ
ków w swoich fagocytach. Niedawno prze
konano się o bakteryjobójczem  działaniu 
surowicy krw i i nie ulega wątpliwości, że 
z czasem jeszcze bardziój wzmoże się nasza 
znajomość środków i dróg, jakiem i organizm 
posługuje się do swój obrony. J a k  rozmai
łem jest działanie chorobotwórczych m ikro
bów na nasze ciało, tak może i różnemi są 
sposoby oddziaływ ania organizm u. Otóż 
przypuścić można, że owe tak łatw o zm ien
ne i obdarzone w znacznym stopniu własno
ściami reakcyjnem i enzymy stanowią ten 
jeden z orężów, którem i ciało zwierzęce mo
głoby się posługiwać do zw alczania chorób 
zakaźnych. Osobliwem jest, że w warunkach 
norm alnych enzymy przewodu traw iennego 
a także peptony, albo wcale nie, albo tylko 
w m inimalnych ilościach przenikają do krwi. 
O peptonach wiadomo nam, głównie z prac 
H ofineistra, że już w błonie śluzowój p rze
wodu traw iennego zam ieniają się na p ra 
wdziwe, ścinające się w cieple ciała białko
we. W  nietrw ałych enzymach przem iana 
w formę nieczynną pow innaby zajść równie 
łatwo. Należałoby przypuszczać, że organy 
położone poza kanałem  traw iennym  pow in
ny być ochronione od trującego działania 
enzymów i peptonów. Urządzenie to jest 
naturaln ie korzystne dla organizm u w wa
runkach norm alnych. Lecz gdy poszcze
gólne organy ciała zostają zagrożone przez 
m ikroby, natenczas możliwemby było przez 
miejscowe dostarczenie czynnych enzymów 
dopomódz danój tkance do zwycięskiej 
walki.

W edług badań Langhansa mięsaki (sar- 
coma) odznaczają się dużą zawartością gli- 
kogienu i można było oczekiwać, że przez 
zastrzyknięcie silnie scukrzającego enzymu 
do tkanki glikogien zostanie rospuszczony,
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resp. tw orzenie się tegoż zostanie zakłóco
ne, a może i wogóle rozwój nowotworu po
wstrzymany. Pomyślne działanie, jak ie  spo
strzeżono przy  zaszczepieniu Streptococcus 
erysipelatos przy  złośliwych nowotworach, 
może jest skutkiem wytworzonego przez 
kokki enzymu. Bouchard i inni dowiedli, 
że rospuszczalne produkty utworzone w prze
mianie m ateryi mikroba chronią organizm 
od tego mikroba. Zazwyczaj, te tylko albu- 
mozy nazywamy enzymami, które posiadają 
działanie proteolityczne, scukrzające, lub 
własność rosszczepiania tłuszczów. Pojm o
wanie takie jes t zbyt ciasne i z pewnością 
w ciele naszem znajdują się albumozy 
o cząsteczkach w niestałej równowadze, wy- 
konywające także inne działania, ja k  np. 
ferm ent w łóknikowy (Fibrinferm ent).

W ychodząc z zaznaczonych tu punktów 
wytycznych, po wstępnych próbach na zwie
rzętach podjęliśmy doświadczenia na po
szczególnych chorych. Zastrzegam y sobie 
donieść później o rezultatach zarówno prób 
dokonanych na zwierzętach, jak  i spostrze
żonego przez nas działania na chorych. J e 
żeli ju ż  dziś ogłaszamy zasady, które kiero
wały nami przy naszych badaniach, to po
budką do tego je s t praca R  Kocha p. t. 
„W eitere M ittheilungen iiber ein H eilm ittel 
gegen Tuberculose” (Deutsche medicinische 
W ochenschrift, 13 Listopada 1890), która 
właśnie się ukazała, a z której, sądząc 
z nielicznych wzmianek o układzie chemi
cznym, a zwłaszcza z powodu podobień
stwa w działaniu fizyjologicznem po za- 
strzyknięciu podskórnem, możnaby wnosić, 
że owa m ateryja mająca być szczepioną, 
je s t takiem ciałem w rodzaju enzymu, lub 
peptonu. Domniemanie to i dlatego też 
zdaje nam się prawdopodobnem, ponieważ 
przeszło dwa lata temu w pracowni naszej 
d r Ham m erschlag przy pracy swój „o skła
dzie chemicznym laseczników gruźliczych” 
(„U eber die chemische Zusammensetzung 
der T uberkelbacillen”. W iener Academie- 
Berichte, 1888, zeszyt grudniowy) wyoso
bnił z ciała tych mikrobów substancyją po
dobną do albumozy, działającą silnie t ru 
jąco.

POŻAR

KOPALNI WĘGLA „IGNACY"

w Zagórzu, kolo Darowy.

(Dokończenie).

Po tym wstępie ogólniejszej treści prze
chodzę do opisu kopalni Ignacy i ostatniego 
pożaru, który ją  niedawno nawiedził. K o 
palnia składa się z dwu części: staraj, za
chodniej i nowej, wschodniej, oddzielonych 
od siebie znaczną przestrzenią, zupełnie wę
gla pozbawioną.

Część zachodnia zawiera bardzo gruby, 
bo do 18 metrów dochodzący pokład węgla, 
i eksploatuje się już od la t kilkunastu za- 
pomocą dwu szybów: Ignacy i M ortim er. 
W skutek bezmyślnego zastosowania syste
mu szląskiego, który, przy tak  wielkiej g ru 
bości pokładu, wcale nie powinien był być 
używanym, część zachodnia została w prze
ciągu tego czasu prawie zupełnie wyrabo- 
waną, to jest zaledwie połowa węgla znaj
dującego się tam była wydobyta, a druga 
połowa zginęła bespowrotnie, wskutek 
zgniecenia filarów i wynikłych stąd poża
rów. Te pożary jednak  nie przedostawały 
się na światło dzienne, gdyż zdołano je  
umiejscowić w polach, w których powsta
wały i tylko głuche wieści krążyły po D ą
browie o ogniu, jaki się kryje w podzie
miach kopalni Ignacy. K iedy przed k ilko
ma laty towarzystwo G. v. K ram sta odkryło 
w obrębie swoich koncesyj wschodnie prze
dłużenie pokładu, eksploatowanego w ko
palni Ignacy i zabierało się do urządzenia 
nowej, wschodniej części tej kopalni, w ła
dza rządowa górnicza, w osobie inżyniera 
okręgowego w Dąbrowie, chcąc położyć 
kres takiemu m arnotraw stw u węgla, jakie 
miało miejsce w zachodniej części kopal
ni, zażądała zaprzestania dotychczasowego 
szląskiego systemu eksploatacyi i wprow a
dzenia takiego samego systemu z podsadz
ką, jak i od la t 10 z powodzeniem jest uży
wany w kopalniach towarzystwa franca- 

J  skiego w Dąbrowie.
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Gdyby tow arzystw o G. v. K ram sta za
stosowało się do tego rosporządzenia w ła
dzy górniczej i szczerze się zajęło w prow a
dzeniem eksploatacyi z podsadzką, nie by
łoby pożaru ze wszystkiemi jego sm utnemi 
następstwam i. K iedy jed n ak  zamiast tego, 
towarzystwo zaczęło zbywać władzę pół
środkam i i udając napozór zastosowanie się 
do jć j rosporządzeń, zaczęło po dawnemu 
rabować węgiel sposobem szląskim także 
i ze wschodniój części kopalni Ignacy, w ła

z naszych inżynierów, dobrze obeznanego 
z prowadzeniem robót podsadzkowych na 
kopalniach francuskich w Dąbrowie.

Następujące dwa rysunki (fig. 7 i fig. 8), 
z których pierw szy przedstawia plan wscho
dniej części kopalni Ignacy, a drugi — po- 
przeczne przecięcie górnćj części tój kopal
ni w powiększonej skali, mają służyć do 
lepszego zrozumienia rozmiarów oraz przy
czyny pożaru.

E ksploatacyja pokładu prow adziła się

. 7.

F ig . 8.

dza górnicza była zmuszoną do przedsięwzię
cia energicznych środków i zatrzym ała robo
ty na kopalni. Środek ten poskutkow ał i to
warzystwo G. v. K ram sta dopiero wtedy po
myślało napraw dę o w prow adzeniu robót 
z podsadzką, a nieznalazłszy uzdolnionych 
techników na Szląsku, gdzie system z pod
sadzką zupełnie je s t nieznany, było zmuszo
ne, bardzo niechętnie, uciec się do współ
udziału sił krajow ych, w osobie jednego

trzem a sposobami: część klm n  (w planie) 
od góry była w yjęta na odkrywkę; część 
Ipnr (w  planie), leżącą poniżój, eksploato
wano podziemnie szybem A , znajdującym  
się w bliskości odkryw ki i nakoniec naj
większa i najniższa część prcd  (w pla
nie) miała być wyeksploatowaną zapomocą 
bremsbergów ab i grundsztreki cd, która 
je s t połączona z zachodnią częścią kopalni 
Ignacy, dokąd węgiel m iał być dowożony
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pod ziemią i tam podnoszony do góry szy
bem M ortim er.

Eksploatacyja części Ipnr była zaczęta, 
wbrew rosporządzeniu władzy górniczej, 
sposobem szląskim, którym  zdołano już wy- 
rabowaó dość szeroki pas pokładu od góry 
tu  (w przecięciu), zostawiajac niewyjętym 
ze strony odkryw ki tylko filar s (w prze
cięciu), przebity  tylko kilkoma otworami, 
łączącemi odkryw kę z wnętrzem kopalni. 
K iedy w ładza górnicza zatrzym ała tę robo
tę, zarząd kopalni, poczęści dla zatarcia 
śladów nieprawidłowej eksploatacyi, po
części w obawie przed ogniem, polecił opu
ścić coprędzćj w yrabow ane pole, w którem 
pozostały jeszcze niewybrane filary i kazał 
zamurować wszystkie otwory, łączące to 
pole z resztą kopalni, poczem przystąpiono 
do eksploatacyi niższej części pokładu uw  
(w przecięciu) poziomemi warstwam i z pod
sadzką. P rzez czas, kiedy ta eksploatacyja 
posuwała się powoli z dołu do góry, w wy- 
rabow anem  polu, wskutek zgniecenia pozo
stałych filarów, wywiązał się ogień, który 
jednakże nie mógł przedostać się dalej, do
póki to pole było odgrodzone od reszty ko
palni. Dopiero kiedy dolne roboty zbli
żyły się do wyrabowanego pola w miejscu 
o (w przecięciu), ogień przedostał się do 
tych robót i rosszerzył się z wielką gw ał
townością po całej tej części pokładu, k tóra 
była eksploatowana z podsadzką. T a część 
bowiem, będąc przecięta w różnych k ieru n 
kach chodnikami, przedstaw iała niejako 
olbrzymią gąbkę, pełną wewnętrznych k a 
nałów, po których ogień przedostawał się 
wszędzie, tak, że o umiejscowieniu pożaru 
niemożna było wcale myśleć. Bliskość po
wierzchni i obfity przypływ  powietrza u ła
tw iały palenie się węgla, tak, że wkrótce 
ogromne płom ienie zaczęły się wydobywać 
wszystkiemi otworami, łączącemi odkryw 
kę z w nętrzem  kopalni. O zalaniu wodą 
palącego się węgla, ja k  to miało miejsce 
przed kilkunastu laty  przy pożarze kopal
ni Cieszkowskiej, nie mogło tu być mowy: 
gdyż najpierw  nigdzie w bliskości kopalni 
Ignacy niema dostatecznej ilości wody, po- 
wtóre takie zalanie, gdyby naw et i była 
woda, na nicby się było nie zdało, gdyż pa
ląca się część pokładu leży na wysokim po
ziomie, pod samą prawie powierzchnią zie

mi, a woda, puszczona przez odkrywkę, nie 
zdążywszy ugasić ognia, spłynęłaby do naj
niższej części kopalni.

Niemogąc ugasić ognia, trzeba było my
śleć o ratow aniu przynajm niej dolnej części 
pokładu, które polegało na oddzieleniu jej 
od górnej, palącej się części. W skutek 
nadzwyczajnego rozgrzania się tej górnej 
części, prąd powietrza szedł tam tędy do 
góry, a zimne powietrze przypływ ało z do
łu  po bremsbergach i grundsztrece, dokąd 
się dostawało przez szyb M ortim er w za
chodniej części kopalni. Taki kierunek p rą
du powietrza umożliwił zbudowanie g ru 
bych murowanych tam  t (w planie) na 
bremsbergach na samej granicy palącego 
się pola. T a robota nie obeszła się jednak  
bez wypadku, gdyż w czasie budowy jednej 
z tam nastąpiło gwałtowne dmuchnięcie 
ognia na dół, wskutek zawalenia się piętra 
ponad wypalonym węglem. P ięciu ludzi 
było przytem  oblanych palącenai się gazami 
i obsypanych gorącym popiołem; trzech po
niosło śmierć na miejscu, a dwu uległo 
strasznemu poparzeniu, tak, że życie ich 
znajduje się w wielkiem niebespieczeństwie. 
Zaraz po zamknięciu bremsbergów tamami 
i wstrzym aniu przypływ u powietrza, ogień 
się zmniejszył i płomienie przestały wydo
bywać się przez odkrywkę.

Następną, po zbudowaniu tam, czynno
ścią ratunkow ą było zasypanie ziemią otwo
rów, łączących odkryw kę z wnętrzem ko
palni. I  ta robota jes t już  ukończona, 
a otwory zasypane, z wyjątkiem jednego, 
mającego znaczenie niby klapy bespieczeń. 
stwa i przeznaczonego na to, żeby gazy, 
w razie gwałtownego ich naporu, przew i
dywanego przy dalszem zawalaniu się pię
tra , po spaleniu węgla, m iały pozostawione 
sobie ujście swobodne.

W  obecnój chwili, po ukończeniu tych 
robót, można ju ż  praw ie napewno powie
dzieć, że pożar jes t umiejscowiony i dolna 
część kopalni ocalona.

S traty, spowodowane przez pożar, cho
ciaż dość znaczne, są tylko chwilowe i na 
dalszą przyszłość kopalni Ignacy nie będą 
m iały żadnego wpływu.

Przedewszystkiem  straconą jest nazawsze 
i bespowrotnie cała objęta ogniem część po
kładu, mająca 600 metrów długości i 100
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metrów szerokości. Poniew aż średnia g ru 
bość pokładu wynosi 10 metrów, więc całe 
spalone pole zaw iera 600000 m etrów ku- 
bicznych węgla, z których prawie dwie 
trzecie części były już wydobyte; strata 
więc wynosi 200000 m etrów kubicznych, 
a licząc po 10 korcy ') w m etrze kubicz- 
nym  — dwa m ilijony korcy węgla. Cyfra 
ta wydaje się bardzo znaczną, stanowi je 
dnak tylko m ałą część caMj masy węgla, 
jak a  się mieści we wschodniem polu kopal
ni Ignacy, ciągnącem się jeszcze o 1000 me
trów dalej na wschód. Całą tę masę można 
ocenić w przybliżeniu na pięć m ilijonów 
metrów kubicznych, zawierających 50 mi
lijonów korcy węgla.

Dotkliwszą w danćj chw ili dla tow arzy
stwa G. v. K ram sta stratę  stanowi zupełne 
zatrzym anie, na czas dość długi, eksploata
cyi wschodniój części kopalni Ignacy, która 
dostarczała 5 000 korcy węgla dziennie, 
kiedy pozostała zachodnia część może d a 
wać tylko 3000 korcy, tak, że produkcyja 
całej kopalni zm niejszyła się obecnie z 8000 
do 3000 korcy dziennie.

Dla wznowienia eksploatacyi wschodniej 
części kopalni Ignacy trzeba będzie pogłę
bić nowy szyb B  (w planie), k tó ry  połączy 
wnętrze kopalni z pow ierzchnią i umożliwi 
niezbędny przy eksploatacyi każdej kopalni 
przeciąg powietrza, który teraz umyślnie 
przerw ano dla pow strzym ania ognia. P o 
wietrze będzie wchodziło na dół tym no
wym szybem, będzie obchodziło pod ziemią 
wszystkie roboty p rzy  w ydobyw aniu węgla 
i przez grundsztrekę dostanie się do zacho
dniej części kopalni, gdzie szybem M orti
mer wyjdzie napo w rót do góry na powierz
chnię. D la bespieczeństwa nowy szyb po
winien być oddalony najmniej o 50 m etrów 
od dolnój granicy pożaru, ja k  również musi 
być pozostawiony nietkniętym  filar węgla 
takiej samej grubości pom iędzy częścią po
kładu objętą pożarem , a robotami, jak ie  
m ają być prowadzone w dolnej części po
kładu. Nowy szyb będzie m iał koło 80 
m etrów głębokości i będzie kosztował mniej 
więcej 15000 rubli, a pogłębienie jego za j
mie więcej niż pół roku czasu.

') Korzec przyjmuje równy 100 kilogramom.

Wiadomości, podane przez niektóre nasze 
dzienniki o nędzy, jaka  miała zapanow ać 
między robotnikami, pozbawionymi zajęcia 
z powodu pożaru kopalni Ignacy, są nie
prawdziwe, gdyż wszyscy robotnicy z tój 
kopalni znaleźli zajęcie na innych kopal
niach, które, korzystając z nieszczęścia są
siada, zaraz powiększyły swoję produkcyją. 
P łonem i również są obawy o brak  węgla, 
lub podwyższenie jego ceny, gdyż te 5000 
korcy, jak ie  ubyły na kopalni Ignacy, sta
nowią tylko małą część produkcyi całego 
zagłębia dąbrowskiego, k tóra wynosi p rze
szło 70000 korcy dziennie. Zresztą p o 
większenie produkcyi innych kopalń już  
wyrównało ten mały ubytek węgla, spowo
dowany przez pożar kopalni Ignacy.

Stanisław  Kontkiewicz.

SZKODLIWOŚĆ WRÓBLA
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

AMERYKI PÓŁNOCNEJ.

U nas i wogóle w Europie gospodarze 
i ogrodnicy niezbyt ostro sądzą szkodliwość 
wróbla (Passer domesticus, P y rg ita  dome- 
stica), którego obrońcy powołują się znowu 
na jego  pożyteczność, m ającą polegać na tę
pieniu owadów. W  naszój części świata 
wróbel mało jeszcze ma tak  nieubłaganych 
nieprzyjaciół, ja k  profesor T eodor Eim er, 
k tóry  żąda bezwzględnego i niem iłosierne
go tępienia tego ptaka; różne praw odaw 
stw a, pomiędzy innemi, obowiązujące u nas 
przepisy o polowaniu biorą naw et wróbla 
pod swoję opiekę i zabraniają niszczenia go. 
Coraz więcej jed n ak  podnosi się przeciw 
niemu głosów, które prędzej lub później 
pozbawią go tej opieki i uczynią przedm io
tem powszechnego prześladowania. Z r a 
portu  p. C. H a rt M erriam , złożonego de
partam entow i rolnictw a Stanów Zjednoczo
nych '), dowiadujem y się, że wróbel jeszcze

') Report of the ornithologist, C. Hurt Merriam. 
Washington 1887. From the annual report of the 
Departement of Agricnlture for the year 1886.
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gorzej, niż u nas sprawia się w Ameryce 
północnej, gdzie zasłużył sobie na bardzo 
złe imię bezwzględnego szkodnika, nieprzy- 
noszącego pożytku.

W edług wiarogodnych danych zebranych 
przez departam ent rolnictwa Stanów Zje
dnoczonych, wróbla do tego k ra ju  poraź 
pierwszy sprowadzono w końcu 1850 roku. 
M ikołaj P ike i inni dyrektorowie instytutu 
w Brooklynie, sprowadzili do tego miasta, 
w stanie N ew-York, osiem par tych ptaków. 
Przezim owano je  w domu i następnego ro
ku bardzo wcześnie uwolniono, ale się nie 
utrzym ały. W  roku 1852 sprowadzono 
większą koloniją, którój p taki miały się 
rozmnożyć i rospostrzeć na Long Island 
i w przyległych okolicach stanów New 
Y orku i New Jersey . W  roku 1858 i w la
tach następnych niezależnie sprowadzono 
wróbla do różnych miejsc wschodnich sta
nów i po największej części dobrze się on 
osiedlił. Z początku zwolna się rospraszał, 
aż dopiero od roku 1870 silnie się usadowił 
w stanach wschodnich i rospoczął wędrów
kę na zachód. Pod względem zadziw iają
cej szybkości rom nażania się, nadzw yczaj
nej prędkości rospraszania się i obszaru 
k ra ju  zajętego w ciągu ostatnich szesnastu 
la t wróbel przewyższa wszystkie inne p ta
ki. W przód nim zrozumiano znaczenie je 
go obecności, podobnie ja k  szkodliwy chwast 
przeniesiony na g run t urodzajny, zdołał, 
zakorzenić się i osiąść w połowie A m eryki 
północnój. To niezwykłe najście daje się 
w części wytłumaczyć szczególnym popę
dem do mnożności u gatunków  przeniesio
nych do nowego k raju , gdzie w arunki by
tu  są pod każdym  względem sprzyjające; 
w części zaś daje się wyjaśnić wyjątkową 
zdolnością wróbla przystosowywania się do 
rozm aitych warunków fizycznych i klim a
tycznych. Tej zdolności przystosowywania 
się nietylko zawdzięcza on możność wy
trzym ania równikowych upałów  A ustralii 
i mrożnój zimy K anady, ale nadto wskutek 
niej stał się on uciążliwą klęską obu tych 
oddalonych od siebie krajów .

W róbel je s t bardzo wytrzym ały i mnoż
ny oraz posiada duży roznm i wielką prze
biegłość. Mieszkaj ąc pomiędzy ludźmi oswoił 
się z nimi, lecz pomimo to jes t bardzo 
przezorny i ostrożny; wszelkie łapki, sidła

i potrzaski starannie omija i tylko młode 
osobniki dają się niekiedy łapać, ale i te, bę
dąc ostrzegane przez starsze ptaki, wkrótce 
uczą się należytej ostrożności i nie dają się 
przywabić zanętą.

Obyczaje i przebiegłość wróbla z wiel
kim talentem i dokładnością opisał nieży
jący już  hr. Kazimierz W odzicki (W róbel. 
K raków , 1880); wspomniał też o nich W ł. 
Taczanowski (P tak i krajow e, 1.1) i Brehm 
(Illustrirtes Thierleben P tak i, tom II, str. 
315 — 317). Bardzo dobre spostrzeżenia pod 
tym  względem podaje prof. T. E im er (Die 
Enstehung der A rten  auf G rund von yerer- 
ben erw orbener Eigenschaften nach den 
Gesetzen organischen W achsens. Jena, 1888, 
str. 250 — 253). Do powyższych dziel od
syłam czytelnika, pragnącego poznać bliż
sze szczegóły, sam zaś poprzestaję na 
wzmiance, że przytoczone przym ioty wró
bla w połączeniu z towarzyskiemi obycza
jam i i wojowniczością, dopomagają mu do 
szybkiego rospraszania się na lądzie ame
rykańskim, gdzie przez długie lata znajdo
wał ochronę oraz pokarm , dostarczany mu 
przez człowieka.

Mnożność wróbla jes t w rzeczy samej 
zdumiewająca. W ywodzi się on u nas trzy 
lub cztery razy w ciągu roku, niosąc za 
każdym razem pięć lub sześć, czasami sie
dem a naw et osiem ja j. Pod szerokością 
Nowego Y orku i dalej na południe jeszcze 
bardziej je s t mnożny, gdyż się niesie pięć 
do sześciu razy w ciągu roku, składając za 
każdym razem pięć lub sześć ja j. Przytem  
wróbel bardzo jest dbały w wychowaniu 
potomstwa i naw et opiekuje się cudzemi 
sierotami. Biorąc pod uwagę te wszystkie 
okoliczności łatw o zrozumiemy, że się b a r
dzo szybko rozradza. P . C. H a rt M erriam  
oblicza, że gdyby się każde pisklę wycho
wało i w ten sam sposób mnożyło oraz 
gdyby pomiędzy pisklętam i było pół na pół 
samców i samic, wówczas jedna para  w ró
bli wydająca corolc po dwudziestu czte
rech potomków, m iałaby dziesiątego roku 
275 716983698 potomstwa. Przykład nie 
odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy, 
gdyż pominięto w nim coroczny, a bardzo 
znaczny ubytek ptaków skutkiem znisz
czenia przez nieprzyjaciół i szkodliwe 
wpływy zewnętrzne, w każdym jednak  ra-



776 WSZECHŚWIAT. Nr 49.

zie uwydatnia on ogrom ną mnożuość ga- ] 
tunku.

W róbel, zaludniw szy miasto lub wieś, po
suwa się dalój w głąb kraju . Naprzód n a
chodzi duże miasta, potem mniejsze; osiedla ; 
się w miasteczkach, następnie zajm uje wsie 
i wioski, a w końcu ludne okolice wiejskie. 
N iekiedy umyślnie przenoszono go do od
leglejszych okolic, np. do K alifornii, do b a 
senu wielkiego jeziora Słonego, na w ybrze
żu dolnej Mississipi i do L uizy jany . Zda
rzało się też, że w róble podróżowały w p u 
stych wozach, pociągami kolei żelaznej 
i wozami, naładow anem i ziarnem . W  roku 
1886 śmiały ten p tak  rospostarł się w S ta
nach Zjednoczonych na 885000, a w K a 
nadzie mniej więcej na 148000 milach (an
gielskich) kw adratow ych, t. j . razem  na 
1633000 takichże m ilach kw adratow ych.
W  ciągu piętnastu lat 1870 — 1886 roku 
w samych Stanach Zjednoczonych zajm o
wał on corok przecięciowo po 59000 mil 
kw adratow ych, a w Stanach i w Kanadzie, 
razem uw ażanych, po 69 000 mil kw adrato
wych. Z początku po 1870 r. rospraszanie 
się ptaka wolniej postępowało, lecz się co
raz bardziej potęgowało i obecnie idzie 
z zadziwiającą szybkością.

W  przybliżeniu obliczając, w róbel od ro 
ku  1870 do 1875 zajął p rzestrzeń  500 inil 
kw., od roku  1876 —  1880 rospostarł się 
na 15 640 mil kw., od roku 1881 — 1885 
objął w swoje panowanie 500 760 mil kw., 
a w roku 1886 rospostarł się na 516 500 
milach kw.

W róbel je s t wrogiem  miejscowych p ta 
ków am erykańskich, k tóre wypędza, a na
wet zabija nietylko dojrzałe osobniki, ale 
nadto pisklęta w gniazdach znalezione oraz 
niszczy napotkane ja jk a , k tórem i się często 
raczy. Skutkiem  tego liczba ptaków  k ra 
jowych znacznie się w Stanach zm niejszy
ła. N ajbardziej opiera się wróblowi j a 
skółka miejscowa (Progne purpurea), ale 
i ta często ginie w walce z wojowniczym, 
tłum nie występującym  napastnikiem .

Oprócz pośredniój szkody, w yrządzanej 
ogrodom i sadom, przez pozbawienie ich 
opieki k rajow ych ptaków  owadożernych, 
wróbel je s t też przyczyną wielkich s tra t 
bespośrednich, zwłaszcza, że od wiosny do 
późnej jesieni bezustanku niszczy ludzką

pracę. Wcześnie z wiosny wyjada on z pącz
ków kwiatowych zawiązki owoców, na czem 
bardzo dotkliw ie cierpią brzoskwinie, grusz
ki, śliwki, wiśnie, jab łk a , morele, porzeczki 
i winogrona, a następnie dojrzały owoc zno
wu jest przedmiotem napaści całych stad 
tego niszczyciela. Sałata, groch, buraki, 
rzodkiew ka, kapusta, kalafijory, fasola są 
wystawione na ciągłe napaści wróbla, który 
pożera każdy pęd, wydostający się z ziemi, 
a naw et w ykopuje zasiane nasienie. W ie l
kie stąd straty  zmusiły do nakryw ania grzęd 
ogrodniczych siatkami.

D la winnic Stanów Zjednoczonych wróbel 
jes t szczególnie szkodliwy, do tego stopnia, 
że według sprawozdawcy można go po ró 
wnać jedynie z filokserą i niektóremi grzy
bami. D la ochronienia jagód winnych po
kryw ają grona torebkam i papierowemi, lecz 

i i to niezawsze pomaga, gdyż m ądry p tak  
| zdziera niekiedy torebki i dostaje się do 

ulubionego owocu.

Dla ro lnika wróbel je s t w Ameryce pół
nocnej jeszcze szkodliwszy, aniżeli dla p ro 
wadzącego sady i ogrody warzywne. Poże
ra  on wszystkie ziarna tak  miękkie, dopie
ro rozw ijające się, jako też tw arde, dojrzałe. 
Niekiedy tak  pustoszy w polu, że pozostaje 
tylko słoma do zbierania. W  ostatnich 
czasach rzucił się już  na pola ryżowe, gdzie 
ogrom ne czyni szkody. J a k  ten ptak  jest 
liczny w Stanach Zjednoczonych, dowodzą 
tego słowa p. F ranke S. P la tt, k tóry , strze
liwszy do stada wróbli zgromadzonego na 
snopach zboża, z jednej lufy zabił pięćdzie
siąt cztery, a z di-ugiej trzydzieści pięć 
sztuk.

W i'óbla sprowadzono do Am eryki jako tę- 
piciela owadów, tymczasem pokazało się, że 
drobne jego  usługi, polegające na karm ieniu 
p isk ląt owadami, wcale nie w ynagradzają 
szkód wyrządzonych. Nadto w róbel wy
pędza z zajmowanych przez się okolic m iej
scowo p taki owadożerne, dopomaga pośre
dnio do rozm nażania się szkodliwych gąsie
nic, zwłaszcza O rgyia leucostigma, których 
sam nie jada.

W reszcie p. M erriam  zarzuca wróblowi 
szpecenie budynków  gniazdam i i kałem  
oraz niszczenie kałem dzikiego w ina i b lu
szczu, zdobiących ściany budynków.
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Z uwagi na taką szkodliwość wróbla, au
to r zaleca nieubłaganą z nim wojnę, mającą 
na celu możliwe jego wytępienie. P ropo
nuje tedy odpowiednie przepisy prawodaw 
cze oraz podaje sposoby tępienia ptaka 
przez sarnę ludność.

A. W.

ROZBIÓR A FR Y K I.

(Ciąg dalszy).

III .

Anglija i Niemcy, wyprawa Petersa.

Najwięcej zatargów w Afryce mają, jak  
wspomniałem, anglicy i niemcy, do n a js ta r
szych, a dotąd nieukończonych należy spór 
kupców niemieckich z towarzystwem Royal 
N iger Company, które w roku 1886 otrzy
mało od rządu angielskiego przywilój (char
te r) dowolnego wyzyskiwania okolic nad 
dolnym Nigrem  i Benuem. Posiadając zna
czny kapitał, około milijona funtów szter- 
lingów> wykupiło wszystkie inne przedsię
biorstw a angielskie i francuskie, zawarło 
ugodę z państwami mahometańskiemi Nu- 
pe, Sokoto, Bornu, G andu i utworzyło sobie 
przez to koloniją na wzór posiadłości East 
Ind ia Com pany, z którój, ja k  wiadomo, 
u tw orzył w roku 1858 rząd  angielski obe
cne cesarstwo Indyj przedgangesowych, 
a dawniejsi akcyjonaryjusze tój kompanii 
zachodnio-indyjskiój pobierają bez wszel- 
skich zachodów dywidendę z kas rządo
wych.

Takie cele wytknęła sobie i Niger Com
pany, utw orzyła ona, jak  się powiedziało, 
wielkie państwo, pozakładała faktoryje i za
częła eksploatować bogactwa krajów  dotąd 
nietkniętych, lecz wkrótce wystąpili nie- 
bespieczni konkurenci z H am burga i B re
my, którzy, odwołując się do 27 artykułu  
ugody kongowój, zaliczającego porzecze N i
g ru  do sfer wolnego handlu, pozakładali 
w dogodnych miejscach faktoryje niemiec
kie. A rty k u ł wymieniony pozwala jed n ak 
że właścicielom terytoryjów  wolnego h an 
dlu w A fryce pobierać cła do tćj wysokości,

aż pokryją wydatki administracyjne, a po
nieważ Royal Niger Company jes t właści
cielką i zw ierzchniczką dolnego N igru w je- 
dnój osobie, nałożyła więc bardzo wysokie 
cła na wszystkie handlowe przedsiębiorstwa 
niemieckie, a nawet posunęła się do tego, 
że w ydaliła ze swych kolonij kupca nie
mieckiego Honigsberga.

W skutek licznych zażaleń poddanych 
rząd niemiecki 1888 r. wysłał komisarza, 
Puttkam era w okolice N igru, a na podsta
wie jego sprawozdań zrobił przedstawienie 
do rządu angielskiego. Ten ostatni wysłał 
znów ze swój strony Mac Donalda do A fry
ki po informacyje, dalsze atoli rokowania 
w tśj sprawie przerwała ugoda niemiecko- 
angielska z dnia 1 Lipca r. b., k tóra przez 
to, że pomija zupełnie stosunki nad Nigrem, 
dowodzi, że rząd niemiecki nie będzie nadal 
tam  popierał przedsięwzięcia swych podda
nych. W krótce też Honigsberg otrzymał 
od rządu niemieckiego wskazówkę, aby się 
pryw atnie ułożył z Royal Niger Company.

W  ten sposób konsorcyjum angielskie 
nad Nigrem  pozbyło się wszelkiój konku- 
rencyi, a w ugodzie angielsko-francuskićj 
zostały bliżćj określone granice jego w ła
sności, ja k  to powyżój przedstawiłem . K ra 
je  nad Nigrem opisują jako żyzne i ludne, 
sułtanaty mohamadeńskie, ja k  Sokoto, B or
nu i inne stoją ju ż  na pewnym stopniu ku l
tury , a co najważniejsza, Royal N iger Com
pany posiada jednę z najdłuższych i najdo
godniejszych dróg wodnych w Afryce, któ
rą  może zam knąć dla obcych towarów. P o 
stanowienia bowiem konferencyi antinie- 
wolniczój w Brukseli co do Konga zmienio
ne, a co do Nigru, N iger Company zniesie 
je  pewnie samowolnie. Francuzi chcą więc 
handel nad górnym  Nigrem  i Cadem skie
rować koleją transsaharyjską do morza 
Śródziemnego, ale dla posiadłości niemiec
kich Benue jest jedyną możliwą drogą k o 
m unikacyjną, jak  pokazuje rz u t oka na 
kolonije niemieckie w K am erunie.

K am erun niemiecki od posiadłości Royal 
N iger Company, jak  ju ż  w dawniejszych 
artykułach podałem , odgranicza lin ija pro
sta pociągnięta od ujścia Starego K alabaru  
do Ioli nad Benuem. Co do dalszych g ra 
nic od strony posiadłości angielskich, jako- 
też francuskich na wschodzie, brak dotąd
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zobopólnego porozumienia, pośrednio je 
dnakże o granice K am erunu niemieckiego 
potrąca ak t ugody angielsko - francuskiej, 
zostawiając Niemcom pas szeroki na 150 
kilom etrów , ciągnący się od Ioli do Cadu, 
z zachodu graniczy on z angielskiem  Sokoto, 
ze wschodu z Kongiem francuskiem. Jeżeli 
rząd niemiecki na to rozgraniczenie się zgo
dzi, Niemcy, A nglija i F rancy ja  będą m iały 
wolny przystęp do jeziora Cad. A le gdy 
anglikom ułatw i kom unikacyją N iger-Be- 
nue, a francuzom kolój transsaharyjska, lub 
droga wodna Szari-U bangi-K ongo, niemcy 
będą skazani na tru d n ą  kom unikacyją lą
dową przez górzyste k ra je  kam eruńskie. 
D la tćj przyczyny odzyw ają się w Niem
czech głosy, aby nie zezwolić na rosszerze- 
nie Konga francuskiego aż do Cadu, zw a
żywszy atoli, że francuzi ju ż  posiadają sta- 
cyje nad górnym  Ubangiem , a nowe dalej 
na północ zakłada podobno podróżnik 
Cram pel, trzeba przypuścić, że niemcy ich 
nie ubiegną i że powiedzie im się plan 
utworzenia wielkiego państwa afrykańskie
go, rosciągającego się n ieprzerw anie od A l
gieru do Senegambii i Konga.

Granice wschodnie tego państwa będą 
zależały od tego, komu przypadnie w udzia
le T rypolitan ija i E gip t, k tóre niechybnie 
staną się własnością jakiegobądź państwa 
europejskiego. T rypolis uw ażają W łochy 
za swą przyszłą koloniją, w takim  razie po
sunęłyby się bezw ątpienia aż do południo
wych granic Sudanu. Nad Egiptem  dzier
ży władzę faktyczną A nglija, a z tego ty tu łu  
dąży ona do zapanow ania nad całem olbrzy- 
miem porzeczem Nilu, a ja k  dziś ju ż  nape- 
wno wiadomo, w ypraw a S tanleya do W a- 
delai m iała służyć tym  planom  angielskim. 
M iała ona zapewnić anglikom  prow incyje 
zw rotnikow e i obszary pomiędzy Kongiem , 
Nilem i jeziorem  W iktoryi. O ile Stanley 
ten cel osięgnął, zaraz wykażę.

W yniki naukowe podróży Stanleya ze
stawiłem, o ile były wówczas znane, w n u 
m erze 50 W szechświata 1889 r., niedaw no 
wyszło też dwutomowe dzieło jego : W  n a j
ciemniejszej A fryce, z dokładną mapą. Z a
wiera ono barw ny opis podróży i krajów  
zwiedzonych, ale nowych ważnych szcze
gółów gieograficznych nie podaje. Stanley 
wyrachował obsząr lasu nad górnym  A ru-

wimi na 2 090 kilometrów kw adratow ych 
lecz poznał go tylko wzdłuż swój drogi, 
wynoszącej 526 km , zatem rachunek jego 
i wszystko, co pisze o niezm iernych boga
ctwach tej okolicy, polega na kom binacyi. 
Nyanza W iktoryi otrzym ała na mapie nowe, 
dokładniejsze kształty, ale objętość i forma 
Nyanzy A lberta E dw arda nie została w y
mierzoną. Najciekawszem jest bezwątpie
nia odkrycie gór Ruwenzori, w których 
Stanley, a za nim i inni nie bez podstawy 
upatru ją  góry Księżycowe, znane już P to 
lemeuszowi jako źródliska Nilu. W  póź
niejszych czasach tradycyja o górach K się
życowych tak  się zatarła, że wędrowały one 
na  mapach A fryki już to na północ, już na 
południe rów nika, aż nareszcie zupełnie 
wymazane zostały. Jeżeli się zaś potwier
dzi, co pisze Stanley, że nazwa Ruwenzori 
oznacza właśnie w języku krajow ców góry 
księżycowe, wzbudzi to tem  większy podziw 
dla gieograficznych znajomości u staroży
tnych, a będzie zarazem dowodem, że przez 
siedemnaście wieków nad Nyanzą A lberta 
E dw arda ten sam język  się zachował.

Koniec podróży Stanleya i dalsze losy 
Em ina paszy są dostatecznie znane z prasy 
codziennej.' Em in w ystąpił ze służby egip
skiej i w stąpił w niem iecką, a obecnie znaj
duje się z silną karaw aną w okolicy jezior,

I aby tam zawrzeć przyjazne stosunki z a ra 
bami i utw ierdzić panow anie niemieckie.

Nim jeszcze doszła do E uropy pewna 
wiadomość, że Em in opuścił ze Stanleyem  
W adelai, aby wrócić do E uropy, niemcy 
wysłali dra Petersa, k tóry  miał dostarczyć 
Em inowi broni i amunicyi, bo wówczas już  
było wiadomo, że Stanley małe tylko zaso
by uratow ał w czasie długiej podróży. P e 
ters w ybrał najkrótszą drogę, jak a  prow a
dzi do W adelai, ale równie ja k  Stanley, 
przez okolice dotąd nieznane. W ydarzyło 
mu się też to samo, co Stanleyowi, że przez 
dłuższy czas uważano go za um arłego, da- 
nem mu więc było to rzadkie szczęście, że 
mógł, powróciwszy, czytać własne nekrologi. 
E nerg ija , odwaga i wytrwałość, z jaką P e 
ters wykonał swe zadanie, stawia go w rzę
dzie najdzielniejszych podróżników. Ros- 
szerzył też dość znacznie zakres wiedzy 
gieograficznej co do porzecza T any i k ra 
jó w  na północny wschód Nyanzy W iktoryi
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leżących. Oto krótki szkic tój najnowszej 
wyprawy afrykańskiej.

D r P eters podzielił karaw anę na trzy od
działy, z pierwszym w yruszył w Lipcu 
1889 roku z k ra ju  W itu. Towarzyszył mu 
porucznik Tiedemann, syn prezesa rejen- 
cyjnego w Bydgoszczy; drugim  oddziałem 
dowodził kapitan Rust, który wkrótce co
fnął się z powodu choroby, a naczelnik trze
ciego oddziału, Borchert, w padł w ręce 
blokady angielskiej ze znacznemi zasobami 
wyprawy, które wiózł na statku Neery i do
piero po długim procesie odebrał zatrzym a
ny statek i zapasy. T ak  więc na samym 
początku P eters stracił dwie trzecie ludzi 
z zasobów, ale posunął się odważnie naprzód 
i stanął, m ając około 20 żołnierzy somal- 
skich, na granicy kra ju  Gallów, gdzie za
angażował kilkunastu  niewolników. Z tą 
garstką wkroczył do kra ju  Masajów, sły
nących z waleczności i wojennego usposo
bienia. Śród ciągłych walk, w których 
stracił 15 robotników i jednego żołnierza 
stanął P eters 7 Stycznia r .  b. nad jeziorem  
Baringo, mając jeszcze 48 robotników, 10 
żołnierzy i trzech poganiaczy wielbłądów. 
Pozostawało mu 75 mil drogi do W adelai, 
a po drodze leżała U ganda ze 100000 wo
jowników.

W  A koli, rezydencyi kacyka W achore, 
5 — 0 dni drogi od prowincyi Emina, do
wiedział się Peters, że tenże ze Stanleyem 
udał się już  do Europy, zwrócił się więc 
wprost do U gandy, a za cel obrał sobie nie
sienie pomocy tam tejszym  chrześcijanom, 
z którym i król M wanga walczył przeciw 
przemożnej party i arabskiej. K araw ana 
niem iecka składała się z 11 żołnierzy i 44 
robotników .

W idać z tego, że Peters posiada n ieustra
szoną odwagę, k tó ra  dziś, skoro wyprawa 
się udała, uzyskała ogólny poklask i naj
wyższe uznanie, ale przed rokiem  większa 
część obecnych jeg o  wielbicieli nazywała 
go zapaleńcem i rokow ała mu niechybną 
zgubę. O podal Ukassy nocował Peters 
w tem samem koczowisku, w którem  nie
gdyś M wanga kazał zamordować biskupa 
anglikańskiego, H anningtona, dokoła bie
liły się jeszcze kości zabitych towarzyszów
jego-

Większą część państwa U gandy znalazł 
Peters w straszny sposób spustoszoną, woj
ny domowe zniszczyły zupełnie to potężne 
państwo. D nia 25 Lutego r. b. stanął on 
w stolicy państwa M engo-Rubaga, dokąd 
przybył także M wanga z chrześcijańską 
swą partyją z wyspy Bulingowe. Za po
średnictwem ojca L ourdela, przełożonego 
misyi francuskiej, Peters i M wanga zawarli 
ugodę, w której M wanga zobowiązał się 
przyjąć postanowienia konferencji kongo- 
wźj, kraj swój otworzyć dla wszystkich eu
ropejczyków, a z niemcami zawrzeć szcze
gólniejsze stosunki przyjazne. W skutek te 
go M wanga zniósł niewolnictwo w całym 
kraju , co wywołało naturalnie niezadowo
lenie partyi arabskiej. Peters darował więc 
królowi część swej amunicyi, t. j . 150 fun
tów prochu i przedsięw ziął z oddziałem 
wojska ugandzkiego zbrojną wyprawę prze
ciw arabowi K im bulu i jego zwolennikowi, 
sułtanowi M otembaa z Busiby w Karague, 
po zachodniej stronie Nyanzy W iktoryi. 
Obaj przeciwnicy pierzchli, a ich kraj pod
dał się Mwandze. Podczas jednomiesięcz
nego pobytu Petersa, U ganda zaludniła się 
znowu, ze wszech stron wracali krajowcy 
z kryjówek, trzeba więc uznać to za wielką 
praktyczną korzyść wyprawy niemieckiej, 
że uratow ała Ugandę od zagłady i pozyska
ła  dzielnych wagandczyków dla chrześci
jaństw a i cywilizacyi.

Idąc z powrotem, w ybrał Peters tę samę 
drogę, k tórą od Nyanzy W iktoryi wracał 
Stanley. Spotkał się też w M puapuy z Em i- 
nem paszą, będącym już w służbie niemiec
kiej. I  podczas odwrotu nie brakło walk, 
ażeby zaś jeszcze jednym  faktem scharakte
ryzować odwagę Petersa, podaję wyjątek 
z jego listu z d. 23 Czerwca r. b.: „Nastę
pnego dnia stanąłem w kra ju  groźnego suł
tana Makenge, k tóry  proponował mi za
warcie przym ierza, ale znienacka napadł 
nas, gdyśmy siedzieli przy  stole z 1200 do 
1500 wojowników, uzbrojonych poczęści 
w broń palną. Po półgodzinnej walce od
pędziliśmy ich od obozu, ale teraz ja  wy
stąpiłem  zaczepnie i podczas, gdy T iede
m ann strzegł obozu, wyruszyłem przeciw 
osadom Wagogów, po czterogodzinnej wal
ce zmusiłem ich do ucieczki, a dla większe
go postrachu kazałem im powiedzieć, że zo
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stanę dopóty w k ra ju  Ugogo, dopóki nie 
zastrzelę ostatniego mieszkańca. Byłoby 
to dla mnie w prost niemożebnem, bo ludzie 
moi ju ż  zużyli niemal całe zapasy prochu, 
ale na W agogach zrobiło pożądane wraże
nie, tak , że natychm iast przysłali mi hongo 
(haracz)”. Stanley natom iast ze swoją, 
liczną karaw aną sam zapłacił sułtanowi 
M akenge haracz. P eters  stanął d. 25 S ier
pnia w Berlinie, a ja k  św ietne przyjęcie 
zgotowali mu jego ziomkowie, wiadomo 
z prasy codziennej.

S tanley i P e ters  mieli w części te same 
zamiary i polecenia ze strony swych moco
dawców, każdy z nich p ragnął pozyskać 
Em ina i jego prow incyje dla swego kraju. 
Zam iar Stanleya rozbił się o opór Em ina, 
P eters p rzybył zapóźno i do W adelai nie 
miał poco się trudzić, kiedy już  tam nie 
było Em ina, ale także jego  przym ierze 
z M wangą, królem  U gandy, nie przyniesie 
niemcom żadnych korzyści, bo ugoda nie
miecko-angielska, zaw arta w czasie podróży 
Petersa, wyłącza U gandę z tak  zwanej sfe
ry  interesów niemieckich, a oddaje ją  na 
łaskę Anglii. Również i W adelai z pro- 
wincyjami równikowemi przypadnie temu 
m ocarstwu, bo Niemcy, zrzekłszy się W itu , 
nie mogą swych posiadłości rosszerzyć do 
tychże prow incyj. Dla lepszego zrozum ie
nia sytuacyi podaję treść ugody niemiecko- 
angielski ój.

Z dawniejszych spraw ozdań afrykańskich 
we W szechświecie wiadomo, że zachodnia 
granica wschodnio-afrykańskiój kolonii n ie
mieckiej nie została ściśle oznaczoną, ale 
niemcy rosciągali sferę swych interesów aż 
do państw a kongowego. P rotestow ali p rze
ciw tem u anglicy, którym  chodziło o po łą
czenie swych kolonij południow o-afrykań
skich z porzeczem Nilu przez utworzenie 
wielkiej drogi handlow ej przez Zambezi, 
Szire, N yajsę, Tanganikę i Nyanzę A lberta 
E dw arda do N ilu. Na korzyść anglików  
przem aw iały nietylko liczne ich misyje nad 
jezioram i ale i utorow ana ju ż  droga pom ię
dzy N yassą i Tanganiką, tak  zwana Steven- 
sonroad, dlatego ugoda angielsko-niem iecka 
z 1 L ipca r. b. pozostawia Anglii szlak, 
przez k tó ry  owa droga Stevensona prow a
dzi. Dalój na północ T anganika jes t g ra 
nicą posiadłości niem ieckich, a więc rów no

cześnie państwa kongowego. A le ponieważ 
obszary państwa kongowego należą do sfe
ry  wolnego handlu, jak  to postanowiła kon- 
ferencyja kongowa, przeto anglicy mają zu
pełnie swobodną kom unikacyją pomiędzy 
kolonijami południowemi i północnemi. Od 
północnój kończyny T anganiki ciągnie się 
granica niemiecka do jeziora A lberta E d 
warda, stąd zw raca się na wschód, biegnąc 
równoleżnikiem, przęchodzącym przez K a- 
rondo, nad Nyanzą W iktoryi; zachodnia 
granica pozostała ja k  daw niej, natom iast 
niemcy zrzekli się k ra ju  W itu  i wszelkich 
pretensyj do wybrzeża somalskiego.

Powyższa ugoda ma bardzo ważne zna
czenie międzynarodowe, ponieważ w ykre
śliła su łtanat zanzibarski z rzędu państw 
niepodległych, oddając Niemcom posiadło
ści jego lądowe aż do Tany z wyspą Mafią, 
a anglikom wyspy Zanzibar i Pemlę. Nie
podległość Zanzibaru została w roku 1862 
przez A ngliją i F rancy ją  poręczoną, a w ro 
ku 1886 przyłączyły się i Niemcy do tego 
aktu ugody międzynarodowej, obecnie A ngli
ja  i Niemcy porozumiały się co do podziału 
sułtanatu, Francyja zaś zaniechała protestu, 
uzyskawszy od A nglii uznanie swego p ro
tek toratu  nad całym M adagaskarem.

Tak więc rozbiór A fryki praw ie całko
wicie już  został dokonany, pozostają jeszcze 
tylko n iek tóre okolice sporne, na południu 
i cały Sudan środkowy, którego główne ob
szary przypadną prawdopodobnie F rancyi 
i Anglii. Oba państw a otrzym ały z tego 
podziału lwią część, ale tylko co do wiel
kości nabytków. Co do jakości A nglija j e 
dyna otrzym ała takie obszary, na których 
mogą nastałe osiadać koloniści europejscy 
i utworzyć państwa z cywilizacyją europej
ską. Niemcy stanęły do podziału bardzo 
późno, dostały więc obszary mniej urodzaj
ne, albo niezdrowe. Pomimo wszystkiego 
uczuwamy pewien żal, że Niemcom nie 
przypadły w udziale lepsze kraje, nie ulega 
bowiem wątpliwości, że niemcy mogliby 
daleko więcej mieszkańców odstąpić A fry
ce, niż wyludniająca się F rancy ja i A ngli
ja , mająca tyle kolonij, potrzebujących wy
chodźców.

(dok nast.).
D r  N adm orski.
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Wiadomości bibliograficzne.

— mfl. Dr, H. Amsel. Leitfaden fiir die Darstel- 
lung chemischer Praparate. Stuttgart, 1891, str. 
102. Cena 2 marki.

Autor, były asystent w pracowni berlińskiego 
profesora A. W. Hofmapna, podaje w tej niewiel
kiej książeczce treściwe przepisy na 99 prepara
tów organicznych, z których dość znaczna część 
należy do ciał niedających się w łatwy sposób 
otrzymać. Zaletą książki jest przytaczanie źró
dła, w którem opis dokładniejszy czytelnik zna- 
leśó może; zresztą przy pewnej wprawie wystarcza 
w zupełności to, co dają nam wskazówki autora. 
Każdy proces chemiczny objaśniony jest równa
niem; preparat zaś bliżej scharakteryzowany naj- 
ważniejszemi własnościami, które dośó łatwo spra
wdzić po przyrządzeniu go.

— mfl. Dr Adelbert RSssing. Einfiihrung in das 
Studium der theoretischen Chemie. Monachijum 
i Lipsk, 1890, str. 332.

Dzieło to składa się z dwu części. W ośmiu 
pierwszych rozdziałach zawarty jest rozwój histo
ryczny teoryj chemicznych. Rozdziały 9—32 po
święcone są teoryjom obecnie panującym. Autor 
jest profesorem wyższej szkoły technicznej w Ha
nowerze; wykłada przedmiot swój przystępnie i zro
zumiale, nie obciąża go zbytnio szczegółami, lecz 
stara się w umyśle czytelnika pozostawić ślady 
tej długiej, żmudnej drogi, jaką kroczyła nauka 
chemii, aby dojść do dzisiejszych swych wyżyn. 
Inne dzieła, jakie o tym przedmiocie posiada do
tychczas literatura niemiecka, nie zdają się być 
obliczone na tak szerokie koła czytelników, jak 
niniejsza.

— as. Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des 
Tierreichs, mit 1800 Abbildungen im T est, 9 Rar- 
fen und 180 Tafeln in Farbendruck und Holz- 
schnitt. Dritte, ganzlich neubearbeitete Auflage. 
Van Prof. Dr Pechuel-Loesche. Erster Band, Siiu- 
getiere. Lipsk i Wiedeń, 1890 r.

Nowe (trzecie) wydanie Brehma jest znacznie 
uzupełnione i bardzo ozdobnie wydane; w pierw
szym tomie (702 str.) znajduje się oprócz życio
rysu Brehma jeszcze opis znacznej liczby ssących, 
a mianowicie:

1 rzęd małpy, czyli czwororęczne (Pitheci); 2 
rzgd małpozwierze (Prosimii); 3 rzęd latające (Chi- 
roptera); 4 rzęd mięsożerne (Carnivora), z które
go podany jest opis rodziny kotów, wiwer (Viver- 
ridae), kun (Mustelidae), z rodzajami kuna, tchórz, 
Gulo, Galiotis, borsuk, skunks, wydra rzeczna 
i morska.

W pierwszym tomie znajdują się następujące 
tablice czarne; portret autora, goryl, szympans,

orangutang, kotawiec, małpy nocne (Nyctipithe- 
cus), lew, ryś. Oprócz tego pierwszy tom zawiera 
tablice kolorowane: mapa gieograficzna, przedsta
wiająca rozmieszczenie gieograficzne zwierząt; da
lej tablica przedstawiająca makaki, pawijana, ty 
grysa, kota dzikiego, czyli żbika, lwa z lwicą, ja
guara, panterę, ichneumona i wydrę morską.

— sk. Zarys teoryi matematycznej telefonowania na 

znaczne odległości przez H. Merczynga. Warsza
wa, 1890.

Niewielka ta rosprawa przedstawia znaczenie 
daleko ogólniejsze, aniżeli jej tytuł wskazuje, roz
biera bowiem prawa działalności prądów, roepro- 
wadzonych po drutach na znacznej przestrzeni. 
W szczególności nastręczają się uwadze autora 
prądy zmienne, jako występujące przy telefono
waniu, ale tym właśnie prądom najważniejsza 
przypada rola w elektrotechnice. Prawo Ohma, 
wyrażające zależność natężenia prądu, siły elek- 
trowzbudzającej i  oporu, przedstawia rzeczywiście 
przybliżony tylko obraz istotnego przebiegu fja- 
wisk w obwodzie elektrycznym, przybywają tu bo
wiem dwa jeszcze inne objawy, samoindukcyja 
i pojemność, z których zwłaszcza pierwsza wywie
ra wpływ szkodliwy na oddawanie dźwięków przez 
telefon, co wszakże ujawnia się dopiero, gdy idzie 
o przenoszenie głosu na odległość znaczną. Samo
indukcyja zaś drutu zależy od współczynnika na- 
magnesowywania materyjału, a stąd przy telefo
nowaniu na znaczną odległość szczególną przed
stawia korzyść zastąpienie drutów żelaznych mie- 
dzianemi. Samoindukcyja ta działa nadto na am
plitudę i fazę fali, tak dalece, że gdy ma wartość 
znaczną, w telefonie zamiast zrozumiałej rozmo
wy, słyszymy tylko szelest. To jeszcze dobitniej 
nagli do użycia drutów miedzianych w miejsce 
żelaznych, we Frąncyi też wszystkie zamiejskie 
linije telefoniczne są z miedzi, a raczej z bronzu 
krzemionkowego. Ponieważ wszakże miedź jest 
znacznie droższą aniżeli żelazo, nastręcza się za
tem pytanie, czy niema możności przeciwdziała
nia szkodliwym wpływom samoindukcyi, tak, aby 
przy użyciu podobnych metod utrzymać się mo
gły  druty żelazne; w zakończeniu tedy rosprawy 
przytacza autor dwa projekty, do celu tego dążą
ce, obmyślone przez Van Rysselbergha i Gwozdie- 
wa. Jak tytuł wskazuje, praca p. Merczynga ma 
charakter matematyczny, autor wszakże nie skąpi 
objaśnień podawanych przez siebie wzorów, dla
tego rzecz może być dostępną i dla czytelników, 
posiadających nawet elementarną tylko znajomość 
elektrotechniki; pomimo szczupłych rozmiarów, du
żo niewątpliwie dowiedzieć się z niej można.
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K R O N I K A  N A U K O W A .

— tr. Telefoniczne perpetuum mobile. Nowojorski 
„Electrical review” podaje wiadomość o ciekawem  
doświadczenia telefonicznem, w którem głos, raz 
wypowiedziany, utrzymuje sig przez czas nieogra
niczony. Doświadczenie to, bardzo zresztą proste, 
objaśnia załączona rycina. Mikrofon czyli raczej 
przesyłacz mikrofonowy wtrącony jest, jak w urzą
dzeniu zwykłem, w  obieg prądu wytwarzanego 
przez stos; prąd ten działając na cewę indukcyjną 
wzbudza w niej prądy wtórne, które dobiegają do 
zwykłego telefonu Bella, działającego tu tylko jako 
odbieracz głosu. Lejek telefonu tego, jak to wi
dzimy na rysunku, umieszczony jest bardzo blisko 
mikrofonu. Skoro więc wywołamy jakimkolwiek 
głosem drganie tego ostatniego, ruch ten mikrofo
nu po wszelkich przeobrażeniach odtwarza się 
w drganiu telefonu, a wydawany przezeń głos, 
za pośrednictwem oddzielającej warstwy powietrza

znów wprawia w drganie mikrofon. W ten spo
sób utrzymywać się będzie ciągłe brzmienie, któ
rego wysokość i dźwięczność zależą od budowy 
mikrofonu przesyłającego, telefonu, od cewy indu
kcyjnej, stosu i od innych okoliczności ubocznych 
trwa zaś ono, dopóki się nie przerwie prądu, lub 
dopóki zbyt nie zostanie oddalonym przesyłaoz 
od odbieracza głosu.

Oczywiście wszakże to perpetuum mobile jest 
pozornem tylko, głos bowiem nie sam się podtrzy
muje, a energija ciągłego ruchu drgającego czer
paną jest ze stosu w ten obieg wtrąconego. Gdy
by do przesyłania głosu służył tu, podobnie jak  
do odbierania zwykły telefon magnesowy Bella; 
działający bez stosu, doświadczenie to zgoła po- 
wieśćby się nie mogło.

— tr. Sztuczny rubin. Prof. Fremy przedstawił 
akademii nauk w Paryżu piękne i wielkie kryszta
ły  rubinu sztucznego, które otrzymał przy współ- 
pracownictwie p. Verneuil. P. Fremy dawniej już 
podał sposób sztucznego otrzymania rubinów, były  
to wszakże kryształy drobne, mikroskopowe zale
dwie; obecnie są to bryłki ważące po 7,5 centy- 
grama, zatem przeszło l/3 karata. Jednę z naj
ważniejszych zmian, jakie p. Fremy zaprowadził

w dawniejszej swej metodzie stanowi dodanie pe
wnej ilości węglanu potasu do glinki amorficznej, 
która ma być przeobrażoną w rubin. Obecnie za
tem cała metoda tej fabrykacyi polega na tem, że 
na powyższą mięszaninę glinki i węglanu alkali
cznego, do której dodaje sig kilka tysiącznych 
części dwuchromianu potasu mającego tu znaczenie 
barwnika, działa się fluorkiem barytu w tempe
raturze 1850°; wysoką tę temperaturę utrzymywać 
należy bez przerwy przez ^tydzień. Doświadczenia 
swe prowadzili obaj chemicy w hucie szklanej, 
posługując się tyglami, które zawierać mogły po 
trzy kilogramy substancyi. Obecnie zatem twier
dzić można, że rozwiąźanem zostało zadanie fa
brykacyi przemysłowej rubinów, identycznych 
zupełnie z kryształami naturalnemi. Dalsze ope- 
raeyje z większą jeszcze ilością materyjału dopro
wadzą niewątpliwie do wydzielenia kryształów, 
o ciężarze jednego, lub kilku karatów.

— mfl. Nowy ferment. Na jednem z ostatuich 
posiedzeń towarzystwa przemysłowego w Milhuzie 
p. Pabst okazywał nowy ferment, który służy od 
paru lat w Paryżu i kilku innych miastach fran
cuskich do przyrządzenia taniego musującego na
poju. Ferment ten, zwany „tiby” albo „graino 
vivante“, tworzy nieregularnie ukształtowane, ga
laretowate ziarna o wielkości średniego grochu. 
Do rozwoju tego fermentu najlepiej nadaje się 
rostwór miału cukru w ilości 40 — 50 y na 1 l. 
Rostwór ten w ciągu 5 — 6 dni zamienia.się przy- 
tem w musujący, słabo kwaskowaty płyn o zawar
tości 2% alkoholu. Smakiem przypomina gorsze 
gatunki win owocowych. (Chem. Ztg.).

— mfl. Głód i choroby zakaźne. Pp. Canalis i Mor 
purgo wykonali szereg badań nad wpływem, jaki 
wywiera głodzenie na wrażliwość w chorobach 
zakaźnych. Zwierzęta, będące w Stanie normal
nym odporne na daną chorobę, mogą wskutek gło
dzenia stracić tę odporność. Odporne gołębie 
zawsze umierają od wąglika, jeżeli jednocześnie 
z zaszczepieniem poczynają się głodzić. Gołębie, 
które głodzono przez 6 dni przed zaszczepieniem, 
nie dostają karbunkułu, jeżeli bespośrednio po za
szczepieniu znów zaczynają być odżywiane. Cho
rują zaś zazwyczaj, jeżeli głodzenie trwało dłużej 
niż 6 dni. Ponowne odżywianie nie jest w stanie 
powstrzymać rozwoju zakażenia wąglikowego w ra
zie, jeżeli gołębie przez dwa dni po zaszczepieniu 
były głodzone, lecz w każdym razie sam proces 
infekcyjny staje się przez to powolniejszy. Całko
w ite, lub częściowe wycięcie trzustki zwykle na pe
wien czas pozbawia gołębie ich odporności na kar- 
bunkuł. W gołębiach zaszczepionych zakażenie 
wąglikowe wybucha po przerwaniu odżywiania, na
wet wówczas gdy to następuje w 8 dni po zaszcze
pieniu. W ynika z tego, że zarodki wąglikowe, wpro
wadzone pod skórę odpornych gołębi, przez kilka 
przynajmniej dni zachowują życie i  jadowitość- 
Można przez głodzenie i kury doprowadzić do w ra
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żliwości na karbunkuł. Większa część łych zwie
rząt pada od karbunkułu, jeżeli zaszczepienie po
przedzić 3 — 7 dniowem głodzeniem; odwrotnie 
zaś zachowują swą odporność stale, jeżeli głodze
nie rospoczyna sig dopiero bespośrednio po za
szczepieniu. (Fortsohr. d. Medic.).

R O Z M A I T O Ś C I .

— tr. Upajanie sig eterem, jak dowiadujemy się 
z odczytu p. Harta, wypowiedzianego w towarzy
stwie angielskiem mającem na celu badanie i le- 
czenie pijaństwa, jest silnie rospowszechnione 
w Irlandyi północnej. Skąd powstał osobliwy ten 
nałóg dobrze niewiadomo. Sądzą jedni, że w ie
śniacy irlandzcy zaczęli pić eter w r. 1870, gdy 
ojciec Matthew głosił krucyjatg przeciw alkoholo
wi; inni uważają za pierwszą podnietg zniesienie 
dystylarń domowych, inni znów oskarżają lekarzy 
że zbyt szczodrze środkiem tym szafowali, zape
wne wszakże najważniejszą rolg odegrywa tu cena. 
Obecnie używany jest głównie eter metylowy, do
starczany z Londynu w ogromnej ilości po cenie 
bardzo niskiej. Jako środek lekarski eter wolny 
jest od opłat, jakim ulegają materyjały wybucho
we. Cena hurtowa wynosi około 8 pensów za funt 
angielski (453 gramów), szynkarze zatem i dro 
giści, sprzedając zwykłą dozg 10 — 15 gramów za 
1 penny (około 6 groszy) mają zysk znaczny. 
W niektórych miasteczkach podczas dni targowych 
powietrze jest obładowane parami eteru, a na ta
mecznych pociągach, w wagonach trzeciej klasy, 
woń ta czuć się daje bezustannie. Doza zwykła

wynosi 8 — 15 g, nałogowi wszakże pijacy powta
rzają ją kilkakrotnie. Upojenie eterem następuje 
szybko, ale szybko też przechodzi. Pierwszym ob
jawem jest gwałtowne podniecenie z obfitem wy
dzielaniem śliny; po dozie wigkszej okres osłupie
nia. Ludzie upajający sig eterem są kłótliwi i uspo
sobieniem umysłu zbliżają sig do histeryków; do
znają zakłóceń przyrządów trawienia, dotąd wszak
że nie dostrzeżono, by eter sprowadzał stałe zmia
ny tkanek organicznych. Pijak taki staje się nie
wolnikiem swego nałogu, jak palacz opium, a wy
leczenie wyjątkowo tylko sig przytrafia. W osta
tnich czasach nałóg ten przeszedł do Londynu 
i Lincolnshire.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. Stałemu Prenumeratorowi w Warszawie. Lampka 
benzynowa przedstawiona na posiedzeniu sekcyi 
chemicznej w Tow. Pop. Prz. i  Handlu przez pa
na Trzcińskiego zbudowaną została przez G. Bar- 
thela, wyrabiają ją Kachler i Martini w Berlinie 
W. Wilhelmstrasse, mianowicie dla spirytusu i dla 
benzyny. Z użyciem tej ostatniej istnieją jeszcze 
dwie modyfikacyje: jedna z prądem powietrza 
wdmuchiwanego w lampkę pompką wodną, lub 
małym motorem elektrycznym, druga bez sztucz
nego prądu powietrza. Bliżej opisem budowy na 
tem miejscu nie możemy służyć; chętnie szczegó
łów udzieli Sz. Panu Pracownia chemiczno-techni- 
czna inż. Praussa, Żabia 9.

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 Listopada do 2 Grudnia 1890 r.

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

Barometr 
700 mm - f Temperatura w st. C.

h‘00
j i Kierunek wiatru

Suma
opadu

U w a g i .

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

26 Ś.
27 C.
28 P.
29 S.
30 K.

1 P.
2 W.

49.8  '
55,7 ;
55.1 |
54.9 
53 3
62.1 j

57.9

51.7
56.3 
56,0 
53,9
56.4 
62,3
56.8

53,5 -14,8 -15,4 —15,6 -14,8 -16,8 97 E M,E'20,E20
55.4 —16,6 -15,0 -14,2 [-14,2 -17,0 91 E^K S^E S2"
56.0 '-12,0 - 9 ,8  —7,3 —5,2 -14,2 95 E 2(>,ES6,E»
53 ,11—4,0 —1,4 ( 0 ,0 - f i , 2 - 5 ,2  95 ES20,ES14,ES14
60.5 + 0 ,6  - 0 ,5  - 2 ,5  '+2,1 - 3 ,1  95 S2W8,W3
60,7 —2,0 —0,5 —2,1 I-O 5 —4,0 91 W2,W6,S3
54.1 —1,4 —0,8 - 0 ,5  —0,5 —3,9 96 SEI0SE9,SE>»

i i I l i

0,0
0,0
0,0
0,1
4,7
0,0
0,0

W dz. kilka razy śn. pr. 
W nocy silny wich. 
Wiecz. śnieg

W n. deszcz, popoł śn. 
Wiecz. mgła 
Rano mgła

Średnia 56,0 - 6 , 4 94 4,8 mm

UWAGI. Kierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem. Szybkość wiatru w metrach na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.
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PAMIĘTNIK FIZYJOCRAFICZNY
TOM X  ZA R O K  1890.

Z najduje się pod prasą i wyjdzie w Styczniu 1891 roku.

Treścią, rozm iaram i i ilustracyjam i nowy ten tom odpowiadać będzie dziewięciu tomom 
poprzednim. P renum eratę  (5 rb. w W arszaw ie, 5 rb . 50 kop. z przesyłką) składać 

można w lokalu redakcyi, K rakow skie Przedmieście N r 66.
Nabywający wprost w redakcyi wszystkie 10 tomów naraz, zamiast ceny księgarskiej 75 rb.

płacą tylko 30 rubli.

U p ra sza  s ię  n a ju p rze jm ie j S za n o w n yc h  P ren u m era to ró w  o 
w c ze sn e  odn ow ien ie  p r z e d p ła ty , j e ż e l i  z y c z ą  sobie, a b y  im  p ie rw 
s z e , po  N o w y m  11 o ku , n u m ery  z a r a z  po  w y jś c iu  b y ły  w ysła n e .

Za, n a jd o g o d n ie jsze  d la  n a s i  p re n u m era to ró w  n a szy ch  w  Ce
sa rs tw ie  i  K r ó le s tw ie  u w a ż a m y  p r z e s y ła n ie  p ie n ię d zy  bespośre-  
dn io  p od  adresem  M edakcyi.

O dn aw ia jący  p r z e d p ła tę  r a c z ą  p r z y s y ła ć  w y c ię ty  z  opask i d ru 
k o w a n y  adres, p o d  k tó ry m  W s ze c h św ia t o trzym u ją . Z ach ow an ie  
te j  fo rm a ln o ś c i  s ta n o w i w a żn ą  u lgę d la  a d m in is tra c y i.

M ed a k cy ja  z a w ia d a m ia  Z a r z ą d y  c z y te ln i  i k s ięg o zb io ró w  s to 
w a r z y s z e ń  u czące j się m ło d z ie z y , z e  w  roku  1S 9 1  „  W sze c h św ia t“  
będ zie  im  d o s ta r c z a n y  w  r a z ie  żą d a n ia  z a  p o ło w ę  cen y  pren u m era-  
c y jn e j, t. j .  ro c zn ie  z a  rs . 5  z  p rzesy łk ą .

K o m p le ty  W s ze c h św ia ta  z  la t  u b ieg łych  są do n a b y c ia  w  M e
d a k c y i z a  p o ło w ę  cen y.

T R E Ś Ć .  Enzymy w terapii, przez M. Nenckiego i H. Sahli.— Pożar kopalni węgla „Ignacy1' w Zagórzu 
koło Dąbrowy, przez S. Kontkiewicza. — Szkodliwość wróbla w Stanach Zjednoczonych Ameryki północ
nej, napisał A. W. — Rozbiór Afryki, napisał dr Nadmorski. — Wiadomości bibliograficzne. — Kronika 

naukowa. — Rozmaitości. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyń meteorologiczny.
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