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Ż e g l u g a  p o d w o d n a .
Sprawa żeglugi podwodnej potoczyła się 

obecnie tymże samym torem, co i sprawa 
kierowania balonami, jedna i druga ma na j  
widoku w yłącznie zastosowanie do celów  
wojennych, jakby oba te wynalazki przy
datne być m ogły jedynie do szerzenia śmier
ci i zagłady, jakby poza tym obszarem nie 
otwierało się dla nich o w iele rozleglejsze 
i w dzięczniejsze pole usług dla nauki i ogól
nej kultury człow ieka. Zajęcie zresztą, ja 
kie obie te sprawy wśród ogółu przed kilku  
laty budziły, dziś nieco przycichło, a od 
dosyć dawnego czasu nie mieliśmy sposo
bności o nie potrącać; teraz jednak, napo
tkaw szy w kilku pismach ') wiadomości 
o nowych statkach podwodnych, pośpiesza
my podać je  czytelnikom  naszym i przed
stawić rys obecnego stanu tśj kwestyi.

')  L. de Djeri: „L es.bateaux sous-marins“ (Rev. 
Scient.). C. Stainer: „B etrachtungen iiber Unter- 
seeboote“ (Prometheus).

i Żegluga podwodna, gdyby urzeczywist
nioną być mogła, miałaby niew ątpliw ie zna
czenie bardzo doniosłe. Podróże morskie 
odbywałyby się bez niebespieczeństw i do- 

j  legliw ości, które obecnie są od nich nieod
łączne, na kilka bowiem metrów pod po
wierzchnią woda jest spokojna zupełnie, 
ruch fal już tam nie sięga. N ie byłoby już 
tam kołysania statku, a wraz z niem ustała- 

i by choroba morska; nie obawialibyśmy się 
■ burz morskich, a zamiast jednostajnego w i

doku, nużącego przy długich podróżach, 
j  przed okiem wędrowca rostaczałyby się 

malownicze i tajemnicze widoki dna mor*
| skiego. Przy pomocy statków podwodnych 
j  możnaby sięgnąć po skarby od wieków za

topione i na dnie mórz spoczywające; d o
prowadziłyby nas one też bespiecznie do 

i obu biegunów, odsłoniłyby obszary, do któ
rych dostępu bronią obecnie groźne bryły 

| lodowe, zalegające powierzchnię wód pod
biegunowych.

Na nieszczęście, urzeczywistnienie tych 
marzeń napotyka przeszkody, których prze
zw yciężyć zapewne człowiek nigdy nie zdo
ła. Pierwszą już przeszkodę stanowi ciem 
ność, panująca w głębiach oceanów. Po- 

| mimo dosyć znacznśj przezroczystości wo-
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dy, promienie słoneczne przedzierają się do 
niew ielkiej zaledw ie głębokości, a najpo
tężniejsze lampy elektryczne m ogłyby roz
jaśniać drogę na przestrzeni dziesięciu naj
wyżej metrów, poza tem okręt byłby już  
otoczony nocą nieprzejrzaną, a nie widząc 
swój drogi m ógłby się posuwać z nieznacz
ną zaledw ie szybkością, w obawie, by nagle 
nie uderzył o przeszkodę niedostrzeżoną. 
W  pobliżu lądu lub w yspy może się przed 
nim wynurzyć nagle skała, a wtedy, przy 
biegu szybkim, gdy naraz zatrzym ać ruchu 
sw ego nie potrafi, zagłada jego  je s t  nieuni
kniona. G dyby się udało zdobyć możność 
natychm iastowego zatrzym yw ania statku  
w biegu, wtedy, pomimo swej ślepoty, 
mógłby się posuwać z zaufaniem; obecnie 
jednak okręt nie jest w stanie wykonyw ać  
m anewrów dosyć szybkich, któreby go 
uchroniły od niebespieczeństwa zbyt późno 
dostrzeżonego, a przyrządy dotąd w ynale
zione nie pozwalają przew idyw ać, by zada
nie to w rychłej przynajmniej przyszłości 
rozwiązać się dało.

Na pełnem morzu nastręcza się znów  n ie
dogodność inna, nieodłączna od żeglugi 
podw odnej,— okręt bowiem  m usiałby się 
bardzo często wynurzać na pow ierzchnię  
morza, by oznaczyć sw e położenie, miejsce, 
gdzie się znajduje. W  głęb i wody sternik  
m ógłby wprawdzie znać w każdej chwili 
szybkość biegu swego statku, a ig ła  magne
sowa nie odmawiałaby mu sw ych wskazó
wek, jak na pow ierzni morza; nie ostrzega
łoby to go jednak o zboczeniach, jakim  
statek ulegać może od zam ierzonego k ie
runku swej drogi, a to pod w pływ em  prą
dów, morskich przebiegających w kierun
kach zmiennych i ze zm ienną szybkością; 
po niedługim  zaś czasie, błędy te m ogłyby  
siętakssum ow ać i nagrom adzić, że dow ódz- 
ca statku nie w iedziałby już zgoła , gdzie  
się znajduje. N ietylko m ógłby go dopro
wadzić do miejsca bynajm niej n iezam ierzo
nego, ale byłby nadto wciąż narażonym  na 
rozbicie o skały lub wybrzeża w chw ili, 
w którejby mniemał, że się jeszcze na p e ł
nem morzu znajduje. W ypada mu zatem  
koniecznie wciąż oznaczać szerokość i d łu
gość gieograficzną, co wykony wać m oże je 
dynie na pow ierzchni morza, na podstawie 
dostrzeżeń astronomicznych.

Pomimo w szelkich wszakże trudności, 
dzięki postępom mechaniki praktycznej 
i rozwojowi elektrotechniki, zdołano w osta
tnich czasach zbudować kilka statków, któ
re m ogły łatwo posuwać się w wodach so
bie znanych, kryjąc się pod ich falami. 
Zobaczmy, na jakich zasadach opiera się ich 
budowa.

Z powodu słabój, nieznacznej zupełnie 
ściśliw ości wody, usunięta przez statek jej 
objętość w każdej głębokości posiada ciężar 
jednakowy; jeżeli więc statek posiada m o
żność zagłębiania się choćby na metr pod 
powierzchnię wody, może już tem , samem  
schodzić i niżej, a granica, do jakiej zapusz
czać się zdoła, zależy jed yn ie  od w ytrzy
małości ścian jego. W raz z głębokością  
bowiem powiększa się i ciśnienie wody, 
które, jak  wiadomo, wzrasta o jednę 
atmosferę na każde dziesięć metrów; w pew 
nej zatem głębokości statek musiałby 
uledz zgrucliotaniu pod naciskiem unoszą
cego się nad nim słupa wody.

Skoro tylko zostaje zanurzony w wodę, 
statek, w jakiejkolw iek znajduje się g łęb o
kości, pozostaje już w równowadze oboję
tnej i bez oporu ulega wpywom  najsłabszej 
choćby siły, —  gdy napotka go prąd pod
morski, sunący nieco ku górze lub ku doło
wi, gdy ulegnie przypadkowemu przeciąże
niu, lub dozna jakiegokolw iek ulżenia, za
głębiać się musi coraz bardziej, lub też 
wznosić w górę; ponieważ zaś równowaga  
jego  pozostaje niezmienna w każdej g łęb o
kości, gdyby więc nie m iał sposobu zwal- 

I czania tej przyczyny zakłócającej, działają- 
: cej w kierunku pionowym , sprowadziłaby  
! go ona ostatecznie aż na dno wody, lub też 

wysunęła na jój powierzchnię. Sternik, 
j czuwający nad biegiem  statku na pow ierz

chni morza, baczyć winien tylko, czy nie 
odstępuje on od w ytkniętego na poziomie 
kierunku drogi; na statku podwodnym  mieć 
musi na uwadze ciągłej i głębokość, w jakiej 
się statek unosi, by w szelką jej chwiejność  
w każdej chwili usuw ał za pomocą odpo
wiedniego przyrządu. Głębokość zaś tę 

! wskazuje sternikowi manometr, umieszczo- 
j ny obok busoli z igłą magnesową; mana- 

metr mierzy ciśnienie ugniatającego słupa 
wody i ma tu znaczenie takież samo, jak dla 

| aeronauty barometr.
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Statek więc podwodny wymaga daleko 
większej czujności sternika, aniżeli okręt 
zw ykły, prujący fale oceanu; przyrząd zaś, 
regulujący bieg statku w kierunku pozio
m ym i przeznaczony do usuwania wszelkich 
odchyleń w górę lub na dół, działać pow i
nien szybko i łatwo, a zawsze z niezłom ną i 
pewnością, najdrobniejszy bowiem błąd 
jego w yprowadziłby statek na powierzchnię 
wód, albo, co gorsza, strąciłby go w od- J  

chłań wodną, gdzie zgruchotałoby go nad
mierne ciśnienie wód, zanimby jeszcze na j 
na dnie oceanu spoczął. Torpedy, w yrzu
cane w głębi wody przeciw statkom nie
przyjacielskim, opatrzone są w przyrząd 
autom atyczny, który je utrzymuje w głębo
kości żądanej; podobneż urządzenie posia
dać mogą i statki podwodne, co wzmaga ich 
bespieczeństwo, pomimo to wszakże stan 
równowagi obojętnej, w jakiej pozostają, 
jest groźbą bezustannie nad niemi ciążącą.

Do zanurzania statku pod wodę dwie 
w ogólności stosowane być mogą metody. 
Pierwsza polega na zasadzie równi pochy
laj: statek zanurza się jedynie, gdy jest 
w ruchu, schodzi, lub wznosi się w górę jak 
po płaszczyźnie względem poziomu pochy
lonej. D zieje się to przez odpowiednie po
chylenie eteru, tak, że uderza on wodę pod 
słabym kątem; wskutek tego część prędko
ści statku przetwarza się w składową pio
nową, co nadaje statkowi oparcie z wodą 
i dozwala mu się wznosić, lub obniżać po 
drodze ukośnej. Metoda druga opiera się 
wprost na prawie Archimedesa; statek, gdy  
ma się obniżać, zapełnia wnętrze swe wodą 
i opada wskutek zwiększonego ciężaru sw e
go; gdy zaś ma się wydobyć w górę, za
łoga działaniem  pomp wyrzuca nadmiar 
wody.

W  metodzie więc pierwszej okręt pozo
staje statecznie lżejszym od wody i to za
pewnia mu bespieczeństwo większe. W  ra
zie bowiem uszkodzenia machiny wypływa  
swobodnie na powierzchnię wody; w m eto
dzie natomiast drugiej, gdy machina zaw o
dzi, załoga ocalenie znaleść może jedynie, 
gdy zdoła dosyć szybko w ruch wprawić 
pompy ręczne. Przy zastosowaniu nadto 
metody pierwszej daleko jest łatwiej p ły 
nąć w oznaczonej głębokości, ruchami bo
wiem steru dogodniej i pewniej rządzić

można, aniżeli grą pomp, które być muszą 
zarazem i bardzo czułe i potężne. D la na
dania więc statkowi swemu większego bes- 
pieczeństwa zaopatrzył go Goubet w ciężki 
klin ołowiany, który w razie potrzeby może 
być z wnętrza statku wyrzucanym; ponie
waż ciężar tej bryły ołowianej odpowiada 
ciężarowi balastu wodnego, okręt zyskuje 
pęd ku górze nawet w razie, gdy pompy 
zawodzą. Pomimo to, nowsze konstrulc- 
cyje oparte są wyłącznie na działaniu 
steru.

Jak już wiem y dalej, statek w wodzie 
pogrążony, jest ślepy zupełnie, aby więc 
m iał możność rozejrzenia się dokoła siebie, 
winien wynurzać z wody choć drobną swą 
część, która zaopatrzona jest w odpowiedni 
przyrząd optyczny, zwany „periskopem”. 
Jestto kombinacyja zwierciadła i pryzma
tów o całkowitem odbiciu, osadzona na 
końcu długiej rury pionowej, tak, że ster
nik, ukryty wraz ze swym statkiem pod 
powierzchnią wody widzieć może, co się 
dzieje nazewnątrz i sprawdzać od czasu 
do czasu kierunek sw 6 j drogi; wymiary 
przyrządu tego są tak drobne, że pozostaje 
niewidzialnym  z niewielkiej nawet od leg ło 
ści, przy ciągłem  zwłaszcza kołysaniu się 
powierzchni morza.

Trudności więc, jakie ma do pokonania 
statek podwodny, są tak znaczne, że dotąd 
przynajmniej usługi jego bardzo są ograni
czone. Nadaje się wyłącznie do celów w o
jennych, głównie do obrony brzegów, n ie
widzialny bowiem zbliżyć się może do pan
cernika nieprzyjacielskiego i zgładzić go 
zbliska rzuconą, lub nawet wprost przycze
pioną doń torpedą. Gdy okręt wojenny jest 
w biegu, statek podwodny, wskutek słabej 
swej szybkości, szkody mu wyrządzić nie 
zdoła, nie może go bowiem doścignąć; nato
miast wszakże, gdy zatrzymuje się w m iej
scu, nie ma zgoła środków obrony przeciw  
atakom nieprzyjaciela, którego nie dostrze
ga, choć ten szybuje w nieznacznej pod po
wierzchnią głębokości, nawet przy zupeł
nym spokoju wody. Jestto następstwo ob
jawów załamania promieni światła, które 
z wody do powietrza przedrzeć się mogą 
tylko w razie, gdy na powierzchnię oddzie
lającą te dwa środki padają pod kątem n ie 
zbyt wielkim, mniejszym od tak zwanego



kąta granicznego. Prom ienie, dobiegające 
do powierzchni tćj w kierunku zbyt ukoś
nym, nie przedostają się już do powietrza, 
ale zostają w wodzie uwięzione, odbijają się 
od powierzchni granicznej, jak  od przegro
dy nieprzezroczystej. Patrząc na wodę  
w kierunku pionowym , przejrzeć możemy 
ją często aż do znacznej głębokości, w k ie
runku wszakże ukośnym wzrok nasz napo
tyka zaporę nieprzebytą. Na szczycie na
wet masztu um ieszczony strażnik nie znaj
duje się dosyć wysoko, by dostrzedz m ógł 
statek podwodny z odległości choćby kilku
dziesięciu metrów, bo już w tym razie pro
mienie padają zbyt ukośnie, by do oka jego  
dobiedz m ogły. Balon chyba do okrętu  
uwiązany byłby stanowiskiem  dosyć wznie- 
sionem, skąd strażnik m ógłby obejmować 
okiem koło dosyć rozległe, pod kątem wi
dzenia niezbyt odstępującym  od kierunku  
pionowego, m ógłby więc w porę jeszcze  
ostrzedz o zbliżaniu się n ieprzyjaciela pod
wodnego. I w tym wszakże razie potężny 
pancernik niełatw o m ógłby z drobiazgiem  
podwodnym  zw ycięską stoczyć walkę; dzia
łami swem i zw alczyć go nie zdoła, pociski 
bowiem odtrącają się od pow ierzchni wody, 
ufność więc pokładać może jed yn ie  w tor
pedzie podwodnej, jeżeli ją dosyć szybko  
i w należytym  kierunku wyrzucić zdąży. 
D la okrętów więc wojennych statek pod
wodny jest nieprzyjacielem  groźniejszym  
daleko, aniżeli torpedowce płynące na po
wierzchni wody i to jest podnietą g łów 
ną, która obecnie zachęca do budowy tych  
statków państwa nadmorskie.

H istoryja statków podwodnych nie jest 
bynajmniej długa, pierwszem  bow iem  po
wodzeniem usiłowania dawne uw ieńczone  
zostały dopiero w roku 1885, gdy w spół
cześnie zyskały  rozgłos próby, dokonane ze 
statkiem szwedzkim  Nordenfelta i francu
skim Goubeta, z których każdy zbudowany  
był w edle odmiennej m etody, N ordenfelt 
bowiem  do zanurzania statku sw ego w w o 
dę posługiw ał się działaniem  steru i śrub
0 osi pionowej, G oubet zaś odw ołał się do 
balastu wodnego. D okładny zresztą opis
1 rysunki tych statków podaliśm y w swoim  
czasie we W szechśw iecie '). Statek zw łasz
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*) Wszechświat z r. 1886, str. 370.

cza Nordenfelta przez czas pewien miał 
znaczne powodzenie, a roboty nurkowe, ja 
kie w r. 1887 wykonał w Bosforze, tak się 
podobały w Turcyi iG recy i, że każde z tych 
państw po dwa podobne statki zakupiło. 
Późniejszy jednak statek Nordenfelta nie 
znalazł już nabywcy i przed dwoma laty 
sprzedany został w Kopenhadze, jako „sta
re żelastw o”, chwała jego już zatem prze
minęła.

W  r. 1887 zarząd marynarki Stanów Zje
dnoczonych ogłosił konkurs na budowę 
statku podwodnego, któryby m ógł służyć 
zarówno jako torpedowiec zw ykły , to jest  
płynący na powierzchni wody, jak i do że 
g lugi podwodnej, w pierwszym razie płynąć 
m iał z szybkością 15 węzłów , przy zupeł* 
nem zaś zanurzeniu z szybkością 8  węzłów. 
Zadanie to zapewne rozwiązane nie zostało, 
a przynajmniej żadna wieść nie doniosła
0 rosstrzygnięciu konkursu. Z innych kon- 
strukcyj wiadomo jeszcze o statku Kamp- 
bella; statek ten po każdej stronie opatrzo
ny jest w cztery wielkie, puste walce, da
jące się wysuwać i wsuwać do wnętrza stat
ku. Skoro są wsunięte, zmniejsza się obję
tość wody przez statek wypychanej, wsku
tek czego zanurza się on w wodę. Jestto  
więc jakby odwrócenie metody balastu w o
dnego. W addington za przykładem  Nor
denfelta użył rur o osi pionow ej, które 
wszakże osadzone są w rurach; wodę, do
stającą się do rur tych od spodu, wyrzucają 
śruby w górę, przez co statek wkręca się 
niejako w wodę ku dołowi. Zbliżone też 
do tego urządzenie posiada statek podw o
dny „Gustaw Zedó”, budowany obecnie 
w warsztatach tulońskich; ma to być statek  
większych niż inne wym iarów, o objętości 
500 ton. Zanurzanie w kierunku piono
wym dokonywać się ma i tu zapomocą śrub, 
których obrót przyspiesza się w miarę p o 
głębiania. D o tego wreszcie rodzaju należy
1 statek Jerzego Bakera w Detroit, w Sta
nach Zjednoczonych; statek ten w przecię
ciu podłużnem ma postać paraboliczną, 
w poprzecznem zaś eliptyczną; długość jego  
w ynosi 12, a wysokość 4,2 metra. Śruby 
mogą tu przybierać pochylenie rozmaite, 
tak, że gdy oś ich ma kierunek pionowy, 
służą do zagłębiania statku, gdy zaś ułożo
ne są poziomo, prowadzą go naprzód, jak
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'■w zw ykłych śrubowcach. W ykonać miał 
on z powodzeniem  roboty nurkowe w kilku  
wielkich rzekach amerykańskich, zagłębia
jąc się aż do 1 2  metrów pod powierzchnię 
wody.

Jak widzimy więc od rzeczywistości obec- 
ndj daleko jeszcze do fantastycznego obra
zu żeglugi podwodnój, jakim  czytelników  
swych zachwyca znany pisarz francuski, 
Verne.

T. R.

C H E M IJA
W USŁUGACH PRAWA.

(Dokończenie).

Stas w zbogacił chemiją sądową ogólnie 
dającą się stosować metodą wykrywania  
trucizn roślinnych. Metoda ta, uległszy  
udoskonaleniu Otto i Dragendorffa, obec
nie jeszcze z powodzeniem bywa stoso
wana. Metoda ta dzisiaj taki przybrała 
kształt, że pozwala z zupełną pewnością 
wydzielić z najrozmaitszych objektów  
potrzym ać w stanie czystości chemicznej 
bardzo wielką liczbę znanych trucizn ro
ślinnych. Identyfikowanie tych ciał nie 
przedstawia już zazwyczaj żadnych trudno
ści, gdyż znamy dla nich wiele charaktery
stycznych reakcyj, a oprócz tego dokładnie 
poznaliśm y ich działanie fizyjologiczne  
w doświadczeniach ze zwierzętami.

Niektóre trucizny roślinne, krążąc w or
ganizm ie ludzkim , ulegają pewnym prze
mianom chemicznym. Jeżeli tworzą się 
przytem charakterystyczne produkty, które 
w ydzielić i rospoznać można, w takim ra
zie wykrycie samych trucizn jest jeszcze  
możliwe, w przeciwnym razie chemija za
wodzi. Lecz ten ostatni wypadek niezmier
nie jest rzadki.

W ogóle wykrywanie trucizn roślinnych  
jest zadaniem trudniejszem, aniżeli wykry
wanie jadów metalicznych. A trudność ta 
wzrasta niepom iernie, gdy przedmiotem  
badania są części trupów, ponieważ podczas 
ich gnicia powstają produkty roskładu, mo

gące być powodem omyłek. T e gnilne pro
dukty, które nazwano alkaloidami trupiemi, 
lub ptomainami, w ogólnych swych własno
ściach chemicznych podobne są bardzo do 
alkaloidów roślinnych, zachowują się tak 
samo względem rospuszczalników i z ros- 
tworów opadają za dodaniem tych odczyn
ników, które strącają także alkaloidy ro
ślinne. Co więcój, niektóre ptomainy na
wet w szczegółowych swych reakcyjach 
chemicznych podobne są do alkaloidów ro
ślinnych, inne znów sprowadzają działania 
fizyjologiczne przypominające zupełnie dzia
łanie tego, lub owego alkaloidu. Dopiero 
w ostatnich dziesiątkach lat dowiedzieliśmy  
się o istnieniu tych alkaloidów trupich. 
Pierwsze odnośne spostrzeżenie przypisać 
chyba trzeba M arąuardtowi w Szczecinie, 
który w r. 1865 przy okazyi poszukiwania 
sądowo-chemicznego wydobył z wnętrzno
ści ludzkich substancyją podobną do konii- 
ny, alkaloidu zawartego w pietraszniku 
plamistym (Conium maculatum). W roku 
1871 Rorsch i Fassbender, badając trupa, 
według metody Stas-Otto, otrzymali z wą
troby, śledziony i nerek ciało nielcrystalicz- 
ne, które wobec odczynników i rospuszczal
ników zachowywało się jak alkaloid roślin
ny, lecz nie mogło być zidentyfikowane 
z żadnym znanym alkaloidem. Chemik 
włoski, Selmi, który bliżćj badał ptomainy 
i pierwszy zwrócił szczególniejszą uwagę 
na ich znaczenie dla chemii sądowój, doniósł 
w roku 1873, że nietylko ze zgniłych, lecz 
i ze świeżych Wnętrzności ludzkich udało 
mu się otrzymać kilka ciał o zasadowych  
własnościach, które dzielą z alkaloidami 
roślinnemi ogólne reakcyje charakteryzu
jące te ciała. Od tego czasu wielu bada- 
czów poświęciło swą pracę tój dziedzinie 
i poznano dużo ciał tćj grupy, które albo 
w swych reakcyjach chemicznych, albo 
w działaniu fizyjologicznem przypom inały  
w zupełności koniinę, nikotynę, weratry- 
nę, dygitalinę, delfininę, atropinę, morfinę 
i strychninę. Lecz dodać musimy natych
miast i położyć nacisk na to, że żadna z tych  
ptomain nie zgadza się z żadnym alkaloi
dem roślinnym we wszystkich swych w łas
nościach bez wyjątku.

Jakkolw iek więc ptomainy są ciałami 
bardzo niedogodnemi dla chemika sądow e
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go, to jednakże przy dostatecznej wprawie 
i ostrożności udaje się w ykluczyć pom yłki, 
jakie ich obecność sprowadzić może. N ie
kiedy poszukiwanie trucizn roślinnych  
w trupie połączone jest z olbrzym iem i tru
dnościami, lecz przy należytem  doświad
czeniu można zaw sze spodziewać się rezul
tatu pożądanego. O czyw iście wówczas ty l
ko należy z całą stanowczością twierdzić, 
że dany alkaloid istotnie wydobyto, jeżeli 
wszystkie bez wyjątku cechy chemiczne 
i fizyczne oraz działanie jego  fizyjologiczne 
zostały skonstatow ane. W ielokrotnie już  
udawało się z trupów, pokarm ów i innych  
przedm iotów z całą dokładnością w yoso
bnić i stw ierdzić tożsam ość morfiny, atro
piny, strychniny i t. d.

Chemija znakom icie się też przyczyniła  
do roastrzygania pytań, często stawianych  
przez sędziego, czy np. podejrzane plamy  
na odzieży, instrumentach, podłodze, ścia
nach i t. p. pochodzą z krwi. Z w ykle do 
badania takich plam pow ołują i chemika 
i badacza m ikroskopowego. Chemik ma za 
zadanie w ykryć charakterystyczny dla krwi 
barwnik, m ikroskopista zaś pow inien od
szukać ciałka krwi. To ostatnie zadanie 
często się nie udaje. Badanie zaś chem icz
ne może tu być dokonane kilkom a sposo
bami. Z jednej strony, za przykładem  
Teichm anna, przyrządza się z barwnika 
krwi produkt krystalizujący w postaci m i
kroskopowo małych, brunatnych krysztaŁ 
łów  (t. zw. kryształy Teichm anna); z dru
giej znów w yciąg wodny, otrzym any z ta
kich podejrzanych plam, bada się zapomocą 
spektroskopu bespośrednio, lub po dodaniu 
pewnych odczynników chem icznych, a przy- 
tem w widm ie, w razie obecności krwi, uka
zują się charakterystyczne prążki absorp
cyjne. N iezm iernie m ałe ilości krwi w y
starczają już do tych prób a, co bardzo jest 
ważne, plam y krwi zaschłe od wielu lat 
mogą jeszcze w ten sposób być rospoznane.

Pod w ielu  względam i interesującem  jest  
badanie w ygrzebanych części trupów, gdy  
chodzi o wykrycie trucizn w tych już czę
ściowo lub całkow icie rozłożonych ciałach. 
Z góry już oczekiw ać należało, że m etali
czne trucizny będzie można w takich w y 
padkach wykryć i istotnie, liczne istnieją  
dowody, popierające to przypuszczenie.

Zwłaszcza wielokrotnie odnajdowano arse* 
w trupach ekshumowanych, które dziesięć  
i więcej lat przeleżały w ziemi. W  nie
których takich wypadkach, prócz szkieletu  
i włosów, pozostała do zbadania zaledwie 
mała ilość miękkiej brunatnej massy, po
chodzącej z miękkich części ciała. Lecz  
w tśj ostatniej zachowała się jeszcze taka 
ilość arszeniku, która dosięgała a nawet 
przewyższała niekiedy dawkę śmiertelną. 
Jednakże możliwem jest, że związki arsenu 
zawarte w trupie, w części przynajm niej, 
zostają rospuszczone przez przeciekającą 
wodę i uniesione dalej. Znanym jest też 
fakt, że pod wpływem  działania niższych  
organizm ów kwas arsenawy przechodzi 
w arsenijak gazowy. W ięc i w  ten sposób 
zawartość arsenu w trupie może się zm niej
szyć.

Dawniej nie ośmielano się przypuszczać, 
że i kwas pruski i trucizny roślinne mogą 
przez dłuższy czas w niezm ienionym  pozo
stawać stanie w gnijących i roskładających  
się trupach, lecz doświadczenie nauczyło, 
że i te związki w części dość długo się za
chowują i mogą jeszcze być wykryte w eks
humowanych trupach. Tak np. z trupa męż
czyzny, który otruł się cyjankiem  potasu, 
w cztery miesiące po śmierci w ydzielono  
jeszcze znaczne ilości kwasu pruskiego, 
a w wygrzebanym  trupie otrutego wilczą 
jagodą w dziew ięć miesięcy po śmierci zna
leziono jeszcze tyle atropiny, że bardzo 
łatwo można ją  było wydobyć w stanie czy
stym i wykazać jej tożsamość zapomocą 
wszystkich charakterystycznych chem icz
nych odczynów, jakoteż zapomocą wielokro
tnych doświadczeń na zwierzętach. Zdaje 
się, że w iele trucizn roślinnych opiera się  
procesowi roskładu i gnicia i pozostaje bez 
zmiany w masie gnijącej. Przykład atro
piny wybraliśm y z licznego szeregu in
nych um yślnie dlatego, że właśnie ten  
alkaloid wogóle daleko jest w rażliw szy  
w zględem  chemicznych odczynników, zna
cznie łatwiej ulega roskładowi i zmianom, 
aniżeli inne alkaloidy.

Przed pięćdziesięciu mniej więcej laty, 
kiedy osięgnięto jnż znaczną pewność w są- 
dowo-chem icznem  wykrywaniu trucizn me
talicznych oraz niektórych roślinnych pod
niosły się wątpliwości, czy też dodatnie re*
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zultaty podobnych badań bezwzględną mają 
wartość. Przypuszczano możliwość, że or
gany ludzi niezatrutych zawierają ślady 
przynajmniej pewnych trucizn. Dla arse
nu wkrótce rzeczywiście potakująco odpo
wiedziano na to pytanie i przyjęto ogólnie 
naukę błędną, że arsen stanowi normalną 
część składową zdrowych organów ludzkich, 
kości i wszelkich tkanek, że arsen ogromnie 
jest rospowszechniony w przyrodzie i prze
to musi przechodzić do organów. Lecz 
ścisłe badania nie dały na siebie długo cze
kać i przekonały, że w doświadczeniach, 
które do takiego wniosku doprowadziły, 
używano niedostatecznie czystych odczyn
ników i wraz z niemi wprowadzono arsen do 
badań.

Przeważna część tych związków chemi
cznych, których używano najczęściej w pra
cach sądowo-chemicznych, dostarczana by
wa przez przem ysł w stanie nieczystym, 
a w wielu takich odczynnikach znajdujemy 
wcale niemałoznaczne ślady arsenu, tak 
np. w kw asie siarczanym, w kwasie solnym, 
sodzie, chloranie potasu. Kwas siarczany, 
który, jak wiadomo, stanowi punkt wyjścia 
dla wyrobu bardzo wielkiej liczby innych 
przetworów chemicznych, zw ykle w stanie 
niezupełnie oczyszczonym  zawiera arsen, 
albowiem siarka i piryty żelazne, z których 
kwas ten fabrykują, często mają domięszkę 
arsenu. Z kwasu siarczanego, zawierają- 
jącego arsen, ten ostatni przechodzi do in 
nych przetworów, wyrabianych przy pomo
cy kwasu siarczanego. W idzim y więc, że 
odczynniki takie muszą troskliwie być 
oczyszczane przed użyciem, a oczyszczanie 
to należy do najmozolniejszych, lecz i naj
ważniejszych robót chemika sądowego.

Niektórzy autorowie wypowiadali także 
domniemanie, że podczas gnicia trupów  
powstawać może z ciał białkowych kwas 
pruski, albo związek taki, który wskutek 
chem icznych przemian, dokonywanych przy 
badaniu, wytw orzyć może kwas pruski, że 
więc małe zwłaszcza ilości tego ostatniego 
znajdowane w trupach nie zawsze mogą 
służyć za dowód istotnego zatrucia. Lecz 
i to przypuszczenie okazało się błędnem: 
liczne badania trupów w rozmaitych sta- 
dyjach roskładu przekonały, że przy gniciu 
ciał białkowych nie powstaje ani kwas pru

ski, ani żaden taki związek, z którego w na
stępstwie kwas ten mógłby się wytworzyć.

Na nader troskliwe rozważanie zasługuj* 
wypadki, w których ma się do czynienia 
z częściami ekshumo wanemi trupów. T rze
ba tu przedewszystkiem nie zapominać tak
że o przedmiotach, znajdujących się w tru
mnie obok szczątków trupa. Farbowane 
tkaniny, w które odziewają trupa, dalej 
przedmioty metalowe, jak krzyże mosiężne, 
sztuczne kw iaty i t. p., które kładzie się 
zw ykle do trumny, mogą zawierać trujące 
substancyje, a te ostatnie po pewnym  czasie, 
będąc w zetknięciu ze zwłokam i, tak ściśle 
ze szczątkami ciała się mięszają,że przy roz
biorze chemicznym zawsze wykryć je  mo
żna. Jeżeli trumna nie jest ju ż  zamknięta, 
lecz rospadła się mniej lub więcej, w takim  
razie i farba z zewnętrznej strony desek 
oraz ziemia zmięszać się mogą ze szczątka
mi zwłok. Znamy wielką liczbę w ypadków  
które pouczają,ile ostrożności zachować po
trzeba w podobnych razach, gdy chodzi 
o wydanie ostatecznej opinii. Tak np. 
znajdowano w trumnach obok rozłożonych  
szczątków ciała krzyże mosiężne, które 
na powierzchni pokryte były grubą zieloną 
warstwą zm ienionego metalu. W  samym  
trupie wykrywano ślady arsenu, które mo
gły  pochodzić właśnie z tćj utlenionej war- 
stwy na krzyżu, ponieważ mosiądz zwykł#  
zawiera pewną ilość arsenu.

P rzy badaniu sądowo-chemicznem w y
grzebanych zw łok słusznie w czasach osta
tnich poddaje się też rozbiorowi ziemię 
cmentarną, a m ianowicie bierze się do ana
lizy próbki ziemi nad i pod trumną oraz 
z odleglejszych miejsc cmentarza. W ielo
krotnie bowiem spostrzegano obecność tru
cizn metalicznych w ziemi i nie da się prze
cie zaprzeczyć, że trucizny takie mogą 
przejść z ziemi cmentarnej do ciała pogrze
banych trupów. Schlagdenhauffen i Gar- 
nier niedawno temu dow iedli, że grunt 
w W ogezach na znacznych bardzo prze
strzeniach zawiera arsen i że przeto ziemia 
na cmentarzach w tych okolicach również 
arsen w sobie mieć musi.

Lecz ta zawartość arsenu w ziemi cmen
tarnej zawsze bardzo jest nieznaczna, cho
dzi tu tylko o drobne ślady. W przewa
żnej części wypadków ta zawartość arsenu
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najpewniej pochodzenia jest naturalnego, t.j. 
zależy od minerałów arsenowych. Lecz mo- 
żliwem  jest także, że źródło tego arsenu tkwi 
w zwyczajach ludzkich, skutkiem  których 
przy grzebaniu zw łok wprowadza się do 
ziemi najrozm aitszearsenzaw ierająceprzed
mioty, jako to krzyże, ornam entacyje na 
trumnach, same trum ny z blachy cynkowój, 
która zw ykle nieco arsenu zawiera, dalej 
drewniane trum ny pom alowane rozmaitemi 
farbami z zawartością, arsenu, sztuczne  
kwiaty, tkaniny kolorowe, obrazy i t. p. 
R olnicy w niektórych okolicach dodają do 
zasiewu nieco arszeniku dla ochrony zboża  
od grzybków  chorobotwórczych, a po ze
braniu plonu al-sen ten pozostaje w ziem i. 
W reszcie uw zględnić należy przem ysł che
m iczny tak bardzo w czasach naszych roz
winięty. W  ziem i na cm entarzu gm iny  
Louisenstadt w Berlin ie Sonnenscheim  w y
krył arsen, lecz w tych tylko m iejscach, 
które wystaw ione b y ły  na w p ływ  w yziew ów  
gazowych sąsiedniej fabryki sody.

Często także znajdowano ju ż  w ziem i na 
cmentarzach miedź, cynk i cynę i to w iloś
ciach znacznie w iększych, niż arsen.

Pom im o jednak tych w szystkich trudno
ści chemija posiada środki, które w  najtru
dniejszych naw et w ypadkach pozwalają  
najczęściej niew ątpliw ie rosstrzygnąó pyta
nia sądowe. M ożnaby na poparcie tego  
przytoczyć w iele przykładów , które w w y 
sokim  stopniu interesują zarów no chem ika  
j-ak i sędziego. Lecz cytow anie tych w y
padków rosszerzyłoby już nadm iernie ra
m y niniejszego artykułu.

M. Flaum .

0 OWADACH
mieszkających na dębach.

(Dokończenie).

Galasówki (Cynipidae) w ogóle są ow a
dami błonkoskrzydłem i (H ym enoptera), 
o ciele drobnych rozmiarów, dośó krępem; 
tu łów  mają w ypukły na grzbiecie, odw łok  
krótki, z boków ściśniony, złączony z tu 

łowiem  krótką szypułeczką; skrzydła po
siadają dłuższe od odwłoka, znacznie poza 
jego  koniec wystające. Samiczki, prze
ważnie znane, zaopatrzone są w’ t. zw. po- 
kładełka czyli rureczkowate, ostro zakoń
czone utwory, przy pomocy których skła
dają jajka w różne tkanki roślinne. Rożki 
mają proste, nitkowate, o 13 —16 człon
kach, głaszczki szczękowe 4 —6 , a wargowe 
2— 3-stawowe. W iększość składa jajka na 
liściach, gałązkach, korzeniach, owocach 
i t. p. roślin; w chw ili znoszenia jajek sa
miczki wyszukują rośliny i wybierają na 
nich najodpowiedniejsze miejsca, stosownie  
do gatunku, nakłuwają np. gałązkę, lub 
liść, a w rankę składają jajko, pojedyńczo, 
lub po kilka razem. Przy nakłuciu owad  
w lew a w rankę płyn gryzący, który jest 
przyczyną wywołującą nabrzmiałość orzesz- 
kowatą, przemieniającą się następnie w n a
rośl orzeszkowatą, wewnątrz której gąsie
nica rozw ija się, karmiąc się nowopowsta- 
jącem i tkankami, zamienia się następnie 
w poczwarkę, a gdy w ylęgnie się dorosły  
owad, ten w ygryza się nazewnątrz. Jeżeli 
orzeszkowate narośla zawierają jednę tylko  
jam kę, w którój mieszka gąsienica, zowią 
się jednokom orowem i, jeżeli zaś zawierają 
w iele gąsienic, mieszkających w jamkach  
porozdzielanych przegródkami na kilka 
części, nazywają się wielokomorowemi.

D ęby żyw ią mnóstwo gatunków galasó
w ek (Cynipidae), które wytwarzają na ich 
korzeniach, gałązkach, liściach, pączkach 
i owocach najróżnorodniejsze now otw ory, 
zw ane zw ykle dębiankami. W iele  z.nich  
zostało opisanych przez H artinga, W est- 
wooda, Girauda, Rćaumura i innych.

Przy końcu lata i na początku jesien i na 
liściach naszych dębów w lesie daje się 
zauważyć znaczna ilość kulistych utworów  
różnej w ielkości, o średnicy od paru do k il
ku i kilkunastu milimetrów, przyczepionych  
do dolnój powierzchni liści dębu. Są to „dę
bianki” wytworzone przez galasówkę zw y
czajną, czyli dębiankową (Cynips quercus 
folucris H tg. s., Cynips scutellaris 01iv., fig. 
1 e—h, fig. 3 a). Możnaby je  wziąć za ow o
ce, bo wyglądają jak minijaturowe jab łusz
ka zielonaw e, białawe i czerwonawe, w ięk
sze są zawsze umieszczane blisko głów nego  
nerwu. Zrazu dębianka jest zielona, lub
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z jednćj strony zaczerwieniona, przytem  
miękka i soczysta, biaława i ma w środku 
okrągłe wydrążenie, w którem siedzi gąsie
nica; później dębianka brunatnieje, usycha 
i twardnieje, gąsienica zamienia się w por 
czwarkę, a gdy się z poczwarki wylęgnie  
galasówka (owad), w ygryza się z dębianki 
i ulatuje. Owad posiada rożki nitkowate, 
14-stawowe, grzbiet garbaty a odwłok ści- 
śniony i krótki, bo tylne jego pierścienie są 
ssunięte w wielki wspólny pierścień. Kolor 
ciała czarno - brunatny, okolice oczu i nogi 
czerwone, odw łok błyszczący czarny, dłu
gość ciała 3— 5 mm. Galasówka dębiankowa 
jest bardzo pospolita wszędzie. W  bliskiem

jajka na dębie długoszypułkowym  (Quercus 
pedunculata) w W ęgrzech.

D osyć często w porębach leśnych, na ga
łązkach młodych drzewek, lub krzaków dę
bowych dają się spostrzegać niby szyszecz- 
ki zielone, przypominające szyszki m odrze
wiu lub chmielu (fig. 1 , a —d). W końcu 
lata ubiegłego były te utwory bardzo po
spolite w różnych okolicach kraju, między 
innemi w okolicach Dąbrowy górniczćj, 
w lesie na „Zielonój” i w okolicach M iędzy
rzeca. Otóż są to pączki dębu przerodzone 
wskutek składania jajek przez galasówkę 
szysznicę (Cynips (A philotrix) gemmae F. 
s. C. fecundatrix H tg).

Fig. 1 przedstaw ia gałązkę dębu (Q ierous pedunculata) z pęczkiem zmienionym przez galasówkę 
szysznicę (A philotrix (Cynips) gemmae s. fecundatrix): a narośl szyszkowata, zaw ierająca gąsienicę 
w tw ardej komorze 6; taż sama w podłażnem  przecięciu c, powiększona d. Na liścin, na prawo, 
znajdują się dębianki wytworzone przez galasówkę dębiankową (Cynips (Dryophonta) scutellaris), 
e—owad (galasówka) w nat. wielkości, f —owad powiększony, g—dębianka mtoda, całkowita, h—do

rosła, przekrojona na połowę z gąsienicą w komorze pośrodku.

pokrewieństwie z pierwszą pozostaje gala
sówka farbierska, czyli alepeńska (Cynips 
tinctoria H tg), tworzy na dębie galasowym  
(Quercus infectoria) chropowate dębianki 
alepeńskie, których używają w przemyśle do 
fabrykacyi atramentu i w garbarstwie. P o 
spolita szczególniej w A zyi mniejszój. Da- 
lój galasówka żołędziowa (Cynips Calycis 
H tg.) składa jajka na dnie młodej miseczki 
żołędzia i w yw ołuje przekształcenie się jej 
w narośl niekształtną, twardą, pomarszczo
ną i popękaną. Narośle te, opadające w j e 
sieni wraz z liśćmi, zbierają do garbarni 
pod nazwą „knoprów”. G łów nie składa

Do bardzo osobliwych i dużych dębianek  
[ należą narośla, wywołane przez dziwika ga

łęziow ego (Teras terminalis H tg), również 
drobną galasówkę, odróżniającą się od zw y
czajnej dębiankowćj odwłokiem bardziej 
spłaszczonym i wąsikami szczękowem i 4-o 
zamiast 5 stawowemi oraz kolorem brunat
no czerwonym z odcieniem żółtym. D łu 
gość ciała wynosi 2,5 mm. Samce są jaś
niejsze, skrzydlate, opatrzone,dużemi skrzy
dełkami, samiczki besskrzydłe i ciemniej 
ubarwione.

Z początkiem lata wytwarzają na g a łę 
ziach dębu duże, nieprawidłowe narośla,
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przypominające wielkością i kształtem  bul
wy ziemniaków. Pow ierzchnię mają g ład
ką, barwę zrazu jasno-zieloną, przechodzą
cą następnie miejscami w czerwoną. Zwy
kle osadzone są blisko siebie, zlewając się 
niekiedy w jednę całość (fig. 2 ). W ew nątrz  
są gąbczaste, żółtawe lub brunatne i więlo-

w yw ołują nowotwory tak znacznych roz
miarów.

Oprócz wym ienionych gatunków jeszcze  
kilka innych wytwarza dębianeczki maleń
kie na liściach dębu, przeważnie płaskie, 
guziczkow ate, ki'ążkowate, lub podługowate 
(fig. 3, b, c, d, e, / ) .

Fig. 2. Gałązka dębu z dębiankam i wytworzonemi przez dziwika gałęziowego 
(Teras (Cynips) term inalis H tg), ’/3 wielkości naturalnej.

komorowe, zawierają bowiem  12—15 gąsie- 
niezek, żyjących w tyluż komorach odoso
bnionych ściankami oddzielnem i. D orosłe  
owady (galasów ki) w ykluw ają się w końcu 
lata i zdaje się prawdopodobnem, że gatunek  
ten wydaje dwa pokolenia rocznie. Sam iczki 
dziwika składają po kilka ja jek  blisko s ie 
bie, na m łodych gałązkach i w ten sposób

Cynips divisa, tworzy narośla w kształ
cie guziczków płaskich z w głębieniem  po
środku (fig. 3, b), brunatnych z jedw abi
stym połyskiem . Neuroterus numismatis 
Ol. (Reaumuri H tg ,fig . 3 c) galasówka czar
na ze szczękami górnemi i nasadowemi 
członkam i 3 i 4 rożków czerwonemi; nogi 
ma żółto-czerw onaw e; skrzydła przezro
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czyste, bezbarwne. D ługość ciała 2—2,5 
mm. W ytwarza dość często na dolnćj po
wierzchni liści dębu 30 — 40 drobnych 
(3 mm  średnicy) płaskich dębiancczek, k o lo 
ru żółtego lub czerwonawego, które podo
bne są do małych guziczków z jedwabistym  
połyskiem , o brzegach zgrubiałych, pośrod
ku zaś zagłębionych. Gatunek ten dość 
często spotyka się w naszym kraju, między 
innemi w okolicach M iędzyrzeca, zebrany 
przez p. B. E ichlera.

Zbliżony do poprzedniego jest gatunek  
Neuroterus leuticularis O l. (N . M alpighii 
Htg, fig. 3 d). Galasówka czarna ze szczę-

Fig. 5. Liść dębu dtugoszypułkowego (Quercu* 
pedunculata), wielk. nat., z dębiankam i różnych 
gatnnków galasówek: a kuliste, miękkie dębianki 
Cynips scutellaris 01., b płaskie, twarde Cynips 
divisa, c guziczkowate Neuroterus Reaum urii, d so- 
czewkowate N euroterus Malpighii F ., « nerkow ate 
Biorhiza renum , /  podlugowato-muszelkowato Neu- 

roteros ostrens.

kami górnemi i wewnętrznemi brzegami 
oczu ezerwonemi; nogi i nasadę rożków ma 
ezerwonawo-żólte; skrzydła nieco wypukłe; 
dorasta do 2,5 mm  długości. W ytwarza  
dość często na dolnej powierzchni liścia 
dębu zw yczajnego soczewkowate, płaskie 
dębianeczki (fig. 3 d ) żółtego koloru, na 
brzegach ostre, pośrodku zaś opatrzone w y
stającym wyrostkiem. Dębianeczki te są 
porosłe delikatnemi włoskami połyskują-

j  cemi; średnica ich wynosi 4 —5 mm. U b ie
głego lata spotykane w okolicach M iędzy
rzeca.

Inny gatunek Neuroterus ostreus Htg  
(fig. 3 / ’) wytwarza na głównym  nerwie 
liści dębowych dębianki podługowate, na 
końcach zaokrąglone, które często pękają 
w podłużnym kierunku szparą i przypo
minają otwarte dwuskorupowe muszelki.

Nadto na dolnej powierzchni liści dębów  
dają się spotykać nerkowate narośla, przy 
samym nerwie położone, czerwone i m ię
siste, również dębianki drobniutkie, będące 
dziełem galasówki zwanój Biorhiza renum 
Gir. (fig. 3 e), która odróżnia się od poprze
dnich brakiem skrzydeł, ciałem ciemno- 
czerwonem, od włokiem czarnym, połyskują
cym, tułowiem szczupłym, podobnym do tu 
łow ia mrówek. D ługość ciała tój galasów 
ki dochodzi do 3,7 mm.

Wreszcie wiele gatunków galasówek w y
twarza narośla na korzeniach dębu, jak np. 
korzeniea besskrzydla (Biorhiza apteraPol.) 
wywołuje małe narośla na korzeniach bocz
nych dębu, podobne do małych trufli, lub 
wiśni, często groniasto skupione. Owad 
ten bywa i w zimie i według nowszych ob- 
serwacyj ma to być pokolenie partenogie- 
netyczne jednego z gatunków rodzaju An- 
dricus.

A. S.

S Y N T E Z A

SKAŁ I MIHERAŁÓW.

(Dokończenie).

I I I .

Zadanie artykułu niniejszego nie byłoby 
w zupełności wyczerpane, gdybyśm y po 
tych uwagach ogólnych nie przedstawili 
czytelnikow i ważniejszych rezultatów syn
tezy mineralogicznej i petrograficznej. In- 
fw m acyje nasze ograniczyć jednak musimy 
do zestawienia syntez tych tylko m inera
łów, które najbardziej są rospowszechnione 
w przyrodzie, lub są znane w handlu jako
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drogie kam ienie i z tego powoda budzą po
wszechne zainteresowanie. Przedew szyst- 
kiem więc zacząć m usimy od dyjamentu, 
który ze względu na wysoką swą cenę, od- 
dawna stanow ił przedmiot licznych i nader 
rozmaitych eksperym entów, zm ierzających  
do sztucznego produkowania tego klejnotu. 
Jednak pomimo skw apliw ych usiłow ań wie
lu badaczów, którzy przedm iotowi temu po
św ięcali zdolności i czas, żadnemu z nich 
nie udało się dotychczas otrzymać dyjam en
tu na drodze sztucznej, być może dlatego, 
że o warunkach tw orzenia się tego mine
rału w przyrodzie nic pew nego nie wiemy, 
jakkolw iek obserwacyje gieologiczne i mi
kroskopowe każą przypuszczać, że warunki 
te nie powinny być zbyt różne od tych, 
w jak ich  powstają m inerały granitowe: 
kwarc, mika, topaz, turm alin i in. T e w o
góle bardzo trudno odtworzyć, dwa zaś 
ostatnie zgoła są dla syntezy niedostępne. 
Łatw o natomiast daje się otrzymać druga 
postać krystaliczna w ęgla — grafit; jest on 
bardzo pospolitym  produktem ubocznym  
pieców wielkich. H enryk Saint - Claire 
D eville  otrzym ał go w laboratoryjum m e
todą sublim acyi, przepuszczając strum ień  
pary czterochlorku węgla przez stal rosto- 
pioną. Grafit powstaje w ogóle przy kalcy- 
nacyi różnych gatunków w ęgla bez dostępu  
powietrza w temperaturze w ysokiej.

Z innych m etaloidów wspom nim y o siar
ce, która bardzo łatw o osiada w dużych  
i ładnych kryształach przez parowanie jej 
rostworu w siarku węgla; powstaje też na  
drodze sublim acyi przez działanie pary wo- 
dnćj na kwas siarkawy.

Metale. Żelazo w postaci sześcianów  
otrzym ali P eligot i D urocher przez reduk- 
cyją chlorku żelaza, ogrzew anego do ciem 
nej czerwoności w atm osferze wodoru. S ta 
nisław  M eunier na tej samej drodze odtw o
rzył żelazo n ik low e, spotykane w m eteory
tach, dodając do chlorku żelaza trochę  
chlorku niklu. Żelazo krystaliczne tworzy  
się dość często przy wytapianiu tego metalu  
w piecach wielkich.

K ryształy m iedzi i srebra najłatwiej 
otrzymujemy przez odtlenianie ich soli 
w obecności substancyj organicznych, lub 
gazu redukującego, jak również i na drodze 
elektrolitycznej.

Złoto krystaliczne powstaje bądź przez 
redukcyją jego soli, bądź przez krystaliza- 
cyją stopu. Najlepszą jednak metodę otrzy
mywania kryształów  złota podaje Knoffl; 
operacyja polega na ogrzewaniu w ciągu  
dłuższego czasu do 80° amalgamatu tego 
metalu (na 2 0  cz. rtęci 1  cz. złota); rtęć, 
ulatniając się, pozostawia silnie błyszczące 
sześciany złota.

Siarki.  P iryt może tworzyć się na bar
dzo różnych drogach: Durocher otrzymał 
go przez sublimacyją, działając siarkowo
dorem na parę chlorniku żelaza; H . Saint- 
Claire D eville przez topienie siarku żelaza 
w nadmiarze siarki. Na drodze wodnej 
syntezy pirytu dokonał Sćnarmont, ogrze
wając w rurce zatopionej siarek żelaza z ros- 
tworem siarkowodoru. P iry t może powsta
wać i przez redukcyją koper wasu żelaznego  
wobec substancyj organicznych, jak  tego 
dow iódł Doelter.

Galena jest jednym  z minerałów, które 
mogą się tw orzyć w warunkach najrozmait
szych: na drodze sublimacyi, przez topienie, 
lub krystalizacyją wodną pod ciśnieniem  
(Senarmont). Becquerel otrzymał ją także 
przez powolne działanie siarku rtęci na 
sztabkę ołowiu pod warstwą chlorku ma
gnezu, a więc na drodze elektrolitycznej; 
Doelter zaś, działając na ogrzane sole oło
wiu siarkowodorem i t. d.

D aleko więcej trudności przedstawia sy n - 
j  teza blendy, którą tylko z rostworu wo

dnego pod ciśnieniem  udało się Senarmon- 
towi skrystalizować.

Przez działanie siarkowodoru na pary 
chlorku miedzi i chlorniku żelaza powstaje 
chalkopiryt. M arigny otrzym ał go również, 
topiąc 45 cz. m iedzi, 20 pirytu i 20 siarki 
pod warstwą boraksu, a Senarmont na dro* 
dze wodnej, ogrzewając w zamkniętem na
czyniu chlorki m iedzi i żelaza z rostworem  
siarku i węglanu sodu.

Charakterystyczne czterościany tetrae- 
drytu odtw orzył Doelter, przepuszczając 
strumień siarkowodoru nad ogrzanemi 
chlorkami srebra, miedzi i antymonu.

Tlenki. Syntezy korundu i jego odmian: 
rubinu i szafiru należą do najbogatszyeh  
pod względem rozmaitości metod i najszczę
śliw szych ze w zględu na doskonałość otrzy
m ywanych rezultatów. Zdaje się, że nie
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daleką jest przyszłość, w której rubiny i sza
firy sztuczne nie będą ustępowały natural
nym nawet co do w ielkości. Syntezy ko
rundu dokonał już Sćnarmont (1851), ogrze
wając rostwór wodny chlorniku glinu do 
350° w naczyniu zamkniętem. Ebelm en  
otrzym ał go w ładnych kryształkach topiąc 
glinkę amorficzną w nadmiarze boraksu. 
H . Sainte-Claire D eville  i Coron doszli do 
wspomnianych rezultatów przez roskład 
w wysokiej temperaturze fluorku glinu kwa
sem bornym. Reakcyją prowadzono w ty
glu w ęglow ym , na którego dnie znajdował 
się fluorek glinu, nad nim zaś był zawieszo 
ny w miseczce węglowej kwas borny. Mała 
domięszką fluorku chromu sprowadzała za
barwienie w łaściwe rubinowi, przez użycie 
zaś nadmiaru powstawał korund zielony, 
czyli t. zw. szmaragd wschodni. Na drodze 
sublimacyjnej syntezę korundu wykonali 
Debray, H autefeuille i M eunier, operując 
w temperaturze jasnej czerwoności: pierw
szy z nich roskładał glinian sodu chloro
wodorem, drugi na glinkę amorficzną dzia
ła ł fluowodorem, wreszcie trzeci z wym ie
nionych autorów otrzymał korund, roskła- 
dąjąc chlornik glinu parą wodną. Produk- 
cyją korundu na wielką skalę przedsięwzięli 
w r. 1877 Frćm y i F eil, których metoda po
lega na topieniu równych ilości glinki i m i
nii w tyglach kwarcowych. Z początku 
operacyi tworzy się łatw o topliw y glinian 
ołowiu, który następnie przez podniesienie 
temperatury pieca do jasnej czerwoności, 
roskłada się, tworząc z krzemionką tygla  
krzemian ołowiu i wydzielając tlennik glinu  
w postaci dużych i ładnych kryształów ko
rundu, tworzących wewnątrz tygla wspa
niałe gieody. Rubin powstaje przez doda
nie dó 100 cz. mięszaniny 2 — 3 cz. dwu
chromianu potasu, kolor szafiru sprowadza 
mała ilość tlenku kobaltu.

Najdawniejsza synteza hem atytu należy 
do Gay-Lussaca i zasadza się na podwój
nym roskładzie pary chlorniku żelaza i w o
dy w temperaturze podniesionej. Znacznie 
później otrzymał go Rose, topiąc tlennik że
laza w nadmiarze boraksu. D oelter skry
stalizował hematyt z rostworu wodnego 
pod ciśnieniem przy 1 0 0 °.

M inerał tak rospowszechniony w natu
rze, jak kwarc, daje się zaledwie z wielkie-

mi trudnościami naśladować na drodze syn 
tetycznej. Sónarmont, Daubrć, Friedel i Sa- 
rasin otrzym ywali go z rostwoi-ów wodnych 
pod wielkiem ciśnieniem bądź przez krysta
lizacyją krzemionki galaretowatej, bądź 
przez roskład szkła i krystalizacyją rostwo
rów alkalicznych; H autefeuille zaś dokonał 
syntezy kwarcu na drodze ogniowej, topiąc 
krzemionkę amorficzną w nadmiarze fluor
ku i fosforanu sodu lub wolframianu sodu. 
W ym ienione metody nie objaśniają jednak 
w zupełności warunków tworzenia się kwar
cu w skałach wulkanicznych, jakoto lipa- 
rytach, dacytach, a nawet niektórych bazal
tach.

Spinele. Sztuczne spinele pierwszy otrzy
mał Ebelm en, topiąc ich części składowe 
w kwasie bornym: spinel niebieski powsta
w ał za dodaniem do m ięszaniny 1,5%  tlen
ku kobaltu, 1 %  tlenniku chromu powodo
wał tworzenie się spinelu rubinu i t. d. Na 
drodze sublim acyi otrzymali spinel Dau- 
bróe i S. M eunier, działając parą wodną 
na chlornik glinu i magnez. Fouquee i Mi- 
chel-Levy obserwowali w ielokrotnie tw o
rzenie się spineli na drodze ogniowej przy 
syntezie skał wulkanicznych bogatych w g lin 
kę i magnezyją.

Chlorki, węglany i siarczany  otrzymujemy 
zw ykle przez krystalizacyją rostworów w o
dnych w różnych warunkach. Związki w y
mienione mogą jednak powstawać i na dro- 

] dze ogniowój, jak wykazał Bourgeois, kry
stalizując kalcyt w stopionym chlorku wa- 
pnia, lub baryt przez roskład podwójny  
chlorku barytu i siarczanu potasu w stanie 
stopionym.

A paty t  bardzo łatwo tworzy się w cha
rakterystycznych wydłużonych słupach sze- 
ściobocznych przez topienie chlorku, lub 
fluorku wapnia w fosforanie sodu (Mauross). 
Daubree otrzymał go na drodze sublimacyi, 
działając lotnym pięciochlorkiem fosforu na 
rozgrzane wapno i chlorek wapnia.

Krzemiany. Synteza tych przeważają
cych w budowie skorupy ziemskiej m inera
łów  na szczególniejszą zasługuje uwagę. 
W iele z nich, będąc składnikami skał zasa
dowych wulkanicznych, powstaje na drodze 
czysto ogniowój, jak  to wykazali głów nie  
Fouąue i M ichel-Levy topiąc odpowiednie 
ilości krzemionki i glinki z zasadami w po
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staci węglanów w warunkach opisanych  
wyżój. Na tój drodze uczeni ci otrzymali: 
feldspaty sodow o-w apienne (anortyt, labra
dor, oligoklaz), różne gatunki piroksenów, 
oliwin, leucyt, nefelin, m elilit, granat, me- 
lanit, jakkolw iek z prac Lem berga okazuje 
się, że leucyt i nefelin powstają, również 
i na drodze wodnój. Niektóre m inerały  
wulkaniczne, jak hnjuin, nozean, sodalit 
mogą tworzyć się tylko w tem peraturze sto
sunkowo niskiój, n i o p ize k raczaj ącćj ciem
nej czerwoności. Piszący te słowa otrzyma! 
je, topiąc części składowe w nadmiarze siar
czanu i chlorku sodu na zw ykłym  palniku  
Muenkego.

Krzem ianów składających skały kwaśne 
(granit, liparyt i t. d.), a więc feldspatów  
(ortoklazu, albitu), miki, amfibolu dotych
czas na drodze ogniowej nie otrzymano bez 
dodawania topników. Natom iast H autefeuil- 
le odtw orzył ortoklaz przez topienie jego  
części składow ych w nadmiarze wolframia- 
nów lub fosforanów alkalicznych, a Doel- 
ter—miki, topiąc odpowiednią mięszaninę 
w fluorku potasu łub m agnezu. Ortoklaz, 
jak wiemy z informacyj poprzedzających, 
powstaje na drodze wodnćj w temperaturze 
ciemnej czerwoności (550°) i odpowiadają- 
eem jej ciśnieniu (Friedel i Sarasin). K rze
miany wodne (zeolity) mogą powstać tylko  
z rostworów wodnych przez ich krystaliza- 
cyją- Apofillit np. rospuszcza się bez ros- 
kładu w wodzie ogrzanej w naczyniu zam- 
kniętem do 180° i osiada w kryształach  
przy ostyganiu rostworu (W flhler). Inne 
znowu, jak  anałcym , natrolit, bardzo łatw o  
dają się odtwarzać przez ogrzew anie do 
150°—180° w dygestorze krzem ionki, glinki 
a rostworem węglanu, lub chlorku sodu. 
Hardzo ważną i nader zbliżoną do warun
ków naturalnych metodę syntetyczną stw o
rzył Lem berg, działając w dygestorach  
w temperaturze nieprzechodzącej 2 0 0 ° bar
dzo słabemi rostworami chlorków, lub w ę
glanów  alkalicznych na proszki m inerałów  
naturalnych. Tym  sposobem uczony ten 
dowiódł, że leucyt przeobraża się w analcym  
pod wpływem  słabego rostworu chlorku so
duj analcym znowu przechodzi w bezwodny  
leucyt, jeśli nań działać solami potasowemi; 
słaby rostwór sody zm ienia leucyt na mię- 
szaninę ortoklazu i nefelinu. D ośw iadczenia

Lemberga, prócz znaczenia gienetycznego  
maj% tę jeszcze wielką wartość, że rzucają 
światło na budowę chemiczną krzem ianów, 
które, jak z ostatniego przykładu widać, 
mogą być otrzym ywane jedne z drugich, 
a więc są związane pewną wspólnością bu
dowy molekularnej.

N iektóre krzemiany, jak cyanit, topaz, 
wezuwian, turmalin, aksynit i t. d. dotych
czas nie były otrzymane syntetycznie.

System atyczne studyja nad syntezą skał 
wulkanicznych pro wadzili Fouąuó i M ichel- 
Le*vy. Na stronicach poprzednich pozna
liśmy ich metodę topienia i powolnego chło
dzenia stopów, tu w krótkości wspomnimy 
o rezultatach, do jakich doszli na tej dro
dze. W ielkość oddzielnych minerałów w sto
pach dochodziła do 0,5 mm, ich własności 
m ikroskopowe nie różniły się od natural
nych. Skały otrzymane przez wymienionych  
Itadaczów są następujące: andezyt będący 
kombinaeyją oligokłazu i augitu, labradoryt 
(labrador i augit), bazalt (o liw in , augit, la
brador, magnetyt), nefelinit (nefelin i au
git), leukotefryt (leucyt, augit, labrador), 
lerzolit (oliw in i augit), ofit (anortyt, augit, 
magnetyt) i m eteoryty ze wszystkiemi szcze
gółami składających je m inerałów (oliw in , 
enstatyt, anortyt, żelazo m etaliczne).

A utor artykułu niniejszego, operując 
w piecach huty szklanej „K ijew skiego,

| Scholtze i S ka” w Targówku, z ilościami 
dużemi, otrzymał również szereg skał syn
tetycznych, których oddzielne składniki 
w kilku wypadkach dają się odróżnić gołem  
okiem; skałami odtworzonemi poraź pierw 
szy w Targówku są: t. zw. hajuinofir (hajuin 
augit, m agnetyt), bazalt m elilitow y (oliw in , 
augit, m elilit, m agnetyt) i liparyt będący 
kombinaeyją kwarcu, ortoklazu i miki (b io- 
tytn). .7. Morozewicz.

Koiespondencyja Wszechświata,

Od p. B. E iclilera otrzym aliśm y następną ko- 
respondencyją:

Posyłam Szanownej Redakoyi kilkanaście rzad 
szych roślin znalezionych w guberni Siedleckiej,
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z których tylko jedna (Rumex N r 13) niem a na- 
zwy gatunkow ej określonej, a tem i se:

1. Cytisus nigricans L, w bliskości Btacyi Krzyw
da, przy kolei Iw angrodzkiej. 2. Orobus laeviga- 
tus WK, wieś Wołyńce, o kilka wiorst od Siedlec.
3. Saxifraga H irculns L, na torfiastej łące, przy 
drodze z Siedlec do Krześlina. 4. L ythrum  Hysso- 
pifolia L , Międzyrzec i Hofubla (powiat Siedlecki).
5. Chenopodium Botrys L, znaleziona przy szosie 
prow adzącej z m. Międzyrzeca do dworca kolei 
żelaznej. 6. Albium ursinum L, dobra Broszków 
(powiat Siedlecki) w lesie zwanym Grabina, tamże.
7. Ribes alpinum  L. 8. Carex pilosa Scop., Mię
dzyrzec. T urzyca ta  nie wymieniona we florze 
polskiej Wagi, znaleziona została poraź pierwszy 
w Królestwie przez prof. Dogiela, jak  o tem  wspo
mina d r Rostafiński w V tom ie Pamiętn. Fizyjogr.
9. Campanula liliifolia L, Międzyrzec. 10. Poły- 
cnemum arvense L, Międzyrzec. 11. Iberis nudi- 
caulis L, w tej samej miejscowości gdzie N r 1.
12. R hynchospora alba Vahl, Międzyrzec. 13. L i
ście lipy Tilia rnicrophylla, pochodzące z młodych 
pędów, godne może uwagi z tego względu, że m a
ją  kształt wielce odm ienny od liści norm alnych, j 
gdy bowiem te ostatnie są zwykle sercowate, okrą- 
gławe, z w ierzchołkiem  kończastym i na brzegu 
ostro piłkowane, to  liście przeze mnie zebrane Bą 
sercowate, kończaste, praw ie trzyklapowe, po brze
gu n ieregularnie ząbkowane. 14. Blechnum Spicant 
Roth, Międzyrzec. 15. Polypodium vulgare L, Mię
dzyrzec, ta  ostatn ia  nie wymieniona w moim spi
sie paprotników , zebranych w okolicy Międzyrzeca, 
zamieszczonym w IV tom ie Pam . Fizyj. 16. Uro- 
myces Valerianae Schumacher, Międzyrzec, na li
ściach V aleriana officinalis niewymieniona również 
w moim spisie rdzawników w tom ie XI Pam . Fiz., 
podobnież jak  17. Puccinia Tauaceti DC, na li
ściach A rtem isia Absinthium. 18. Batrachosper- 
mum moniliforme Roth, Międzyrzec, znajdowałem 
na skorupach żywych śiimaków Planorbis corneus.
19. Narośle na korzeniach bobu Fabsi yulgaris, zda
ją się być owemi utw oram i wywolanemi przez bak- i 
teryje, przy pomocy których rośliny motylkowate 
mają podobno przyswajać sobie pewną ilość azotu 
z powietrza. B adając przekroje wzmiankowanych 
narośli pod mikroskopem, dostrzegałem  w nich, j 
lubo nie zawsze, istoty podobne do bakteryj. God- 
dnem jes t uwagi, że wszystkie okazy bobu posia
dające na swych korzeniach rzeczone narośla od
znaczały się bujniejszym  rozrostem  i dłuższą ży- | 
wotnością, gdyż jeszcze w drugiej połowie Paź- j  

dziernika łodygi, jakkolwiek w górze najczęściej j  

już m artwe, u dołu opatrzone były młodemi pę- 
dami, okrytem i świeżym liściem, lub kwiatem, pod
czas gdy okazy pozbawione narośli uległy już przed 
dwoma tygodniam i wraz z korzeniem zupełnemu 
uschnięciu. Takież same narośla zauważyłem rów
nież na korzeniach niektórych gatunków koniczyn, 
nostrzyku, łubinu, lędźwianu (Lathyrus), nie widzia
łem ich na korzeniach Genista tinc to ria  i Ononis 
h ircina, na innych strąkowych nie miałem dotąd 
sposobności sprawdzić. Narośla w stanie suchym !

kurczą się i tracą  naturalną swą postać, która ty l
ko na świeżych egzemplarzach dokładnie się u ja 
wnia.

„Nadesłany gatunek szczawiu (Rumex), niezna
ny p. B. Eichlerowi, po dokładnem zbadaniu okre
śliłem jako szczaw skupiony (Rumex confertus 
Villd.). Szczaw skupiony, Rumex confertus Vild, 
gatunek E uropy wschodniej i Azyi środkowej, n ie
zbyt daleko posuwający się ku północy. Granica 
zachodnia zasiągu dochodzi nabrzeży Buga i p rze
cina Galicyją wschodnią. Besser, Andrzejowski i Ei- 
chwald wykazują ten szczaw na Podolu i Wołyniu. 
Gatunek to nierosnący w Niemczech, a ponieważ 
przy ubóstwie naszej lite ra tu ry  botanicznej posłu
gujemy się z musu przy determ inowaniu florami 
Niemiec, więc trudny  do oznaczenia. Opis szcza
wiu skupionego znajduje się u Ledeboura (FI. Ros 
t. III, str. 509), u Knappa (w przypisku na str. 
I0f>), u Schmalhausena (FI. str. 512).

Poraź pierwszy w Królestrwie, blisko od stano
wiska p. E ichlera, znalazł ten gatunek, około 20 
lat tem u, p. F erdynand Karo, mieszkający podów
czas w Łosicach. Ale w czasie, gdy prof. R osta
fiński, będąc jeszcze młodzieńcem, zbierał bardzo 
skrzętnie w Królestwie Polskiem m ateryjały do 
Prodrom usu i baw ił czas jakiś w Łosicach, stu- 
dy ju jąc zielnik p. Karo, Rumex confertus Villd 
widocznie nie był jeszcze zualeziony, bo byłby się 
dostał do Prodromusu. Około 10 la t temu w idzia
łem u p. Karo szczaw skupiony z nad Bogu, są
dzę, że i teraz musi się znajdować w jego zielni
ku, należącym obecnie do tow arzystw a farm aceu
tycznego.

W krótce potem  panna M aryja Hempel przysłała 
do Warszawy okaz, zebrany także nad Bugiem, ale 
w Lubelskiem w Dorohusku, który się przecho
wuje w moim zielniku. Dołączam go do paczki 
roślin p. E ichlera, bo mogą się znaleść lubownicy 
naszej flory, co go obejrzą z ciekawością w Re
dakcyi Wszechświata.

Okaz z Dorohuska z pozoru inaczej wygląda niż 
okaz pana E ichlera, ale tylko dlatego, że pierw 
szy młody z małemi jeszcze na okrywach gruczoł- 
kam i, a drugi zgrzybiały, zebrany, jak  pisze pan 
E ichler, w Październiku.

We florze Schmalhausena między licznemi s ta 
nowiskami jest jedno także nadbużne: Uściług, 
ze znakiem, że autor Flory widział sam okaz za
suszony.

Szczaw skupiony najbardziej zbliża się do szcza
wiu alpejskiego, R . alpinus L.

Różnicę szczawiu skupionego i nadwodnego, R. 
aąuaticus L, wskazał Pam. Fizyj. w tomie VI, 
w dziale III, na str. 214‘‘.

Kazimierz ŁapczyiUki.
7 Grudnia 1892 r.
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W dniu 14 b. m. zakończył życie

K A Z I M I E R Z  L A P C S T I I 2 H I .
P rzez niezw ykłe zasługi na polu fizyjografii krajowej, przez żywot w ypeł
niony pracą a czysty i pełen cichej zasługi, przez m iłość najgorętszą w szyst
kiego, co wyrasta nad poziom codziennych zabiegów ludzkich —  zasłużył na 
serdeczne wspomnienie i pozyskał zaszczytne miejsce w szeregu ludzi. 

K ółko przyrodników ponosi przez śmierć jego  bardzo bolesną stratę. 
Cześć i spokój jego  pamięci.

B u l e t y  n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 7 do 13 Grudnia 1892 r.

(ze spostrzeżeń na staoyi m eteorologicznej przy Muzeum Przem yślu i Rolnictwa w W arszawie).

•0.©
‘3

B arom etr 
700 mm -(- T em peratura

■
w st. c . r . K ierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .
Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw\ NajnJŚ^

7 Ś. 33,1 36,1 39,1 —4,1 - 3 ,2 - 4 ,8 - 2 ,8 - 7 ,1  91 N5,NE',YV2 0,7 Rano i w n. śnieg

8 C. 41,4 44,1 46,0
!

2,4 -2 ,0 —S,0 - 0 ,8 - 0 ,7  94
1

W*,W6,W4 0,7 Od rana  dow iecz. śnieg, 
w n. wich., śn.

9 P. 48,9 49,3 50,7 - 3 ,3 - 0 .4 - 1 ,4 0,0 - 6 ,6  96
1

W5,SW4,S \ \4 0,0 Rano dr. śn., w. wieniec 
naok. księżyca

10 S. 00,5 50,3 49,8 -10,0 —8 4 -10,0 - 1 ,4 -13,6 92 S E T,SE3,SE2 0,0 Pogodnie

11 N. 48,7 48,2 46,8 -11,6 - 7 ,6 - 8 ,8 - 6 ,7 -14,9 |92 SE 4,SW'2,SE> 0,3 Pochm urno, w n śnieg

12 P. 46,0 43,5 41,7 -10,2 - 7 ,3 - 1 ,8 — 1,8 -13,4 92
[

S4,S’,SS 0,8 Od poł. do nocy śnieg 
z przerw .

13 W. 40,6 40,2 43,4 1,4 2,0 1,2 a,4 - 3 ,5  93
1

Sł,SWł ,SWs 3,9 Rano, popoł. i w n. śnieg 
i deszcz

Średnia 44,6 —4,5 94 6,4

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

T R E Ś Ć .  Żegluga podw odna, przez T. R  — Chemija w usługach praw a, przez M. Flaum a. — O owa

dach m ieszkających na  dębach, przez A. S. — Synteza skał i m inerałów, napisał J . Morozewicz. — Ko* 
respondencyja W szechśw iata. — N ekrologija. — Buletyn meteorologiczny.

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

3 o3b o jc h o  IJeHsypoio. Bapmafea 4 f te K a ó p a  1892 r. W arszawa. Druk E m ila  Skiwskiego.




