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Zdolnościami i wiedzą górował nad wieloma, miłością nau 
ki i wytrwałością w pracy dla wszystkich był przykładem, gorli
wością w szerzeniu oświaty w pierwszym stał szeregu.

Jako  badacz, nauczyciel i pisarz położył niespożyte zasługi: 
świat naukowy zna i poważa jego imię, uczniowie, prócz umiejęt
ności, dziedziczą jego zapał i cześć dla nauki, piśmiennictwo na
sze liczne i piękne po nim posiada pamiątki.

Niezłomna prawość charakteru ichętr.a gotowość w sprawach 
ogólnych stawiają go w rzędzie najlepszych naszych ludzi.

Cześć i spokój jego pamięci.



322

BAD A N I A  M I K R O S K O P O W E

S K A Ł  I M IN E R A Ł Ó W .

II. Metody mikrochemiczne.

Treść: W ypalanie szlifów. W ytraw ianie kwasa
mi. Barw ienie przekrojów  nadtraw ionych. Meto
da m ikrochem iczną B oiickyego. Reakcyje mikro- 
chemiczne na m inerały Lem berga. Znaczenie tychże.

Jakkolwiek metody optyczne, wymienio
ne w pierwszćj części ar tyku łu  niniejszego, 
wystarczają, wogóle do ścisłego odróżniania 
gatunków mineralnych, zdarzają się jednak, 
nieliczne wprawdzie, wypadki, w których 
zmuszeni jesteśmy uciekać się do innych 
metod badania, gdyż w razach tych metody 
optyczne nie dają stanowczych odpowiedzi. 
Istnieją naprzykład minerały o bardzo po
dobnych postaciach krystalograficznych 
(zwłaszcza na przekrojach, które tu  ciągle 
mieć będziemy na myśli) i o tyle zbliżo
nych, lubo nie identycznych, własnościach 
optycznych, że określenie ich pod mikro
skopem nastręcza niemałe trudności, lub 
zgoła jest niemożliwe. Niekiedy znowu mi
nerały skądinąd odrębne i w zwykłych 
swych charakterach łatwe do rospoznawa- 
nia wskutek szczególnych warunków  pow
stawania nabierają cech, odróżnienie ich 
wielće utrudniających. Metody mikroche
miczne, któremi się obecnie zajmiemy, sta
nowią w wypadkach wymienionych skute
czną pomoc, do którój zawsze udawać się 
należy, skoro określenie m inerału  optyczne 
zostawia najmniejszy choćby cień wątpli
wości. W  dziejach petrografii zapisane są 
fakty, świadczące o konieczności stosowania 
obu metod jednocześnie. T ak  np. przez 
długi czas odróżniano osobną grupę skał 
t. zw. „cieszynitów” na tćj zasadzie, że prócz 
plagioklazów, augitu  i amfibolu, zawierają 
w składzie swym jeszcze nefelin. T en  osta
tni widziało w cieszynitach bardzo wielu 
badaczów skał pomienionych; gdy jednak
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Rohrbach zastosował do mniemanego nefe- 
linu reakcyją mikrochemiczną. okazało się, 
że jest on poprostu apatytem. Po tem od
kryciu wyróżnianie cieszynitów z rodziny 
diabazów utraciło wszelką podstawę. Inny 
znowu uczony wziął kwarc za sanidyn, 
choć oba te minerały z łatwością dadzą się 
odróżnić mikrochemicznie. Wogóle wyra
zić należy życzenie, aby metody mikroche
miczne, obecnie jeszcze pomacoszemu przez 
wielu mineralogów traktowane, znalazły 
jaknajogólniejsze zastosowanie i były uży
wane na równi z optycznemi. Zgodność 
wyników badań, przeprowadzonych przy 
pomocy obu metod, stwierdza dokładność 
tych metod, a wynikom nadaje godność nie
wzruszonych prawd naukowych.

Najprostszą metodą mikrochemiczną jest 
wypalanie czyli żarzenie szlifu. Operacyja 
ta może być stosowana w kilku wypadkach. 
Minerały zawierające w składzie swym wo
dę (bądź konstytucyjną, bądź też krystali- 
zacyjną) podczas wypalania szlifa tracąc tę 
ostatnią, z przezroczystych stają się mętne- 
mi, nieprzepuszczającemi światła, przez co 
łatwo mogą być odróżnione od bezwodnych. 
Tą drogą wykrywamy zwykle krzemiany 
wodne, t. zw. zeolity, chloryty i in. Zwę
glone resztki organiczne częstokroć w ska
łach osadowych obecne, przez wypalanie 
szlifa nikną, spalając się na dwutlenek wę
gla i wodę. W  ten sposób odróżniamy czą
steczki węgla od minerałów również czar
nych i nieprzezroczystych, ja k  magnetyt, 
ilmenit i in.

Nasz zwykły krzemień szary po przepa
leniu staje się białym, gdyż zabarwienie 
jego pochodzi od zawartych w nim substan- 
cyj organicznych. M inerały, do składu k tó
rych wchodzi żelazo tlenkowe, przez żarze
nie nabierają barw ciemnych, ja k  augit, 
amfibol, oliwin i in. Zmiana barwy zależy 
od przejścia żelaza tlenkowego w tlenniko- 
wTe. Zupełnie odwrotna reakcyja, a m iano
wicie odtlenienie, odbywa się przy wypa
laniu minerałów należących do grupy soda- 
litu, a mianowicie hajuinu i nozeanu. M i
nerały te, zwykle bezbarwne, żarzone w at
mosferze siarki barwią się na niebiesko, 
prawdopodobnie wskutek odtleniania się 
zawartych w nich siarczanów na siarki.

Zanim szlif poddamy wypalaniu, musimy
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go wpierw zdjąć ze szkiełka przedmiotowe
go, ogrzewając zlekka cały preparat; balsam 
przylegający do płytki rospuszczamy w spi
rytusie i w tym stanie kładziemy ją  do ty- 
gielka platynowego, w jakim  się zwykle 
wypalanie odbywa. Po dokonaniu opera- 
cyi szlif przytwierdzamy znanym sposobem 
do szkiełka przedmiotowego w celu przyj
rzenia się zaszłym w nim zmianom.

Wytrawianie preparatu kwasami jes t  ró
wnie prostą i nader ważną operacyją w ba
daniach mikro-mineralogicznych. Wymaga 
ona podwójnej ostrożności: zabespieczenia 
szkła (systemu) mikroskopowego od działa
nia pary kwasu oraz ostrożnego oczyszcze
nia górnej powierzchni szlifu z balsamu ka
nadyjskiego. Co się tyczy systemu, to naj
zupełniej ochronimy go od możliwego uszko
dzenia, przylepiając doń gliceryną kawałek 
cienkiego szkiełka. W razie, gdy kwasem 
działającym jest  fluorowodór, trzeba jeszcze 
cały preparat, prócz miejsca przeznaczone
go do trawienia, oblać cienką warstewką 
rostopionego laku, lub pokryć blaszką pla
tynową, zaopatrzoną w dziurkę, aby w ten 
sposób zabespieczyć inne części szlifu 
i szkiełko przedmiotowe od działania tój 
zjadliwój substancyi.

Metoda ta daje bardzo prosty sposób od
różniania takich węglanów, jak  kalcyt (wę
glan wapnia), syderyt (węglan żelaza), do
lomit (węglan wapnia i magnezu), magnezyt 
(węglan magnezu) i polega na różnorodnem 
zachowywaniu się minerałów wymienionych 
względem kwasu octowego oraz kwasu sol
nego zimnego i gorącego. Kwas octowy 
działa tylko na kalcyt wydzielając zeń dwu
tlenek węgla; zimny kwas solny, prócz kal- 
cytu, roskłada jeszcze syderyt; tenże kwas 
w stanie gorącym oddziaływa w podobnyż 
sposób na dolomit i magnezyt.

Traktując preparat, zawierający przekro
je  wszystkich tych węglanów, kwasami wy- 
mienionemi, jesteśmy w stanie odróżnić ka l
cyt od syderytu i dolomitu, co na drodze 
optycznej jes t  prawie niemożliwem.

Magnetyt (tlenotlennik żelaza), minerał 
nadzwyczaj obficie rospowszechniony w ska
łach wybuchowych (zwłaszcza bazaltach, 
melafirach i t. p.), jako  rospuszczalny 
w kwasie solnym, łatwo może być odróżnio

ny od innych nieprzezroczystych i w kw a
sie tym nierospuszczalnych minerałów, jak  
np. od ilmenitu i węgla.

Szczególnie ważne i rozległe zastosowa
nie ma metoda trawienia przy badaniu krze
mianów, minerałów, najbardziej rospowsze- 
chnionych w skorupie ziemskiej. W  wy
padku tym stosujemy zwykle kwas solny 
i fluorowodorny, które wydzielają na po
wierzchni krzemianów galaretowate osady. 
Reakcyja ta sama przez się nie jest widocz
ną, wskutek przezroczystości osadu; jeżeli 
jednak, korzystając z własności wsiąkania 
barwników w galarety, zabarwimy karm i
nem lub fuksyną przekroje nadtrawione, to 
otrzymamy nadzwyczaj dokładny i k on
kretny obraz rozmieszczenia danego mine
rału w szlifie. Używając tój świetnej m e
tody, w najbardziój zbitych bazaltach, tra- 
chitach, nefelinitach i t. d. możemy z wszel
ką ścisłością wykryć obecność oliwinu, ne- 
felinu, sodalitu, melinitu i t. d., traktując 
cały szlif kwasem solnym. Po kilku m inu
tach spłukujemy ostrożnie nadmiar kwasu 
wodą i wprowadzamy na powierzchnię szli
fu kroplę barwnika, a po następnych kilku 
minutach oddalamy nadmiar tegoż. W y li
czone wyżej minerały ( jako  rospuszczalne 
w kwasie solnym) barwią się na czerwono, 
gdy naprz. feldspaty pozostają nietknięte. 
W  niektórych granitach i liparytach tru- 
dnem bywTa odróżnienie kwarcu od ortokla- 
zu resp. sanidynu. Ale wystarcza p repa
ra t  (z zachowaniem przytoczonych wyżej 
ostrożności), zmoczyć kwasem fluorowodo
rowym i zabarwić, aby trudność tę z wiel- 
kiem powodzeniem usunąć. Fluorowodór 
nadgryza szybko ortoklaz, nienaruszając 
ziarn kwarcu; stąd przekroje ortoklazu bar
wią się, różniąc się tem kontrastowo od 
niezabarwionych i przezroczystych prze
krojów kwarcowych.

Chcąc zbadać dany przekrój szczegóło
wiej pod względem chemicznym, musimy' 
przeprowadzić nad nim analizę jakościową. 
Rzecz prosta, że, ze względu na trudność 
operowania pod mikroskopem, staramy się 
wykryć w danym minerale jeden tylko, 
lecz najbardziej dlań charakterystyczny 
pierwiastek. W  tym celu wytrawiamy zaj
mujący nas przekrój odpowiednim kwasem 
i z otrzymanego rostworu strącamy ów



pierwiastek w postaci osadu o pewnych 
stałych i temu tylko pierwiastkowi właści
wych cechach. Przypuśćmy, żeśmy w j a 
kiejś skale drogą optyczną wykryli p rze
krój apatytu. A  priori wiemy, że minerał 
ten rospuszcza się łatwo w kwasach i jest 
fosforanem wapnia (z pewną domięszką 
chlorku lub fluorku wapnia); jeżeli zatem 
zmoczymy jego przekrój kroplą kwasu azot- 
nego i, dodając drugą kroplę inolibdenianu 
amonu, otrzymamy na powierzchni p rze 
kroju osad żółty w postaci drobniutkich 
kryształków, t. j. reakcyją najbardziej cha
rakterystyczną dla soli fosforowych, naten
czas już bez najmniejszej wątpliwości przy
jąć  musimy określenie optyczne za odpo
wiadające rzeczywistości. Podobnież nale
żałoby postąpić, gdybyśmy chcieli mikro- 
chemicznie stwierdzić obecność wolastonitu 
(krzemian wapnia) w preparacie; musieli
byśmy traktować przekrój kwasem solnym 
i do rostworu dodać kropelkę kwasu siai- 
czanego, po pewnym czasie ten ostatni s trą 
ciłby z rostworu siarczan wapnia w postaci 
drobnych bardzo charakterystycznych k ry 
ształków gipsu.

Istnieją dwie metody analizy mikroche- 
micznćj krzemianów: Borickyego i Behren- 
sa. Metoda Borickyego polega na trak tow a
niu  krzemianu (na przekroju, lub w prosz
ku) kwasem fluokrzemowodornym; podczas 
wysychania otrzymanego rostw oru  tworzą 
się sole (t. zw. fluorokrzemiany) o posta
ciach nader charakterystycznych dla róż
nych zasad; z kształtów więc osadzonych 
kryształków wnosimy o pierw iastku (me
talu), jak i  z kwasem fluokrzemowodornym 
utworzył ten lub ów związek. Co zaś do 
metody Behrensa, to ograniczę się tu tylko 
uwagą, że nie może być używaną przy stu- 
dyjach ściśle mikroskopowych, albowiem 
wymaga uprzedniego sproszkowania m ine
ra łu  i oddzielenia go ( jeś li  jes t  składnikiem 
skały) od innych.

Reakcyje mikrochemiczne na minerały 
jak o  na pewne określone związki chemicz
ne (t. j .  reakcyje w ścisłem słowa tego zna
czeniu) mało są dotychczas zbadane. P rzy  
pomocy tych  czynności, jakieśmy tylkoco 
rospatrzyli, możemy wykryć w danym mi
nerale ten lub ów pierwiastek; dążenie j e 
dnak mineralogii w tym względzie jes t  da-
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leko ważniejsze, a mianowicie wykrycie re- 
akcyi, któreby określały dany minerał wy
łącznie tylko jako ten a nie inny, któreby 
były właściwością jednego tylko minerału. 
Jakkolwiek dalecy jesteśmy od urzeczywi
stnienia tój dążności (którćj zupełne wyko
nanie pozostaje w ścisłym związku z roz
wojem i postępami chemii), tem niemniej 
jednak usiłowania w tym względzie wydały 
już świetne, choć nieliczne owoce. Mam tu 
na myśli poszukiwania profesora Lemberga 
z Dorpatu w tym kierunku czynione; tych 
rezultatem jest kilka prawdziwych reakcyj 
mikrochemicznych na minerały, które ze 
względu na ich prostotę i dokładność na
zwać należy klasycznemi.

W  celu zapoznania czytelnika z metoda
mi Lemberga, pozwolę sobie na przytocze
nie kilku najważniejszych z nich, co jedno
cześnie ułatwi utworzenie pojęcia o tem, 
jakiemi winny być reakcyje mikrochemicz
ne na minerały.

Najdawniejszą i powszechnie znaną jest 
reakcyja na b rucy t(w odan  magnezu), zda
rzający się dość obficie w niektórych wa
pieniach, jak  np. w t. z w. predacycie w T y 
rolu, na U ra lu  i t. d. Szlif (lub proszek) 
predacytu ogrzewa Lemberg zwolna, dopó
ki wodan magnezu nie zmieni się w tlenek; 
następnie traktuje cały szlif rostworem azo
tanu srebra, z którego tlenek magnezu s trą 
ca brunatny lub czarny osad tlenku si’ebra, 
pokrywający cienką warstwą przekroje 
brucytu. W apień pozostaje zupełnie nie
zmieniony i przezroczysty.

Nader ważną reakcyją ogłosił Lemberg 
przed kilku laty na odróżnianie kalcytu od 
dolomitu. W  przedmiocie tym napisano 
całą literaturę pełną sprzeczności a nawet 
niedorzeczności. Reakcyja polega na tem, 
że węglan wapnia (kalcyt) strąca z rostwo
ru chlorku glinu wodan tegoż daleko p rę 
dzej, niż dolomit (węglan wapnia i magne
zu). Jeżeli zatem szlif (lub proszek), za 
wierający przekroje dolomitu i kalcytu, 
zmoczymy obojętnym rostworem chlorku 
glinu, to kalcyt już w ciągu k ilku (2—5) 
minut pokryw a się warstwą wodanu glinu, 
gdy działanie dolomitu staje się widocz- 
nem dopiero po godzinie (lub później). G a 
laretowaty osad glinu zabarwiamy lcarmi-
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nem (lub fuksyną; Lemberg używa esencyi 
kampeszowój) i otrzymujemy mozaikę, zło
żoną. z czerwonych przekrojów kalcytu 
i przezroczystych—dolomitu.

W  r. 1890 Lemberg ogłosił w czasopiśmie 
towarzystwa gieologicznego niemieckiego 
cały szereg reakcyj równic dowcipnie jak  
głęboko pomyślanych. Oto kilka z nich, 
Sodalit jes t  to krzemian sodu i glinu 
(Na2Al2Si20 8) połączony chemicznie z chloi-- 
kiem sodu. M inerał ten należy do składu 
syenitów siedmiogrodzkich, trachitów Ischii 
i t. d. Dla łatwego a zarazem dokładnego 
wykrycia sodalitu w zbitych zwłaszcza tra- 
chitach, Lemberg podaje następującą reak
cyj:}. Szlif traktuje  się azotanem srebra, 
zawierającym swobodny kwas azotny; ten 
ostatni rospuszcza sodalit; jednocześnie azo
tan srebra osadza na jego powierzchni chlo
rek srebra, tamujący dalsze działanie kwa
su. Tym sposobem przekroje sodalitu po
krywają się cienką warstewką chlorku sre
bra na podobieństwo płytek fotograficznych. 
Dalszy przebieg reakcyi jest w rzeczy sa- 
mój niczem innem, jak  procesem negatyw
nym, dowcipnie zastosowanym przez Lem- 
berga w danym wypadku. Szlif wystawia 
się na światło, następnie działa się nań ros- 
tworem pyrogalolu (wywoływanie obrazu) 
i t. d. W  rezultacie na przekrojach soda
litu otrzymujemy czarne warstewki tlen
ku srebra, doskonale wykazującego naj
drobniejsze nawet kryształki i ziarna tego 
minerału.

W  pewnych bazaltach i lawach Wezu- 
wijusza zdarzają się minerały, których skład 
chemiczny tem się tylko różni od sodalitu, 
że zamiast chlorku sodu zawierają w czą
steczce swój siarczan sodu lub wapnia; mi
nerały te są to nozean i hajuin. Reakcyja 
Lem berga zasadza się na działaniu alkoho
lowego rostworu azotanu ołowiu i kwasu 
azotnego. Mięszanina nadgryza hajuin i no
zean i osadza na ich powierzchni biały siar
czan ołowiu, który zmienimy w czarny sia
rek, wprowadzając na szlif kroplę siarku 
sodu.

Łatwość, z ja k ą  niektóre krzemiany wo
dne (np. chabazyt) wstępują w podwójną 
wymianę z azotanami talu i srebra, spożyt
kował również Lemberg w celu ich szyb
kiego odróżniania. Przez zastąpienie wa

pnia chabazytu talem (resp. srebrem), otrzy
mujemy chabazyt talowy (resp. srebrny). 
Te ostatnie pod wpływem siarku amonu 
wydzielają barwny osad, czem zdradzają 
obecność swą w najmniejszych nawet dro
binkach.

Przytoczone przykłady wystarczą, sądzę, 
do wyrobienia pojęcia o reakcyjach mikro- 
cheinicznych wogóle i o metodach Lember
ga w szczególności. Są one dziełem czy
stej indukcyi, sumiennych i wszechstron
nych studyjów nad własnościami chemicz- 
nemi minerałów, jako stałych i określonych 
związków. A ta mianowicie część minera
logii leży zupełnym odłogiem: o budowie 
i konstytucyi chemicznój całych wielkich 
grup  mineralnych, jak  krzemiany, nic pew
nego dotąd nie wiemy. Kilka zaledwie 
oderwanych faktów zawdzięczamy w tym 
względzie nieustannym poszukiwaniom prof. 
Lemberga i ucznia jego p. Thugutta. Nic 
też dziwnego, że dla ogromnój większości 
minerałów (choćby tylko skalnych) nie zna
my wcale reakcyj charakterystycznych, któ- 
reby pozwoliły odróżniać je  pod mikrosko
pem. Tylko wielostronne studyja minera- 
logiczno-chemiczne doprowadzą nas zcza- 
sem do wykrycia takich reakcyj na wszyst
kie minerały. Świetne to będą czasy dla 
petrografii: posiadanie dwu zupełnie odręb
nych i samodzielnych metod (optycznej i mi- 
krochemicznćj) postawi ją  w rzędzie nauk 
najbogatszych pod tym względem, a jćj 
określeniom i twierdzeniom nada ścisłość 
matematyczną. Oby czasy te przyszły jak- 
najprędzćj.

J . Morozewicz.

Op i s

P R O W 1N C Y I P E R U  W IJ A Ń SK IE J

MAYNAS.

(Ciąg dalszy).

Ledwie opuszczamy wąwóz Mashuyacu 
z takim trudem przebyty, gdy oto spotkać 
się musimy z wpadającym do poprzodniego
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strumieniem Ciubdziuyacu '). Niewielki i  

ten strumień przebywamy dość łatwo (?) 
dziewięć razy na przestrzeni jednój do pół
torej wiorsty. Przebywszy go, znów piąć 
się musimy ku górze, to znowu spuszczać 
się po prostych ścianach aż w końcu p rz y 
bywa do wodospadu Puma-yacu, posiada
jącego strasznę sławę w całem niemal Peru. 
Trudno jest uwierzyć nawet, że droga k ró 
lewska (Camino real) ja k  ją. peruwijanie 
nazywają, szlak pierwszorzędny, który daje 
życie całemu departamentowi, posiadać mo
że przejście tak niebespieczne, gdy z łatwo
ścią przerzucony most, a choćby tylko p ro 
sta lina, za którą podróżny ująłby się jedną 
ręką, zapobiedzby mogły licznym k a tas tro 
fom, jakie w tem fatalnem miejscu wyda
rzały się zawsze i nadal wydarzać będą. 
Dowodzi to wielkiego niedbalstwa władz 
miejscowych a jeszcze większego mieszkań
ców, którzy we własnym interesie i bardzo 
małym kosztem mogliby zabespieczyć to fa
talne miejsce, gdzie podróżny przechodzić 
musi potężny wodospad po samćj jego k ra 
wędzi. Posłuchajcie tylko.

Znaczny strumień Puma-yacu płynie ło
żyskiem z jednćj masy skalistej. Skała 
ta utworzona jest naprzemiany z warstw 
stwardniałej gliny i piaskowca, pochylo
nych mniój więcej pod 45°. Glina, jako 
miększa, uległa rozmyciu przez wodę, gdy 
twardszy piaskowiec oparł się niszczącemu 
żywiołowi, skąd powstał cały szereg głębo
kich basenów (gdzie dawniej była glina) 
i sterczących grzbietów twardego piasko
wca.

W  miejscu, gdzie strumień przebyć musi
my, Pumayacu tworzy wodospad na jakie 
8 metrów wysoki, pod którym  spadająca 
woda wyżłobiła w miękkiej glinie głęboki 
bardzo basen. Basen ten ku stronie prze
ciwnej od wodospadu podnosi się szeregiem 
stopni utworzonych z nierozmytego pias
kowca, a przez ostatni z tych schodów prze
lewa się woda strumienia. Od tej kraw ę
dzi woda spada po płaszczyźnie pochyłej

')  Pierwszy w yraz (ciubdziu), oznaczający m ło
dą kukurydzę, piszę polską pisownią tak, ja k  go 
indyjanie  w ym aw iają R aim ondi pisze Chuellu- 
yacu dla b raku odpow iednich głosek do w yrażenia 
dźwięków ć j  dż.

pod 45°. Płaszczyzna ta, utworzona z j e 
dnolitej masy piaskowca i równa jak  stół, 
posiada 50 metrów długości i kończy się 
głębokim basenem, od którego strumień za
kręca prawie pod kątem prostym.

Podróżny zmuszony jest przebyć s t ru 
mień po krawędzi, dzielącej górny basen od 
równi pochyłej. Krawędź ta, szeroka może 
na stopę, a woda na niej chociaż kolan nie 
dochodzi, rwie jednak z taką silą, że ledwie 
na nogach utrzymać się możemy. Pom y
śleć, że tylko parę cali dzieli nas od śmierci 
niechybnej: jeden krok fałszywy, najm niej
szy zawrót głowy, a zlecimy po tej równi 
pochyłej długiej na 50 metrów, aby tam 
w dole znaleść śmierć wśród wirów głębo
kiego basenu, z którego żadna siła ludzka 
wyratować nas nie może. Ryk wodospadu, 
przepaść ziejąca pod naszemi stopami, pod
noszą grozę położenia, ludzie najsilniej
szych nawet nerwów przebywają miejsce to 
z wielkiem namaszczeniem, słabsi, ulegają
cy zawrotom głowy, przenosić się każą 
wprawnym do tego indyjanom. Dość jest 
wszelako, aby strumień na kilka cali wez
brał, a już najwpi^awniejszy krajowiec prze
być go nie może, gdyż prąd wtedy tak jest 
silny, że podrywa nogi przechodniowi, po
ciągając go w przepaść. I  tu jak  w Mashu- 
yacu czekać trzeba nieraz kilka dni, aby 
woda opadła i przejście stało się możliwem. 
W przewidywaniu tego wybudowano po 
obu stronach strumienia „los tambos” aby 
ochronić podróżnych od deszczu, gdy ci 
zmuszeni bywają do dłuższego postoju.

Ledwieśmy przebyli niebespieczny bród 
Pumayacu, piąć się znów musimy po ścieżce 
podobnej raczój do wyschłego skalistego 
łożyska strumienia. Wzniósłszy się na 1000 
stóp ponad Pumayacu, dostajemy się na 
szczyt tego grzbietu, zwany Icutu, skąd nas 
czeka osławiony spadek Escalera. Trudno 
jes t  sobie wybrazić nawet tę stromą ścieży
nę, po którój nie schodzimy, lecz spuszcza
my się raczój, chwytając korzeni drzew, 
aby się od upadku uchronić. Na tym to 
spadku istniała na kilka jeszcze lat przed 
moją podróżą sławna drabina (Escalera), od 
którój otrzymał nazwę cały spadek i s t ru 
mień płynący dnem tego urwistego wąwo- 

I zu. Niemogąc ominąć prostopadłej, wyso- 
1 kiej na jakie cztery piętra^skały,'zbudowano
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w tem miejscu olbrzymią drabinę, poktórój 
nietylko podróżni, lecz i tragarze, niosący 
towar, zmuszeni byli piąć się pod górę z na
rażeniem życia swego. T rudno  pojąć na
wet, ja k  ci biedacy, niosący często ładunek 
blisko stufuntowy, mogli się piąć po tój 
drabinie, gdzie jeden krok fałszywy, lub 
złamanie się poprzecznika powodowało upa
dek i śmierć straszną. Niejednę też ofiarę 
liczy Escalera, aż w ostatnich czasach wła
dze prefekturalne postarały się o obejście 
tego fatalnego urwiska, co się ostatecznie 
udało przy nieznacznem stosunkowo nad
kładaniu drogi.

Gdyśmy wreszcie dostali się na dno w ą
wozu powtarza się tu z nami ta sama histo- 
ryja co i w Mashuyacu, to jest, że musimy 
brodzić ciągle strumieniem Escalerayacu, 
przebywając go dziewięć razy na przestrzeni 
dwu kilometrów. Pi-zebywszy ostatni bród, 
docieramy do znacznój rzeki Cachiayacu, 
tój samój, którą poniżój płynąć będziemy 
z Balsa-Puerto do Paranapura . Cachiayacu 
przebyć musimy wbród trzy razy na małćj 
przestrzeni. Ryzykowne to zadanie, gdyż 
woda jes t  w niektórych miejscach tak głę
boka, że nam do piersi sięga, a prąd dosta
tecznie bystry, aby człowieka unieść z ła
twością. Radzą sobie podróżni w ten spo
sób, że się po kilku razem biorą za ręce, 
co zwiększając masę i ciężar, skuteczniój 
przeciwdziała sile prądu. Najmniejsze je 
dnak wezbranie rzeki tamuje wszelką cyr- 
kulacyją.

I  znów nieco poniżćj dochodzimy do s t ru 
mienia Multinque, k tóry wbród przebyć 
należy pomimo znacznój głębokości i silne
go prądu. Stąd ścieżka biegnie po stromym 
i skalistym brzegu wąwozu, skąd łatwo sto
czyć się można i śmierć ponieść. P rzebyw 
szy to niebespieczne miejsce, wydostajemy 
się wreszcie z tego szeregu piekielnych t ru 
dności, które przyroda, jakby naumyślnie, 
rossiała szczodrą ręką, aby przeciąć dostęp 
do tych pięknych okolic. Przebywamy 
jeszcze niegłębokie strumienie Canoa-Puer- 
to i Urubico i z radością stajemy w mia
steczku Balsa-Puerto, skąd nas czeka wy
godna i stosunkowo bespieczna podróż ło 
dzią.

Powyższy opis drogi łączącój Moyobam- 
bę z Balsa-Puerto podałem w tym celu, aby

czytelnik mógł sobie wyrobić pojęcie o nie
zwykłych trudnościach, jakie  są połączone 
z podróżowaniem po tych zapadłych k ą
tach. Odbycie takiój drogi pieszo przez 
ciąg dni 4 ') przedstawia cały szereg nad
ludzkich wysiłków; na każdym kroku n ie 
mal lekkie poślizgnięcie spowodować może 
fatalny upadek, tem fatalniejszy, że twarda 
skała naraża nas na połamanie kości, lub 
skręcenie karku. Ciągłe brodzenie po wo
dzie przy przejściu niezliczonych strumieni 
naraża nas na konieczność podróżowania 
w mokrćj odzieży, gdyż niepodobna byłoby 
zdejmować jój za każdym razem, wtedy bo
wiem robilibyśmy ledwie po kilka wiorst 
dziennie. Dodajmy do tego zwrotnikowy 
upał, lub te sławne podrównikowe ulewy, 
od których w jednój chwili drogi zamienia
ją  się w strumienie, a strumienie w n ie
przebyte potoki; dodajmy skromną i nie
wystarczającą strawę, a będziemy mieli 
kompletny obraz tych trudów i cierpień, na 
jakie podróżny wystawiony bywa w Am e
ryce południowój. Trzeba do tego i zdro
wia żelaznego i odpowiedniego zahartowa
nia, gdyż świeżo przybyły podróżny nie jest 
w stanie wytrzymać trudności, na jakie 
w każdej chwili będzie narażony.

Oprócz opisanój powyżój drogi prowin- 
cyja Maynas posiada zaledwie kilka innych 
szlaków lądowych. Najważniejsze z nich 
są z Balsa-Puerto do miasta Jeveros, które 
tym sposobem łączy się ze stolicą departa
mentu, oraz krótka bo 24-kilometrowa d ro 
ga łącząca rzekę Chipurana z rzeką Santa- 
Catalina i ułatwiająca tym sposobem ko- 
munikacyją pomiędzy systemami Huallagi 
i Ucayali. Szlak ten nadzwyczaj ważny 
otwarty został staraniem 0 0 .  Francisz
kanów, posiadających misyją w Saraya- 
cu nad rzeką Ucayali. Prowadzi on miej
scami zupełnie równemi, jes t  doskonale 
utrzymywany i posiada obszerne „tambos” 
dla wygody podróżnych.

II.

Pod względem klimatu prowincyja May
nas, jakkolwiek ciągnąca się od równika do

') Ja  j% odbyłem nadzwyczaj szybko, bo ledwie 
w trzy  dni dzięki mem u towarzyszowi niejakiem u 
Rios, który  spieszył do Balsa-Puerto.
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12° szer. połudn., nie należy ani do najnie- 
zdrowszycli ani do najgorętszych, co w czę
ści przypisać można sąsiedztwu K ordy lije
rów. Tem peratura  średnia roku wynosi 
około 18° R., niemniój jednak  na obszer
nych piaszczystych mieliznach Amazonki 
i Ucayali termometr podnosi się często do 
28° R. w cieniu. U p a ł  skwarnych p ro 
mieni słońca łagodzą w części wilgotne 
i cieniste lasy, ciągnące się na całćj p rze
strzeni Maynas oraz ciągłe parowanie licz
nych rzek i strumieni.

Wilgotność atmosfery jes t  tu nadzwyczaj 
wielka. Mydło pozostawione na wolnem 
powietrzu rospuszcza się zupełnie po paru  
tygodniach, a wszystkie przedmioty pokry
wają się grubą warstwą pleśni, jeśli ich 
chociaż raz w tydzień na słońce nie wysta
wimy: bielizna pokryw a się szaremi k ro p 
kami, których żadne pranie usunąć nie m o
że, a przedmioty skórzane przybierają po
zór brudno zielonkawego aksamitu. Co za 
tem idzie, deszcze są tu częste i obfite, a j a k 
kolwiek można w ciągu roku odróżnić dwie 
pory, to jes t  dżdżystą i suchą, nie należy 
sądzić, aby podczas tćj ostatniej deszcze nie 
padały, tylko, że są one rzadsze i mniej 
obfite, aniżeli w porze dżdżystej. T a  osta
tnia ciągnie się od Listopada do Kwietnia 
włącznie, pora zaś sucha od K w ietn ia  do 
Listopada.

Deszcze drobne i d ługotrw ałe są tu mało 
znane. Zwykle poranek i południe są po
godne, a dopiero po południu między 2 i 4 
godziną nadciągają ulewy zwrotnikowe po
przedzane najczęściej szalonemi uraganami, 
które walą największe drzewa na swej 
drodze; towarzyszą im zwykle potężne 
wyładowania elektryczne. Niekiedy burze 
te szaleją przez znaczną część nocy a ustają 
nad rankiem, który wtedy bywa zwykle 
pochmurny.

Wogóle prowincyja Maynas pod wzglę
dem ilości opadów zajmuje jedno z p ierw
szych miejsc w świecie i jeżeli nie przewyż
sza Antyllów, to im przynajmniej dorów
nywa. Rezultat tego taki, że w lasach, 
gdzie parowanie jest utrudnione, wilgoć 
utrzym uje się stale, ziemia jest niemal 
ciągle rozmokła, a rosa przechowuje się na 
podszyciu leśnem do południa prawie.

Ta  ciągła wilgotność w połączeniu z bądź- 
cobądź znaczncm gorącem niekorzystnie 
wpływa na zdrowie mieszkańców, osobliwie 
białych, gdyż indyjanie od wieków tu osie
dli są już mniej więcej do tego zaaklimaty
zowani. Najpospolitszemi chorobami są tu 
febry rozmaitych odcieni, jak  zimnice, ma- 
1 a ryje, zgniłe gorączki i inne ich siostrzycc 
z wyjątkiem żółtej febry, która wyłącznie 
trzyma się pobrzeży morskich. Wymienio
ne choroby, jakkolwiek same przez się zwy
kle śmierci nie powodują, stopniowo jednak  
powodują silne zaburzenia w organizmie, 
sprowadzając anemiją, żółtaczki, rosszerze- 
nie śledziony a często nawet suchoty.

Oprócz tego podlegają krajowcy, a oso
bliwie europejscy imigranci, chorobom żo
łądka  i kiszek, jak  dyaryjom i dysentery- 
jom, które również przy dłuższym pobycie 
przechodzą w cierpienia chroniczne, lub 
wycieńczając stopniowo organizm, sprowa
dzają suchoty i tym podobne śmiertelne 
choroby. Natomiast nie są tu znane żadne 
epidemiczne choroby jak  cholera, tyfus 
i ospa, ani też tak zwane choroby sekretne. 
Zaró wno krajowcy jak  i przybysze podle
gają tu różnym chorobom skórnym, rozwi
jającym  się szczególnie na łydkach od ma
leńkich acaridów żyjących na trawach 
w miejscach bardziej otwartych. Acaridy 
te zwane w różnych okolicach Peru  „pon- 
ga” , „coloradilla” lub „japa” powodują na 
nogach zjadliwe rany, które z łatwością 
przy pomocy siarki wyleczyć można, gdy 
jednak  mieszkańcy nie znają prawie użycia 
tego radykalnego środka, nogi ich pokry
wają się licznemi i bolesnemi ranami, które 
w końcu odejmują zupełnie możność cho
dzenia.

Wogóle powiedzieć można, że Maynas, 
podobnie ja k  wszystkie krainy podrówniko- 
we, nie jes t  odpowiedniem siedliskiem dla 
europejczyków, którzy wcześniej czy póź
niej podlegają tu fatalnemu wpływowi kli
matu i wyjątkowo tylko dochodzą późnego 
wieku. Organizm ich pod wpływem cho
rób rosltłada się dość szybko, a co za tem 
idzie koniecznie, energija ich słabnie, .le
żeli nie oni, to dzieci ich stają się równic 
anemiczni i równie leniwi jak  krajowcy, 
czego dowodem jest nieudana próba rządu 
peruw iańskiego  kolonizowania tej krainy



Nr 21. WSZECHŚWIAT. 329

wychodźcami europejskimi. Lat ternu kil
kadziesiąt rząd peruwijański sprowadził 
swym kosztem i zainstalował znaczną liczbę 
emigrantów tyrolskich, którym na siedzibę 
wyznaczył miejscowość Pozuzu nad rzeką, 
tegoż nazwiska— dopływem Huallagi. Ko- 
lonija ta, rokująca zrazu jaknajświetniejsze 
nadzieje, zwolna upadać zaczęła i dzisiejsi 
j(5j mieszkańcy, po większej części urodzeni 
już  w Peru, przedstawiają przykry widok 
opuszczonych leniuchów i pijaków, niemo- 
gących się oprzeć roskładającemu działaniu 
klimatu.

Gdyby nie fatalny klimat, Amazonija, 
której prowincyja Maynas część znaczną, 
stanowi, byłaby rajem ziemskim, krainą 
mlekiem i miodem płynącą, przyszłym środ
kiem cy wilizacyi, gdyż przyroda nagroma
dziła tu  z dziwną szczodrobliwością, wszel
kie bogactwa, które czekają tylko rąk p ra
cowitych, aby je  z cieniów puszcz odwiecz
nych na wierzch wydobyć. Dziewicza zie
mia plon obfity bez żadnej prawie pracy 
wydaje, lasy dostarczają wszelkich produk
tów, które w Europie z łatwością mogą być 
sprzedane, a przepyszny system wodny u ła
twia komunikacyją na całej niezmierzonej 
przestrzeni tego obszaru, pozwalając w pe
wnych porach roku przepływać z rzek Ve- 
nezueli i Guyany do Amazonki i jój dopły
wów—sieć olbrzymia, obejmująca większą 
część Ameryki południowej.

Pod względem bogactw mineralnych p ro 
wincyja Maynas jako utworzona przeważnie 
z równin aluwijalnych nie przedstawia 
wielkiej obfitości. Niemniej jednak  wiele 
rzek tój części Peru zawiera znaczną ilość 
złota, a między niemi sam Maranon i rzeka 
Napo, gdzie się znajdują główne płóczkar- 
nie. Wydobywanie jednak  złota w tej czę
ści P eru  odbywa się, jak  dotychczas, na 
małą skalę sposobami pierwotnemi przez 
indyjan, którzy piasek złoty w piórkach za
warty wymieniają wprost na przedmioty 
codziennej potrzeby.

Nierównie ważniejsze od złota są liczne 
kopalnie soli rozrzucone wzdłuż wschodnie
go pasma Kordylijerów. Największe i na j
bardziej eksploatowane są kopalnie Pillua- 
na i Callanayacu, położone w bliskości

Chasuta nad rzeką, Huallagą. Są one tak 
bogate, że, według zdania Raimondiego, mo
głyby wystarczyć na potrzeby całej Am e
ryki południowój. Eksploatacyja ich odby
wa się w sposób bardzo oryginalny, p rak 
tykowany również w „La M ina” — innych 
kopalniach) położonych w bliskości Cha- 
chapoyos. W  obu miejscowościach pokład 
soli leży na małej głębokości pod powierz
chnią ziemi. Otóż mieszkańcy zdejmują na
przód warstwę ziemi, odkrywając powierz
chnię soli, na której wykuwają następnie 
kanaliki przecinające się pod kątami pro- 
stemi. Do tych kanalików puszczają wodę, 
w kopalni „La Mina” ze strumienia, w ko
palniach zaś Pillacana i Callanayacu, czer
piąc j ą  z rzeki i puszczając przez rodzaj 
lejków z gliny palonej. Woda, płynąc k a 
nalikami, rospuszcza sól i pogłębia te ryn 
sztoki, aż w końcu roscina warstwę soli na 
odpowiednią ilość sześcianów, które nastę
pnie górnicy rozbijają, na mniejsze bryły 
przy pomocy kamieni. Sól dobyta w ten 
sposób idzie z jednej strony aż do Huanuco 
a z drugiej roschodzi się po całej prowincyi 
Maynas, głównie zaś nad rzekę Ucayali, 
gdzie znaczną jej ilość zużywa się na sole
nie ryby paychi, o której wkrótce pomó
wimy.

Oprócz wspomnianych kopalni, ważne 
bardzo pokłady soli znajdują, się w okoli
cach Balsa-Puerto, Moyobamby i Tocache 
(nad rzeką Huallagą), a oprócz tego mnó
stwo strumieni w systemie Huallagi zawie
ra sól, którą krajowcy dobywają, przez wy
parowanie.

Złoto i sól stanowią, jak  dotychczas, dwa 
jedyne minerały, dobywane w prowincyi 
Maynas na większą skalę. Oprócz nich 
spotyka się tu jeszcze miejscami gips, s iar
ka, ałun, węgiel kamienny i żelazo, których 
eksploatacyja wszelako ogranicza się do 
rozmiarów minimalnych.

(e. d. nast.).

Ja n  Sztolcman.
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ŚWIATŁO I SKÓRA.
(Dokończenie).

II .

Czyby coś podobnego nie miało dziać się 
także ze skórą ludzką?

W  roku 1823 Collioun doniósł o doświad
czeniach, które pozwalają na to pytanie 
odpowiedzieć twierdząco. Powiada on, że 
mógł na osobach z dobrze obwiązanemi 
oczami stwierdzić wrażenie światła na po
wierzchni czoła. W  dolnćj części twarzy 
wrażliwość ma być bardzo mała, b rak  jój 
zaś zupełnie na karku  i tułowiu. Nie mamy 
dość ścisłych powodów do przechylania się 
na stronę Colhouna, lecz również spostrze
żeniom powyższym niemożna odmówić p e 
wnego prawdopodobieństwa.

W  połowie naszego stulecia opisywano 
wielokrotnie rozmaite anomalije skóry, ma
jące wynikać niby ze zbyt silnego wpływu, 
lub braku światła. I w nowszych czasach 
literatura medyczna kilka takich wypad
ków notuje. Rozmaite wysypki skóry w wie
lu razach bespośrednio zapewne powstanie 
swe zawdzięczają nietyle cieplikowym, ile 
świetlnym i chemicznym promieniom widma 
słonecznego. Pod  tym względem w dzie
łach niektórych znakomitych lekarzy znaj
dujemy twierdzenia zupełnie niedw uznacz
ne. Są takie spostrzeżenia (dr Yogel), z k tó 
rych widać, że nawet dłuższe wędrówki 
w upale 36— 38-stopniowym mogą zupełnie 
na skórę pozostać bez wpływu, gdy ty m 
czasem jasne światło lodników (gleczerów) 
wywołuje na skórze t. zw. wysypkę słone
czną (Erythem a solare). Zarówno te, jak  
i inne podobne spostrzeżenia, wyraźnie 
przemawiają za tem, że wysypka słonecz
na ma swą przyczynę przedewszystkiem 
w świetlnych promieniach słońca, udział 
zaś cieplikowych jes t  przytem niewielki. 
Podrzędne też znaczenie ma wysokość d a 
nego miejsca nad poziomem morza, wilgo
tność powietrza oraz inne warunki k lim a
tyczne.

Przekonanie takie nasuwa się tem sna- 
dnićj, gdy zważymy, że światło elektryczne

Nr 2L__

zdolne jest do wywołania tejże choroby i to 
w stopniu bardzo wysokim. Pierwszy zwró
cił na to uwagę Charcot, a Tyndall, który 
zagorzałym jest alpinistą, powiada, że nigdy 
nie był tak opalonym, jak  podczas doświad
czeń ze światłem elektrycznem, wykonywa
nych w latarni morskiej. Rozmaici elek
trotechnicy składają też zajmujące świade
ctwa w tój kwestyi. Zwłaszcza ciekawemi 
są doniesienia Defontainea z Creuzot pod 
Paryżem i Maklakoffa z Kołomny pod Mo
skwą. W wielkich zakładach przemysło
wych tych miejscowości wprowadzono me
todę Benardosa elektrycznego spajania me
tali, przyczem używa się niezmiernie sil
nych prądów elektrycznych. Wytwarza się 
tu  łuk światła długości jakich 5 cm, w któ
ry robotnik, zaopatrzony w czarne okulary, 
spoglądać musi. Temperaturę tego łuku 
woltaicznego oceniają na 2 9 0 0 — 6000°, 
a mimo to promieniowanie ciepła jest tak 
nieznaczne, że na odległości 1 m termometr 
w ciągu 10 minut podnosi się tylko o 2°, 
lecz jeszcze w odległości 10—12 m daje się 
silnie odczuwać szkodliwy wpływ tego świa
tła elektrycznego na skórę i oczy. W ystę
pują tu regularnie zjawiska insolacyi i c ie r 
pienia wzrokowe. Bespośrednio po rospo- 
częciu doświadczenia, daje się odczuć pale
nie skóry, a w dalszym ciągu działanie 
przenosi się na błony śluzowe oczu i nosa 
a także na organy oddechowe. Maklakoff 
kończy swoje sprawozdanie wnioskiem, że 
te zjawiska zapalne, występujące pod wpły
wem światła elektrycznego, są wynikiem 
promieni chemicznych. Gdyby jedyną p rz y 
czyną było tu ciepło, to robotnicy wydyma
jący szkło, palacze i t. p. tym samym po- 
winniby ulegać chorobom, a skóra ich po- 
siadaćby winna tę samę barwę, co skóra 
żołnierzy, chłopów, myśliwych i t. d.

J a k  widać, światło elektryczne doskona
łym było środkiem, pozwalającym pytanie 
o insolacyi wyjaśnić w sposób doświadczal
ny. D r  Jan  W idm ark  w Sztokholmie zajął 
się tem i w niezbity sposób dowiódł, że 
t. zw. Erythem a solare (resp. photoelectri- 
cum) przeważnie zostaje wywołane przez 
promienie pozafijoletowe widma słoneczne
go, nie zaś przez ciepło. W idm ark  posłu
giwał się szkłem i kryształem górskim, któ
re, jak  wiadomo, rozmaicie zachowują się
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wobec promieni ultrafioletowych: szkło
mianowicie pochłania te promienie, a krysz
tał górski przepuszcza je. Jako  źródła świa
tła W . używał lampy łukowej o natężeniu 
1 200 świec normalnych. W  pierwszem do
świadczeniu przez trzy godziny skierowy
wano zapomocą soczewki z kryształu gór
skiego równoległe promienie lampy łuko
wej na ogoloną skórę królika albinotycz- 
nego; nazajutrz skóra w tem miejscu była 
zaczerwieniona i przez trzy dni z kolei za
czerwienienie się wzmagało. Gdy w dru- 
giem doświadczeniu umieszczono płytę 
szklaną pomiędzy skórą a soczewką k ry sz 
tałową, wówczas wysypka fotoelcktryczna 
wcale nie wystąpiła. W dalszych swych 
doświadczeniach W idm ark zastosował m e
talową rurę długości 5 — 6 cm, szerokości 
5 cm, która u jednego końca była zamknięta 
soczewką z kryszta łu  górskiego, a u d ru 
giego gładką płytą, szklaną, ta ostatnia po 
siadała otwór, w którym umieszczać było 
można płytkę kryształu górskiego. W  trze- 
ciem doświadczeniu przez rurę tę puszczano 
równoległe promienie w ten sposób, że so
czewkę kryształową umieszczono w o d le 
głości ogniskowej od lampy łukowej; pro
mienie te przechodziły przez płytę skombi- 
nowaną z kryształu i szkła i padały na ogo
loną skórę królika albinotycznego. Miej
sce skóry, pozostające pod wpływem pro
mieni, które przeszły tylko przez kryształ, 
a więc zawierały ultrafijolet, po 24 godzi
nach były silnie zaczerwienione i ślady, tego 
działania znikły zaledwie po dwu tygo
dniach, pozostała zaś część ogolonej skóry 
była normalna. Poprzestajemy na opisie 
tych kilku doświadczeń, z których wynika 
niewątpliwie, że światło bogate w promie
nie ultrafijoletowe wywołuje wysypkę sło
neczną. Ponieważ wszakże kryształ gór
ski przepuszcza dobrze i promienie ciepła 
i to równie dobrze jak  szkło, przeto, dla 
wykluczenia tych ostatnich w szeregu do
świadczeń przez wnętrze rury ustawicznie 
przepływała woda. Woda, j a k  wiadomo, 
silnie pochłania promienie pozaczerwone, 
a bardzo dobrze przepuszcza pozafijoletowe. 
Lecz pomimo tego urządzenia w miejscach 
skóry, odpowiadających płytce kryształu 
górskiego, wysypka zawsze występowała. 
Dwa wreszcie ostatnie doświadczenia wy- ]

kazały, że promienie skierowane na skórę 
królika zapomocą szklanej soczewki wypeł
nionej rostworem kwaśnego siarczanu chi
niny, nie były w stanie sprowadzić wysyp
ki. W  tym bowiem razie szkło i fluores- 
cencyją obdarzony rostwór chininy prawie 
w zupełności pochłonęły promienie poza
fijoletowe.

A zatem i promieniom świecącym przy 
wywoływaniu wysypki przypada znaczenie 
podrzędne; głównie działają w tym kierun
ku promienie pozafijoletowe.

III.

D r F . Hammer, z którego niedawno ogło
szonej pracy ') czerpiemy właśnie mate- 
ryjał do artykułu  niniejszego, zajął się 
w ostatnim czasie bliższem zbadaniem przy
czyn wysypki słonecznej oraz wpływu świa
tła elektrycznego na skórę.

W  celu poznania bespośredniego działa
nia światła elektrycznego na skórę skiero
wał promienie lampy łukowej na ramię, 
przepuściwszy je  przez odpowiednią szparę. 
Już  po 15 sekundach wystąpiło wrażenie 
bólu, które po 25 sekundach stało się nie- 
znośnem, tak, że doświadczenie przerwać 
musiano. Zmian wszakże na skórze nie 
dostrzeżono żadnych ani podczas doświad
czenia, ani późniój. W  drugiem doświad
czeniu z odległości 20 cm działano światłem 
elektrycznem przez 5 minut na powierzch
nię 1 cm2 skóry. Pomimo, iż bólu żadnego 
nie było, po pewnym czasie oświetlona po
wierzchnia skóry silnie była zaczerwienio
na. Wogóle w tego rodzaju doświadcze
niach H amm er stwierdził rezultaty badań 
W idmarka. W  dalszym wszakże ciągu 
wziął sobie za zadanie zbadać, czy niektóre 
ciała jak  np. tłuszcze, w cienkiej warstwie 
pokrywając skórę, wpływają na przenikanie 
promieni światła, a tem samem i na powsta
wanie wysypki. W  tych doświadczeniach 
Hammer posługiwał się światłem słonecz- 
nem i badał wpływ wazeliny, koldkremu, 
ciekłej parafiny, oliwy, gliceryny, rostworu 
siarczanu chininy w glicerynie i wreszcie

’) Dr F riedrich  Hammer. Ueber den Einfluss 
des Lichtes auf die Haut. S tuttgart, Enke, 1891.
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wody dystylowanćj. Oto rezultaty, jakie 
tutaj otrzymano:

1) Rozmaite ciała przezroczyste, pok ry 
wające skórę cienką, warstwą., różnie wpły
wają na przenikanie promieni słońca.

2) Woda, która, sama przez się ju ż  źle 
przepuszcza promienie cieplikowe, dobrze 
zaś bardzo— promienie pozafijoletowe i k tó 
ra  prócz tego skutkiem parowania zapo
biega nadmiernemu ogrzaniu się skóry, nie 
przeszkadza powstaniu wysypki; ta ostatnia 
występuje zupełnie tak samo, jak  na skórze 
niczem niepokrytćj.

3) Pokrycie skóry parafiną, wazeliną, gli
ceryną, oliwą i koldkremem nie zapobiega 
powstawaniu wysypki. Prom ienie świa
tła przechodzą przez owe ciała bez prze
szkody.

4) Natomiast siarczan chininy w bardzo 
wysokim stopniu powstrzymuje tworzenie 
się wysypki, co bezwątpienia przypisać na- 
leży jego własności przeobrażania promieni 
ultrafijoletowych w promienie o mniejszej 
długości fal.

5) Ciała niezupełnie przezroczyste, jak  
np. maść cynkowa również chronią nieco 
skórę od wysypki.

Zupełnie takie same rezultaty otrzymano 
w tych doświadczeniach, w których zamiast 
światłem słonecznem, działano elektrycz- 
nem.

H am m er przytacza szczegóły jeszcze in 
nych doświadczeń, które dokonywał w kie
runkach pokrewnych powyższym, które 
wszakże więcej interesują lekarzy derm a
tologów. Pomijamy je  tu zatem zupełnie 
i na zakończenie w kilku tylko punktach 
streszczamy rezultaty wszystkich odnośnych 
badań:

1) Światło wzmaga ilość wydzielonego 
dwutlenku węgła i sprzyja wzrostowi i roz
wojowi zwierząt. Nietylko zmysł wzroku, 
lecz w znacznej części i skóra pośredniczy 
w tem działaniu.

2) Światło pobudza rozwój utworów na
błonkowych i sprzyja w ytw arzaniu  się 
barwników.

3) Na skórze zwierzęcej stwierdzono nie- 
tyłko wrażliwość na światło, lecz i na b a r 
wy. Mechanizm tej fizyjologicznój funkcyi 
skóry prawdopodobnie podobny jest do te 
go, co zachodzi w siatkówce oka.

4) Dowiedziono, że wysypka słoneczna 
powstawanie swe zawdzięcza przeważnie 
pozafijoletowym promieniom światła, tak, 
że ciepło oraz inne dawniej w tym wzglę
dzie przyjmowane przyczyny prawie zu
pełnie pominąć należy.

5) Ważnym momentem w powstawaniu 
omawianej wysypki jes t  odwyknięcie skóry 
od światła.*

6) Światło elektryczne z powodu znacz
nej obfitości promieni pozafijoletowych dzia
ła na skórę silnie pobudzająco.

7) Ciała, powstrzymujące od skóry pro
mienie pozafijoletowe, chronią j ą  też od wy
sypki słonecznej.

M aksym ilijan Flaum.

Z N A C Z E N I E  P R A C  J E G O  N A U K O W Y C H .

Jeszcze 28 Lutego b. r. um arł we L w o 
wie, nieprzeszedłszy kresu męskiego wieku, 
jeden z nielicznej rzeszy naszych przedsta
wicieli nauk ścisłych, których imiona pozo
staną nazawsze utrwalone w dziejach nauki. 
Sława Freunda, przyćmiona dzisiaj rozgło
sem imion nowszych, rozbrzmiewała kiedyś, 
przed lat prawie trzema dziesiątkami, tak 
szerokiem echem, jak  żadnego z ówczesnych 
uczonych polskich, a niewielu tylko póź
niejszych, godzi się przeto chociażby krót- 
kiem wspomnieniem odnowić j ą  w pamięci 
pokolenia dzisiejszego, tembardziej,że zm ar
ły chemik większą część życia poświęcił 
pracy nauczycielskiej, ma więc i wśród nas 
współczesnych niemało uczniów, zwłaszcza 
pomiędzy chemikami, pracującymi na polu 
technicznem.

Urodzony w Kentach w 1835 r., F reund 
kształcił się pierwotnie w zawodzie apte
karskim, nieporzucając jednak  nigdy myśli 
o szerszej pracy naukowej. Młodość jego 
przypadła na czasy nadzwyczaj trudne dla 
Gałicyi, a szczególniej mało sprzyjające 
spokojnej pracy nad własnem wykształce
niem. Uniwersytety krajowe, przez rząd
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centralny w niesłychanem pozostawione za
niedbaniu, celom raczej politycznym aniżeli 
naukowym oddane, pozostawały w ręku 
niemieckich. Jedynem dla ich znośnego 
istnienia szczęściem była smutna skądinąd 
okoliczność, że młodzi uczeni niemieccy 
uważali je  za łatwy stosunkowo próg, po 
którego szczęśliwem przebyciu stawała 
otworem karyjera w innych „prawdziwych” 
uniwersytetach austryjackich. Tej to oko
liczności zawdzięczała szkoła lwowska k il
ku uczonych wielkiej miary, że wspomę tu 
tylko z przyrodników Planera, fizyjologa 
i Zirkla, mineraloga; nią również powodo
wany chemik Pebal w 1857 roku, chociaż 
z ciężkim przymusem, objął katedrę we 
Lwowie.

Pebal należał bezwątpienia do najzdol
niejszych chemików austryjackich i, j a k 
kolwiek płonął gorącą urzędową nienawi
ścią ku społeczeństwu, wśród którego p ra
cować mu wypadło, dość miał jednak posza
nowania i miłości nauki, żeby stanowisko 
swoje traktować, jak  na uczonego przystało. 
Zają ł się więc doprowadzeniem skromnej 
i ubogiej pracowni do należytego stanu i po
szukiwaniem współpracowników pośród ele
mentu miejscowego. Los zdarzył, że wybór 
asystenta padł na młodego Freunda, który 
pewne braki w teoretycznem przygotowaniu 
nagradzał niewyczerpaną pracowitością i 
szczerem oddaniem się swojemu obowiązko
wi.Wkrótce też,bo w 1860, pracownia i praco
wnik byli o tyle przygotowani, że w pismach 
specyjalnych ukazało się ciekawe i niespo
dziewane podówczas sprawozdanie Fi^eunda 
o tem, że nafta galicyjska, obok węglowo
dorów z szeregu metanowego i etylenowego, 
zawiera homologi benzolu i fenolu. Praca 
ta odrazu zwróciła uwagę na nowo wystę
pującego badacza, szczególniej, kiedy zaraz 
w roku następnym ukazały się, jako jój do
pełnienie uwagi doświadczalne jego nad 
kwasami sulfonowemi węglowodorów aro
matycznych i fenolów. Kwasy te, zapo- 
mocą których F reu n d  wydzielał związki 
aromatyczne z nafty, były wówczas mało 
jeszcze znane i bliższe ich zbadanie wielką 
dla chemików korzyść przynosiło.

Nie pozostał jednakże F reund przy po
wyższym kierunku. Chemija związków aro
matycznych przed laty trzydziestu niczem

prawie nie zapowiadała dzisiejszego swoje
go rozwoju i badania w j4j dziedzinie nale
żały do najtrudniejszych a zarazem naj
mniej wdzięcznych. Wszakże to była chwi
la, w której gienijalne pomysły Kekuiego 
zaledwie kiełkować zaczynały. Jednocześ
nie w pełni swojego rozwoju będąca jeszcze 
nauka o rodnikach dostarczała obfitego ma- 
teryja łu  do pomysłów doświadczalnych, 
chociaż, jak  dzisiaj dobrze wiemy, umiała 
niekiedy prowadzić i na manowce. Niedo
statecznie jeszcze wyzyskany wdzięczny 
materyjał eksperymentalny stanowiły tak 
podatne do przemian, tak  obiecujące dla 
syntezy, związki organometaliczne, odkryte 
przez Franklanda w 1847 r. K ierunek p a 
nujący w nauce, a w części i uwagi Pebala, 
podsunęły Freundowi myśl zastosowania 
owych związków w celu otrzymania rodni
ków mięszanych, kwasowo-alkoholowych. 
Jeżeli, rozumował, związek zawierający 
energiczny metal, jakim np. jest cynk, zet
kniemy ze związkiem, w którego składzie 
znajduje się chlorowiec, to bezwątpienia 
metal z chlorowcem złączą się na sól mine
ralną, a z drugiej strony rodnik alkoholo
wy, zawarty np. w cynkoetylu, z rodnikiem 
kwasowym, znajdującym się, dajmy, w chlor
ku acetylu, zmuszone do sprzężenia się ze 
sobą, dadzą nam poszukiwany rodnik alko- 
holowo-kwasowy. Rozumowanie było słusz
ne, chociaż ostateczny jego wynik — inny 
w praktyce niż w teoryi. Może to i lepiej 
wypadło, a nawet dzisiaj napewno tw ier
dzić możemy że lepiej,Freund jednak, wiem
0 tem z jego ust własnych, niemile był zdzi
wiony, kiedy zamiast oczekiwanego rodnika 
otrzymał aceton metylo-etylowy. Dziś jest 
dla nas rzeczą niezmiernie prostą, że taki 
był wynik reakcyi, ale przed trzydziestu 
laty wszakże pojęcia o budowie chemicznej
1 kierowanym przez nią przebiegu zjawisk 
syntetycznych były jeszcze w kolebce.

Rozwojowi tych właśnie pojęć o budowie 
chemicznej odkrycie F reunda  przyniosło 
punkt oparcia nadzwyczajnie ważny, a z a 
razem i bodziec potężny. Reakcyja, przy 
której F reund  otrzymał acetony, jes t  tak 
pewna, tak, powiedzieć można, według pi
sanego schematu się odbywa, a ciała do niej 
wchodzące tak ściśle są i wówczas już były 
znane co do swej budowy, że s truk tu ra  sa
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mych acetonów nie mogła już  podlegać naj
mniejszej wątpliwości. Zwracając zaś uw a
gę na bliskie stosunki, łączące gromadę ace
tonów z gromadami innych związków orga
nicznych, mianowicie zaś alkoholów i kw a
sów, tych ważnych punktów wytycznych we 
względzie syntezy i budowy, rozumiemy, 
że odkrycieFreunda miało doniosłość praw
dziwie nadzwyczajną.. Stało się też p rzed
miotem rozległych i różnostronnych badań 
dla całego zastępu chemików, spośród któ
rych wspomnę B utlerow a i całą jego b a r 
dzo liczną szkołę. W ielkim początkiem tak 
świetnego tej szkoły rozwoju było otrzyma
nie przez jćj koryfeusza trójmetylokarbino- 
lu (1864), bespośredni ciąg dalszy i koniecz
ne następstwo bliższego wystudyjo wania 
reakcyi F reunda.

Tymczasem uniwersytet lwowski od 1861 
ju ż  roku stał niby na wulkanie. Zmadzia- 
ryzowanie szkół na W ęgrzech i cały szereg 
przewidywanych zmian ogólnych nie pozo
stawiały wątpliwości, że i na szkoły gali
cyjskie kolój nadchodzi. Pebal już w 1864 
roku  wyjechał na  długą wycieczkę po E u 
ropie, a w następnym roku  p rzy ją ł  katedrę 
w Grazu. W ładze zwłóczyły z obsadze
niem miejsca po nim we Lwowie, a wresz
cie znalazły woluntaryjusza w osobie Line- 
manna. Było rzeczą widoczną, że polakowi 
nieczas jeszcze kołatać o katedrę i F reund, 
umysł trzeźwy i prak tyczny, nie łudził się 
wcale. Musiał opuścić kary jerę  uniwersy
tecką, ale jednocześnie musiał też zejść w o
góle z drogi naukowej. Pozioma koniecz
ność życia pchnęła go na drogi praktyczne 
i świetny zawód, jak i,  zdawało się, stał 
otworem przed młodym uczonym, zamknął 
się niemal zupełnie.

P raw da, że w dziesięć lat po wielkiem 
swojem odkryciu F reund  powrócił na kate
drę, tym razem w zreformowanej świeżo 
Politechnice lwowskiej i prawda, że na tćj 
katedrze pozostał do śmierci. Mogę też 
dodać, bom na to patrzył przez czas pe
wien zbliska, jako  jego asystent, że praco
wał nie już gorliwie, ale zawzięcie, nam ięt
nie. Spóźnione to jednak  były wysilenia. 
W latach przymusowego wycofania się jego 
nauka takie olbrzymie poczyniła kroki, 
a jem u samemu w początkach tak jeszcze 
było potrzeba k ierunku i ciągłego otoczenia

atmosferą naukową, że wysiłki późniejsze 
nie zdołały nagrodzić czasu straconego. 
W  ciągu dwudziestoletniego zawodu w P o
litechnice ogłosił wprawdzie kilka dro
bnych przyczynków naukowych, ale, z wy
jątkiem przygotowania trójmetylenu (1882), 
były to rzeczy bez większego znaczenia. 
A  tymczasem stan zdrowia wytworzył w nim 
usposobienie zgryźliwe i nierówne, które 
odstręczało uczniów i sprawiło, że ci osta
tni nie mogli nawet korzystać w należytej 
mierze z ogromnego doświadczenia F re u n 
da w technice laboratoryjnej i z wielkiego 
zapasu jego wiadomości.

Jako  autor Freund mało dał się poznać 
ogółowi. Myślał zawsze o wydaniu pod
ręcznika, może poczynił nawet obszerniej
sze przygotowania w tym kierunku, ale 
skończyło się na wydaniu maleńkiego k u r 
su dla egzaminantów ze szkół średnich. 
Tak, w walce z losem i warunkami otocze
nia przetrawiła się zdolność, której m ło
dzieńcze objawy rokowały jaknajpiękniej- 
sze nadzieje.

Zn.

SPRAWOZDANIE.

Prof. Józefa Rostafińskiego, B otanika szkolna na 
klasy niższe z tablicą, barw ną i 550 rycinam i 
w tekście. W ydanie nowe, przerobione i pomno
żone. Kraków, 1892 r.

Na wstępie, w książce swej um ieścił prof. R. 
piękną tablicę kolorowaną, przedstaw iającą jaskier 
w ogólnym zarysie oraz szczegóły budowy kw iatu 
prostego i pełnego tej rośliny. W przedm owie 
w yraził autor powody, dla których nowe wydanie 
botaniki na klasy niższe, tak znacznie Big różni 
od dwu poprzednich wydań.

W łaściw y w ykład botaniki rospoczyna się od 
treściw ej organografii, czyli cd opisu części skła
dowych rośliny, korzenia, pędu, liści, budowy kw ia
tu , budowy i kiełkow ania nasienia. Tym sposo
bem przygotowuje au tor g ru n t, na  którym  się opie
ra jąc  uczeń zrozumie następne części botaniki, za
w ierające opisy system atyczne roślin, ujęte w um ie
ję tne  podziały.

Całe państwo roślinne  dzieli prof. R. na trzy  
typy: zarodkowce, rodniowce i plechowce. Każdy 
z typów rospada się na grom ady, klasy, niekiedy 
działy i rodziny. Zarodkow ce podzielił au tor na 
grom ady: a) okrytozalążkow ych i b) nagozalążko- 
wych, z których pierwsza zaw iera klasę roślin
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dwuliściennych i jednoliściennych, draga zaś k la
sę iglastych i kłodzinowatych. Dwuliścienne ros- 
padają się na trzy  działy: wolnopłatkowe, zrosło- 
płatkowe i bespłatkowe, a w każdym z nich prze
chodzi autor kolejno ważniejsze rodziny, opisując 
oddzielne gatunki; jednoliścienne podzielone są 
wprost na ważniejsze rodziny. W  końcu każdego 
działu, klasy, grom ady i typu  znajduje się zesta
wienie cech opisanej poprzednio grupy i treściwa 
je j charakterystyka.

W  podobny sposób przechodni typ rodniowców 
i plechowców, z których pierwszy podzielony jest 
na dwie grom ady: paprotnik i i mszaki, z odpo- 
w iedniem i klasam i, w drugim zaś wspomniana jest 
grom ada bdły, z klasami glonów i grzybów.

W  końcu pracy podany je s t kró tk i przegląd 
św iata roślinnego (system), dalej treściw a morfo- 
logija ogólna oraz określenie rośliny. W reszcie 
kończy dziełko spis nazw polskich i łacińskich 
opisanych roślin. Przy roślinach dwuliściennych 
bespłatkowycb, przy dębie, zapoznaje au to r ucznia 
z budową pnia drzew, mówi o lasach, borach i pusz
czy; przy palm ach zaś opisuje budowę łodygi d rze
wiastej jednoliściennych roślin, jakoteż podaje opis 
puszczy podzwrotnikowej, uzupełnionej rysunkam i.

Z przyjem nością należy zaznaczyć, że w nowem 
w ydaniu botaniki szkolnej prof. R. wprowadził 
wiele ulepszeń, tak  pod względem treści jako  też 
i formy.

Zam iast piw onii umieścił, d la  zaznajomienia 
ucznia z ogólną budową rośliny kwiatowej, jaskier, 
bardzo stosownie w ybrany jako roślina pospolita, 
dziko wszędzie rosnąca, a zatem niezm ieniona 
przez hodowlę i dostępna dla każdego.

W ykład systematyczny botaniki poprzedził au
to r  rysem  organografii, opatrzony licznemi i do
skonale dobranem i rycinam i najważniejszych na
rządów roślinnych. System atyczna część znacznie 
została rosszerzona przez dodanie opisów i ry sun 
ków wielu roślin, zasługujących na uwagę tak  ze 
względu na ich osobliwą budowę i w arunki życia, 
jako też na znaczenie w przemyśle, handlu, m e
dycynie i życiu codziennem.

U kład książki bardzo dobry, opisy oddzielnych 
gatunków  roślin um iejętnie ustosunkowane, cha
rakterystyka większych g rup  ścisła, treściw a i ja 
sna. W  ogólności nowo wydany Podręcznik bo
tan ik i przedstaw ia się okazale pod względem for
my i treści.

A . S.

W IADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— W uniwersytecie lwowskim rospoczęły się z dniem 
1 Maja wykłady w semestrze letnim:

N a wydziale m atem atyki i nauk przyrodniczych 
odbywają eię następujące wykłady:

1. Mechaniczna teoryja ciepła, prof. d r Fabian,
3 godz. tygodniowo.

2. Nauka o gazach; tenże, 2 godz, tyg.
3. Pom iary elektryczne; tenże, 2 godz. tyg.
4. Równania liczbowe; tenże, 3 godz. tyg.
5. T eoryja substytucyj; prof. d r Puzyna, 3 godz. 

tygodniowo.
6. Teoryja funkcyj Abla; tenże, 3 godz. tyg.
7. Ćwiczenia matem atyczne; tenże, 2 godz. tyg.
8. M ineralogija szczegółowa (system atyka); prof. 

d r Dunikowski, 5 godz. tyg.
9. Praktyczne ćwiczenia w poznawan u i ozna

czaniu m inerałów: tenże, 5 godz. tyg.
10. Zasady krystalografii; doc. d r N iedźwitdzki, 

l ' / 2 godz. tyg.
11. Fauny paleozoiczne, krajowe i zagraniczne, 

doc. d r Teisseyre, 3 godz. tyg.
12. Botanika ogólna; prof. d r Ciesielski, 3 godz. 

tygodniowo.
13. O ważniejszych rodzinach roślin, zwłaszcza 

pod względem oficynalnym i technicznym; tenże; 
2 godz. tyg.

14. ćwiczenia w oznaczaniu roślin; tenże, 2 go
dziny tyg.

15. W ycieczki botaniczne; tenże, w dniach wol
nych od wykładów.

16. R epetytoryjum  z botaniki; tenże, 2 godz. ty 
godniowo.

17. Ćwiczenia w pracow ni botanicznej; tenże, 
2 godz. tyg.

18 Zoologija systematyczna, o zwierzętach k rę 
gowych (c. d.); prof. d r Dybowski, 4 godz. tyg.

19. O zmysłach i organach zmysłowych ze sta
nowiska filogienetycznego; tenże, 2 godz. tyg.

20. ćw iczenia praktyczne w zakresie system aty
ki zw ierząt; tenże, w godzinach wolnych od wy
kładów.

21. Histologija ogólna (komórki, tkanki); doc. dr 
Nusbaum, 1 godz. tyg.

22. Em bryjologija ogólns; tenże, 2 godz. tyg.
23. ćw iczenia praktyczne z histologii, embryjo- 

logii i zootomii; tenże, 3 godz. tyg.
24. A natom ija ciała ludzkiego (splanchnologija 

i nenrologija); doc. d r K a i) i ,  5 godz. tyg.
25. Zarys somatologii i higieny (o powietrzu, 

wodzie i ziemi); docent d r Szpilman, 2 godz. ty 
godniowo.

26. R epetytoryjum  z higieny szkolnej; tenże, 1 
godz. tyg.

27. H igiena wieku dziecięcego; tenże, 1 godz. 
tygodniowo.

28. Fizyjologija człowieka; doc. d r  Piotrow ski; 
4 godz. tyg.

29. R epetytoryjum  fizyjologii z dem onstracyjam i, 
tenże, 2 godz. tyg.

30. Chemija ogólna (c. d.); prof. d r  Radziszew
ski, 6 godz. tyg.

31. Chem ija farm aceutyczna (c. d.); tenże, 4 go
dziny tyg.

32. ćwiczenia praktyczne w laboratoryjnm  che- 
I micznem; tenże.
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33. Chem ija rozbiorowa jakościow a; doc. d r  L a 
chowicz, 2 godz. tyg.

34. Chemija rozbiorow a ilościowa; tenże, 2 godz. 
tygodniowo.

36. A naliza moczu: tenże 1 godz. tyg.
36. ćw iczenia fąrm akogaostyczne; doc. d r Nie- 

miłowicr, 5 godz. tyg.
37. R epetytoryjnm  farmakognoatyczne; fenże, 2 

godz. tyg.

R O Z M A I T O Ś C I .

— ir. Beczka Diogenesa. Przeciwko legiendzie 
o beczce Diogenesa zaprotestow ano obecnie z tego 
prostego względu, że w czasach, kiedy filozof ten 
żył, beczek nie znano. Beczki m ają być w ynalaz
kiem  galijskim , grecy zaś i rzym ianie  używali

do przechowywania w ina w ielkich naczyń glinia. 
nych, podobnych do dzisiejszych jeszcze hiszpań
skich ,,tinajas“. W takiem  to więc naczyniu prze
mieszkiwać m iał Diogenes, historyczna zaś po
myłka pochodzi z błędnego przekładu nazwy grec
kiej TTiSoę. Wiadomość tę podaje „L a N atu re“,

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. A. Onufrowiczowi w Kulebakach pod Muromem.
Roślina, której dwa okazy Sz. Pan przesłał do R e
dakcyi, jestto  łuskiew nik pospolity, L ath raea  squa- 
m aria L., do rodziny trędownikowatych, Scrophu- 
lariaeeae, do plemienia Orobancheae należąca. Jes t 
jedną  z rzadszych roślin wiosennych.

E u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

z a  ty d z ie ń  od 11 do  1 7  M aja 1892 r .

(ze spostrzeżeń na  stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

D
zi

eń
1

B arom etr 
700 mm -J- T em pera tu ra w st.

1 c

o- h
i ?

Suma
K ierunek w iatru

opadu
U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Na.jw. Najn. ^

11 Ś. 53,7 54,2 55,2 11,0 18,0 12,8 18,2 8,0 54 N E 9,EN I0,N E5 0,0 frzed  pop. wich., pog.
12 C. 57,8 58.0 58,2 8,6 15,0 11,0 15,0 5,0 !46 N E 12.N E 10,EN 5 0,0 Chw. wich., kolook. sł.
13 H. 58,9 57,8 56,8 9,8 14.2 11,6 14.7 3,0 (42 E N 9,ES4,EN 3 0,0 Pogodnie
14 S. 56,4 54,6 52,4 12,4 16,1 14,5 17,7 4 9 38 E 3,ES3,SW> i 0,0 Pogodnie
15 N. 49,8 47,7 47.6 16,5 21,0 13,6 21,2 7 ,5 148 S»,WS»,WS* 0.1 R. koło ok. sł., w. i w n. d.
10 P. 40,0 43,7 43,1 16,0 15,6 14,8 17,3 9,1,66 8»,W8»,W8* ! 0,6 R. i pop. d., w. bł. bez grz.
1 / W. 43,2 44,0 44,9 14,0 18,4 13,6 19,1 10,8.58 W 85,WS3,SW« 0,0 Rano deszcz, pochm.

Średnia 51,6 13,9 50 0,7

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech  godzin obaerwacyj: 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 . A ugust W rześniow ski, nekrologija. — B adania mikroskopow e skał i m inerałów , napisał J . 
Morozewicz. — Opis prow incyi peruw ijańskiej Maynas, napisał Jan  Sztolcroan. — Światło i  skóra, przez 
M aksym ilijana F laum a.—A ugust F reund . Znaczenie p rac  jego naukowych, przez Zn. — Sprawozdanie. — 

W iadomości bieżące. — Rozmaitości. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.
‘ V„ .

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

Ao:iB0Jieu0 UeH3ypoio. B apiuasa, 8 Maa 1892 r. W arszawa. D ruk E m ila  Skiwskiego.




