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myśli i dobry humor. W  samój rzeczy, jak  
szeroko jest ono rospowszechnionem: dzieli 
nasze radości, koi smutki, pobudza umysł. 
Żadna uczta nie obchodzi się bez puhara 
„słodkiego w ina”. Krew krąży szybciój, 
przemiana materyi w ciele staje się energi
czniejszą, temperatura ciała podnosi się, 
mózg obmywany znaczniejszą ilością krwi 
działa żywiój, wrażenia stają się silniejsze- 
mi i myśli jaśniejszem i. To, na czego do
kładne i zupełne ujęcie potrzeba byłoby 
kiedyindzićj znacznego czasu, pojawia się 
w umyśle jak  błyskawica, oświecając cały 
szereg wniosków logicznie uporządkowa
nych... Słowem  działalność mózgu zarówno 
świadoma, jak i nieświadoma znacznie się 
podnosi. Dobroczynne działanie wina na

apostołów bezwzględnej trzeźwości, napoje spiry
tusowe przez długi jeszcze okres czasu znajdować 
się będą na liście codziennych potrzeb człowieka, 
a, co za tem idzie, produkcyja ich w każdym k ra
ju  pozostanie ważną gałęzią przemysłu. Że jednak 
potrzebę tę człowiek sztucznie narzucił sobie i że 
je j zaspokojenie bez porównania więcej przyniosło 
m u złego niż dobrego, o tem  najmocniej jesteśm y 
przekonani i dlatego właśnie dajemy jaknajchę- 
tn iej głos panu Flauraowi.

(Przyp. Redakcyi).

DZIAŁANIE ALKOHOLU

NA O R G A N I Z M .
Z powoda artykułu

p. t. „ 0  winie z winogron** ').

Pierw sze zdania artykułu p. Kazimierza I 
D em bowskiego w N-rze 13 W szechświata | 
brzmią jak  następuje:

„Od niepamiętnych czasów wino było za- j 
wsze znanem i cenionem jako napój zdro
wy, posilny, przy umiarkowanem użyciu i 
pokrzepiający ciało i sprowadzający dobre

')  Dwa artyku ły  pana Dembowskiego, których 
wstępne słowa wywołały niniejszą rzecz pana Flau- 
ma, przedstaw iały, jak  czytelnikom wiadomo, pro- 
dukcyją win wyłącznie ze stanowiska technicznego
i ekonomicznego, niebiorąc pod uwagę fizyjologi- 
cznego działania alkoholu, a tem bardziej znacze
nia napojów spirytusowych dla etycznego i m oral
nego rozwoju ludzkości. W stępne słowa art. „O w i
nie z w inogron'1 były raczej zwykłym sposobem 
zagajenia sprawy, aniżeli tezą, w imię której au 
to r  chciałby wysławiać szlachetne przymioty tego 
napoju. Zdaje się nam, że, pomimo nawoływań
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organizm człow ieka wyraża się przedewszy- 
stkiem przez pobudzenie gruczołów , wy
ściełających ścianki przewodu pokarm owe
go i wydzielających pepsynę... Niedarmo 
lekarze doradzają użycie przed jedzeniem  
umiarkowanej ilości „aquae v itae”. Jeszcze 
niedawno, lat temu dwadzieścia, terapija 
tyfusu brzusznego sprowadzała się do p rze
pisu: dawać choremu dziennie po dw ie bu
telki mleka i po butelce w ina”.

Pom ijam  w tój chw ili ostatnie zdanie 
o terapii tyfusu. Ze w szystkiego zaś po
w yższego niezaprzeczoną prawdą jest to 
ty lko, że żadna uczta nie obchodzi się bez 
puhara wina. Z resztą przytoczonych zdań 
wprawdzie spotykamy się w życiu codzien- 
nem na każdym kroku, stanowią one pospo
lity  wyraz uczucia, jakiego doznają ludzie 
pijący a słabo obserwujący, lecz w świetle 
w iedzy fizyjologicznej i farmakologicznej 
są w części wprost z prawdą sprzeczne, 
w  części niedość uzasadnione.

Ażeby usunąć w szelkie m ogące wyniknąć 
nieporozum ienia, dodaję jeszcze następujący 
wyjątek z cytow anego wyżej artykułu:„Cze
muż zawdzięcza w ino swoje dobroczynne, 
życiodajne własności? Przew ażnie i pra
w ie, można pow iedzieć, wyłącznie zawarte
mu w niem spirytusow i winnemu, u chem i
ków— alkoholowi etylow em u”.

Otóż, o działaniu alkoholu etylow ego na 
organizm człow ieka w iedza współczesna ty 
le tylko napewno powiedzieć może, że po
raża (paraliżuje) on m ózg i mlecz pacierzo
w y, że obniża temperaturę ciała i że zakłóca 
trawienie. Pomimo w szelkich usiłowań nie 
udało się w ykryć żadnego pobudzającego  
działania alkoholu na jak ikolw iek  organ.

„Krew — powiadają ludzie — krąży szyb 
ciej”. W  doświadczeniach bardzo licznych, 
a dokonanych głów nie w r. 1870 przez Par- 
kesa i W ollow icza, dowiedziono, że niezbyt 
małe ilości (więcej niż te, które umiarkowa- 
nem i nazywam y) alkoholu wzmacniają czyn 
ność mięśnia sercowego, zw iększają czę
stość tętna, natomiast zmniejszają ciśnienie 
krwi. D uże ilości sprowadzają upadek ener
gii mięśnia sercowego i zmniejszają liczbę 
uderzeń tętna. O bserw ow ano młodego i s il
nego człowieka: przy niezm ienionym  przez 
cały  czas obserwacyi pokarmie dawano mu 
przez pierwsze 8 dni w yłącznie wodę jako

napój, przez następne 6 dni coraz znaczniej
sze dawki alkoholu, później znów przez 6 
dni tylko wodę, potem przez 3 dni alkohol 
i znów  przez 3 dni wodę. Przyjm owany  
pokarm dokładnie analizowano, temperatu
rę ciała i tętno mierzono co dwie godziny. 
Przeciętna liczba uderzeń serca w ciągu do
by wynosiła podczas okresu „w odnego” 
106000, podczas okresu „alkoholow ego” 
128000. Największa liczba uderzeń tętna 
przy piciu wody była 77,5 na minutę, przy 
alkoholu 98,3. P ierw szego dnia, kiedy ob 
serwowany osobnik pił alkohol, serce jego  
kurczyło się częściej o 4% , ostatniego o 23%  
niż w czasie normalnym.

Różnie tłumaczą fizyjologowie bespośre- 
dnią przyczynę wzmożenia częstości tętna, 
występującego pod wpływem  alkoholu. To 
wzmożenie tętna zw ykle przytaczamy na 
dowód „pobudzającego” i „ożywiającego” 
działania alkoholu. Lecz jeśli chodzi o lu
dzi pijących w towarzystwie, warto zwrócić 
uw agę i a to, co w tym względzie powiada  
Sohmiedeberg. W edług uczonego tego, przy
spieszenie tętna nie zależy wcale od dzia
łania alkoholu, lecz wynika z sytuacyi, 
w jakiej zw ykle napoje wyskokowe bywają 
przyjm owane. Jest ono skutkiem ożywio
nych ruchów ciała i, w edług badań dotych
czasowych, nie ma miejsca przy zupełnym  
spokoju ciała. Gdyby rzeczywiście tak być 
miało, w takim razie mniemany „dobro
czynny” w pływ  alkoholu, wyrażający się 
w szybszem krążeniu krwi, wcale alkoholo
wi przypisywany być nie powinien. To sa
mo osięgniem y przez gimnastykę, bieganie, 
skakanie i t. p.

N ie na tem wszakże koniec. N ależy za
pytać, dlaczego szybsze nad normalne krą
żenie krwi mamy wogóle poczytywać za ko
rzystne dla organizmu? Każdy mechanizm  
działa prawidłowo, normalnie, przy pewnej 
określonej szybkości. Zegar źle wskazuje 
nietylko wówczas, kiedy wahadło zbyt wol
no się porusza, lecz i wtedy, kiedy ruchy 
jeg o  zanadto są szybkie. D la mechanizmu 
naszego ciała normalna szybkość zachodzą
cych w nim czynności nazywa się zdro
wiem; zarówno zwolnienie tej szybkości, 
jak  i przyspieszenie jest zboczeniem choro- 
bnem. W ówczas, kiedy chorujemy, m oże  
być korzystnem przyspieszenie lub zwolnię-
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nie którejkolwiek czynności, wówczas też 
też sięgamy po odpowiednie środki. Do ta
kich środków leczniczych i to nader potęż
nych, alkohol się zalicza.

„Przemiana materyi w ciele staje się 
energiczniejszą,”. Co do tego zdania panuje 
chaos prawdziwy. P. Dembowski np. wcią
ga to na listę korzyści, jakie alkohol orga
nizm owi naszemu przysparza. Inni zaś na 
korzyść napojów alkoholowych powiadają, 
że alkohol „zwalnia przemianę materyi”. 
Zanim przytoczę fakty odnośne przez naukę 
zbadane, chciałbym  w tym względzie jesz
cze w iększy położyć nacisk na to, że i tutaj 
wogóle szybkość, z jaką przemiana materyi 
się odbywa, dla organizmu normalnego za
wiera się w ściśle określonych granicach. 
W szystko co poza te granice wychodzi jest 
nienorm alnem —zarówno przyspieszenie jak  
zw olnienie. A wreszcie, czyżto tak łatwo  
wiedzieć, czy przemiana materyi odbywa 
się zbyt szybko, czy zbyt wolno?

Po wprowadzeniu alkoholu do organizmu 
ilość dwutlenku w ęgla w wydychanem po
wietrzu, a także ilość mocznika w moczu 
znacznie jest zmniejszona. Przemawiają, za 
tem w sposób najzupełniej niedwuznaczny 
liczne doświadczenia Prouta, Vierodta, Boc- 
kera, Lehmanna, Perrina i inni. Bocker 
w doświadczeniach na sobie samym doko
nanych przekonał się, że po spożyciu alko
holu w ydzielił w ciągu 24 godzin o 165744  
cm3 dwutlenku węgla mniej niż wówczas, 
kiedy alkoholu nie przyjmował. Ponieważ 
dwutlenek w ęgla i mocznik stanowią osta
teczne produkty utlenienia ciał organicz
nych (bezazotowych i azotowych) w orga
nizmie, a wydzielana ich ilość stanowi mia
rę intensywności procesów chemicznych  
w ciele, przeto zmniejszenie ich wskazuje 
zw olnienie przemiany materyi. Dopiero du
że dawki alkoholu działają przyspieszająco 
na wydzielanie azotu (w postaci mocznika) 
z organizmu. „Zdaje się, oto słow a fizyjo- 
loga Bungego, że w tym względzie alkohol 
działa tak, jak pewne silne trucizny, zw ła
szcza fosfor i arsen, które powodują zw ięk
szenie ilości wydzielanego azotu przy je- 
dnoczesnem zmniejszeniu pobieranej ilości 
tlenu i wydzielanego dwutlenku węgla 
i w ten sposób sprowadzają stłuszczenie or
ganów. Zdaje się, że pod wpływem w szy

stkich tych trucizn odbywa się tworzenie 
tłuszczu z białka”.

„Temperatura ciała podnosi się”. Otóż, 
to zdanie, które najczęściej może przyta
czają obrońcy alkoholu, jest wprost niepra
wdą. Bespośrednie mierzenia temperatury 
ciała wielokrotnie stw ierdziły, że opada ona 
niżój normy po spożyciu alkoholu. W ogóle  
na stan ciepłoty naszego ciała składają się 

! w tym razie trzy główne momenty: 1) Przy
toczone już doświadczenia nad szybkością 
przemiany materyi dowiodły, że po umiar
kowanych dawkach alkoholu szybkość ta 
maleje. Z tego już możnaby ogólnie wno
sić, że skoro zjawiska utleniania, będące 
głównem  źródłem ciepła, zostają do pew ne
go stopnia zredukowane, rezultat ciepliko
w y mniejszym też wypaść musi. 2) Z dru
giej strony nie należy zapominać, że sam 
alkohol w przeważnej części spala się w or
ganizmie, a zatem znów wytwarza ciepło. 
Lecz o tem cieple przedewszystkiem nie w ie
my, czy ono rzeczywiście na cośkolwiek  
zdać się nam może, t. j. czy wytwarza się 
we właściwem miejscu, o właściwym czasie, 
a powtóre ilość jego  niknie w porównaniu  

j  z tą ilością, którą tracimy w sposób nastę
pujący. 3) A lkohol sprowadza rosszerzenie 
naczyń krwionośnych w skórze; wskutek  
tego przez oziębioną powierzchnię skóry, 
która bezustannie promieniuje na zewnątrz, 
przepływa znaczniejsza ilość ciepłej krwi 
i więcej ciepła uchodzi z ciała. Owo ros
szerzenie naczyń krwionośnych winniśmy 
sobie objaśnić jak  następuje. W  ściankach 
naczyń krwionośnych znajdują się małe 
mięśnie okrężne, będące ciągle w stanie 
czynnego skurczenia się. Bodźce skurczenia 
się tego wychodzą od pewnych włókien ner
wowych, zbiegających się w owych mię
śniach okrężnych i posiadających wspólny  
ośrodek w mózgu. Otóż alkohol poraża ten 
ośrodek, podrażnienie nerwowe ustaje, m ię
śnie okrężne słabną, naczynia krwionośne 
rosszerzają się, skóra nasiąka krwią, co po
znajemy z czerwonego jój zabarwienia. 
Czerwienienie policzków po wypiciu wina, 
uważane za skutek pobudzającego działania 
alkoholu, jest więc niczem innem, jak zja
wiskiem porażenia.

Okoliczność, że po spożyciu wina odczu
wamy w ciele podniesienie stanu ciepłoty,
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doprow adziła do mniemania, że alkohol 
podnosi temperaturę ciała. A le  ow o uczu
cie ciepła jest złudzeniem; pochodzi ono od 
spowodowanego przez alkohol drażnienia 
zakończeń nerwowych w błonie śluzowej 
żołądka, od tego dalej, że czujem y, jak  cie
pła krew w zwiększonej ilości przypływa  
do skóry. Istotnie jednak krew nie jest 
ogrzaną., lecz raczej ochłodzoną. M oże z łu 
dzenie to i stąd pochodzi, że ośrodki m óz
gowe, wyzw alające uczucie zim na, zostają 
porażone—o tem dokładnie nic jeszcze nie 
wiemy. W  każdym razie faktem jest, że 
rezultat pow yższych trzech momentów, 
wpływ ających na gospodarkę ciepła w or
ganizm ie pod w pływ em  alkoholu, okazuje 
się zawsze ujemnym (badania Nassego, Du- 
m erila i Dem arquaygo, W althera, N auny- 
na i Q uinckego, Richardsona, M anasseina, 
Bouviera, R ingera, Rickardsa i in.). A lk o 
hol ziębi nasze ciało i używa go się w ów 
czas, kiedy chodzi o zm niejszenie tempera
tury organizmu: w chorobach gorączko
wych. I  tu więc w idzim y, że alkohol pożą
danym jest środkiem w ręku lekarza.

Ze żaden napój alkoholowy nie jest po
silnym , pokrzepiającym ciało, na to dow o
dów dostarcza nietylko fizyjologija, lecz 
i doświadczenia czynione na w ielkich ma
sach ludzi. Przekonywano się tysiąckro
tnie, że żołnierze, zarówno podczas wojny 
jak  i pokoju, we w szelkich klim atach, pod
czas upałów, mrozu i deszczu najlepiej zno
szą trudy najuciążliw szych marszów, gdy  
są całkow icie pozbawieni napojów alkoho
lowych. U żytek z tego eksperym entalnego  
wniosku robią dziś we wszystkich prawie 
armijach na całym świecie. Żołnierze nie 
dostają alkoholu przed ćwiczeniami; zbyt 
często, niestety, w nagrodę daje się im alko
hol po marszach i uciążliw ych manewrach; 
alkohol sprawia przyjem ność i ty lko tyle 
ogólnie powiedzieć można o jego działaniu  
na organizm. W yzw ala się zaś ta przyje
mność wskutek działania alkoholu na mózg.
A  działanie to jest porażającem, nie zaś, 
jak się ogólnie mówi, pobudzającem.

A lkohol poraża przedewszystkiem  jednę  
z najważniejszych funkcyj mózgowych: ja 
sny sąd, krytykę. A  dopiero gdy  pozby
liśm y się tych krępujących nas hamulców, [ 
wówczas zdaje nam się, że ten „boski tru- j

n ek ” „dzieli nasze radości”, „koi sm utki”. 
Prawda, że ma on własność wyzwalania 
w mózgu wrażeń dobitniejszych, lecz wąt
pliw a z tego korzyść. A lkohol zagłusza  
najrozmaitsze uczucia, podobnie jak dławi 
krytykę. Stąd też zdaje nam się, że nas 
Wzmacnia, podczas gdy tylko przytłumia  
uczucie znużenia. N ic dziwnego, że wów
czas myśl, wyzwolona z więzów krytyki 
i pozornie wzmocniona, buja swobodnie. 
Tak jest, mózg działa żywiej, lecz z m niej
szą pewnością siebie. Cóż z tego, że strze
lec szybciej strzela, jeże li cierpi na tem cel
ność strzałów? „To, na czego dokładne 
i zupełne ujęcie potrzeba byłoby kiedyin- 
dziej znacznego czasu, pojawia się w um y
śle jak błyskaw ica”, lecz, jak błyskawica, 
szybko znika, oświecając cały szereg wnio
sków zupełnie nielogicznie uporządkowa
nych. „W ino zaostrza mózg — powiedział 
organista i —  spadł ze schodów”, tak brzmi 
stare przysłow ie niemieckie. Jestto już, co 
prawda, sprawa gustów, ale wątpię, czy te 
m yśli i ten humor, które alkohol sprowadza 
są właśnie dobremi. Działalność mózgu 
podnosi się, lecz w sposób, który bynaj
mniej nie może skarbić alkoholowi nazwy  
„dobroczynnego” napoju.

Alkohol ma, w edług cytowanych na po
czątku słów , pobudzać gruczoły wyścieła
jące ścianki przewodu pokarmowego i w y
dzielające pepsynę. Takie działanie oczy
wiście sprzyjałoby w sposób znakomity  
funkcyi trawienia. Otóż, jeśli chodzi o ta
kie ilości, jakie zazwyczaj pijane bywają 
przy obiedzie w postaci piwa lub wódki 
przed obiadem, to stanowczo zdanie pow yż
sze nie jest prawdziwe. Każdy może łatwo 
zaobserwować na sobie, że czas upływający  
po jedzeniu do chw ili, gdy znów głód się 
objawia, jest rozmaicie długi zależnie od 
tego, czy przy jedzeniu pijemy alkohol czy  
nie. Przy jednakowo obfitej strawie czas 
ten jest znacznie dłuższy w razie, jeżeli p i
jem y wino lub piwo (Bunge). Doświad
czalnie na zwierzętach dowiódł tego już da
wno Klaudyjusz Bernard; na ludziach do
wiedziono tego w wypadku z przetoką żo
łądkową (K retschy) i niejednokrotnie, po
sługując się pompą żołądkową (Buchner). 
Co się tyczy ilości bardzo małych, zdania są 
podzielone. T yle wszakże jest pewnem, że



N r 19. w s z e c h ś w i a t . 293

jeśli nawet mała dawka alkoholu może 
sprzyjać trawieniu, to jednakże działa ona 
stanowczo szkodliw ie, gdy jest przyjm o
waną. często (wino, piwo) podczas jedzenia. 
P rzy normalnym procesie trawienia i małe 
dawki alkoholu stanowczo korzyści nie 
przynoszą, ponieważ zdrowy organizm  
w sposób najodpowiedniejszy i najbardziej 
z celem zgodny czerpie potrzebną, dla speł
niania swych fiinkcyj energiją bez pomocy 
środków podniecających, które szybko, za
miast w zm ocnić funkcyją, osłabiają ją. 
Znakomity hygijenista O esterlen powiada: 
„Zgodnie z badaniami fizyjologicznemi tra
w ienie zostaje zakłócone i  utrudnione pod 
wpływem  napojów w yskokowych”. Czy 
w ięc w iele słuszności ma lekarz, doradzając 
użycia przed jedzeniem  umiarkowanej choć
by ilości „aquae vitae”, wątpliwem się wy
daje.

Jeżeli natomiast lekarz leczy alkoholem  
choroby ostre, takie jak  tyfus, to oczywi
ście, jak  z powyższego sądzić można, naj
pewniej dobrą ma racyją. W łaśnie w cho
robie chodzić może o sprowadzenie takiego 
stanu, jaki alkohol skutkiem swych w ła
sności fizyjologicznych sprowadzić może, 
a który tak bardzo jest niekorzystny dla 
organizmu zdrowego. N ie zapominajmy 
jeszcze, że alkohol należy także do szeregu  
ciał znieczulających. I to także jest powód, 
dla którego „koi on smutki nasze” i dla te
go może łagodzić cierpienia fizyczne. Któż | 
wszakże zechciałby twierdzić, że każdy lek j  

dla tego, że jest lekiem, przynosi korzyść 
zdrowemu ciału? W  tem leży właśnie jedna j  

z poważnych przyczyn, niepozwalających 
wykorzenić przesądu o pożyteczności alko
holu. N ikt nie zaleci zdrowemu człowiekowi 
morfiny lub arszeniku, jakkolw iek są to po
wszechnie używane leki. Lecz iluż ludzi 
twierdzi, że wódka, piwo i wino są zdrowe, 
ponieważ naw et chorym lekarze je  przepi
sują! Ile  w tem jest w iny samych leka- 
rzów, nie moja rzecz w tej chwili sądzić tu 
o tem ').

M aksym ilijan Flaum.

') Dorywczy ten artykulik  nie ma na celn wy
czerpać całej fizyjologii alkoholu; zaledwie poru
szone są w nim najważniejsze punkty, na których

W P Ł Y W

D Ż D Ż O W N I K Ó W
NA URODZAJNOŚĆ ZIEMI.

A lvan M illson, pomocnik sekretarza w La
gos, w Afryce zachodniej, podaje następu
jące szczegóły o znaczeniu dżdżowników  
dla rolnictwa w kraju Yoruba.

W  kraju Yoruba po przejściu lasów ota
czających na przestrzeni 50 mil (angiel
skich) laguny ciągnące się na wschód od 
Lagos, rospościera się w ielki obszar otwar
ty, sięgający aż do doliny Nigru i poza sta
ny Houssa. Jedyną różnicą pomiędzy la
sem i tą trawiastą okolicą jest to, że przed 
wieloma pokoleniami rolnicy Yoruby w y
tępili drzewa zapomocą siekiery i ognia 
i ogołociw szy ziemię z pierwotnego jej po
krycia pozostawili tylko wysokie i poplą
tane trawy, niesprzyjące napozór wzrostowi 
drzew głęboko zapuszczających korzenie. 
Zato urodzajność tych trawiastych prze
strzeni jest w razie uprawy prawdziwie za
dziwiająca.

Grunt składa się z piaszczystej gliny. J e 
go urodzajność wzmaga się tam, gdzie za
miast twardszych warstw występują kruch
sze skały, zawierające mikę; urodzajność 
ziemi jest rzeczywiście zdumiewająca nawet 
tam, gdzie warstwa rodzajna nie przewyż
sza jednej stopy grubości.

W  tej okolicy po bardzo prostej uprawie 
zapomocą samej tylko motyki otrzymują 
następne zbiory. Pierwszego roku sadzą 
yam y (Dioskorea) i kukurydzę, oraz w j e 

poparcie mógłbym przytoczyć i więcej nazwisk 
uczonych i mnóstwo tytułów oryginalnych dzieł 
oraz cytat. Nie chcę go jednak  przeciążać zbyte
cznie tym balastem skorowidzowym. N atom iast 
muszę wskazać czytelnikowi, kwestyją tą  interesu- 

| jącem u się, następujące prace, które mogą go do
prowadzić do zapoznania się z całą odnośną lite
ra tu rą . Są to: A. Baer, Der Alkoholismus, seine 
Yerbreitung etc. Berlin, 1878 Tenże, Die Trunk- 
sucht und ihre Abwehr. Wiedeń, 1890. Bunge, 
W ykład chemii fizyjologicznej i patologicznej. W ar
szawa, 1889. Tenże, W sprawie alkoholu, W arsza
wa, 1889 r. Prócz tego naturalnie każdy obszer
ny podręcznik fizyjoiogii i farmakologii, z tych 
ostatn<b ?wlaszcza Binza i Schmiedeberga.



294 WSZECHŚWIAT. Nr 19.

sieni drugi raz kukurydzę i bób. Następ
nego roku uprawiają to samo, a trzeciego  
roku obadwa zbiory składają się z kuku
rydzy i bobu. N igdy tu roli nie nawożą, 
a po ugorowaniu przez dwa lub trzy lata 
znowu powtarza się ta sama rotacyja. 
W  niektórych miejscach zbierają także pro
so, bawełnę, indygo, tytoń i banany.

Pomimo tak wyczerpującej uprawy zbio
ry nie okazują żadnego upadku, a urodzaj
ność rzeczonój okolicy jest tak w ielka, że 
siedem dziesięcio-funtow y ładunek kukury
dzy sprzedają za 4 '/2 denara, a bananów za ; 
1 denar (denar, pomijając kurs g iełdow y j  
=  5 groszom ), inne zaś produkty kosztują 
w tym  samym stosunku, naw et w ludnych  
miastach, jak Ibadau, które ma posiadać 
150000 mieszkańców.

Tę zadziwiającą urodzajność ziemi M ill- 
son przypisuje działaniu dżdżowników. Ca
ła  powierzchnia ziem i jest pokryta pom ię
dzy trawą szeregami wyrzuconych przez 
robaki kupek, które mają od '/t  do 3 cali 
wysokości i zadziwiają swoją mnogością. 
Na przestrzeni dziesiątków mil (angielskich) 
pokrywają one ziem ię tuż jedna obok dru
giej; będąc spalone przez słońce zamieniają 
się na twarde grudki gliny, które po pierw 
szym deszczu rosssypują się na drobny pro
szek. N ieco głębiej ziemia je s t  we w szyst
kich kierunkach podziurawiona niezliczo- 
nemi kanałami robaków, w głębokości od 
13 cali do 2 stóp robaki w w ielkiej ilości 
znajdują się w dolnych warstwach rodzaj - 
nej ziemi.

M illson ocenia, że kupki wyrzucane przez 
robaki w ciągu jednej pory roku wynoszą, 
średnio biorąc, przeszło pięć funtów na sto
pę kwadratową ziem i. W edług tego ob li
czenia, które uważa on za bardzo um iarko
wane, roczna praca dżdżowników w Y oruba  
wynosi na milę kwadratową uprawnego 
gruntu przynajmniej 62233 tonn ziemi, 
wyniesionej na powierzchnię z głębszych  
warstw. Ta praca trwa corok bez przerwy 
i w m ow ie będąca okolica A fryki zacho
dniej zawdzięcza jej żywność swej ludności. 
G dzie robak nie pracuje, tam Yoruba wie, 
że niema poco zakładać folwarku.

M illson ocenia, że do głębokości dwu stóp 
każda cząstka ziem i wydostaje się tym spo

sobem na powierzchnię co dwadzieścia sie
dem lat.

W  mowie będący autor mniema, że w zglę
dny brak w Yorubie niebespiecznych gorą
czek malarycznych, przynajmniej w  części, 
należy przypisać przewietrzaniu ziemi przez 
robaki i ciągłem u wynoszeniu na powierz
chnię tych cząstek gruntu, w których żyją 
i  mnożą się drobnoustroje malaryczne.

Dżdżowniki z Yoruby należą do rodzaju 
Siphonogaster i prawdopodobnie tworzą 
now y gatunek. (Naturę: Nr 1104).

A. W.

S T O S U N E K  C Z Ł O W I E K A

DO ŚWIATA ZWIERZĘCEGO
W  W IE K U  K AM IENNYM .

(Ciąg dalszy).

II.

Europa z wyspy i archipelagu, jakim  
była w okresie trzeciorzędowym , za forma- 
cyi eoceńskiej,— w czasie for macy i mioceń
skiej zetknąwszy się z innemi masami lą- 
dowemi, staje się lądem stałym. Chociaż 
bowiem wschodnia jej część i północna, jak  
poprzednio, pokryte były  falami mórz, lecz 
zachodnia i południowa znacznie się w y
dłużają. W ynurzające się z otchłani mórz 
wyspy Brytańskie przylegały do Francyi, 
H iszpanija stykała się bespośrednio z Ma- 
rokkiem; W łochy z A lgierem  przez K orsy
kę i Sycyliją, a nawet może i z Tunisem. 
Obecne morze Egiejskie przedstawiało usia
ną wzgórzami płaszczyznę lądową, która łą 
czyła  Grecyją z Azyją mniejszą.

K lim at Europy całej był taki, jaki jest 
obecnie w krajach podzwrotnikowych, leżą
cych pomiędzy 25 a 30 stopniami szeroko
ści; więc taki, jaki posiada A fryka północ
na i Arabija, Indyje północne lub Meksyk. 
K lim at Islandyi odpowiadał podówczas k li
m atowi W łoch południowych, klimat Gren- 
landyi klimatowi Francyi południowej.

Pierwszym  wynikiem  takiego klimatu 
była roślinność prawdziwie południowa,
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bogata gatunkami, bujna w swych okazach. 
W  całśj Europie rosły palmy w kilku od
mianach, drzewo kamforowe, cynamonowe, 
paprocie zwrotnikowe, laury, mirty. L i
gnity islandzkie powstały z drzew tulipa
nowych, platanów, orzechów, cyprysów, 
krzewu winnego. W  lignitach, wydobywa
nych na brzegach Bałtyku, odkryto drzewo 
kamforowe i palmy; w lignitach z nad brze
gu. Renu, pod Bonn mimozę i akacyje. 
W  Grenlandyi powstały pokłady całe z li
ści, owoców i pni drzewnych. Niemniej 
przeto bujną roślinnością, pokryta była po
dówczas ta zamarzła dzisiaj ziemia, jak  
którakolwiekbądź z wysp polinezyjskich, 
uprzywilejowana obecnie od przyrody.

Roślinność właściwa strefie umiarkowa
nej urozmaicała nadto roślinność południo
wą. Pod jedną, szerokością, w jednym  kra
ju  rosły drzewa kamforowe i topole, brzo
zy, graby, jesiony; palmy splatały swe ga
łęzie  z klonami, dębami i bukami.

W arunki istnienia podówczas ludzi mo
g ły  być takie, jakie są obecnie na wyspach 
oceanu Spokojnego. Człowiek nie miał, 
człowiek nie znał innych potrzeb oprócz 
tych, które bez jego  pracy i starania zaspa
kajała sama przyroda. Pożyw ienia obficie 
mu dostarczała bogata i rozmaita roślin
ność. U czucia chłodu nigdy nie doświad
czał. Zima nie zapędzała go do jaskiń. 
Skwar słoneczny również ma nie dokuczał. 
Gorąco uśmierzane było wilgocią pow ie
trza, sąsiedztwem wód. A  przytem, czyż 
przed promieniami słońca, spędzającemi mu 
sen z powiek, członki znojnym potem oble
waj ącemi, skryć się nie m ógł w cieniu 
drzew wspaniałych, w gęstw inie lasów ze 
wszech stron go otaczających?

B yły  atoli okoliczności, które człowieka  
trzeciorzędow ego w yryw ały ze spokojnej 
wegietacyi oceańczyków, które go podnio
sły z czasem do stopnia kultury pierwotnej, 
a następnie wyrobiły zeń człowieka dziejo
wego.

Otaczał go świat zwierzęcy.
Okres trzeciorzędowy nosi jeszcze nazwę 

wieku zwierząt ssących. A lbert Gaudry 
twierdzi, a twierdzenia jego przyjmuje 
świat naukowy, że pod koniec formacyi 
miocenicznój przypadał wielki rozwój zw ie
rząt trawożernych, zarówno pod względem

rozmaitości gatunków, jako też ilości i w iel
kości osobników, przedstawiających dany 
gatunek. W skutek zaś takiego rosplenie- 
nia się trawożernych, mięsożerne dosięgły  
podówczas szczytu swej potęgi. A  głównie 
żyły podówczas już zwierzęta, które łączą 
obecnie istniejące rodzaje i gatunki z w y
łaniającemu się na początku owego okresu 
z gromady zwierząt ssących rodzinami.

Wspaniały obraz fauny trzeciorzędowej 
z formacyi mioceńskiej kreśli nam właśnie 
ów znakomity paleontolog vv najnowszem  
swem dziele: Les Anc&tres de nos Anim aux  
dans les temps góologiąues. Obraz ten po
służy za tło wierne dla postaci owoczesnego 
człowieka, a nadto, poznamy w nim formy 
przejściowe tych zwierząt, z któremi na
stępcy owego człowieka w przyszłości spot
kać się i przebywać mieli.

D o odtworzenia tego obrazu dostarczył au 
torowi materyjału wielce obfity pokład ko
ści zwierzęcych, odkryty w Attyce, u pod
nóża Penteliku, pod wioską Pikermi.

„Krajobraz grecki był ożywiony pi-zez 
zwierzęta ssące najbardziej urozmaicone: 
tu nosorożce dwojakiego gatunku (Rhino- 
ceros Schleiermacheri i R. pachygnatus) 
i dziki olbrzymie (Sus erymantius); tam 
małpy (M esopithecus Pentelici) zwijają się 
wśród skał; albo mięsożerne z rodziny zy- 
betów, kun, kotów (Ictitherium robustum, 
I. hipparionum, Promephitis, Simocyon, 
Machairodus i cztery inne jeszcze gatunki, 
zbliżone do lw ów  i panter) czyhają” na swą 
zdobycz. Jaskinie marmurowe Penteliku  
dostarczały schronienia hijenom (H yaenictis 
graeca, H yena eximia). H ipparyjony (H ip- 
parion gracile) również jak  i kwaggi i z e 
bry afrykańskie w niezliczonych” stadach 
przebiegały równinę. Niemniej rącze, lecz 
zgrabniejsze od nich antylopy tw orzyły l i 
czne gromady. Każda gromada przedsta
wiała odmienny gatunek, odznaczający się 
kształtem rogów (Palaeorcas, Antidorcas, 
Palaeoryx). Tragocerus miał rogi zbliża
jące się do kozich. W yróżniał się także 
wśród antylop Palaeotragus postacią w y
smukłą i wąską głową, na którćj wznosiły 
się rogi tuż nad oczami. Helladotherium, 
o mniej wysokich niż żyrafa, lecz grub
szych nogach, któremu podobnego zw ierzę
cia nie zna przyroda dzisiejsza, a któremu
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w ielb łąd ustępow ałby w sile i Giraffa, zb li
żona do żyrafy obecnie żyjącej, górowały  
wśród tych przeżuwających. Ancylothe- 
rium bezzębne, o zakrzywionych palcach, 
było również zwierzęciem  pokaźnem. Lecz  
najwspanialszem  ze wszystkich ssących by
ło Dinotherium , straszne zw ierzę, którego  
wysokość do łopatek w ynosiła 4 '/2 metry, 
król zwierząt ow oczesnych. Jak uroczyście  
on się przedstawiał, gdy stąpał na czele 
dwu gatunków inastodonów (M astodon Pen- 
telici, M. turicensis), o zębach sęczkowatych  
i o zębach podobnych do zębów tapira. 
A  zdała rozbrzm iewał ryk strasznego Ma- 
chairodusa z kłam i mającemi kształty szty
letów . W iele  innych jeszcze zwierząt, zw ła
szcza z fauny drobnej, których m ałe i lek 
kie kości wody porw ały i uniosły, tow a
rzyszyły  tym  olbrzymom. A  głosy ich w szy
stkich łączyły  się ze śpiewem ptaków nad 
niemi...

„W ielki rozwój trawożernych w czasach  
m iocenu stanowi w historyi zw ierząt ssą
cych bardzo ważną epokę. Trawożerne ży 
ją  w gromadach. Chwila rozwinięcia się 
trawożernych jest chw ilą pokazania się na 
ziem i stad... Traw ożerne nadały polom  
i łąkom now y w ygląd. One to bowiem  
przedstaw iały w owych czasach ten gw ar- 
liw y  i ruchliw y świat zw ierzęcy, tak róż
ny od pogrążonych w m ilczeniu stworzeń  
z okresów poprzednich. Przytem  pamiętać 
należy, że te zw ierzęta są najponętniejsze 
ze wszystkich stworzeń. W ięc nietyłko na
dały więcej życia i ruchu światu zw ierzę
cemu, ale nadto ten świat przyozdobiły... 
(p. 8 6 - 8 9 ,  206—207)”.

Grecyja nie przedstawiała podówczas w y
jątku wcale pod w zględem  bogactwa fauny. 
P okłady kości odkryte we Francyi pod L e-  
beron, w H iszpanii— pod Concud, w N iem 
czech—pod Eppelsheim , w W ęgrzech— pod 
Baltawar, dowodzą, że takie same zwierzęta 
istniały i w tych krajach.

Gdzie tylko przeto udał się człow iek, 
w szędzie go otaczał bujny i liczny świat 
zw ierzęcy, wśród którego on był upośledzo
ny, słaby, bezbronny. Sam widok olbrzy
mich gruboskórnych już wzbudzał w nim 
instynktowną obawę. M ięsożerne czyhały, 
by go pożreć. R ącze stada przeżuwają
cych spędzały go z miejsc odkrytych. P ier-

wszem uczuciem, jakie powstawało na w i
dok zwierząt była trwoga, uznanie swój 
bessilności, bojaźń śmierci i kalectwa. Na 
tój podstawie tylko stosunek wrogi mógł 
się zawiązać. W  zwierzętach człow iek pier
wotny w idział najniebespieczniejsze dla s ie 
bie istoty, którym w razie możności tylko 
zło za zło oddawać należy.

Spędzany zewsząd, zawsze pierzchający 
i kryjący się, człowiek rzeczywisty zupeł
nie był różny w początkach sw ego istnienia 
od tego, jakim  go nam myty przedstawiają. 
Jak długo czekać należało, by począł ota
czającym go zwierzętom nadawać imiona!

W  bezbronności swój wobec zwierząt 
chwycić m usiał za kawałek kamienia. Jak
kolw iek nędzny oręż był z tego kamienia 
w porównaniu do pazurów, rogów i kłów , 
jakkolw iek ten kamień z odłupanemi kilku  
odłamkami pozostał jako przyrząd nieokre
ślonego użytku, wszelako był on już narzę
dziem, w którym w zarodku tkw iła strzała, 
kula i pocisk dynamitowy, działające na 
odległość; leżał młot, mający przekształcić 
powierzchnię ziemi; krył się batóg czy też 
berło, kierujące wolą m ilijonów.

D oszedłszy z czasem do tego, by kamie
n iow i nadać ostrość pazura i spiczastość 
kła, nauczył się człow iek koi-zystać z odnie
sionego nad zwierzęciem zwycięstwa i po
żerał jego mięso. Jadło zdobyte w obronie 
zachęcać m ogło do napaści. Z roślinożer
nego stawał się mięsożernym, a raczej wszy- 
stkożernym. Zdobyta umiejętność zabes- 
pieczała go na przyszłe czasy. Bez niój 
w oczekujących go tylu zmianach klim a
tycznych istniećby nie mógł.

III.

K rzem ienie, które, bacząc na cel wyrobu, 
nazywać możemy narzędziami człowieka 
trzeciorzędowego, bardziej świadczyć mogą 
o istnieniu jego  wogóle, niż o zajęciach je 
go, niż o sposobach, któremi osięgał cele, 
do jakich te narzędzia przygotowywał. K o
ści zwierzęce, ze śladami na nich narzędzi, 
dowodzą tylko, że przylegające do nich 
mięso człow iek skrzętnie oskrobywał. Po- 
zatem obszerne pozostaje pole dla domy
słów , opartych na rnniój więcej ścisłśj de- 
dukcyi, tembardzićj, że świat zw ierzęcy, 
który otaczał człowieka oraz warunki gieo-



N r 19. AYSZECH ś w i a t . 297

graficzne i klim atyczne, wśród których ten 
człow iek istniał, nadają się szczególniej do 
wyobraźni.

Inaczej się rzecz przedstawia, gdy idzie
0 człowieka czwartorzędowego.

M ożność ułożenia narzędzi, pochodzących
z okresu czwartorzędowego, w porządku 
chronologicznym  wykazuje zarówno postęp 
w obrabianiu przez człowieka tych narzę
dzi, jako też rozwijanie się stopniowe po
trzeb człowieka i sposoby zaspakajania tych 
potrzeb.

W  czwartorzędowym okresie gieologicz- 
nym człow iek w Europie znalazł się w in- 
nem już otoczeniu zwierzęcem. Jedne ze 
znanych z poprzedniego okresu zwierząt 
w yginęły, inne przeniosły się w odpow ie
dniejsze warunki klimatyczne, inne nako- 
niec dały początek nowym rodzinom, lub 
też przekształciły się tylko w nowe gatunki, 
bardziój zbliżone do istniejących obecnie.

Z mięsożernych przechowuje się jeszcze 
czas jakiś Muchairodus. Hijeny: pręgowa- 
ta, jaskiniow a i plamista zastępują Ictite- 
riumy różne i hijenę ogromną (H . eximia). 
W yosobniają się psy (Canidae): w ilk, lis, 
lis polarny; dalój koty (Felina): lew jask i
niowy, lew w łaściw y (F elis leo), pantera, 
kot ser wałowy (F elis servaloides), ryś, żbik
1 kuny (Mastelinae): kuna leśna, kamionka, 
tchórz, łasica, jak  również wydra, rosomak, 
borsuk. W ystępują niedźwiedzie (U rsidae)1 
niedźwiedź jaskiniow y, niedźwiedź szary 
(U rsus ferox), niedźwiedź bury (U. arctos).

Z gruboskórnych: ginie Dinotherium, 
a mastodonów zastępują słonie: słoń staro
żytny (E. antiquus), słoń maltański, słoń 
afrykański, mamut (E. primigenius). N o
sorożców z okresu poprzedniego (Rhinoce- 
ros Schleiermacheri i R. pachygnatus) za
stępują: nosorożec Merka i nosorożec w ło
chaty (R. tichorhinus). Zjawia się E las- 
motherium Sibericum; zjawiają się h ip o 
potamy (Hippopotam us amphibius i H. Pen- 
tlandi) i Świnia (Sus scrofa). Hipparion 
gracile, ów potomek eoceńskiego Pachyno- 
lophusa i późniejszego Anchitherium, prze* 
kszałca się w konia (Equus caballus, Equus 
minor).

Ze zwierząt przeżuwających antylopy po
zostawiły giem zę (A ntilope rupicapra) i su- 
haka (Cervicapra Saiga). Powstają inne

dętorożce (Cayicornia): koziorożec, koza 
dzika, żubr starożytny (Bison priscus), tur 
starożytny (Taurus primigenius), tur dłu- 
goczoły, owco wół piżmowy; powstają i peł- 
norożce (Cervidae): jeleń wielkorogi (Cer- 
vus megaceros), jeleń kanadyjski, jeleń  (C. 
elaphus), ren, sarna *).

Liczne rodzaje skrobogryzów stanowią 
faunę drobną; tu należą: bóbr, świstak, su- 
seł, zając, zając bielak (Lepus variabilis), 
piszczucha, lem ing, wiewiórka, koszatka, 
koszatka żołędna (M yoxus nitela), koszatka 
laskowa(M . avellanarius), mysz leśna, szczur 
wodny (A rvicola amphibius), szczur dar- 
niówka (A. terrestris), polnik (A., ar-vniis), 
polnik lodnikowy (A . sivaHs), chomik.

Rospa.trżenie zwierząt czwartorzędowych 
wykazuje, że główna epoka rozwoju fauny 
minęła, że świat zwierzęcy zubożał i zdro
bniał. Lecz czy owo zubożenie i zdrobnie
nie było takie, by się m ógł zawiązać inny 
stosunek pomiędzy człowiekiem  i otaczają
cym go światem zwierzęcym niż ten, jaki 
się zawiązał w okresie trzeciorzędowym? 
Czy mięsożerne mniej na niego czyhały  
i mniej go tępiły? Czyż gruboskórne i prze
żuwające mniej go spędzały, lub trudniej za
bijać się dawały? Czyż drobna fauna była 
mniej dokuczliwą, lub mniej łatwą stawała 
się zdobyczą?

Narzędzia człowieka czwartorzędowego 
dowodzą, że stosunek jego do zwierząt, jaki 
z konieczności rzeczy w ynikł w okresie trze
ciorzędowym, nietylko się nie zmienił, ale 
nawet, wskutek nowych warunków, znacz
nie się spotęgował. Z wroga biernego, po
tulnego, tchórzliwego człowiek, udoskona
lając swój oręż, stawał się wrogiem śmia
łym , otwartym, zwycięskim. Zabijał zw ie
rzę nastające na swe życie, dla swój obrony. 
Zabijał je, by zyskać pożywienie, zabijał 
w celu okrycia się skórą, gdy go zmiany 
w klimacie do pozazdroszczenia zwierzęciu 
futra pobudziły i do przykrycia się niem  
zmusiły, a zarazem, by zdobyć w kościach

') Dowiedziona współczesność wielu zwierząt cha
rakterystycznych w jednym  czasie wpłynęła na 
zaniechanie dawniejszego podziała okresów gieo- 
logicznych na podokresy nazywane epokami róż
nych zwierząt, np. epoka mamuta, niedźwiedzia 
jaskiniowego, rena i t. p.
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i  rogach zwierzęcia podatniejszy niż ka
mień m ateryjał na sw e narzędzia i oręż. 

(dok. nast.).
I. Radliński.

ZAOPATRUJĄCYCH MIASTA.

(Dokończenie).

Niekiedy jednak warunki są tak nieko
rzystne, woda jest tak silnie zanieczyszczo
na, że filtrowanie jś j  przez piasek stanowi

Gdy próby oczyszczania jój za pośredni
ctwem  piasku nie w ydały rezultatów pożą
danych, odwołano się do filtrowania przez 
gąbkę żelazną. Jestto produkt niezupełnój 
redukcyi pospolitśj rudy żelaznćj, hematy- 
tu, mający postać gąbczastą, a utworzony  
z mięszaniny żelaza i jego  tlenków, zaw ie
rający średnio około 80 odsetek żelaza i 20 
tlenu- M ateryjał ten mięszano z potrójną 
objętością piasku i zastępowano nim, w gru
bości 0,9 metra, wierzchnią warstwę wyżśj 
opisanych filtrów. Metoda ta służyła z po
czątku dobrze, fi 1 ti-y wszakże zapychały się 
szybko, przepuszczały coraz mniejszą ilość 
w ody, a czyszczenie ich wymagało kosztów  
nadmiernych. Niepowodzenia te przezw y
ciężył inżynier Anderson metodą bardziej 
zawiłą, która przez miasto została obecnie

Fig. 4. Rewolwer Andersona do oczyszczania wody, w przecięciu podlużnem i poprzecznem,
oraz widziany z góry.

środek zupełnie niew ystarczający, w tych 
razach bardzo dzielnym  środkiem oczysz
czającym okazało się żelazo, jak  się o tem  
przekonano, zwłaszcza w A nw erpii. M ia
sto to, położone wpośród równiny, zdała od 
wszelkiego źródła, nie posiada i znośnej 
wody podskórnej, choć zmuszone było po
sługiwać się wodą studzienną. D okładne  
zbadanie okolicy w ykazało, że najkorzyst- 
niejszem  być jeszcze może sprowadzanie 
wody z rzeki Nfethe, z Waelhern, oddalone
go o 18 kilom etrów od A nw erpii, chociaż 
woda ta, zbrudzona przebiegiem  przez tor
fowiska i odpadkami ognisk przem ysło
wych, jest żółtawa, posiada woń przykrą 
i przejęta jest nieczystościami kłaczkowa- 
temi.

przyjęta. Oczyszczanie wody dokonywa 
się w  przyrządach zwanych rewolwerami, 
gdzie znajduje się w zetknięciu z żelazem. 
Po przejściu przez nie ulega ona silnemu 
przewietrzaniu, następnie uwalnia się od 
przeważnćj części zanieczyszczeń przez osa
dzanie, a wreszcie filtruje się w sposób 
zw ykły.

Rewolwer (fig. 4) składa się z blaszanego 
walca, poziomo umieszczonego, o długości 
4,5 to, a średnicy 1,5 to, obracającego się 
na dwu wydrążonych czopach, przypadają
cych w końcach jego osi. Czopy te są osa
dzone ściśle na osiach i stanowią połączenie 
m iędzy obracającym się walcem a przew o
dami stałemi, przez jeden z nich woda do 
walca przypływa, przez drugi uchodzi.
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P łyta okrągła G, umieszozona wprost otw o
ru, którym woda dopływa, pozostawia mię
dzy swemi brzegami a ścianami walca je 
dynie otwór obrączkowy o szerokości j e 
dnego centymetra; zmusza ona przeto prąd 
wody do rospościerania się po całem prze
cięciu walca, niedozwalając mu przebiegać 
wąskiem łożyskiem  od jednego czopu do 
drugiego. W alec otoczony jest obręczą zę
batą I, którćj zęby zahaczają się o zęby 
koła drugiego, wprawianego w ruch dzia
łaniem motora; szybkość, z jaką w ten spo

i uderzają nawzajem dosyć silnie, by p o 
wierzchnie ich zachowywały należytą czy
stość. Inne znów łopatki i?, których po
chyłość względem tworzących walec można 
dowolnie zmieniać, odrzucają w ty ł bryłki 
żelaza, które pęd wody ze sobą porywa. 
D zw on K , utwierdzony obok rury odpro
wadzającej wodę i nieprzyjmujący udziału  
w obrocie walca, ma na celu zatrzymywa
nie drobnych cząsteczek, odrywających się 
przez uderzanie i tarcie. Otwór J  dozwala 
wstępu wewnątrz walca, kran zaś M  służy

L 4
U  i 1: O

Fig. 5. B ateryja rewolwerów Andersona 1 i 2 przecięcia, 3 plan. Na prawo u góry przyrządy do 
wtłaczania powietrza: F  ru ra  doprowadzająca powietrze, G dno podziurawione i kanał otw arty, 1, 2 

przecięcia, 3 plan. Na prawo u dołu błona b utworzona z zanieczyszczeń wody.

sob obraca się walec, wynosi na obwodzie 
jego dwa metry na minutę. W alec w ypeł
niony jest w Yio swój objętości okruchami 
żelaza lub surowca, o grubości 0,5 do 1 cen
tymetra. Łopatki D , widoczne zarówno na 
podłużnem jak i na poprzecznem przecięciu 
walca (fig. 5), porywają przy obrocie okru
chy żelazne i rzucają je  wskroś przepływ a
jącej wody. W  tien sposób utrzymuje się 
w dostatecznej wielkości powierzchnię zet
knięcia; zarazem zaś kawałki te trącają.się

do wypuszczania powietrza podczas napeł
niania walca.

W oda, stosownie do stopnia swego zanie- 
czyszeczenia, pozostawać winna w walcu 
od trzech do pięciu minut. W alec zatem 
przytoczonych wyżćj wymiarów przepuścić 
może w ciągu doby około 3000 metrów sze
ściennych wody. Zużycie żelaza wynosi 
zaledwie 3 do 9 kilogramów na 1000 m 3 
wody, trzeba więc tylko od czasu do czasu 
dorzucać pewną ilość żelaza.
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Po opuszczeniu w alca woda jest silnie 
obładowana solami i tlenkam i żelaza, jest 
bardzo mętna i posiada wybitną, barwę 
rdzy; w yziewa nadto woń błota, co w ska
zuje, że oczyszczenie nie jest jeszcze ukoń
czone, a woda, jak  pow iedzieliśm y, wymaga 
przewietrzenia. U skutecznia się to za po
średnictwem rur pokrytych otworami i za
nurzonych w studnie, do których woda 
przechodzi z walców; nadto, wychodząc  
z tych zbiorników, w oda spada w  postaci I 
kaskady po stopniach, pokrytych koksem, j  

co uzupełnia w pływ  przewietrzania. F ig .5,3 
przedstawia um ieszczenie pięciu rew olw e
rów w W aelhem; obok widzimy urządze
nie, służące do wtłaczania powietrza.

Po przewietrzeniu w oda klaruje się przez 
osadzanie, a następnie poddaje się filtro* 
waniu. P rzy  całym tym procesie obok dzia
łania m echanicznego zachodzi i chem iczne. | 
Pod w pływ em  żelaza i tlenu powietrza, 
skutkiem reakcyj, które trudno jest dokła
dnie określić, substancyje organiczne u le
gają w znacznej części zniszczeniu. W  dal
szym ciągu bądź to w zbiornikach, gdzie  
ciecz się klaruje, bądź w filtrach, zw iązki 
żelaza odkładają się w postaci błon koloi
dalnych, które wiążą substancyje w cieczy  
zawieszone i mikroorganizmy, co przyspie
sza klarowanie się cieczy. Nadto zaś ta 
warstwa koloidalna, osiadająca na pow ierz
chni piasku w  filtrach, tworzy właściwą  
warstwę filtrującą; można w ięc poprzesta
wać na piasku dosyć grubym, który stano
w i jedynie podkład. F iltrow anie staje się 
przez to dokładniejszem  i szybszem  zara
zem. Nieczystości nie przedzierają się do 
piasku i zatrzymują w pokrywającej go  
błonie, dla oczyszczania więc filtrów w y 
starcza usuwanie w arstw y grubości za le 
dwie centymetra.

Ostatecznie, metoda Andersona dostarcza 
wody zupełnie czystej i bezbarwnej, nie- 
posiadającój zgoła woni, ani złego  smaku; 
rezultat zaś jest tembardziej uderzający, że 
woda w miejscu, skąd jest czerpana, jest  
o w iele bardziej zanieczyszczona, aniżeli 
woda Sekw any pod Paryżem . Metoda ta 
zatem dozwala oczyszczać wodę, której 
zw ykłe filtrowanie poradzić nie może. Urzą
dzenia zresztą w A ntw erpii zupełnie za 
w zór służyć nie mogą, filtry bowiem i pom

py pochodzą z wodociągów dawniejszych  
i zostały tylko do nowych wymagań zasto
sowane. Przew ietrzanie jest tu zawsze ko
nieczne, gdy wszakże woda jest średnio 
tylko zanieczyszczona, można usunąć wtła
czanie powietrza, wystarcza bowiem pobyt 
w ody w zbiornikach, gdzie się klaruje.

Metoda Andersona została już zaprowa
dzona w kilku miastach H olandyi, próbom  
zaś poddawano ją w Paryżu i Berlinie. 
R ew olw ery budowano w różnych w ielko
ściach, od 0,068 litra do 14 metrów sze
ściennych objętości, tak, że m ogły dostar
czać od 20 do 6000  m 8 na dobę. Przy do.- 
świadczeniach prowadzonych w Boulogne  
nad Sekwaną zbiorniki do klarowania wo
dy m iały postać koryt, wysokości mniej 
więcój metra, których ściany u góry wspar
te były okrągłemi prętami żelaznemi (fig. 
5a); gdy woda zwolna ze zbiorników tych  
odpływała, pozostawała błona, podobna do 
błony kolodyjonowój, zwieszająca się u prę
ta żelaznego, jakby zasłona. Objaśnia to  
działanie, o którem m ówiliśm y wyżej.

Metoda Andersona niew ątpliw ie uledz  
może ulepszeniom, ale i obecnie ju ż  dała 
dowody, że służyć może tam, gdzie inne 
metody zawodzą, a nawet być może pomo
cną i przy metodzie zwykłego filtrowania, 
przyspiesza bowiem robotę i czyni łatw iej- 
szern oczyszczanie filtrów.

N ietylko jednak natura wód i rodzaj ich 
zanieczyszczeń rosstrzygać powinny o uży
ciu metody najstosowniejszej, warunki miej
scowe nastręczać mogą nieraz drogi do zna
cznych uproszczeń i udogodnień. Świad
czy o tem nowa budowa wodociągów w N an
tes, gdzie inżynier Lefor w miejsce filtrów  
uży ł wysepki na Loarze. U zupełniw szy  
podkład naturalny, utw orzył wpośród rzeki 
sztuczną wysepkę z piasku o ziarnach śre
dniej wielkości, która jest jakby filtrem na
turalnym . Przez piasek ten woda przedo
staje się. do studni, urządzonej pośrodku 
wysepki, skąd pompa przeprowadza ją  do 
systemu rur miejskich. Metoda ta zaleca 
się taniością i w wielu razach zapewne da 
się korzystnie zaprowadzić.

S . K.
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o Środkach oghronhtch

PR ZEC IW K O  B A K T ER Y JO M

U OSŁONNIC I KRĘGOWCÓW.

(Dokończenie).

Płaszcz ascydyi zaczyna się rozwijać na 
dobre dopiero po przyczepieniu się larwy; 
proces ten odbywa się jednocześnie z zani
kaniem wyżój wymienionych organów. Skó
ra larwy pływającej pokryta jest cienką 
warstewką galaretowatej wydzieliny; po 
przyczepieniu się warstwa ta grubieje i je 
dnocześnie ukazują się w niej amebowate 
komórki w coraz większej ilości; tym sposo
bem zwierzę odziewa się płaszczem z tkan
ki łącznej, która ma budowę najpierwo
tniejszą, składa się bowiem z komórek, ros- 
proszonych w galaretowatej substancyi m ię
dzykomórkowej, pozbawionej włókien. M ie
czników  i inni badacze już dawno zauwa
żyli, że płaszcz ów  nie jest zw ykłą ochroną 
od wpływów szkodliwych natury mechani
cznej: komórki jego są fagocytami, pożerają 
bowiem tak bakteryje, jak wszelkie inne 
pasorzyty, usiłujące przedrzeć się przez 
płaszcz do skóry zwierzęcia, która, jako na
der delikatny nabłonek, nie mogłaby sta
wiać im oporu. Ochrona tego rodzaju jest 
oniem al niezbędną dla ascydyj, pędzących 
życie osiadłe, a zatem bardziej niż zwierzęta  
pływające narażonych na napaść mikroor
ganizmów; szybko poruszająca się larwa, 
ja k  i dojrzałe appendikularyje, mające te 
same co pierwsza głów ne cechy budowy, 
obchodzą się jednak bez płaszcza uzbrojo
nego fagocytami, poprzestając na cienkiej 
warstwie śluzu, powlekającego nabłonek  
skórny.

W szyscy badacze, którzy do ostatnich 
czasów obserwowali rozwój płaszcza ascy
dyj, twierdzili jednozgodnie, że komórki 
jego oddzielają się od nabłonka skórnego, 
że pochodzą zatem z ektodermy. Taki fakt 
byłby dosyć dziwnym  i odosobnionym, na 
zasadzie bowiem  licznych poszukiwań w y
robiło się ogólne przekonanie, że własności 
fagocytarne posiadają wyłącznie komórki

mezodermalne. Ostatnie badania Kowa
lewskiego usuwają te sprzeczności. Posłu
gując się metodą zamykania drobnych pre
paratów w fotoksylinie wyrobionej przez 
obecnego kustosza gabinetu zoologiczne
go warszawskiego, p. E . Meyera, do
wiódł on, że komórki płaszcza ascydyj po
chodzą z mezodermy, nie zaś z ektodermy, 
rozrzucone w jamie ciało komórki m ezoder
malne przedzierają się pomiędzy szeregami 
komórek nabłonka skórnego na zewnętrzną 
powierzchnię tego ostatniego, następnie zaś 
wędrują do śluzu, pokrywającego zwierzę 
zewnątrz.

Przedzieranie się komórek mezodermal- 
nych przez skórę rwierzęcia nazewnątrz w ce
lu ochrony tego ostatniego od napastniczych 
mikroorganizmów nie jest faktem odoso
bnionym u ascydyj. K owalewski przypo
mina, że to samo zjawisko obserwował 
Stohr przed dziewięciu laty u zwierząt krę
gow ych,z któremi osłonnice są niewątpliwie 
blisko spokrewnione. U  człowieka i innych 
wyższych kręgowców fagocyty przedzierają 
się przez skórę tylko w tych miejscach, 
gdzie naskórek jest o tyle delikatny, że mógł
by łatwo uledz szkodliwemu w pływowi 
bakteryj, unoszących się krociami w pow ie
trzu, mających też siedlisko swe w wodzie 
i wielu pokarmach. Znajdujemy więc armije 
fagocytów pod powiekami, w nosie, płu
cach, w jam ie gębowej, na wewnętrznej po
wierzchni przewodu pokarmowego, w prze
wodach organów płciowych. Powierzch
nia wszystkich tych miejsc jest pokryta, 
jak u osłonnic,śluzem, w którym pełzają le- 
gijony fagocytów, przy znanej z badań Ga- 
briczewskiego umiejętności poszukiwania 
bakteryj wyśmienicie wywiązujące się ze 
swego zadania i to nietylko u ludzi chorych, 
ale i u zupełnie zdrowych, o czem Stohr 
przekonał się, badając trupy przestępców  
zaraz po straceniu. F lem ing dowiódł, że 
źródłem, dostarczającem owych komórek 
fagocytarnych, występujących na powierz
chnię błon śluzowych, są głów nie gruczoły 
limfatyczne, tak naprzykład, do jamy gębo
wej dostają się fagocyty z gruczołów zwa
nych migdałami; komórki znajdowane w śli
nie, są ciałkami limfatycznemi, nie zaś 
złuszczonym nabłonkiem ślinianek, jak błę
dnie mniemano. Zewnętrzną powierzchnię
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naszego ciała pokryw a nabłonek, złożony  
z kilku warstw komórek płaskich, rogowa- 
tych, stanowiących wskutek swćj twardości 
naturalną ochronę od bakteryj. Podobną 
ochronę posiadają też ptaki, gady i n iektó
re ryby. A le  nagie płazy, których skórę 
pokrywa nabłonek dość delikatny, nie osta
łyby się w walce o byt, gdyby natura nie 
obdarzyła ich innego rodzaju ochroną od 
szkodliwych mikroorganizmów; to też w ślu
zie, powlekającym skórę tych zwierząt, (np. 
u żaby) znaleziono fagocyty pochodzenia  
mezodermalnego, pożerające bakteryje, za
rodniki grzybów, pasorzytne wymoczki 
(Opalina ranarum) i inne drobne pasorzyty. 
U  ryb obserwowano fagocyty w tak zw a
nych linijach bocznych, które jak wia
domo, są organami zm ysłowem i, mające- 
mi postać dwu żłobków , ciągnących się 
wzdłuż całego ciała zwierzęcia, wysłanych  
nabłonkiem, złożonym  z komórek delika
tnych (pom iędzy któremi niektóre czu
ciowe), a zatem  potrzebujących obrony.

Tak przystosow ały się do w alki z dro- 
bnemi, ale groźnemi z powodu olbrzymiój 
ilości nieprzyjaciółm i osłonnice i kręgow ce. 
C zy podobnego rodzaju zjawisko dobór 
naturalny w ytw orzył i u zw ierząt innych  
typów , spom iędzy których większość ma 
nabłonek skórny miękki i dostępny dla bak
teryj? Na to pytanie niepodobna jeszcze  
odpowiedzieć z powodu braku odnośnych  
badań. K ow alew ski zwraca jednak uwagę, 
że zwierzęta stawonogie n ie potrzebują ar
mii fagocytów do obrony pow ierzchni ciała, 
chroni ją bowiem twarda w ydzielina na
błonka skórnego, chityna, wyściełająca też 
oniemal w szystkie organy wewnętrzne, po
zostające w  styczności z powietrzem  lub 
wodą: wewnętrzną powierzchnię przewodu  
pokarmowego, dychawki lub skrzela i t. p.

F. Urbanowicz.

KRONIKh HMłKGWA.

—  sic. L inije magnetyczne na powierzchni wody.
W iadom o, że przy  należytej ostrożności umieścić 
można łatwo na  pow ierzchni wody igłg (ob. pro

ste doświadczenia naukowe, Wszechś. z r. b. 5yr
jeżeli wigc pływ ająca ta  igła jes t namagnesowana, 
przyjm uje ona na wodzie kierunek południka m a
gnetycznego i stanowi najprostszej konstrukcyi 
busolę. Za zbliżaniem magnesu igiełka z położe
nia tego sig odchyla, może wigc posłużyć do oka
zania przyciągań i odpychań m agnetycznych. 
W takiż sam wszakże sposób umieścić można na 
wodzie opiłki żelazne i stalowe, jak  to  opisuje prof. 
Dolbear. Gdy do opiłek pływ ających zbliżamy od 
góry m agnes zgigty w podkowę, porządkują sig 
one w kierunku linij magnetycznych i zachowują 
to położenie po usunięciu magnesu. Otrzymany 
tą  drogą układ magnetyczny opiłek żelaznych oka
zuje dwa bieguny, jak  igła magnesowa, czyli jak  
ciało złożone z cząstek silnie spojonych. Dla tego 
też ustawia się w południku magnetycznym, a za 
zbliżeniem magnesu z kierunku tego zbacza. (Ele- 
ktrotechnische Z e itsch rif t).

—  m /l. Przejście ze stanu beskształtnego w krysta
liczny. Wiadomo', że pewne osady, które w świe
żo osadzonym stanie są beskształtne, pozostając 
w zetknięciu z cieczą, z której się wytworzyły, 
przechodzą po pewnym czasie w stan krystalicz
ny. Tak np. chlorek antym onu daje z wodą ob
jętościowy, beskształtny osad chlorku zasadowego, 
który , pozostając w spokoju, lub prędzej jeszcze, 
będąc poruszany, zamienia się w ciężki k rystali
czny proszek. Pan G. W atson badał szereg podo
bnych zjawisk i dochodzi do następującego sposo
bu ich wyjaśnienia. Strącanie zasadowego chlor
ku antym onu zachodzi w dwu fazach. Naprzód

| osadza się antym on w postaci beskształtnego zasa
dowego chlorku, przyczem wszakże mała część po
zostaje w rostworze, stanowiącym nasycony ros-. 
tw ór soli zasadowej krystalicznej. W  drugiej fazie 

| owa m ała ilość zasadowego chlorku wydziela sig 
krystalicznie, a jednocześnie z tem wydzielaniem 
nowa ilość beskształtnego osadu przechodzi do ros- 

; tworu, gdyż osad ten łatwiej sig rospuszcza w cie
czy kwaśnej, aniżeli osad krystaliczny. Przesyce
nie w ten sposób zostaje zachowane, a wydzielone 

j  poprzednio kryształy działają obecnie na  rostw ór 
i przyspieszają wytworzenie dalszego osadu kry
stalicznego. Ten proces rospuszczania sig i osa
dzania naprzem ian trw a póty, aż przem iana zu
pełnie została uskuteczniona. Że rzeczywiście 
przem iana zachodzi w opisany sposób, na to do
wodem jes t też i ta  okoliczność, że ossd beskształ
tny  nieskończeuie długo pozostaje beskształtnym , 
jeżeli szybko zostanie oddzielony od cieczy a cał
kowitą ilość wody wydalimy zeń, przem ywając go 
eterem . W analogiczny sposób objaśnić można 
przejścia innych osadów ze stanu beskształtnego 
w krystaliczny. (Chem. Z tg ).

— taft. Osobliwy sposób wydzielania się krzemu. II. 
N. W arren topił w tyglu glinianym mig3zaning, 
złożoną z 4 cz. krzemcfluorku potasu, I cz. wę
g lanu  potasu i 2 cz. chlorku potasu, a do stopio
nej te j inigszaniny dodał glinu w kaw ałkach wiel
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kości orzecha laskowfgo. Po przejściu gwałtów 
nej reakcyi tygiel na jak ie  pięć m inut został ogrza
ny  do białości, a po ostygnięciu rozbito go. W e
w nątrz znaleziono doskonale okrągły „regulas“, 
k tó ry  zawierał około 70% krzem u. Uwolniono go 
troskliw ie od przylegającego doń żużlu; następnie 
dodano około 12 razy większą ilość glinu, aniżeli 
już zawierał i 2 cz. cyny, umieszczono wszystko 
w tyglu grafitowym i przykryto w arstw ą krzem ia
nu sodu. Tygiel ogrzewano przez dwie godziny 
w możliwie najwyższej tem peraturze. Po ostygnię
ciu i rozbiciu otrzymanego kawała glinu znale
ziono wewnątrz nową odmianę krzemu w dużych 
doskonale wytworzonych kryształach (skośnych 
ośmiościanach) o połysku metalicznym. Po ros- 
puszczeniu przylegającego mechanicznie glinu po
zostałość składała się z czystego krzemu, nieto- 
pliwego i nierospuszczalnego w kwasach, za wy
jątk iem  kwasu fluowodornego. Kryształy wogóle 
przypom inają otrzymywane w pewnych w arun
kach kryształy surowego żelaza; największy miał 
1,27 cm długości. (Chem. Ztg.).

— tr. Olej lipowy (oleum tiliae). Jestto nazwa 
oleju otrzymanego przez p. Karola Mullera z na
sion lipy, a mianowicie z gatunku Tilia ulmifolia 
(var. interm edia). Porównanie z innem i nasiona
mi olejowemi okazuje ciekawy rezultat, że nasio
na lipy obfitsze są w olej aniżeli nasiona innych 
roślin krajowych, zawierają go bowiem 58 gdy 
rzepak tylko 42,23 odsetek, znaczniejszą zawar
tość oleju przedstaw iają ty lko orzechy laskowe. 
Olej lipowy co do barwy i smaku ma być zbliżo
ny do oliwy; należy do olejów nieschnących i nie 
jełczeje; nawet w tem peraturze —21,5°C niemożna 
go było do skrzepnięcia doprowadzić. Olej ten 
otrzym ał już przed stu laty  lekarz francuski Missa, 
ale następnie o nim  zapomniano. (Naturw- Rund
schau).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Od Komitetu gospodarczego VI Zjazdu lekarzy I przy
rodników polskich otrzymujemy informacyją, której 
główne punkty powtarzamy dla wiadomości n a 
szych czytelników.

Ssósty zjazd lekarzy i przyrodników polskich 
odbędzie się w Krakowie w połowie Lipca r. b. 
K om itet gospodarczy w ybrał ten  term in w prze
konaniu, że dla znakomitej większości uczestni
ków przybyw ających z zagranicy jest on najdo
godniejszy. Ale zjazd może stanąć świetnie tylko 
najliczniejszym współudziałem Szanownych Kole
gów. Spodziewamy się też, że samo miejsce, w któ- 
rem  zjazd tą  rażą m a się odbyć, zachęci wielu do 
wzięcia w nim udziału.

Kraków posiada przecież jedyny nasz wydział 
lekarski i złączone z nim instytuty oraz praco
wnie.

Kraków, pełen je s t świetnych zabytków budo
wnictwa, ma wiele muzeów sztuki, ty le  drogich 
nam  wspomnień, a  leży w prześlicznej okolicy. 
Damy wam w tym  roku w upom inku przewodnik, 
który  zwróci waszę uwagę na wszystko, co godne 
poznania i zwiedzenia.

Wykaz sekcyi VI zjazdu lekarzy i przyrodni
ków polskich i ich przewodniczących:

A) Sekcyje lekarskie.
1) Sekcyja medycyny teoretycznej (fizyjologijo, 

histologija, patologija i anatom ija patologiczna). 
Przewodniczący prof. dr N. Cybulski (Szczepań
ska 11).

2) Sekcyja higieny i medycyny sądowej. Prze
wodniczący prof. d r L. Blumenstok (Podwale 10).

8) Sekcyja medycyny wewnętrznej. Przewodni
czący prof. d r Korczyński (ul. św. Rocha 3).

4) Sekcyja chirurgiczna. Przewodniczący prof. 
dr Rydygier (ul. Kopernika 2).

5) Sekcyja ginekologiczna. Przewodniczący prof. 
dr Madurowicz (Bracka 6),

6) Sekcyja okulistyczna. Przewodniczący prof. 
dr Rydel (Floryjańska 33).

7) Sekcyja w eterynarska. Przewodniczący doc. 
d r  Walentowicz (Plac Dominikański 1).

8; Sekcyja farmakologii i farmacyi. Przewodni
czący prof. d r Łazarski (Starowiślna 21).

B) Sekcyje przyrodnicze.
9) Sekcyja fizyko-raatematyczna. Przewodniczą

cy prof. dr W itkowski (Zwierzyniecka 25).
10) Sekcyja chemiczna. Przewodniczący prof. dr 

Olszewski (Jagielońska 22).
11) Sekcyja m ineralogii, gieologii, gieografii 

fizycznej. Przewodniczący prof. d r Szajnocha (Pod
zamcze 9) i prof. d r Kreutz (Krupnicza 10).

12) Sekcyja zoologii i anatom ii porównawczej. 
Przewodniczący prof. dr W ierzejski (Wielopole 8)

13) Sekcyja botaniki. Przewodniczący prof. dr 
Rostafiński (W olska 7).

ł4 )  Sekcyja antropologii. Przewodniczący prof. 
d r Kopernicki (Sławkowska 29).

15) Sekcyja psychologiczna. Przewodniczący prof’ 
d r Cybulski (Szczepańska 11).

Do Komitetu gospodarczego należy z drugiej 
strony sprawa przygotowania zjazdu pod wzglę
dem ogólnym program u, k tóry  już jes t szczegóło
wo obmyślany i  tak się przedstawia:

W  dniu 16 L ipca wieczorem; zebranie i powi
tanie  członków.

W dniu 17 Lipca o godzinie 9 rano nabożeń
stwo na  Wawelu, o godz. l l  otwarcie zjazdu i po
siedzenie ogólne; po południu (o godz. 3 lub 4) 
posiedzenie sekcyjne; wieczorem przyjęcie przez 
W ydział gospodarczy.

W  dniu 18 Lipca o godz. 8 rano zwiedzanie 
zakładów naukowych; o godz. 9 posiedzenie sek
cyjne, po południu (o godz. 3 lub 4 ' posiedzenia 
sekcyjne; wieczorem o 6 zwiedzenie parku dr Jor- 
dana, następnie przedstawienie w teatrze.
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W  dniu 19 Lipca przed południem  zwiedzanie 
zakładów sanitarnych miejskich i osobliwości Kra* 
kowa; po południu wycieczka w okolice Krakowa- 

W dniu 20 L ipca przed południem posiedzenie 
sekcyjne, po południu o godz. 5 drugie posiedze
nie ogólne i zamknięcie Zjazdu.

W  dniu 21 Lipca: ewentualne wycieczki większe 
do W ieliczki lub innych miejsc przez wydział 
gospodarczy w ybranych oraz wycieczki do miejsc 
kąpielowych.

Wreszcie zadaniem  K om itetu gospodarczego jest 
obmyślenie wszystkiego co może udogodnić i uprzy
jem nić pobyt łaskawych uczestników zjazdu w cza
sie jego trw ania. W  tym  celu utworzyliśm y już 
dziś szereg podkomitetów, k tórych przew odniczący 
przyjm ują korespondencyje za pośrednictwem dra 
Zarew icza docenta uniw ersytetu i sekretarza zja
zdu, zamieszkałego przy ulicy F loryjańsk iśj pod 
liczbą 40. Do niego prosim y wysyłać wszystkie 
pisma, k tóre nie odnoszą się do odczytów. Pod

jego więc adresem  można przesyłać wkładki udzia
łowe w kwocie 4 rs., 5 fi., 9 marek, 10 franków. 
Pod jego adresem  w swoim czasie zamówienia 
mieszkań z podaniem ilości osób, ich płci, stanu 
(np. przyjadę z żoną, 2 dzieci i służącą) oraz 
wiadomością czy ma być bespłatne (o ile to bę
dzie możliwe) czy w hotelu, czy w domu pryw at
nym i w jakiej mniej więcej cenie na  dobę.

Wreszcie upraszamy wszystkich życzliwych spra
wie przyszłego zjazdu aby raczyli rosszerzać w ia
domości o nim  wśród swoich znajomych. Mimo 
bowiem najlepszej chęci z naszej strony może się 
zdarzyć, że nie każdy interesow any otrzyma za
proszenie oddzielne.

Przewodniczący
dr Rostafiński, dr Rydygier.

Sekretarz jeneralny dr Zarewicz.

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 29 Kwietnia do 5 Maja 1891 r,

(ze spostrzeżeń na  stacy i meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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Barom etr 
700 mm -(- T em peratura w st. C.

UV®
jń Kierunek w iatru

Suma
opadu

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r v 1 p. 9 w. Najw. Najn. ?

29 Ś. 41,7 .44,8 13,6 19,9 11,0 20,2 10,2 68 Sł ,SWe,N* 0,1
30 C. 48,7 47,8 47,6 13,3 15,2 14,5 17.2 5,9 46 W 3,WS4,W6 0,1

1 P. 50,8 51,1 49,1 14,0 20,2 18,7 21,2 11,5 62 W*,W*,8« 0,5
2 S . 47,6 47,2 45,6 20,0 25,6 21,6 25,9 14,2 49 SE ’,S3,E3 0,0
3 N. 44 9 45,3 48,8 23,5 25,6 16,2 26,5 12,2 56 W ’,W« WN* 0,0
4 P. 52,6 52.9 52,4 10,9 13,4 10.3 14,0 9,4 60 SE3,ES2,ES3 1,6
5 W. 51,9 52,2 53,6 9,9 15,2 10,9 17,3 7,2 58 WS3,N Eł ,EN 6 0,9

U w a g i .

Wiecz. dr. d. kropił 
Wiecz. dr. deszcz 
Pogoda 
Pogoda
Pog., w. błysk, bez grzm. 
Rano niezn. d., w. d. obf. 
Pogoda

Średnia 48,5 16,0 57 3,2 mm

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t d la  trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem. Szybkość w iatru  w m etrach  na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.

T R E Ś Ć .  Działanie alkoholu na  organizm . Z powodu artykułu  p. t. „O winie z winogron", napisał 
M aksymilijan Flaum. — W pływ  dżdżowników na urodzajność ziemi, przez A. W. — Stosunek człowie
ka do św iata zwierzęcego w w ieku kam iennym , napisał I. Radliński. — O oczyszczaniu wód, zaopa
tru jących m iasta, przez S. K. — O środkach ochronnych przeciwko bakteryjom  u osłonnic i kręgowców, 

przez F . Urbanowicza. — K ronika naukowa. — W iadom ości bieżące.— Buletyn meteorologiczny.

W y d a w c a  A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

^03B0jreH0 L(eH3ypoio. BapniaBa, 27 A u p ta s  1891 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, 26.


