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Preoumerować można w Redakcyi Wszechświata 
i we wszystkich księgarniach w kraju i zagranicą.

Komitet Redakcyjny Wszechświata stanowią panowie. 
Aleksandrowicz J ., Deike K., Dickstoin S., Hoyer II., 
Jurkiewicz K., Kwietniewski W ł., Krarasztyk S., 

Natanson J., Prauss St. i Wróblewski W. 
„W szechświat11 przyjmuje ogłoszenia, których treśó 
ma jakikolw iek związek z nauką, na następujących 
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7 '/t, 

za sześć następnych razy kop. 6, za dalsze kop. 5.

.A-d.res ZRedstłccyi: mrafeo^wsłcie-IFrzed.irLieście, HSTr es.

WYPRAWY

DO AZYI ŚRODKOWEJ*0

i i .

Kapitan Grąbczewski znany już z poprze
dniej wyprawy na H indu Kusz, do źródeł 
Indu i Chaństwa Kundżut, w 1889— 1890 
roku odbył drugą wyprawę, której celem 
miały być Hindu Kusz i zamieszkujące go 
gminy Siahpuszów, t. j.  kraina znana pod 
nazwą. Kafirystanu, gdyby zaś napotkał 
przeszkody w tym kierunku, miał zbadać 
źródła Raskem Daryi, PnW . stoki Himalai 
i PnZ. Tybet. Dnia 13 Czerwca 1889 roku 
wyprawa złożona z 13-tu osób wyruszyła 
z Margelanu, stolicy Fergany. Kapitan 
Grąbczewski miał zamiar doliną wielkiego 
Alaju skierowrać się ku  grzbietowi Zaalaj- 
skiemu i przez Kudarę i Pamiry dostać się 
do Szugnanu. Gwałtowne wylewy rzek

')  Tatrz W izechświat Nr 38 z r. b.

spowodowane topnieniem śniegów i ogro
mne śniegi na samym grzbiecie Zaalajskim, 
zmusiły go do powrotu i krążenia przez 
Karategin, Wachią i Darwaz. Bekowstwo 
Karategin stanowi jakgdyby dalszy ciąg 
doliny Alaju i leży po obu brzegach rzeki 
Surch-Ob. Ludność, kirgizi i tadżykowie, 
częścią prowadzi życie koczownicze; wogó
le kraj ubogi, chociaż nie brak ziemi uro
dzajnej i pastwisk.

Z Karateginu przez góry Piotra Wiel
kiego wyprawa przeszła do Wachii. Nie
wielkie to bekostwo leży po obu brzegach 
Ching Oba, t. j .  mętnej rzeki. Stoki gór 
P iotra Wielkiego pokryte są wspaniałemi 
pastwiskami ściągającemi licznych koczow
ników. Napotyka się tu niezliczone stada 
dzikich kóz i niezmierną ilość świstaków. 
Wachią zamieszkują wyłącznie tadżykowie, 
pochodzenia aryjskiego, wysokiego wzro
stu, smagłej cery, pokryci bujnym zarostem 
i o pięknych, regularnych rysach twarzy. 
Wskutek lenistwa ludność uboga, chociaż 
ziemia urodzajna i wsi literalnie toną 
w zieleni sadów. Z Wachii przez grzbiet 
Darwaz, wyprawa przeszła do chaństwa te
goż imienia i d. 9 Lipca stanęła w Kala-i- 
Chumb, stolicy1 Darwazu. Karategin, Wa-



818 WSZECHŚWIAT.

chia i Darwaz od lat 13-tu dostały się pod 
władzę Chana Buchary.

Kraj ten leży po obu brzegach rz. Pandż, 
płynącej wąwozem często zaledwo 100 do 
120 sążni szerokim >). Każda piędź ziemi 
starannie tu uprawna, a mieszkania przy
pominają chaty małorossyjskie, ściany ich 
pokryte nazewnątrz alabastrowym tynkiem, 
wyglądają jakgdyby były wypolerowane. 
Roślinność nadzwyczaj bujna,granaty  i figi, 
niczem nie pokryte podczas zimy, dosięgają 
ogromnych rozmiarów. Wino rośnie dziko. 
Ogromne plantacyje morwy hodowane są 
wyłącznie dla jagód, które dojrzewają sto
pniowo od wczesnej wiosny w ciągu całego 
lata. P rzy  skąpem nawodnieniu jagody są 
niezbyt soczyste, ale bardzo słodkie. M or
wa, wraz z morelami i brzoskwiniami, su
szona i zmielona dodaje się do mąki pszen
nej, z którój robią polewkę i wypiekają 
chleb.

Ludność Darwazu stanowią aryjowie- 
tadżyki, często nadzwyczaj piękni, szcze
gólniej kobiety o bladej, matowej cerze, 
regularnych rysach twarzy i cudnych 
oczach. P rzy  spotkaniu krajowców tw a
rzy nie zakrywają, a nawet niezawsze przy 
spotkaniu cudzoziemca. Szkoda, że obok 
tego panuje nadzwyczajne niechlujstwo 
i brud, bielizny nie zmieniają dopóki ta sa
ma nie opadnie. S tąd wynikają rozmaite 
choroby skórne, uporczywe febry, a szcze
gólniej choroby oczu, do rozwoju których 
przyczyniają się ku rz  i gorąco. W  Kala-i- 
Chumbie o 9 wieczorem panowała tempera
tura 30— 31° C. K urz  powstawał na piasz
czystych mieliznach rzeki Pandż. Miesz
kańcy wyznają mahometanizm. P rzepraw a 
przez rzekę, w czasie wysokiej letniej w o
dy, odbywa się zapomocą t. z w. tursuków 
i gupsarów, t. j. nadętych powietrzem skór 
kozich, lub baranich i końskich 2). P ły 
wak ujmuje silnie kolanami tursuk, lewą

*) Pandż wypływa z jeziora Zor Kul (W ik to rii) , 
leżącego w Wielkim Pam irze na 13 99G' nad poz. 
morza i stanowi jedng ze źródłowych rzek Amu 
Daryi.

2) Podobny pierw otny sposób przepraw y napo
tyka się w wielu miejscach, naprz. na  E ufracie, 
w Abisynii, a kap. B inger opisał podobny przy 
rząd pod nazw% czilago, na źródłowiskach Yolty.

ręką zaciska otwór, przez który wór został 
nadęty, a prawój ręki używa jak wiosła, lub 
steru. Gupsary, związane po 15 lub 20, 
tworzą tratwę i służą do przewozu towa
rów, lub bydła.

W  Kala - i - Chumbie otrzymano wieści 
z Pn. Afganistanu, że Emir Abduracliman 
zawładnął nanowo Czar Wilajetem i Ba- 
dachszanem i że wojska afgańskie posuwają 
się w stronę Szugnanu. Kapitan Grąbczew- 
ski szybko posunął się doliną w górę Pan- 
dżu, droga wiła się po zboczach nakształt 
gzymsu tak wąskiego, że juki trzeba było 
nieraz przenosić na plecach, a konie prze
prowadzać, podtrzymując arkanami. Na 
granicy Roszanu spotkał on posła wysła
nego przez Seid-Akbar-Sza, władzcę Szu
gnanu, który zwiastował, że połowa kraju 
jes t  już w ręku afganów i że bez ich ze
zwolenia nie dostanie się wyprawa na Hin- 
du Kusz.

Głównodowodzący afganów odpowie
dział, że bez zezwolenia emira nie może 
wpuścić wyprawy na Hindu Kusz i dla 
obserwacyi wysłał silny oddział kawaleryi, 
który rozłożył się na przeciwnym brzegu 
Pandżu. Unikając starcia, kap. Grąbczew- 
ski cofnął się w dolinę Wanczu, prawego 
dopływu Pandżu, a otrzymawszy wiadomość, 
że władzca Szugnanu zamknął się w stolicy 
Roszanu Kala-i-Wimarze, gdzie jest oblega
ny przez afganów, stracił nadzieję dostania 
się tędy na H indu Kusz. Ponieważ doli
ną AVanczu nie można się dostać na P am i
ry, Grąbczewski przebył powtórnie grzbiet 
Darwazu i wrócił do Wachii.

Przełęcz ciągnie się śród lodowców, któ
re na Z, stronie mają do 9 wiorst długości, 
drogę po lodowcach trzeba było uścielać 
deskami. Ludność doliny Wanczu, oprócz 
rolnictwa, zajmuje się wytapianiem żelaza, 
które daleko słynie z dobroci. Stąd G rąb
czewski skierował się przez Kudarę na P a 
miry, aby tu oczekiwać odpowiedzi Abdu- 
rachmana. Tu odwiedził podróżnika słyn
ny pamirski rozbójnik Sachib Nazar, o k tó 
rym krążą tysiące legiend i opowiadań. Był 
to już starzec otoczony synami i wnukami. 
Za odpowiedniem wynagrodzeniem zaopa
trzył on wyprawę w żywność i przewodni
ków, od niego dowiedziano się o zdobyciu 
Kala-i-Wimaru.
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Dwa tysiące rodzin z Szugnanu szu
kało schronienia na Pamirze, ale wła
dze chińskie nie wpuściły ich w granice 
państwa niebieskiego, a afganowie obeszli 
się z niemi ze strasznem okrucieństwem. 
W  dolinie Murg-Obu, prawego dopływu 
Pandżu, w ciągu trzech dni spotykano t łu
my zbiegów szugnańskich. Droga była 
usłana gnijącemi trupami zwierząt i ludzi, 
tak, że obozować musiano zdała od drogi. 
Co chwila spotykano chorych, rannych i k o 
biety z niemowlętami u piersi i dziećmi na 
plecach. Co krok przedstawiały się straszne 
obrazy, z jakiemi można się spotkać tylko 
w Azyi środkowej, kap. Grąbczewski udzie
lał ile mógł pomocy nieszczęśliwym, była to 
jednak kropla w morzu.

Kiedy wyprawa dostała się na Pam iry, 
nad jezioro Jaszil K ul (14330'), znalazła się 
między przedniemi strażami chińskich i af- 
gańskich wojsk, z największą trudnością po
trafiono uniknąć z niemi starcia. Opuścić 
Pamirów nie było można, gdyż kap. G rąb 
czewski oczekiwał odpowiedzi Abduracb- 
mana. Kirgizi nie chcieli sprzedawać ży
wności i trzeba się było żywić wyłącznie 
zwierzyną. W  dodatku nadeszła jesień, 
śnieg pokrył Pamiry i nastały 20-stopniowe 
mrozy. Tak upłynęły Sierpień i Wrzesień, 
nakoniec d. 1 Października nadeszła od Ab- 
durachmana kategoryczna odmowa. W te
dy wyprawa skierowała się wzdłuż Hindu 
Kuszu i Mustagu, przez góry Raskemskie, 
w dolinę Raskem Daryi, należącej już, 
przez Jarkand  Daryją, do wewnętrznego 
zlewiska Tarimu.

Pamiry stanowią wyżynę pomiędzy łań 
cuchem Zaalajskim i H indu Kuszeni. P rze 
ciętna wysokość ich wynosi 12 — 13000'.
Z wyżyny tćj spływają źródłowe potoki 
Amu Daryi czterema podłużnemi dolinami. 
Rzeki są nadzwyczaj rybne, tak, że nawet 
niedźwiedzie wyławiają ryby łapami. Ro
ślinności drzewnej na Pamirach niema, 
z wyjątkiem doliny Murg-Obu. Pamirem 
miejscowi mieszkańcy nazywają wyłącznie 
dolinę wielkiego jeziora pamirskiego i rzeki 
Pamiru (w dalszym ciągu Pandżu). Kapi
tan Grąbczewski rosciąga tę nazwę na całą 
wyżynę, wskutek podobieństwa dolin po
między sobą. Najwspanialsze z jezior jest 
Jaszil-Kul, 30 wiorst długie i 5—6 szerokie, -

położone na 14330' nad poz. morza. Nio 
można Pamirów nazwać pustynią, jest tu 
ludność stała, pozostająca przez zimę i lato, 
jes t  jednak ona nieliczna *). Koczownik 
Azyi środkowój, posiadający nadzwyczaj 
małe potrzeby, mając dostateczne pastwi
ska, pogodziłby się z klimatem i ubóstwem 
przyrody Pamirów, wzrostowi jednak  lu
dności stają na przeszkodzie zbójeckie na
pady sąsiadów. Niewolnictwo kwitnie tu 
dotąd, główną ilość niewolników dostar
czają Czatral, Jasin i Kundżut.

Grzbiet Raskemski zasypany był śnie
giem, ciężary przeto przewieziono na j u 
kach. W lesistej dolinie Raskem Daryi 
wyprawa odpoczęła i mając dostatek pali
wa ogrzała się. Nad rzeczką Iły-Su zna
leziono gorące źródła, o temperaturze 47° C, 
nad któremi urządzono kąpiele. W  dorze
czu Raskem Daryi wyprawa spędziła około 
dwu miesięcy i w ciągu całego tego czasu 
dwa razy zaledwo napotkała ludzi —zbójec
ką bandę Kundżutów, dążącą na drogę pro
wadzącą z Kaszmiru do Jarkuńdu, tych 
zmuszono do powrotu i wyprawę kapitana 
Younghousbanda idącego z Indyi do Kund- 
żutu. Młody ten człowiek zyskał już sobie 
rozgłos śmiałą podróżą z Pekinu przez całe 
Chiny do Kaszmiru. Obecnie towarzyszyła 
mu straż z bengalskich żołnierzy, pundity 
i liczna służba. Ponieważ kap. Grąbczew
ski pierwszy przybył na stanowisko, kap. 
Younghousband przez trzy dni był gościem 
Grąbczewskiego. Ludzie połączonych wy
praw należeli do 20 narodowości.

Zlewisko Raskem Daryi zbadane zostało 
na przestrzeni 1250 wiorst. Obszar ten 
zdatny do uprawy, wszędzie nosi jój ślady. 
Zwaliska wiosek, wodozbiorów, kanałów 
irygacyjnych, cmentarze, położone obecnie 
śród pustyni, sprawiają nad wyraz smutne 
wrażenie. Każda ścieżka, każdy występ 
skały pokryte zwaliskami obwarowań,wska
zują, że człowiek bronił swoich siedzib 
i wralczył do ostatnich sił. Zniszczenie i wy
ludnienie sprawiły systematyczne napady 
kundżutów, ale o czasie, w jak im  się to dzia
ło, sądzić trudno, gdyż w niezmiernie su
chym tutejszym klimacie dziwnie długo

*) W edług Supana i W agnera, Die Bevolkerung 
der E rde VIII, 1801, ma ona wynosić do 30000.
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i wyraźnie przechowują się ślady człowieka 
i kultury. Ojcowie teraźniejszego pokole
nia pamiętali tylko pustynię. Góry otacza
jące wskutek braku opadów pozbawione są 
śladów życia, tylko dolina posiada roślin
ność. Mielizny i brzegi rzeki pokryte ta
kim gąszczem topoli górskiej, rokitn iku 
(Hippopliae), róży dzikiej i t. p., sple
cionych wijącemi się roślinami, że nieraz 
wypadało torować drogę siekierą. W osta
tnich dniach Listopada mrozy dosięgły 24 
do 27° C; d. 25 Listopada kap. Grąbczewski 
przybył do twierdzy kaszmirskićj Szachi- 
dułła Chodża, a widząc niemożliwość p rz e 
bycia zimą pustyni tybetańskiej zwrócił się 
z prośbą do rezydenta angielskiego w K asz
mirze, pułkownika Nisbet, o pozwolenie 
przezimowania w Kaszmirze. Tymczasowo 
przedsięwziął wycieczkę do przełęczy K ara  
Korum  (18550' wysokiej), lecz 35-stopnio- 
we mrozy i silne wichry zmusiły go do po 
wrotu od połowy drogi. Ponieważ doszły 
wieści, że pułkownik Nisbet odmówił proś
bie, Grąbczewski wyruszył doliną rzeki 
K ara  Kosz, w celu dostania się tą drogą do 
Tybetu, Dnia 26 Grudnia zaczęto wstępo
wać na wyżynę, która w tem miejscu ma 
przeciętną wysokość 17 000'.

Ta część PnZ. Tybetu przedstawia pu 
stynię w całem znaczeniu tego wyrazu. Jest 
to równina falista przecięta w różnych k ie 
runkach niewysokiemi, o łagodnych zary
sach grzbietami, wszędzie głębokie kotliny 
z jeziorami pośrodku. G run t słonawo-piasz- | 
czysty, jedyną roślinność stanowią korzonki j  
terskenu i rzadkie kępki żółtej, szorstkiej 
trawy i to tylko w dolinach lub korytach, 
któremi spływa woda z topniejących śnie
gów, lub rzadkich deszczów. Pomimo tego 
ubóstwa szaty roślinnej napotykano nie
wielkie stadka kulanów, dzikich baranów, 
czerwonych kóz i pojedyńcze tsobnik i j a 
ków. Za ich śladami ciągnęły wilki. Z p ta
ków tylko kruki. Mróz wynosił — 33 do 
— 35° C i tem mocniej dawał się uczuć, że 
towarzyszył mu silny wiatr, który około 
południa zmieniał się w prawdziwy uragan. 
Łza, którą wycisnął wiatr gwałtowny, mar- | 
zła na powiece. Śniegu nie było. Źródła 
wymarzły. Wodę otrzymywano topiąc lód, j  

zwierzęta zaś musiały obchodzić się bez wo- J 
dy. W yprawa cierpiała niezmiernie. Kap. 1

Grąbczewski słyszał, że w dolinie Ju rung  
Koszu znajdują się gorące źródła, dążył 
więc do nich; wyprawa wlekła się od świtu 
do nocy, mijały dnie a źródeł nie było. Po 
trzech dniach drogi, na wyżynie tybetań
skiej napotkano potężny grzbiet, dzielący 
dolinę Kara Koszu od doliny Ju ru n g  K o 
szu. Wynalazłszy przejście na wysokości 
19000' ruszono dalój. Kapitan Grąbczew
ski wyznaje, iż mu się zdawało, że zbliża 
się koniec wszystkiego. Wracać jednak 
nie było można, gdyż na powrót zabrakło
by sił.

Dnia 10 Stycznia o godz. 1-ój w nocy 
znaleziono źródła, straciwszy trzecią część 
koni i porzuciwszy część pakunków. Woda 
tych źródeł była tak niedobra, że nawet 
konie piły ją  ze wstrętem. Konie padały 
w dalszym ciągu, w dodatku wszczęła się 
zamieć i gruba warstwa śniegu pokryła p u 
stynię. Przewodnik niechciał iść dalej, trze
ba było wracać. Porzucono znowu część 
ładunku. Dnia 12 Stycznia zatrzymano się 
u podnóża przełęczy, na wysokości 18 000'. 
Zamieć zmieniła się w szalony uragan. L u 
dzie zbici w kupę w jedynym pozostałym 
namiocie, rozgrzewali się wzajemnie wła
snym oddechem. Wachmistrz kozacki do
stał halucynacyi; sam Grąbczewski sądził, 
że już zamarza i że niema ratunku. W y
dobywając jednak  ostatnie siły, o północy 
ruszono na przełęcz, gdyż o tej porze za
mieć i wicher zwykle słabną. Do przełę
czy było 12 wiorst, które przebyto do 7-ój 
rano. Byl najwyższy czas, zaledwo bowiem 
zaczęto sstępować, zamieć znowu powstała. 
Wszyscy mieli odmrożone członki. Po 11- 
dniowym pobyciu na wysokości nie mniej - 
szej niż 17 000', powrócono w dolinę Kara 
Kosz, na dawne stanowisko, gdzie można 
było znalcść opał. Kirgizi z Szachiduł 
Chodża dostarczyli ju r t  i żywności i z p ię
ciu wielbłądami wyruszyli po porzucone 
w pustyni rzeczy. Z powracającymi kirgi- 
zami przybył wysłany od pułkownika Nis
bet, oficer kaszmirski, z listami odmawiają- 
cemi wpuszczenia wyprawy rossyjskiej do 
Kaszmiru. Od jego oddziału dowiedziano 
się, że przejścia i wąwozy zajmują straże 
kasz rai rskie.

Zmęczona i rosprzężona wyprawa z Sza
chiduł Chodża przez przełęcz Kiliang
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(16 650') ruszyła do Kaszgaryi i d. 20 L u te
go po 8 miesięcznem życiu pod namiotami 
pierwszy raz znalazła dach nad sobą. Z 36 
koni pozostało tylko 8. Zapasy i pienią
dze wyczerpały się. Dopomógł do wy
brnięcia z tego trudnego położenia konsul 
w Kaszgarze zasiliwszy wyprawę 4000 
rubli.

Kapitan Grąbczewski postanowił raz jesz
cze próbować szczęścia i dostać się do T y
betu z Pn. W  końcu Lutego ruszono na 
W. wzdłuż półn. etoku Kueń Luńu. Zbli
żając się do Chotanu, dowiedziano się, że 
w Nii (jednej z oaz u podnóża Kueń Luńu) 
zimuje wyprawa pułkownika Piewcowa, 
a jeden z jej członków znajduje się w Cho- 
tanie. Był to gieolog Bohdanowicz. Dla 
sprawdzenia narzędzi i połączenia marszru
ty obu wypraw kap. Grąbczewski udał się 
do Nii, gdzie pozostał do d. 27 Marca. Stąd 
wyruszono ku Pd., aby zwiedzić rossypi- 
ska złota w Sorhaku. Kopalnie leżą śród 
zupełnej pustyni, tak, że żywność przywożą 
z Nii, a wodę o wiorst 8. Pomimo wczes
nej pory roku mnóstwo robotników praco
wało w kopalni. Pokład złotodajny leży 
na głębokości 1407, po zdjęciu tego pokła
du piasek złotodajny wyciągają workami 
i w braku wody wieją na wietrze, podobnie 
jak  u nas czyszczą zboże, cięższe złoto opa
da na podłożony dywanik. Z Sorhaku 
wzdłuż gór Tokuz Dawan udał się G rąb 
czewski do Polu, miejscowości, położonej 
u wypływu z Kueń Luńu rzeki keryjskiój, 
płynącej ku Pn. równolegle z Chotan Da- 
ryją i Niją. Niknie ona śród piasków na 
Pn. od Keryi. Amban keryjski nietylko 
nie chciał dopomódz wyprawie, ale nawet 
kazał psuć drogi prowadzące do Tybetu. 
Droga ta prowadzi przez przepaściste wą
wozy i często nakształt balkonu spiera się 
na belkach jednym  końcem umocowanych 
w skale, zniszczenie tych części drogi na 
długo przerywa komunikacyją.

Kap. Grąbczewski przy pomocy ludności 
z Polu począł naprawiać drogę i przygoto
wywał się do dalszej podróży. Wtedy A m 
ban, pod pozorem, że Grąbczewski nie po
siada paszportów chińskich, wysłał przeciw 
niemu konną lanzę, z roskazem użycia siły, 
w razie gdyby Grąbczewski w ciągu trzech 
dni nie opuścił Polu. Pomimo tego G rąb

czewski d. 17 Maja wyruszył w góry i 22 
już był na wyżynie tybetańskiej. Okazało 
się jednak, że pora była zawczesna. Na wy
żynie, więcój niż na 16000' wzniesionej, pa
nowała surowa zima i mrozy 20 — 24°. Śnie
gi i lodowce nie zaczęły jeszcze topnieć 
i dostawanie wody z pod śniegu przedsta
wiało niezmierne trudności. Mrozy były 
tem przykrzejsze, że zmiana była raptowna, 
w Keryi bowiem w cieniu termometr wska
zywał 31° C ciepła. Konie znowu zaczęły 
padać. Wyżyna była tu zupełnie podobna 
do części Z., którą wyprawa zwiedziła zimą. 
Taż sama słonawo - piaszczysta pustynia, 
przecięta niezbyt wyniosłemi grzbietami, 
też same kotliny i jeziora. Traw a tylko tu 
obfitsza i więcej zwierza, szczególniej dzi
kich jaków, trzymających się niewielkiemi 
stadkami.

Okazało się, że z Polu przez PnZ. Tybet 
prowadzi droga do zaludnionych miejsc 
kraju. Tylko na przestrzeni pierwszych 
trzech dni drogi, w dolinie rzeki Kurabu, 
droga przedstawia niezmierne trudności, 
dalej jest już wygodna. Ale dostępna jest 
tylko w ciągu trzech miesięcy, począwszy 
od połowy Lipca. Niemogąc tak długo 
oczekiwać, wyprawa ruszyła z powrotem 
i d. 17 Czerwca, minąwszy Polu, ruszyła 
do Chotanu. W  Chotanie grasowała stra
szna influenza, która z Europy zimą dosta
ła się do Turkiestanu, na wiosnę przebyła 
Tiań Szań i w końcu Czerwca ukazała się 
w Chotanie, a nawet w Polu, pomimo 
wzniesienia na 9000' nad poziomem morza. 
Cały skład wyprawy bez wryjątku uległ tój 
chorobie, a najsilniej sam Grąbczewski. L i 
piec, Sierpień i Wrzesień kap. Grąbczewski 
poświęcił zbadaniu dorzecza Tiznafu, ste
powej rzeki, płynącej z Kueń Luńu, równo
legle do Ja rkend  Daryi, którą również zba
dano w średnim biegu. Szczególniej cie
kawe plemiona górskie zamieszkują dolinę 
Tiznafu. Pierwszy Forsyt dostarczył o nich 
wiadomości. W  końcu Sierpnia kapitan 
Grąbczewski spotkał w Jarkandzie kap. 
Younghousbanda, który teraz z kolei go
ścinnie podejmował Grąbczewskiego. Kap. 
Younghousband po powrocie do Indyj w ro
ku 1889, z wiosną następnego roku wyru
szył do Jarkandn. W  r. b. nazwisko jego 
stało się znane szerszym kołom z powodu
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niedopuszczenia przez rossyjan jego w ypra
wy na Pamiry. Po zbadaniu W. stoków 
gór Kaszgaryi i odpoczynku w Kaszgarze, 
wyprawa wzdłuż rz. Kyzył-In i źródłowi- 
ska Markan-su weszła do doliny "Wielkiego 
Alaju i d. 27 Października, po 17-miesięcz- 
nćj podróży, weszła w granice państwa 103- 
syjskiego do obwodu Fergany.

W ypraw a przebyła 7200 wiorst drogi, 
z których 5000 dotąd nieznanej europej
czykom. Na tćj drodze oznaczono astrono
micznie 73 punkty. Oznaczono wysokość 
położenia 350 punktów zapomocą aneroidu 
i hypsotermomctru. W  ciągu trwania w y 
prawy trzy razy dziennie dokonywano ob- 
serwacyj meteorologicznych.

Zebrano obfite materyjały do gieografii 
i etnografii — 20 tuzinów fotografij,— na- 
koniec obfite zbiory przyrodnicze. Znacz
ną jednak  część zbiorów porzucono w p u 
styni tybetańskićj. Między zbiorami mine
rałów obfity zbiór okazów nefrytu, ze wszy
stkich kopalni w Kaszgarze, a także narzę
dzia używane przy obrabianiu nefrytu.

W . Wr.

0  POCHODZENIU

GWIAZD SPADAJĄCYCH
I AEROLITÓW.

Badania Schiaparellego uzasadniły ścisły 
związek gwiazd spadających z kometami. 
P rzyjm uje się dziś powszechnie, że meteo
ry są wytworem stopniowego roskładu czyli 
raczej rospadu, niszczenia się komet, zależ
nie zaś od swój wielkości przedstawiają się 
nam jako  gwiazdy spadające, bolidy czyli 
kule ogniste, albo wreszcie jako aerolity, 
głazy na ziemię spadające. W edług  tego 
zatem poglądu nawet i wielkie b ry ły  me- 
teoryczne, ważące niekiedy po kilka tysięcy 
kilogramów, pochodzą z komet, od meteo
rów najdrobniejszych do najpotężniejszych 
mamy tylko przejście stopniowe, są to ciała 
pokrewne, wspólnego początku,

Teoryja taka jes t  niewątpliwie ponętna, 
sprowadza bowiem do jednolitości rozległy 
obszar zjawisk, co odpowiada poniekąd dzi
siejszemu dążeniu nauki; nastręczają się 
wszakże trudności, których ona dobrze p o 
konać nie może, nie wszystkie szczegóły do
strzeżone dają się do niej nagiąć, dlatego 
też nie wszyscy badacze przyjmują tę j e 
dnorodność gwiazd spadających i aerolitów, 
a niektórzy nawet zaprzeczają kometarne- 
mu pochodzeniu wszystkich tych ciałek nie
bieskich.

Za pokrewieństwem meteorów z kometa
mi przemawia najsilniej ta okoliczność, że 
meteory krążą dokoła słońca w rojach, lub 
pierścieniach, a drogi kilku takich rojów 
są identyczne z drogami komet; w szczegól
ności zaś uderzające potwierdzenie tój 
wspólności dała kometa Bieli, gdy w miej
sce oczekiwanego jój powrotu nastąpił 
w r. 1872 i 1885, d. 27 Listopada, wspania
ły spadek meteorów. Różni obserwatoro
wie dostrzegli nadto, że podczas różnych 
godzin obfitość gwiazd spadających nie jest 
jednaka, w ciągu drugiej połowy nocy u k a 
zują się w ilości znacznie więksżój, aniżeli 
przed północą, w szczególności zaś wybie
gają najliczniej z tego punktu nieba, ku 
któremu właśnie w danój chwili ziemia się 
posuwa. Dzieje się tu jak  z kulą, któraby 
przebiegała przez skupiony rój bujających 
owadów, napotykałaby je ona tłumnie na 
przedniój swej stronie, gdy poza sobą zosta
wiałaby przestrzeń pustą. Tak samo z prze
strzeni, którą ziemia poza sobą zostawia, 
dopędzić j ą  mogą te tylko meteory, które 
prędzój, niż ona biegną, a im większa jest 
ta prędkość, tem też większa ilość meteo
rów ziemię doścignąć może, tem więcej 
ukazywać się ich może w godzinach wie
czornych i tem mniój obfitość ich ranna róż
nić się będzie od wieczornej. Na podsta
wie więc takich dostrzeżeń można było 
oznaczyć, że średnia prędkość tych meteo
rów przewyższa 1,42 razy prędkość ziemi 
w rocznym jój biegu, co odpowiada pręd
kości parabolicznej, właściwej kometom. 
Pod  tym wszakże względem niema zgodno
ści między gwiazdami spadającemi a więk- 
szemi kulami ognistemi i aerolitami, te osta
tnie bowiem, jak  to się okazało z dostrze
żeń bespośrednich, biegną daleko prędzej,
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z szybkością 50 a nawet 100 kilometrów na 
sekundę, co przechodzi dwa, lub trzy razy 
prędkość biegu ziemi. Ciało poruszające 
się tak szybko biedź już nie może po para
boli, ale posiada drogę hyperboliczną, jest 
więc bryłą innego pochodzenia, innćj kate- 
goryi.

Profesor Bredickin gorliwy badacz ko
met i meteorów, twierdzi wszakże, że pręd
kość hyperboliczną meteorów daje się po
mimo to z pochodzeniem ich kometarnem 
pogodzić. Gdyby mianowicie meteory czy
li gwiazdy spadające pewnego roju miały 
kierunki zupełnie równoległe w przestrze
ni, to drogi ich, wstecz przedłużone, musia- 
łyby pozornie z jednego punktu wybiegać. 
Postrzeżenia natomiast wskazują, że gwiaz
dy spadające różnych rojów wytryskują 
promienisto ze znacznej na niebie prze
strzeni, a bynajmniej nie z jednego punktu; 
drogi zatem oddzielnych meteorów nie są 
między sobą równoległe, przyjąć więc nale
ży, że rozrzucone zostały przez kometę 
w kierunkach rozbieżnych. Meteory tedy 
wyosobniając się z komety, opuszczają jój 
drogę i toczą się odtąd po drogach własnych 
od niój niezależnych. Niektóre z nich mo
gą przeto w pewnych warunkach oddalać 
się od słońca po liyperbolach i nie wchodzą 
w skład roju, gdy znów inne przybierać 
mogą drogi eliptyczne nawet o okresach 
krótkich, zgoła różne od pierwotnej drogi 
komety.

Według p. Bredichina zatem bolidy 
i aerolity są to tylko wielkie gwiazdy spa
dające, te ostatnie biegną po drogach podo
bnych do dróg komet, po elipsach, parabo
lach, lub wreszcie po hyperbolach niewiele 
tylko od nich odstępujących, dlatego też 
i wielkie meteory muszą po podobnych dro
gach krążyć, a jeżeli szybkość kilku takich 
brył okazała się bardzo znaczną, to przesa
dna taka ocena jest zapewne następstwem 
mylnych dostrzeżeń. Wręcz przeciwne
go natomiast zdania są niektórzy inni astro
nomowie, a zwłaszcza Denning i Proctor,—- 
według nich nie bolidy są wielkiemi gwiaz
dami spadającemi, ale owszem, gwiazdy 
spadające są to drobne bolidy. Ponieważ 
wielkie te meteory poruszają się z prędko
ścią bardzo znaczną, a drogi ich są wyra- 
źnemi hyperbolami i nie okazują łączności I

z kometami, należy przeto toż samo i o zw y
kłych gwiazdach spadających powiedzieć. 
Szybkości gwiazd spadających dobrze nie 
znamy, dostrzeżenia dotychczasowe są zbyt 
niedostateczne; należałoby z różnych stano
wisk obserwować początek i koniec drogi 
jednej i tój samój gwiazdki jako też prze
ciąg czasu, przez jaki jest widzialną. P r o 
wadzenie wszakże takich dostrzeżeń współ
czesnych z różnych punktów jest rzeczą 
trudną, a rezultaty ich nie są dosyć ścisłe. 
Niedawno też i inny jeszcze autor,p . Niessl, 
przytoczył, że jeżeli dla gwiazd spadających 
przyjmiemy prędkość nieco większą od pa
rabolicznej, podana wyżój godzinna zmien
ność obfitości tych meteorów da się lepiej 
z rachunkiem pogodzić.

Denning posuwa się nawet dalój, zaprze
cza bowiem zupełnie teoryi Schiaparelle- 
go, — łączność komet z meteorami wydaje 
mu się nieprawdopodobną lub wyjątkowo 
tylko zachodzącą, chociaż bowiem znamy 
około 500 rojów meteorycznych, dotąd 
z dostateczną pewnością wykazać zdołano 
dla czterech towarzystwo komety, tak  mia
nowicie z rojem sierpniowym ma wspólną 
drogę kometa 1862 III,  z rojem 12 L is topa
da kometa 1866 I, z rojem kwietniowym 
kometa 1861 I, a wreszcie z rojem 27 Li
stopada kometa Bieli. Zarzut ten wszakże 
tak dokładnie uzasadnionej teoryi Scbiapa- 
rellego naruszyć zapewne nie zdoła; jeżeli 
zważymy, że obserwacyje te datują od lat 
niewielu, a okresy obiegu komet są często 
bardzo długie, że nadto bieg zarówno komet 
ja k  i rojów meteorycznych ulegać może li
cznym zboczeniom i zawikłaniom, to cztery 
te przykłady za potwierdzenie raczej, ani
żeli za zaprzeczenie całej teoryi uważane 
być mogą.

Oba wszakże, tak sprzeczne między sobą 
poglądy, odwołują się do argumentów do
statecznie uzasadnionych, pogodzić je  więc 
można jedynie przez wyróżnienie gwiazd 
spadających od meteorów wielkich czyli 
bolidów i aerolitów. Zamięszanie pochodzi 
może *tąd, że drobniejsze bolidy mają pozór 
gwiazd spadających, zalicza się je  więc do 
tej ostatniej kategoryi, a stąd i średnia 
prędkość gwiazd spadających okazuje się 
większa, aniżeli to z teoryi kometarnej wy
pada. Jaśniejsze natomiast meteory z ka-
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tegoryi gwiazd spadających są bardzo nieli
czne, główne przynajmniej roje w Sierpnia 
i Listopadzie sprowadzają rzadko gwiazdki, 
któreby blaskiem dorównywały Jowiszowi 
lub Wenerze. Być też może, żc silniejsza 
jasność bolidów w znacznej mierze od wię
kszej ich szybkości zawisła, — ciało bowiem 
z większą się prędkością do atmosfery n a 
szej wdzierające rozżarza się silniej i jaśniej 
świeci, pozorną zaś wielkość takiej bryły 
wedle jej jasności oceniamy. Badania mi
neralogiczne aerolitów na ziemię spadłych 
przemawiają również za ich wyróżnieniem 
od gwiazd spadających, znaczna bowiem 
ilość tych brył zdradza pochodzenie wybu
chowe i charakter wulkaniczny, istnienia 
zaś wulkanów na kometach przypuszczać 
niepodobna.

Przyjmowano dawniej, że aerolity pocho
dzą z wulkanów księżyca, ale i teraz jesz
cze hipoteza ta niezupełnie jest zarzucona. 
Obecnie wprawdzie niema już  na księżycu 
naszym wulkanów czynnych, stronnicy j e 
dnak tój hipotezy utrzymywać mogą, że 
głazy te wyrzucone zostały z wulkanów 
księżycowych za czasów bardzo już d a 
wnych i dotąd krążą dokoła ziemi po dro
gach eliptycznych zanim na powierzchnię 
jój spadną. Hipoteza ta wszakże pozostać 
musi nieuzasadniona, nie posiadamy b o 
wiem możności jój potwierdzenia; podo
bnież możnaby utrzymywać, że bryły te p o 
chodzą ze słońca, protuberancyje bowiem 
wznoszą się często do wysokości bardzo 
znacznych i łatwo zdarzyć się może, że d ro 
bne części takiej masy wybuchowej nie 
wracają już do słońca i mogą się z ziemią 
spotykać.

Jeżeli więc zgodzimy się na wyróżnienie 
bolidów i aerolitów od właściwych gwiazd 
spadających, to pochodzenie ich pozostaje 
dotąd zagadkowem. W  ostatnich czasach 
zdołano w kilku przypadkach wykazać, że 
meteory, które się w różnych latach ukazy
wały, pochodzą ze wspólnego punktu  p ro 
mieniowania czyli radyjacyi, być może za 
tem, że istnieją roje meteorów czyli boli
dów, tak jak  znamy roje gwiazd spadają
cych. Potwierdzenie tego domysłu wyma
ga wszakże dalszych jeszcze dostrzeżeń, na 
ciała te bowiem nauka niezbyt dawno do
piero uwagę zwróciła. Przed stu laty jesz

cze przypuszczenie, że kamienie spadać mo
gą na ziemię, wydawało się zupełnie nie- 
dorzecznem; na samym dopiero schyłku 
zeszłego wieku odważył się Chladny z po
glądem tym wystąpić, naraził się wszakże 
tylko na drwiny, a kry tyk  pewien oświad
czył, że czytając książkę Chladnego doznał 
takiego wrażenia, jakgdyby mu rzeczywi
ście kamień spadł na głowę. Znacznie póź
niej nawet jeszcze, gdy obserwatoryjum 
berlińskie w roku 1821 otrzymało zawiado
mienie o ukazaniu się kuli ognistej, dy
rektor Bode dopisał uwagę, że rzeczy takie 
astronoma zgoła nie obchodzą. Od kilku 
zatem dopiero dziesiątków lat astronomowie 
rzeczom tym uwagę swą poświęcają, a ze- 

| brany dotąd zasób dostrzeżeń nie wystar- 
} cza jeszcze do rosstrzygnięcia wszystkich 

wątpliwości.
S. K.

PRZYKŁAD

N A Ś L A D O W N I C T W A
POMIĘDZY OWADAMI.

W Ameryce podzwrotnikowej często spo
tykać się daje mrówka Sauba (Oecodoma 
cephalotes) dokładnie opisana przez H. W. 
Batesa (The naturalist on the river Ama- 
zons. Londyn, 1864), mieszkająca w ob
szernych podziemnych galeryjach z liczne- 
mi wyjściami. Każde wyjście nakrywa 
kopiec ziemi, w którym znajdują się liczne 
kanaliki przebiegające dośrodkowo ku d o 
łowi i łączące się w pewnój głębokości w je-  
dnę starannie wyrobioną galeryją. Społe
czeństwo tój mrówki, jak  wogóle w całej 
rodzinie, składa się z osobników płciowych, 
samców i samic oraz z robotnic, które 
w tym danym wypadku przedstawiają t ro 
jaką formę: 1) robotnice z małą głową, wy
kony wające wszelkie czynności i przedsię
biorące wyprawy z mrowiska, 2) robotnice 
znacznie większe z gładką, jakby polerowa
ną głową, towarzyszące poprzednim w ich 
wycieczkach, lecz zupełnie besczynne oraz 
3) robotnice z dużą, włochatą głową, nigdy 
nieopuszczająee mrowiska. Te ostatnie
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można jedynie spostrzegać, gdy powoli wę
drują ku otworowi gniazda w razie zanie
pokojenia ich patyczkiem, wsuniętym do 
galeryi prowadzącej do podziemnych ku- 
rytarzy. Znaczenie tych ostatnich osobni
ków besskrzydłych o wielkiej głowie nie 
jes t  znane; w żadnym razie nie są to żoł
nierze, gdyż nie okazują wojowniczych 
usposobień i nie bronią ani gniazda, ani ro 
botnic z małą głową. Obie formy robotnic 
biorących udział w wycieczkach, dają się 
ściśle odróżnić, gdyż istnieją osobniki przej
ściowe. Skrzydlate, t. j .  osobniki płciowe, 
jak  zwykle u mrówek, opuszczają gniazdo 
w czasie parzenia się, które następuje w po ' 
wietrzu w początkach pory deszczowej, t. j. 
w Styczniu i Lutym. Wówczas robotnice

Mrówka Saiiba. U dołu z lewej strony m ata ro 
botnica, z prawej strony wielka robotnica, u góry 

robotnica podziemna. W ielkość naturalna.

okazują niezwykłe zaniepokojenie i oczysz
czają wyjścia z gniazda, gdy tymczasem 
zwierzęta owadożerne z chciwością, wycze
kują chwili rojenia się, które odbywa się 
wieczorem. Na drugi dzień nie spostrze
gamy już ani śladu samców i samic; wszy
stko zginęło, z wyjątkiem niewielu zapło
dnionych matek.

Saiiba jest dla człowieka nadzwyczaj 
uciążliwa, a w razie znacznego rozmnożenia 
się niesłychanie szkodliwa. Do pokrywania 
kupek ziemi zasłaniających wejścia do pod
ziemnych kurytarzy używa ona liści, które 
z gałęzi obcina i tym sposobem ogałaca 
drzewa; ponieważ głównie napastuje młode 
uprawne drzewa, zwłaszcza aklimatyzowa- 
ne, jak  kawa, pomarańcze i t. p., przeto 
w wielu miejscach hodowla tych roślin staje 
się wprost niemożliwą. W  niektórych miej

scach mrówka jest plagą rolnictwa wogóle. 
Dla zbierania liści kolumny robotnic opu
szczają gniazdo i małe robotnice całemi t łu
mami włażą na drzewa, gdzie swemi ostre - 
mi szczękami wycinają z liści półokrągłe 
kawałki i albo z niemi schodzą i niosą do 
gniazda, albo pozwalają im spadać na zie
mię, gdzie je inne zastępy zbierają; każda 
mrówka dźwigając swój kawałek pionowo 
na grzbiecie umieszczony odnosi go we wła
ściwe miejsce, t. j. na kupkę ziemi zasłania
jącą wejście do gniazda. Tutaj nowa gro
mada pracownic układa listki we właści- 
wem położeniu i nakrywa je grudkami zie
mi z głębi przyniesionemu Te strzechy 
zabezpieczają mrowisko od zalania wodą 
deszczową.

Mrówka Saiiba. Skrzydlata samica.
Wielkość naturalna.

Saiiba jest też nadzwyczaj uprzykrzona 
i szkodna z powodu rabowania różnych za
pasów żywności, po które czyni wyprawy 
nocną porą. W  młynach ryżowych w Ma- 
goary, niedaleko Par&, przedziurawiła ona 
pewnego razu tamy ograniczające obszerny 
zbiornik wody, która w znacznej części wy
ciekła nim zdołano szkodę naprawić.

W  mowie będąca mrówka jest wobec 
człowieka mało wojownicza, musi jednak 
posiadać wobec drobnych nieprzyjaciół j a 
kąś ochronę, prawdopodobnie w swem 
uzbrojeniu, może też we wstrętnym smaku, 
skoro w tak ogromnej mnogości występuje 
w krajach obfitujących w zwierzęta owado
żerne. Jest też przedmiotem ciekawego 
naśladownictwa. Jak  powyżej nadmienio
no, dźwiga ona kawałek listka, umieściwszy 
go pionowo na grzbiecie, trzymając koniec
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pomiędzy żuwaczkami, a brzeg liścia w nie- ] 
równe ząbki wygryziony, czyli też z natury 
ząbkowany zwrócony jest ku górze. Pod 
tym zielonym ciężarem widać nieco b ru n a 
tnego ciała i nogi dźwigającej go mrówki. 
Otóż p. W. L. Sclater, zbierając owady na 
drzewach w Gujannie Angielskiej, pomię
dzy tłumami mrówek znajdował gąsienicę 
półpokrywego owadu z rodziny Membraci- 
dae, prawdopodobnie z rodzaju Stegaspis, 
k tóra z postaci i zabarwienia jes t  łudząco 
podobna do mrówki niosącej na grzbiecie 
kawałek zębatego listka. W  szczególności 
zaś, głowa i nogi gąsienicy są brunatno za-

U dołu z prawej strony m ała robotnica bez liścia. 
Z lewej strony takaż robotnica z liściem na grzb ie
cie. Pozostałe rysunki w yobrażają naśladujące tę 

ostatnią gąsienicę. W ielkość naturalna.

Z lewej strony robotnica z liściem na grzbiecie,' 
z praw ej strony naśladująca ją  gąsienica. Rysu

nek powiększony.

barwione a zielony grzbiet jest listkowato 
ścieśniony, na brzegu nieregularnie zazę
biony, przytem wielkość gąsienicy mniej 
więcej odpowiada wielkości robotnicy mró
wczej niosącej kawałek listka. (Proceedings 
of the General Meetings for Scientific Busi
ness of the Zoołogical Society of London. 
1891, część I ii, str. 462—463). Jestto  n ie
wątpliwie jeden z ciekawych przykładów 
naśladownictwa.

A. W.

ZABYTKI

M E G A L I T Y C Z N E
L U D Ó W  PIE R W O T N Y C H .

(Dokończenie).

VI.

Przed paru dziesiątkami lat nastąpiło po
wtórne dla Europy odkrycie Ameryki. Lecz 
jak  różne ono było od pierwszego.

Dokonane przez Kolumba przed czterema 
wiekami, pociągnęło za sobą wyniszczenie 
ludów amerykańskich i upadek tego narodu, 
dla którego niby wyłącznie tylko Ameryka 
istniała i na własność po odkryciu przy- 

: padła. J a k  młodzik, niemyślący o jutrze, 
marnuje otrzymane bogactwa, niszczy wszy
stko, co bespośrednio nie przynosi mu pie
niędzy i nakoniec sam marnie ginie; tak 
samo hiszpanie — starli z powierzchni zie
mi oryginalną kulturę amerykańską, a sami 
sprowadzonych do Europy bogactw tak 
użyli, że to użycie odjęło im zdolności do 
pracy i wszelkiego postępu i przyprowadzi
ło do upadku zarówno umysłowego, jak  
i ekonomicznego.

Powtórnego odkrycia dokonała nauka. 
Przez to odkrycie przeddziejowa przeszłość 
nowego świata została dla badaczów udo
stępniona; ludy, których istnienia nawet nie 
podejrzywano, dla antropologii wskrzeszo
ne; poziom ogólnój wiedzy wzbogacony 
faktami, prowadzącemi do zupełnego prze
wrotu w przekonaniach, od czego zależy 
lepsza dola ludzi na ziemi.

Przeddziejowa przeszłość Ameryki jest 
tak odległą, jak  i przeddziejowa przeszłość 
Europy. Obejmuje również czwartorzędo
wy okres gieologiczny. Znajdowane w po
kładach czwartorzędowych narzędzia ludz
kie i resztki materyjalne człowieka dowo
dzą tego w sposób niezbity. Nawet udo
wodnione istnienie człowieka czwartorzę
dowego w Ameryce zachęcało do poszuki
wania w niej trzeciorzędowego. Poszuki
wania te ciągle trwają. I  niejedno odkry
cie, jak  następnie się okazywało, błędnie
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wyjaśnione, zdawało się już nieraz, że n a 
prowadza na ślady człowieka trzeciorzędo
wego. I  to powtarza się ciągle.

Analogija pomiędzy przeszłością Amery
ki i Europy sięga jeszcze dalej. Narzędzia 
amerykańskie, pochodzące z epoki czwarto
rzędowej, mają, (en sam wygląd, jaki mają 
odpowiednie im co do czasu narzędzia eu
ropejskie. Najstarsze czaszki amerykań
skie wykazują, że pierwotni mieszkańcy 
Ameryki byli również dolichocefale. C zter
naście czaszek z Lagoa Santa (Brazylija) 
mają wskaźnik długości 72,6. Nawet w nie
których czaszkach amerykańskich można 
dopatrzyć cech zasadniczych, jakie charak
teryzują czaszki europejskie, a mianowicie 
człowieka z Canstadt i Neanderthal. Na- 
koniec również i w Ameryce, j a k  to się 
stało w Europie, pierwotni dolichocefale 
ustępują przed napływającymi już w cza
sach późniejszych brachy cefalami, lub 
się łączą z nimi. A  z połączenia, tego po
wstały rasy mięszane subrachycefalów i me- 
zaticefalów.

Przestrzenie bardzo wielkie obu A m e
ryk  pomagały do coraz większego różni
cowania dwu starych ras amerykańskich. 
Powstały ludy, które ze sobą napozór nie 
mogły mieć nigdy nic wspólnego. Ta oko
liczność wzbudziła liczne spory co do p o 
chodzenia ludności amerykańskiej przed - 
dziejowej. Rozmaitość ras spotkana w cza
sach dziejowych prowadziła do przypusz
czenia rozmaitego i niezależnego od siebie 
powstania tych ras. Autochtonizm narazie 
rozwiązywał wszelkie trudności.

Lecz obecnie nawet i najżarliwsi zwo
lennicy poligenizmu twierdzą, że Am ery
ka, a właściwie obie, nie przedstawiają wa
runków koniecznych dla autochtonicznego 
powstania ludności ') i zgadzają się z mo- 
nogienistami, że ludność Ameryki jest na
pływowa.

Co do brachycefalów pytanie rozwiązane. 
Pochodzić oni mają z Azyi. Napłynęli do 
Ameryki z północy, korzystając ze styka
nia się prawie na północy ze sobą dwu lą
dów: amerykańskiego i azyjatyckiego. Ina-

1J A. Hovelacque e t G. Herve: Precis d ’A nthro- 
pologi^, str. 606.

czój rzecz się ma z dolichocefalami czwar
torzędowymi.

Jednakże, czy warunki ułatwiające przej
ście z Azyi do Ameryki na północy, istnie
jące jeszcze obecnie, w odległej przeszłości 
gieologicznej, nie istniały także w stosunku 
do Europy? Czy Ameryka nie przytykała 
bespośrednio do Europy przez Islandyją 
i wyspy Faroer?

Przypuszczenie takiego połączenia Ame- 
I ryki z Europą rosstrzyga kwestyją pocho

dzenia dolichocefalów amerykańskich '). 
Przybyli oni do Ameryki z Europy, a p rzy
byli w dobie szeleeńskiój, kiedy umieli ty l
ko wyrabiać jedno ostrze kamienne. Z j e 
dnego typu zasadniczego narzędzia kamień- 

j nego rozwijając się, przemysł kamienny w y
dawać mógł tylko zbliżone do siebie typy 
pochodne.

Skoro postawimy na tem tle ogólnem sto
sunków etnograficznych w Ameryce pyta
nie specyjalne, kto wznosił tumulusy ame
rykańskie, sprawa przybiera jeszcze inną 
postać.

Również jak  w Europie budowniczowie 
| tych sztucznych wzgórzy (Mound-Builders) 
j  musieli stanowić ludność osiadłą; jako osie

dli, zajmowali się już hodowlą bydła i rol
nictwem. Tymczasem te sztuczne wzgórza 
znajdują się głównie w krajach, gdzie eu
ropejczycy znaleźli ludność nomadyczną, 
sposobem życia przypominającą odległych 
przodków z epoki czwartorzędowej. Cią
głość przeto rozwoju kulturowego w tych 
krajach została przerwaną. Któż jednakże 
ją  przerwał? Czy przodkowie owych no- 
madycznych indyjan? Czy owi budowni
czowie zostali wytępieni przez przybyszów, 
mnidj uzdolnionych do pracy i rozwoju, czy 
też się przenieśli w inne strony na południe 
i tam, prowadząc dalej swe dzieło, wytwo
rzyli ową cy wilizacyją, którą hiszpanie 
zniszczyli? Na te pytania fakty naukowe 
dotychczas odpowiedzi nie dostarczają.— 
A tymczasem inne, w związku z poprze- 
dniemi będące, dalej się mnożą pytania.

Przedstawiane w sztucznych wzgórzach 
kształty zwierzęce w wielu wypadkach 
przypominają wielkich proboscidów. Fau-

I ') Opus cit., str. 5 7.
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na atoli kopalna amerykańska szczątków 
tych zwierząt nie przechowała wcale. Więc 
gdzie ci budowniczowie znajdowali wzór 
usypywanych przez się wzgórzy? Czy przy
byli z Azyi brachycefale, przechowując 
w tradycyi kształty widzianych przez swych 
przodków w pierwotnój ich ojczyźnie zwie
rząt, ku uczczeniu pamięci swój azyjatyc- 
kiój kolebki nadali np. kształty zupełnie 
prawidłowe mastodonta usypywanemu przez 
siebie w Wisconsin wzgórzu? Czy też 
i w Ameryce pleniły się te zwierzęta, a ty l 
ko wskutek jakichś nieznanych przyczyn 
wyginęły bez śladu? W  każdym razie ta 
okoliczność czasy wznoszenia tych wzgó
rzy cofa w głęboką przeszłość. A  jednakże 
przedmioty znajdowane w tych wzgórzach 
zbliżają te czasy do doby dziejowćj.

I  te poruszone kwestyje muszą pozostać 
nierosstrzygniętemi. Miejmy wszelako na- j  

dzieję, że tylko do czasu.

VII.

W Oceanii, części świata, gdzie ludność 
dotychczas jeszcze dostarcza w sposobie 
życia swojego obrazów z dawno minionój 
dla innych części doby przeddziejowój; 
gdzie mieszkańcy dotychczas używają jesz
cze takich narzędzi, które tylko w głębo
kich pokładach ziemi odnajdują się w sta
raj Europie i nowój Ameryce; w tój części 
świata poszukiwania archeologiczne słusz
nie za bezcelowe poczytywanemi być mogą. 
Niema więc mowy obecnie o człowieku ko
palnym australijskim, lub polinezyjskim, 
gdyż cała ludność w Australii i Polinezyi 
przedstawia się jako  szczątki ludności ko- 
palnój z innćj części świata; niema mowy 
o narzędziach kamiennych, lub kościanych 
pierwotnych ludów oceanijskich, gdyż wszy
stkie narzędzia w Oceanii, używane obec
nie przez jdj mieszkańców, są kamienne, 
lub kościane, więc takie, jakich  używali 
pierwotni mieszkańcy innych części świata.

A  jednakże poszukiwania archeologiczne 
w Oceanii odbywać się powinny; człowiek 
kopalny oceanijski stanąć powinien obok 
europejskiego i amerykańskiego. Istnienie 
zabytków megalitycznych w tój części świa
ta wywołuje konieczność takich poszuki

wań i każe oczekiwać ukazania się czło
wieka kopalnego oceanijskiego.

Powstałe w naszych czasach i obecnie 
jeszcze panujące teoryje o pochodzeniu lu 
dności oceanijskiśj i czasach zaludnienia 
Oceanii, kwestyi, kto rzeźbił i ustawiał po
sągi na Waihu, lub obciosywał i układał 
dla wzniesienia bram monolity na Ton- 
gatabu nie rosstrzygają, a nawet jój nic 
podnoszą.

Czy bowiem za amerykaninem Horatio 
j  Halem i francuzem A. de Quatrefagesem 
j  ludność oceanijską wyprowadzać będziemy 

z wysp malajskich, czy też z Lessonem, za 
pierwotną jój kolebkę poczytywać będzie
my Nowo-Zelandyją, w żadnym wypadku 
ludność, obecnie zamieszkująca Oceaniją, 
wznieść opisanych megalitów nie była ni
gdy w stanie.

Więc wzniosła je  ludność, która poprze
dzała obecną, Pozostałości jój mogły się 
przechować w warstwach ziemi, jak  prze
chowały się w Europie i Ameryce szczątki 
człowieka kopalnego i jego narzędzia. J e 
dno tylko obecnie o tój znikłój z powierz
chni wysp oceanijskich, a jak  dotychczas 
bez śladów na wszystkich, z wyjątkiem dwu, 
powiedzieć możemy, że w rozwoju swym 
kulturalnym podniosła się ona była tak 
wysoko, jak  mieszkańcy Europy zachodniój 
w przededniu doby dziejowój. Wskrzesze
nie w przyszłości przez naukę człowieka 
kopalnego oceanijskiego uzupełni niechy
bnie przewrót dokonany na polu wiedzy 
zjawieniem się człowieka kopalnego euro
pejskiego i amerykańskiego.

Potrzeba tylko poszukiwać.

Przeniesienie z dziedziny historyi na 
grunt antropologii i etnologii pytania, kto 
wznosił zabytki megalityczne, pozostałe po 
ludach pierwotnych, właściwie, jak  widzi- 
my, pytania samego nie rozwiązało. A n a 
wet na tym nowym gruncie z poprzedniego 
powstały nowe i liczne, które również bez 
rozwiązania pozostały.

Pamiętajmy jednakże, że prawidłowe, 
a zwłaszcza na właściwym gruncie, posta
wienie kwestyi, więcój zawsze w nauce ma 
znaczenia, niż jćj pozorne rosstrzygnięcic 
na niewłaściwym. A przytem, „scire se nc-
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scire” nietylko, jak  twierdzi wyrzeczenie 
łacińskie, „magna est scientia”, lecz zarazem 
staje się prawdziwym bodźcem do zdobycia 
wiedzy i, co więcej, nieraz jedynym tego 
zdobycia warunkiem.

1. Radliński.

Towarzystwo Ogrodnicze.

P o s i e d z e n i e  o s i e m n a s t e  K o m i s y  i teoryi 
o g r o d n i c t w a  i n a n k  p r z y r o d n i c z y c h  po-  
m o c n i o z y c h  odbyto się dn ia  17 G rudnia 1891 
rokn, o godzinie 8-ej wieczorem, w lokalu T o
warzystwa, Chmielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Dziekan K. Jarkibw icz, mówił „o kościach 
zwierząt przedpotopowych, znalezionych w jednej 
z jaBkiń Ojcowskich*1. Rospoczął od rysu gieolo- 
gicznego pasma jurajskiego, rosciągającego się 
w południowo-zachodniej stronie Królestwa Pol
skiego, zakreślił dokładne granice pasma ju ra j
skiego, wspomniał o wzgórzach tegoż pasma; nastę
pnie dość obszernie zastanowił się nad działaniem 
wód na wzgórza, mianowicie zaś wapienne; mówił
0 erozyi (wyżłabianiu, w ypłókiwaniu i drążeniu)
1 wytwarzaniu dolin i ważniejszych dolinach oko
lic Ojcowa. Dalej, wyczerpująco wyłożył sposób 
wytwarzania się jask iń  w ew nątrz skał wogóle, 
a w szczególności w skałach wapiennych; przytem 
Sz. prelegient zauważył, że jaskinie Ojcowskie m o
żna podzielić na dwa typy: 1) na jaskinie o wej
ściu wąskiem, mniej lub więcej długiem, poza któ- 
rem leży jaskinia obszerna (jaskinia Łokietka, 
Wierzchowska), które powstały przez działanie 
wód wypływających z w nętrza skały i unoszących 
ze sobą rospuszczone części skały; 2) jaskinie o wej
ściu szerokiem, o sklepieniu zaokrąglonem i zni- 
żającem się stopniowo (jask in ia  Mamnta i  Koziar- 
ka), k tóre utworzone zostały przez działanie wód 
wpływających zzew nątrz do w nętrza skał wapien
nych. Wreszcie mówił prelegient o czasie (okre
sie), w którym  mogły powstać jaskinie Ojcowskie 
oraz o zwierzętach jaskiniowych wogóle.

Następnie przedstaw ił rys historyczny poszuki
wań w jaskiniach Ojcowskich: dłużej zatrzym ał się 
nad badaniam i prowadzonemi przez ś. p. Jana  
Zawiszę (jask. W ierzchowska i Mamutowa) i przez 
p. G. Ossowskiego (jaskinia Wierzchowska) oraz 
nad oczyszczaniem z guana nietoperzowego jask i
ni jerzmanowskiej i nad badaniam i w niej doko- 
nanem i. Na zakończenie swej pogadanki Sz. p re
legient pokazywał wspaniały okaz głowy niedźwie
dzia jaskiniowego (Ursus spelaens), pięknie zacho
wanej, z zębami prawic wszystkiemi; dalej dwie

połówki szczęki dolnej ze wszystkiemi zębami 
(z dwu okazów większych), kości udowe tegoż 
niedźwiedzia i kilka zębów trzonowych; nadto po
łowę lewą szczęki dolnej wilka kopalnego (Canis 
lupus foss.). Okazy te były znalezione w jaskini 
Jerzm anow skiej.

3. P. H ipolit Cybulski pokazywał piękny okaz 
prosa olbrzymiego, Panicum  maximum Jacq. (Pan. 
jum entorum  Pers.), wyhodowanego w cieplarni 
Ogrodu Botanicznego w Warszawie.

Proso olbrzymie odznacza się łodygą wysoką na 
2—3 metrów, liście ma okazałe, o pochewkach po
krytych licznemi, dużemi i kolącemi włoskami, 
blaszkaoh żaś szerokich, podłużnie pofałdowanych 
i podobnych do liści Curculigo. Kwiatostan wiecha 
dość skupiona; pojedyńcze kłoski, opatrzone przy 
nasadzie dwiema długiem i szczecinkami. Jestto  
roślina trw ała. Pochodzi z Ameryki południowej. 
W Afryce jes t hodowana jako  roślina pastewna.

4. P. M. Lande, kand. nauk przyr. mówił „o fau
nie Cladocera okolic W arszawy11. Podał krótką 
charakterystykę grupy Cladocera, wspomniał o tru 
dności przy preparow aniu mniejszych gatunków,
0 różności zdań badaczów we względzie cech ro
dzajowych u Cladocera.

Następnie wyliczył okolice, które w ciągu m :e- 
sięcy letnich 1891 r. badał, wspomniał o obycza
jach  różnych Cladocera, o miejscu ich znajdowa
nia się.

Dalej wykazał, o ile fauna tych drobnych istot 
jes t zbadana w różnych krajach E uropy, jak 
w Szwecyi, Danii, Niemczech, F rancyi, Czechach, 
Rossyi i że w naszym kraju  dotąd nic nie było na 
tem polu zrobione.

Autor znalazł w ciągu lata ubiegłego 44 formy 
następujące:

.1) Sida crystallina O. F . Muller (Nowa Praga, 
Otwock).

2) Daphnella brachyura Lievin (Akwar. Botan. 
Ogr., Prom enada). Daphnella Sp. (?) z Komorowa 
pod Pruszkowem, z zastrzeżeniem podprowadzona 
pod gatunek poprzedni.

3) D aphnia magna Straus (rog. Marymonckie, 
Łazienki, B agatela, Oboźna): ściślejsza analiza oso
bników ze wspomnianych miejscowości pozwoli 
może na dalsze zróżnicowanie.

4) Daphnia pulex de Icer (zbiornik na drodze 
do W ierzbna od szosy Belwed., Łazienki.).

E>) Daphnia longispina Leydig. (Pom arańczarnia, 
Otwock, Pęcice, zbiornik na drodze do W ierzbna)
1 tu  stosuje się uwaga jak  przy D. magna.

6) Simocephalus yetulus O. F . Muller, wszędzie 
b. pospolita.

7) Simocephalus txspinosus Koeh (Nowa Praga, 
Pęcice, Saska Kępa).

8) Simocephalus serrulatus Koch (Nowa Praga, 
K rólikarnia, Saska Kępa).

9) Simocephalus congener Koch (?) (Pruszków, 
łąka obok fabryki Rudzkiego). Dyjagnoza nie
pewna.

10) Scaptoleberis raucronata O. F. Muller z dwie
ma odmianami var. cornuta („fronte cornuta1')
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i var. m ucronata (,.fronte laevi“), wszędzie pos 
polita.

11) C eriodaphnia m egopsS irs  (Nowa Praga, P ro 
menada, Otwock, Pęcice).

12) C eriodaphnia re ticu lata  Ju rin e  (Belweder).
13) Ceriodaphnia laticaudata P. E. Muller (Sielce).
14) Ceriodaphnia ro tunda Straus (Królikarnia, 

Prom enada).
15) Ceriodaphnia echinata Moniez (Prom enada, 

Sielce).
1C) Ceriodaphnia Sp. Nr A (Króli- I g  i i  

karnia, Nowa Praga, Otwock), I c n ^ ►>
17) Ceriodaphnia Sp. N r B (Króli- f ® m-* 3

karnia), } g j | ' a S
18) Ceriodaphnia Sp. N r C (Komo- l 6 £>a ”

rów pod Pruszkowem), JH>’o ^
19) Moina brachiata Ju r in e  (rog. M arym oncka).
20) Moina m icrura Kurz (P rom enada).
21) Moina Sp. (?) (Komorów), forma nieokreślona.
22) Bosmina loD girostus O. F. Muller (Pęcice).
23) Bosmina curyirostris (?) F ischer (P rom ena

da, Otwock, K rólikarnia).

34) Alonella rostrata Kurz (?) Nowa Praga).
35) Graptoleberis tes tud inaria  (Pom arańczarnia, 

Otwock).
36) Pleuroxus aduncus Jurine, b. pospolita.
37) Pleuroxus hastatus Sars (Otwock, Pęcice).
38) Pleuroxus trigonellus O. F . Mflller.
39) Peracan tha truncata  (b. pospolita, zwłasz

cza dużo w Pęcicach).
40) Chydorus sphaericus O. F. Miiller, niezm ier

nie pospolita.
41) Chydorus globosus Baind, bez zanotowania 

stanowisk.
42) Chydorus caelatus Schodler (Bogucin, Kró

likarnia).
4 3 ) Chydorus punctatus Hellich (?) (Sielce, Kró- 

j  likarnia), niezupełnie zgodna z opisem Hellicha.
44) Polyphemu3 pediculus de Geer (Otwock, Pę

cice). Osobniki z obu miejscowości przedstaw iały 
pewne ale nieznaczne różnice.

Na tem  posiedzenie ukończone zostałci.

24) Bosmina Sp. (?), jeden osobnik na Saskiej 
Kępie.

25) M acrothrix laticornis Ju rine  (Prom enada, 
rog. Jerozolimskie, Nowa Praga).

26) Eurycercus lam ellatus O. F. Muller (Otwock, 
Nowa Praga, Saska Kępa).

27) A croperus leucocephalus Koch (Otwock, N o
wa Praga).

28) A croperus angnstatus Sars. Jeden  egzem
plarz z nieokreślonej miejscowości.

29) Alona tenuicaudis Sars (Prom enada, Otwock, 
Sielce, Nowa Praga).

30.) Alona coronata Kurz (rog. Jerozol.). Nie 
wiem czy słusznie Hellich identyfikuje ten  gatu
nek z gatunkiem:

31) Alona lineata F ischer (bez zanotowania sta
nowiska).

32) Alonella excisa Sars (Prom enada, Otwock, 
rog . Jerozol.).

33) Alonella exigua K urz (Nowa Praga, Prom e
nada, Otwock, K rólikarnia, Saska Kępa).

KRÓW KA NAUKOW A.

— tr. Nowa maszyna do lotu p. Gustawa Trouye, 
której m odel przedstaw ił niedawno akadem ii nauk 
w Paryżu, wzbudziła powszechne zajęcie, choćby 
dla samej nowości pomysłu. Przyrząd ten obywa 
się bez balonu, utrzym uje się zaś przy pomocy 
motoru, który  wytwarza znaczną siłę przy bardzo 
m ałym  stosunkowo ciężarze, nie posiada bowiem 
żadnych kół zębatych, wałów, pasów, lub tym  po
dobnych części składowych. P. Trouve zastosował 
tu  m ianowicie zasadę m anom etru m etalicznego, 
którego zgięcie zależy od prężności zaw artej w nim 
pary . M anom etr ten , jak  widzimy na rycinie, jest 
ru rą  zgiętą w postać podkowy, z k tórą  bespośre- 
dnio łączą się dwa skrzydła A i B; gdy więc zgię
cia tej ru ry  ulegają szybkim zmianom, skrzydła 
zostają również szybko wprawiane w ruch w górę 
i ku dołowi. Skrzydła te  nadto posiadają po-
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wierzchnig tak  wygiętą, że zagęszczenie powietrza 
następuje tylko przy ich opuszczaniu, wskutek cze
go cały przyrząd znajduje w powietrzu oparcie. 
Płetwa ogonowa, poruszana drążkiem C, oraz ster 
umieszczony w przedniej czgśui przyrządu, służyć 
m ają do nadaw ania mu żądanego kierunku. Idzio 
wigc tylko o wywoływanie rozm aitych ciśnień we
w nątrz ruchomej ru ry  m anom etrycznej, a cel ten  
osięgnąć zamierza wynalasca przez sprowadzanie 
w niej w oznaczonych odstgpach czasu wybuchów 
gazu piorunującego, potrzebny zaś do tego wodór 
w stanie zgęszczonym zawierać ma przyrząd w od
powiednim zbiorniku. W  modelu, który był p rzed
stawiony akadem ii, zbiornik tak i zastąpiony jest 
przez kamerę rewolwerową D z dw unastu nabo
jam i prochowemi, które autom atycznie kolejno je 
dne po drugich w ybuchają, a gazy ze spalenia 
ich pochodzące przez wskazaną na rycinie ru rę  
o grubych ścianach przechodzą do m anom etru. 
Przy takiem urządzeniu model, o którym mowa, 
ważący 3>/2 przelatuje w kierunku pionowym 
75 do 80 metrów, a po dwunastem  i ostatniem  
uderzeniu skrzydeł, zwolna opuszcza się na zie
mię. W ątpliwą, oczywiście, bardzo je s t rzeczą> 
czy przyrząd ten  zdoła rozw iązać niedościgłe do
tąd  zadanie lotu po powietrzu, sam jednak  motor 
może się do innych celów przydatnym  w tech 
nice okaże. (Comptes rendus).

— ao. Nowy sposób fabrykacyi szkła optycznego
polega na wprowadzaniu do kompozycyi szklanej 
pewnych ilości fosforu i chloru, substancyj, które 
dotychczas nie były w tym  celu zastosowywane. 
Otrzymane w ten  sposób szkło posiada w najw yż
szym stopniu własności, wymagane przez optyków, 
mikroskopistów i astronomów; bezwarunkowa p rze
zroczystość, znaczna tw ardość i zdolność do pole
rowania się rob ią  to szkło arcyprzydatnem  do wy
robu zupełnie achrom atycznych soczewek i m ikro
skopów, dających olbrzymie powiększenie, przy 
którem  można rozróżniać do '/soooooo mm Jestto  
siła powiększenia 500 razy wigksza od tej, jaką 
posiadały dotychczasowe mikroskopy, które daw a
ły możność rozróżniania najwyżej '/ioooo mm- (Ri- 
vista di A rtiglieria e Genio).

— wlk. Żywotność nasion. Wigksza czgść na
sion trao.i już po 3—4 latach zdolność kiełkowa
nia; przytem okazuje się, że nie wszystkie nasio
na tego samego gatunku rów nie prędko tracą tę 
zdolność; niektóre zachowują ją  do 10 lub nawet 
12 lat. De Yries otrzym ał w zimie 1871—2 roku 
nasiona 80 gatunków, k tóre przypadkowo nie zo
stały użyte i przechowywały się w suchem m iej
scu w ciągu 17 lat. W Kwietniu 1888 r. połowg 
nasion każdego gatunku wysiano dla sprawdzenia 
ich żywotności. Ze wszystkich wysianych wyrosły 
tylko 4 nasiona N icandra physaloides i jedno Ero- 
dium  Cyconium. Dwie roślinki N icandra były 
bardzo słabe, dwie inne zupełnie zdrowe i dały 
owoce. Owoce te  były posiane następnego roku 
wraz z innem i nasionam i tej samej rośliny, otrzy- 
manemi z różnych miejscowości E uropy. Poka

zało się przytem , że owoce te rozwijały się n ie 
równie powolniej niż te, które z rokrocznie wy
siewanych nasion otrzymano. Czas spoczynku 
nasion zdaje się wpływać na prędkość ich roz
woju. (Naturwis. Rundschau. 169], N r 35).

ROZMAITOŚCI.

— aw. Skorupiaki wiosłonogie (Copepoda) jako po- 
i karm człowieka. W ostatnich latach niejednokro

tnie zwracano uwagę na spożywczą ważność sko- 
| rupiaków  wiosłonogich, występujących ogromnemi 
j tłum am i w morzach, zdaje się jednak, że dopiero 

w Lipcu r. b. stanowczej próby dokonał p. W. A.
| H erdm an. Oczekując koło Nordkapu na ukazanie 

się słońca o północy, przy bardzo powolnym ru 
chu postępowym okrętu przez 20 m inut ciągniono 

j  siatkę pomigdzy tłum am i rzeczonych skorupiaków, 
k tóre  należały do wielkiego, czerwonego gatunku 

| Calanus finmarchicus i zebrano ich trzy  łyżki sto- 
J  łowe. Po przemyciu skorupiaków  na delikatnym 

durszlaku gotowano je  przez kilka m inut z m a
słem, solą i pieprzem, wyłożono na półmisek i po- 

j  kryto rostopionem masłem , a następnie umiesz
czono w lodzie, aby ostygły i stężały. Następnego 
rana  spożyto je  z cienkiemi krajankam i chleba 
posmarowanego masłem i przekonano się o dosko
nałym  ich smaku, podobnym  do smaku homara. 
Tym sposobem połów dokonany w ciągu 20 minut 
rozdzielono na osiem ojób, a z chlebem, lub su
charam i prawdopodobnie wystarczyłby na poży
wny posiłek jednego człowieka. (N aturę Nr 1134).

Nekrologija.

C ! io v a u i i i  C a s e l l i ,  mnich, wynatasca g łoś
nego w swoim czasie (1856 r.) pantelegrafu, o któ
rym  myślano, że wyruguje z użycia zwykły tele
graf, zmarł we Florencyi po 76 latach życia. Przy
rząd przez niego wynaleziony ma dziś tylko zna
czenie muzealne; to samo dotyczy m otoru elek
trycznego, który  wykonał w 1865 roku kosztem 
Napoleona III.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. Wł. R. w Lipsku. O szkole dublaóskiej ża
dnych podobnych wieści nie otrzym aliśm y. Ogło
szenie konkursu było przysłane przez zarząd. 
Po bliższe szczegóły raczy Sz. Pan zwrócić się 
bespośrednio.
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B u l e t y n  m. e t e o r o 1 o er i c z n 3r
za f > dzii-ń od 16  do 22  Grudnia 1891 r.

Cze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

<o
*3

• Barom etr 
700 mm -j- Tem peratura w st. C.

U'00
Kierunek w iatiu

Suma
opaduG 7 r. 1 p. 9 w 7 r. 1 r- 9 w. Najw. Najn. £ .

16 Ś. 44,9 42,9 40,8 0,0 1.9 0,0 2,0 - 0 ,6 90 W N3,WS4 E S3 1,2
17 C 45,9 48,8 52,1 —4,2 -2 ,1 —5,8 0,0 —5,8 89 N*,N»,WN* 0,5
18 P. 54,4 55,6 59,2 —4,2 -4 ,3 - 6 .4 —4.0 - 6 ,4 98 W 5,N E5,N E4 0,2
19 S. 62,7 63,2 65,1 —8,2 - 7 ,8 - 9 ,2 - 6 ,4 -9 ,2 88 N5,NE3»EN5 0,1
20 N. 66,7 67,7 69,7 -11,6 -12,4 -12.7 - 9 ,2 -14 3 94 N I2,EN3.E N 1 0.0
21 P. 68,4 66,6 64,9 -11,8 - 7 ,6 -5 ,1 —5,1 -13,1 95 w»,ws«,w» 0,0
22 W. 61,8 61,0 61,0 - 4 ,8 -3 ,8 - 1 ,8 - 1 ,8 - 5 ,7 98 W 7, W5, W4 0,3

Śred nia 58,3
---

93 2,3

Uwagi .

R śn , pop. śn., w. d. i śa. 
Popoł. śnie?
Kra pi. naWiś. c. dz. dr. śn. 
W n. i cały dz. dr. śn. 
Rano wich.
Pochmurno 
Wiecz. mgła i szron

UWAGI. K ierunek w iatru dany je s t dla 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.

PAMIĘTNIK FIZYJOCRAFICZNY
T O M  X I ZA  R O K  1891.

Znajduje się pod prasą i wyjdzie w pierwszych dniach Stycznia 1892 roku.

Treścią., rozmiarami i ilustracyjami nowy ten tom odpowiadać będzie dziesięciu tomom 
poprzednim. Prenum eratę (5 rb. w Warszawie, 5 rb. 50 kop. z przesyłką) składać 

można w lokalu redakcyi, Krakowskie Przedmieście Nr G6.

Nabywający wprost w redakcyi 10 tomów poprzednich, zamiast ceny księgarskiej 75 rb.
płacą tylko 30 rubli.

Prenumeratorowie tomu XI-go, chcący skompletować wydawnictwo, za brakujące im tomy
poprzednie płacą po 3 ruble.

T R E Ś Ć .  W yprawy do Azyi środkowej, przez W. \Yr. — O p chodzeniu gwiazd spadających i aero- 
litów, napisał S. K. — Przykład naśladownictwa pomiędzy owadami, przez A. W. — Zabytki megality
czne ludów pierwotnych, napisał I. Radliński. — Towarzystwo ogrodnicze. — K ronika naukowa. — 

Rozmaitości. — Nekrologija. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

^ 03bojcho UcHsypoio. BapuiaBa, 11 /JcitaSpa 1891 r. Druk E n r la  Skiwskiego. W arszawa. Chmielna, JVs 26.


