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W ŁADYSŁAW  NATANSON.

W  dniu 14 b. m. i r. komitet kasy pomocy 
naukowej imienia Mianowskiego, w wykona
niu testamentu Jakóba Natansona, przyznał 
dwie nagrody za najlepsze prace ubiegłego 
czterolecia (1889— 1892), z których nagroda 
działu nauk ścisłych przypadła w udziale p. 
"Władysławowi Natansonowi, za dzieło p. t. 
i,W stęp do fizyki teoretycznej” i rozprawę 
„o potencyalach termodynamicznych.”

Fak t tak doniosły wkłada na mnie miły 
obowiązek skreślenia sylwetki laureata, jako 
uczonego.

Karyerę naukową rozpoczął W ł. Natanson 
od studyów nad teoryą cynetyczną materyi, 
do rozwoju której znakomicie się przyczynił 
dwiema w szczególności następującemi pra- 
■cami.

W  rozprawie „O wpływie spotkań, w któ
rych uczestniczy dowolna liczba cząsteczek na 
równowagę cieplną gazów,” dowodzi, wbrew 
mniemaniu Boltzmanna, że liczba cząsteczek,

biorących udział w jednem spotkaniu, na ja 
kość prawa rozdziału prędkości w gazie nie 
wpływa i w ten sposób daje prawu Maxwella 
szerszą podstawę.

W  rozprawie „O teoryi cynetycznej zjawi
ska Joulea,” korzysta w bardzo dowcipny 
sposób z okoliczności, ie , według teoryi cyne
tycznej, w każdym punkcie gazu nagromadzo
nych jest wiele cząsteczek z różnemi prędko
ściami, których prędkość przeciętna daje 
miarę temperatury gazu, jednostajnej we 
wszystkich jego częściach. Owóż, według 
Natansona, jeśli wyobrazimy sobie dwa balo
ny połączone kranem, jeden pełen gazu, 
a drugi pusty, wówczas po otworzeniu kranu, 
z balonu pełnego przejdą do próżnego prze- 
dewszystkiem cząsteczki prędzej się porusza
jące i dlatego gaz w balonie początkowo peł
nym—oziębi się, a w początkowo próżnym—- 
ociepli. Teoryą tę przeprowadza autor ana
litycznie, a w końcu, posiłkując się danemi do- 
świadczalnemi, otrzymuje wyniki zgodne z do
świadczeniem.

Łatwo zrozumieć, o ile powyższe pi'ace 
przyczyniły się do podniesienia wartości teo
ryi cynetycznej materyi, zwłaszcza praca 
druga, w której zjawisko Joulea spotykamy 
wyjaśnione naukowo po raz pierwszy dopiero
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Spółcześnie zajmuje się nasz autor ideą 
jedności równań charakterystycznych, albo 
raczej, na podstawie danych doświadczalnych, 
ideę tę przeprowadza. Pierwsze poszukiwa
nia swoje w tej materyi zamieszcza, obok wy
ników van der W aalsa i Z. Wróblewskiego, 
we Wstępie do fizyki, a w pracy późniejszej, 
p. t. „O jedności linij ortobarycznych dla roz
tworów i płynów jednorodnych,” nadaje ra
zem wziętym szerszą podstawę.

Jest to praca niezmiernie ważna, z tego 
mianowicie powodu, że mówiąc słowami prof. 
Witkowskiego, potwierdza ona kiełkującą 
dziś w nauce zasadę jednolitności planu w bu
dowie najróżnorodniejszych ciał w przyro
dzie.

Najważniejszą jednak zdobycz naukową za
wiera rozprawa Natansona „O potencyałach 
termodynamicznych.” W  pracy tej wyraża 
autor warunki równowagi, rozumianej w naj- 
szerszem tego słowa znaczeniu i wyraża je 
pod postacią minimum potencyału termodyna
micznego, t. j. minimum pierwszej funkcyi 
stanu układu. Odpowiednio do czterech naj
prostszych sposobów dążenia układu do ró
wnowagi, oznacza autor cztery różne postaci 
tego potencyału, których, jak  z dowodzenia 
wynika, więcej być zresztą nie może. Do
dajmy, że autor rozważa układ politermiczny, 
t. j. taki, w którym nie jedna, lecz wiele tem
peratur uczestniczy.

Prostota założeń, ścisłość i przejrzystość 
dowodu, a nadewszyśtko niebywała dotąd 
w tej kwestyi ogólność wyników, czynią roz
prawę „O potencyałach termodynamicznych” 
pracą klasyczną, która dać może i da z pe
wnością początek wielu pracom nowym, doty
czącym różnych zadań fizyki teoretycznej.

Do takich należy ostatnia praca ubiegłego 
czterolecia samego autora, p. t. „Studya nad 
teoryą roztworów,” w której odpowiada na 
pytanie następujące: „na podstawie ogólnych 
twierdzeń termodynamicznych i posiłkując się 
tylko rezultatami, znalezionemi przez do
świadczenie, zbadać równanie charakterysty
czne ciał w roztworze.” Tu otrzymuje autor 
po raz pierwszy wyrażenie pewnej funkcyi 
charakterystycznej dla roztworu, której dal
sze badanie, na podstawie danych doświad
czalnych, pozwala mu stwierdzić analogią 
między gazami i rozcieńczonemi roztworami 
oraz określić ściśle, na czem ta  analogia pole

ga. Jest to ważny przyczynek do dalszego 
rozwoju zasady o jednolitości planu w budo
wie ciał przyrody, która zdaje się być najulu- 
bieńszym przedmiotem rozmyślań autora.

Czyż potrzebuję w końcu mówić o Wstępie 
do fizyki, z którego wyczerpujące sprawozda
nie prof. Witkowskiego ') znają czytelnicy 
Wszechświata. Słuszniej będzie to krótkie 
sprawozdanie o naj ważniej szych pracach W ła
dysława Natansona zakończyć choć krótką 
także, ale ogólną charakterystyką natury jego- 
umysłu oraz zadań i celów, dokonanych i za
mierzonych.

Z dzieł Natansona widnieje na każdym pra
wie kroku umysł indukcyjny, jakkolwiek, 
w pracy o potencyałach dał dowód wysokiej 
zdolności dedukcyjnej. Umysł to zresztą na 
wskroś artystyczny i obejmujący szerokie bar
dzo widnokręgi. Każdą kwestyą, nietylko ści
śle i jasno,lecz stara się wyłożyć pięknie i zaj
mująco. Kto zacznie czytać dzieło Natanso
na—musi je skończyć, tak go porywa urokiem 
motywów i języka. A jak  on umie dopatry
wać związku między rzeczami pozornie w ża
dnym niezostająeemi związku! Proszę prze
czytać i rozważyć jego uwagi, któremi zwykle 
kończy swe specyalne rozprawy lub ważniej
sze ustępy „Wstępu do fizyki.”

Młody uczony, wykształcony na nowych, 
zasadach, przejęty czcią tylko historyczną dla 
starej już dynamiki Newtona, a natomiast 
ożywiony głęboką wiarą w rozwój i powodze
nie energetyki, wszystkie też swoje usiłowania 
poświęcił tej ostatniej. Spostrzegłszy, że 
teoryą cynetyczną materyi nie doprowadzi go 
do poznania planu budowy ciał przyrody, 
zwrócił się raczej ku badaniom zapoczątko
wanym przez van der Waalsa i Wróblewskie
go, a ostatnio rozszerzonym przez van t ’Hoffa 
i Orme-Massona. Ale i tak nie było jeszcze 
pewnej drogi ku osięgnięciu zamierzonego 
celu. Przez rozwiązanie zadania o potencya
łach otwiera mu się droga nowa badania roz
tworów, droga przytem miła. Korzysta z niej 
w pracy „Studya nad teoryą roztworów,”' 
i w ten sposób zbliża się coraz bardziej ku 
poznaniu równania charakterystycznego, sta-

') Wszechświat T. IX rok 1890, Nr. 42. i. 43,. 
z dni 19 i 26 października.



nowiącego pierwszy, najważniejszy etap w roz
woju energetyki.

Taką mi się wydaje główna myśl przewo
dnia prac laureata, której urzeczywistnienia 
życzę mu z całego serca.

Wł. Gosieicski.
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IN DY ANIE

Wrażenia i notatki podróżne.

(D o k o ń czen ie).

Język guarani, wprawdzie mocno pokaleczo
ny hiszpańszczyzną, stał się półurzędowymję- 
zykiem kraju, mówią nimparagwajczycy, chcąc 
zaznaczyć swoję odrębność plemienną zaró
wno od hiszpańskich argentyńczyków i boli- 
wiańczyków, jak od portugalskich brazylia- 
nów.

Język to nader bogaty w obrazowe okre
ślenia, składające się z wielkiej liczby poje- 
dyńczyck zgłosek, które same osobno nie po
siadają nieraz żadnego znaczenia, nabierając 
go dopiero przez aglutynacyą z innemi. 
Rzec można, że jest to już w pewnym stopniu 
przejście od aglutynacyi do fleksyi języków 
aryjskich.

Dla charakterystyki języka biorę z krótkie
go podręcznika p. Handla rozmaite modyfi
kacje wyrazu uczyć,

nje—mbo—e składa się z trzech sylab, 
z których nje—oznacza zwrotność, mbo lub 
mo—czynność, e—zręczność, razem przeto 
wyraz znaczy czynić się zręcznym (uczyć
się),

dodawszy na początku wyrazu zgłoskę a, 
oznaczającą pierwszą osobę, otrzymamy: 

a—nje—mbo—e—ja  się uczę, odrzuciwszy 
zgłoskę nje, oznaczającą zwrotność—a—mbo 
—e—ja  uczę, dodawszy na końcu zgłoskę se 
(chcieć), będzie: anjemboese—ja  chcę się 
uczyć, amboese—ja  chcę nauczać, dodawszy 
zgłoskę ta, oznaczającą przyszłość, amboeta—

będę uczył, anjemboeta—będę się uczył. Po
łożenie akcentu zmienia niekiedy całkowicie 
znaczenie wyrazu np.: aba—indyanin, aba— 
włosy, tapia—zawsze, tapia—ściana i t. p., 
ciekawem jest, że młodzieniec nosi poetyczne 
miano „syna małpy” (kairay).

Język guarani posiada pięć samogłosek no
sowych, odpowiadających pięciu samogłoskom 
zasadniczym, więc francuskie an, nasze ę, 
portugalskie im, nasze ą i portugalskie um, 
oprócz tego samogłoska y, wymawia się bar
dzo twardo, pośrednio między naszem y i nio- 
mieckiem ii.

Do wyrażenia spółgłosek alfabet łaciński 
wcale się nie nadaje, stąd lingwiści zupełnie 
korzystać nie mogą z bardzo sumiennych 
prac misyonarzów hiszpańskich, którzy nietylko 
że wyrazić nie umieli pewnych dźwięków, ale 
uchem hiszpańskiem nie odczuwali ich nawet, 
dlatego też wiadomości o braku lub istnieniu 
pewnych dźwięków w narzeczach indyjskich, 
z wielkiem należy przyjmować zastrzeżeniem. 
Oprócz spółgłosek łacińskich istnieje hiszpań
skie miękkie fi (nj), portugalskie j (wymawia
ne pośrednio między ż i ź), dalej spółgłoska 
o brzmieniu pośredniem między cz i sz; bra
kuje natomiast dźwięków c, z, f i w.

Wymowa przytem gardłowa, a niektóre 
spółgłoski wymawiają się tak niewyraźnie, że 
prawdziwego dźwięku ich uchwycić niepodo
bna, r  np. pomiędzy dwiema samogłoskami 
nosowemi brzmi podobnie do n.

Eazwy części ciała brzmią jak następuje: 
tete—ciało, aka—głowa, aba—włosy, tóba— 
twarz, cze-róba—moja tw., nde-róba—twoja 
tw., hóba—jego twarz, tybyta—brwi, juru— 
usta, tessa—oczy, cze-ressa, nde-ressa, bessa 
(moje, twoje, jego oczy), tanin ')—zęby.

Rzeczowniki są nieodmienne, celem oznacze
nia liczby mnogiej dodaje się wyraz kuera, zdro
bniałe rzeczowniki tw^orzą się przez dodanie 
wyrazu imi: nde jaguaimi—twój piesek. Przy
miotnik stawia się po rzeczowniku i jest ró
wnież nieodmienny, czasowniki posiadają for
mę czynną i bierną, przy odmianie tychże 
zgłoski właściwe osobom kładą się przed wy
razem: cze ajapó—ja  robię, nde rejapó—ty 
robisz, hae-ojapó—on robi, njande-jajapó— 
my robimy, ore-rojapó—wy robicie, hae-kuera
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ojapó—oni robią. Ze względów eufonicznych 
często całe sylaby znikają, lub zlewają się ze 
sobą.

Czas przyszły niedokonany tworzy się przez 
dodanie zgłoski ne, czas przyszły dokonany— 
nerae: cze ajapone-—ja  będę robił, cze ajapo- 
nerae—ja  zrobię. Język guarani zna ogro
mną rozmaitość czasów przeszłych, tworzo
nych również przez dodanie końcówki: czc 
ajapóm a— zrobiłem już, cze ajapóba—ro
biłem, cze ajapo kure—zrobiłem, cze aja- 
pó je pema—już zaczęłem robić, cze ajapóra- 
mó—dopiero co zrobiłem, cze ajapóbaekue— 
dawno zrobiłem.

Zadalekoby nas zaprowadziły inne szcze
góły gramatyczne, dość powiedzieć, że boga
ctwo form konjugacyjnyek nie ustępuje języ
kowi greckiemu, a ilość czasowników nieregu
larnych jest dość znaczną.

Plemiona indyjskie: Choratis, Botocudos, 
Tapietis, Tobas, Lenguas, Matacos, Mata- 
guayos, Kaduyeos, Payaguas, Ozamakokas, 
Kainguas i t. p. używają wszystkie języka 
guarani.

Od 35° szerokości geograficznej na połu
dnie język guarani ustępuje miejsca języko
wi araukańskiemu, panującemu od brzegów 
Rio Yermejo i Parany na całym obszarze 
stepowej Argentyny, Patagonii północnej 
oraz w południowem Chile.

Z językiem przyjęły się też i niektóre zwy
czaje araukańskie, typ jednakże rdzennej lu
dności jest nader zmiennym, wykazując ogro
mną mięszaninę obu ras, ze znaczną domię- 
szką krwi białej, wskutek rozpowszechnionego 
dawniej zwyczaju porywania białych branek 
podczas napadów ua pograniczne posterunki.

Wśród tych indyan stepowych, ogólnie 
zwanych z araukańska puelczami (puel-cze =  
wschodni ludzie), przemięszanych dzisiaj ze 
sobą tak dalece, źe czyste typy w odosobnio
nych tylko dalszych pokoleniach spotkać mo
żna, zlały się razem: część krótkoglowych, 
mongołowatych Kalczaąuies i Tobas z połu
dniowego Chaco, rozbójnicze plemiona arau
kańskie Aukas, Manzaneros, Ranąueles, Azu- 
leros, Tandileros i t. p., które zamieszkiwały 
oazy i doliny na wschodniej stronie Andów, 
od 36—38 stopnia szerokości geograf, mniej 
więcej, wreszcie niewielka cząstka Coneków 
(Tsoneca) czyli Tehuelczów. Naród takiego 
pochodzenia przyjął obyczaje w części od pa-

tagończyków, w części od araukanów, zanim 
przeto niejakie różnice specyalnie puelczom 
właściwe zaznaczę, musimy się najpierw za
poznać z dwoma drugiemi czystemi pierwiast
kami tej mięszaniny.

Właściwi araukanie, mieszkający wśród 
lasów niedostępnych i gór zachodniego stoku 
Andów, na południe od rzeki Imperial (Cau- 
tin), na pierwszy rzut oka różnią się bardzo 
wybitnie od indyan południowo-amerykańskich 
wogóle, uderzającem zato jest podobieństwo 
ich do indyan Dakota, Apachów, Siouxów 
i t. p. Rośli i kształtni, z wybitną skłonno
ścią do otyłości, mają oni rysy regularne, 
twarz długą, czoło wysokie i wązkie, oczy 
wielkie i wyraziste, bardzo rzadko skośne, 
nos najczęściej orli, lub też długi i prosty, 
wargi wązkie i zawinięte, zarostu brak, włosy 
grube, bujne, czarne, cera śniada, lub prawie 
biała.

Nie znalazłem nigdzie wzmianki o istnieniu 
plemion araukanom pokrewnych w podzwro
tnikowej części A meryki, a wskutek niezna
jomości bliższej tego ciekawego plemienia 
zbliżano je do patagończyków—-najzupełniej 
błędnie. Otóż z osobistych wspomnień i szki
ców, zebranych podczas podróży, przypomi
nam bardzo dobrze, że typ plemion zamie
szkujących lesiste pobrzeże oceanu Spokojnego 
w Ekwadorze i północnem Peru, t. zw. mon- 
tubios, plemion, które w znacznej części cał
kowicie zhiszpanizowane, zapomniały własne
go języka, jest całkowicie różnym od górskich 
kiczua, natomiast blizkim zarówno arauka
nom, jak  indyanom północno-amerykańskim — 
są to ludzie krępi, barczyści, o podłużnej, sze
rokiej twarzy, prosto osadzonych oczach i du
żym orlim nosie.

Araukanie doniedawna żyli wyłącznie 
z grabieży i wojny, a bitnego tego plemienia 
przez długie lata, pomimo bardzo krwawych 
walk, nie udało się pokonać. Dopiero wy
prawa generała Roca, która złamała potęgę 
puelczów i araukanom szlaki na drugą stronę 
Andów zamknęła, położyła hamulec pierw
szy. Kolonizacya niemiecka od strony Yal- 
divii dokonała reszty. Z  wyjątkiem kilku po
koleń, jak  np. południowi Manzaneros nad 
jeziorem Lacar, araukanie byli doniedawna, 
a w części są jeszcze, narodem koczowniczym. 
Ich lekkie budki w kształcie kojców, zaledwie 
na 1 '/2 metra wysokie, splecione z bambusu
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i skórami okryte, które na każdy nocleg bu
dować sobie mogą, dowodzą tego najlepiej. 
Ponieważ jednak przytem są ludem paster
skim i żywią się przeważnie koniną, a liczba 
łąk, na pastwisko zdatnych, w leśnym obsza
rze nie była wielką, pewne pokolenia przez 
czas długi obozowały na jednem miejscu.

Dzisiaj, pod wpływem przykładu koloni
stów niemieckich i żelaznej ręki rządu chilij
skiego, większość araukanów bądź się rolni
ctwu poświęca, bądź poszła w służbę do osa
dników europejskich.

Araukanin jest znakomitym jeźdźcem 
i z koniem nie rozstaje się nigdy, tak samo 
jak  gaucho argentyński. Sposób zażywania 
wierzchowca przejętym został w całości od 
chilijczyków—mistrzów w sztuce.

Rzęd koński, składa się z lekkiej terlicy 
drewTnianej, obciągniętej surową skórą i kilku 
kilimków wzorzystych, które w drodze podło
żone jako potniki pod kulbakę i jako czapra
ki na wierzch, w nocy za pościel służą. Strze
miona, od patagończyków przejęte, składają 
się z zaostrzonego na obu końcach patyka, 
wsadzonego w rzemienną pętlę. Dopełnia 
rynsztunku ostry munsztuk chilijski i srebrne 
zazwyczaj, wielkie ostrogi.

Ubiór mężczyzn, o ile nie uległ zmianom 
pod wpływem stosunków z chil i jeżykami, 
składa się niezmiennie z poncha wełnianego, 
tkanego bądź w pasy, bądź w sine czworoboki 
o zygzakowatych bokach na białem tle; dalej 
idzie ciemnej barwy chiripa, płachta, okręco
na wokoło bioder w ten sposób, źe jeden z ro
gów w kształcie ogona po ziemi się wlekący 
przeciąga się z tyłu naprzód w kroku i zawija 
za pas, tworząc rodzaj spodni; przepasują się 
wełnianą wzorzystą krajką; włosy noszą dłu
gie, przepasując je  ponad czołem nakształt 
zawoju skręconą czerwoną chustką, której 
końce spadają na plecy. Obuwiem zwykle 
używanem są patagońskie buty bez szwu, 
z wymiętej w ręku surowej skóry zadnich nóg 
końskich wyrobione.

Ubiór kobiet, bardzo malowniczy, składa 
się z granatowej długiej tuniki bez rękawów, 
spiętej na lewem ramieniu srebrną klamrą, 
przepasanej bądź krajką, bądź szerokim pa
sem skórzanym na wzór huculskich, często
kroć misternie paciorkami i srebrem ozdobio
nym. Na wierzch narzuca się długi płaszcz, 
spięty na piersiach wielką srebrną spinką;
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włosy zaplecione w dwa warkocze, połączone 
sznurem paciorków szklanych i przewiązane 
czerwoną chustką. Na nogach zgrabne cho
daki, częstokroć paciorkami haftowane, 
w uszach olbrzymie srebrne kolczyki w kształ
cie blach trójkątnych lub czworokątnych, 
z wisiorkami.

Bardzo oryginalnym jest przyrząd, używa
ny do noszenia dzieci. Zamiast powijaków, 
wsuwa się je do skórzanego worka, przytwier
dzonego do ram drewnianych, tak że tylko 
głowa dziecka zeń wygląda. Cały przyrząd 
leży na plecach matki, przytwierdzony szero
kim rzemieniem do jej głowy. Bardzo podo
bnych przyrządów używają wszystkie plemio
na północno-amerykańskie— u południowo
amerykańskich natomiast nie znamy nic po
dobnego.

Pożywienie araukanów składa się w części 
z mięsa końskiego i zwierzyny, w części z pro
duktów rolnictwa, pomiędzy któremi wybitne 
miejsce zajmuje indyjskie proso czyli kinu a 
(Chenopodium quinua) oraz kasza pszenna 
(njako). W  okolicach górskich, obfitujących 
w araukarye, indyanie zbierają starannie 
szyszki, mające ziarna wielkości i smaku ka
sztanów. Z dzikich jabłek, rosnących obficie 
w dolinach kordylierskich i jagód berberysu 
przyrządzają napój odurzający (chicha).

Żyją zwykle liczniejszemi koloniami, w sza
łasach naprędce skleconych z bambusu i skór, 
podlegając władzy wybranych z pośród siebie 
kacyków.

Pod względem wierzeń religijnych trudno 
bardzo coś z nich wydobyć. Widziałem pod
czas podróży ich święte drzewa (huilliczes), 
obwieszone szmatami, którym składają ofiary, 
oddają również cześć pewnym skałom. W  po
zagrobowe życie wierzyć muszą, dowodzi tego 
ich wysoka cześć dla zmarłych, których cho
wają w miejscach ustronnych, daleko od sie
dzib ludzkich, razem z bronią i rzędem, a na 
grobie zabijają stosowną do zamożności nie
boszczyka ilość koni. Wierzą również w złe 
duchy, a najbardziej obawiają się ducha trą
by powietrznej, którego sobie wyobrażają 
w postaci olbrzymiego ptaka o żelaznym dzio
bie i szponach (nervelu).

Posiadają swoich szamanów, do których 
udają się o poradę w chorobie. Nie wierzą 
w śmierć naturalną—a wypadki podobne 
przypisują czarom, w barbarzyński sposób

W SZECH ŚW IA T.
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mordując wskazanego im przez szamana wi
nowajcę—przypiekają go żywcem na wolnym 
ogniu, starając się męki jego przeciągnąć jak- 
naj dłużej.

Niektóre rzemiosła doprowadzili araukanie 
do wysokiego stopnia doskonałości, przede- 
wszystkiem tkactwo: kilimki i opończe wzo
rzyste wyrabiają kobiety na warsztacie baje
cznie prostym—bo na krośnacb, zrobionych 
z czterech prętów bambusowych, wbitych 
ukośnie w ziemię. Tkanina przypomina zu
pełnie kanwę kilimków wschodnich, na której 
zwykle wzory są tkane wypukło na dwie stro
ny. Wzory bardzo proste, lecz gustowne, są 
identyczne z ornamentyką pierwotnych ludów 
wschodu, motywy ornamentacyjne składają 
się zawsze z linij prostych, najczęściej kwa
dratów, trójkątów, krzyżów, meandrów, gzy- 
gzaków i pasów. Barwy używane są: karmin, 
indy go, pomarańczowa, zielona, czarna i biała.

Drugim kunsztem, będącym atrybucyą męż
czyzn jest plecenie nadzwyczaj delikatnych 
części rzędów końskich z krajanych na cienkie 
nici pasów surowej skóry. Posiadają również 
zręcznych złotników, wyrabiających oryginal
ne ozdoby do siodeł i munsztuków oraz 
klamry i spinki do sukień żeńskich.

Bronią ich są noże i arkany. Patagońskie 
bolas wśród chilijskich araukanów leśnych nie 
uzyskały prawa obywatelstwa. W  wojnie 
walczyli lancami.

Od tego pierwowzoru araukanów oddzielił 
się mały szczep Manzaneros na wschodnim 
stoku Andów, pomiędzy rzeką Kollon-Kura 
i jeziorem Nahuel Huapi zamieszkały, który 
przez zetknięcie z patagończykami i odrębne 
warunki fizyczne kraju, zachowawszy w zu
pełnej czystości swą piękną rasę araukańską, 
przyjął wiele obyczajów pasterskich i myśliw
skich Teliuelczów. Jedno tylko pokolenie 
kacyka Kuru-Uinka nad jeziorem Lakar, za
mieszkałe w lasach, oddaje się uprawie roli; 
inne, o ile nie zostały rozproszone w zawieru
sze wojennej i za Rio Negro wyparte, w czę
ści utrzymują się ze stad swoich, w części 
z rezultatów corocznie w miesiącach letnich 
odbywanych wielkich, zbiorowych wypraw my
śliwskich (boleadas), głównie na guanaki 
przedsiębranych.

Namioty ich, z powodu braku bambusu, bu
dują się już na sposób patagoński ze skór gua- 
nakowych, rozciągniętych na kilku drążkach

i arkanach. W ełna z upolowanych guanaków 
zostaje użytą na wyrób cienkich i bardzo ce
nionych opończy, ze skórek zaś młodych gua- 
naków, najbardziej prześladowanych, wyra
biają się znane patagońskie kapy futrzane. 
Skóry, skrobane i nacierane tłuszczem stru
sim, zostają w ręku gniecione dopóty, aż na
biorą miękkości rękawiczki. Przemysł ten 
jest właściwością Teliuelczów.

Od tychże Tehuelczów przyjęli Manzaneros 
i broń ich groźną—bolas (łekaj), t. j. trzy 
kule kamienne w skórzanych torebkach, wi
szące na mocnych, skręconych rzemykach 1 '/2 
metrowej długości związanych ze sobą. W rzu
cie—bolas tworzą wirujący trójkąt, a skoro 
którykolwiek z rzemieni na przeszkodę napo
tka, wszystkie trzy kule naraz oplątują się 
mocnym węzłem. Indyanie umyślnie tresują 
swoje konie w taki sposób, aby, spętane na 
tylne nogi, umiały galopować—wówczas bo
wiem jeździec ma możność, schyliwszy się pod 
brzuch koniowi, nożem przeciąć rzemienie bo
las i z więzów się uwolnić.

Wzory tkanin manzaneros są te same co 
u araukanów, a barwy używane równie ja 
skrawe.

Inaczej już nieco' przedstawiają się właści
wi puelcze, osiedleni w mimozowych lasach 
okolic gorzkiego jeziora Urre-Łafken i doliny 
Rio Negro. Są osiedli, mieszkając w dość 
starannie postawionych chałupach drewnia
nych, z zabudowaniami gospodarskiemi naj- 
niezbędniejszemi (corral), trzymają owce i by
dło rogate, mężczyzni przyjęli przeważnie 
ubiór gauczosow, kobiety tylko pozostały wier
ne dawnej modzie, chociaż bynajmniej nie- 
wszystkie. Typy są już tutaj wielce mięsza- 
ne; ubiór kobiet podobny do araukańskiego 
krojem, lecz czarny, zamiast granatowego. 
Tkaniny wełniane, tutaj wyrabiane, różnią się 
od araukańskick znacznie większą prostotą 
wzoru, wyłącznie w pasy i brakiem jaskra
wych kolorów. Są to szczątki plemion zbó
jeckich, znanych pod nazwą „rankeles,” 
a obok wyraźnych twarzy araukańskicb, czę
sto typ krótkogłowego guarani spotkać wśród 
nich można.

Równie, jeżeli niebardziej jeszcze, mięsza- 
uy jest typ*indyan, wypartych z gór Tandil 
i Azul, gdzie się mieściła niegdyś osławiona 
banda opryszka Katriela. Wszystkie te od-
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lam y jednakże używają czystej mowy arau- 
kańskiej pomiędzy sobą.

Język araukański, aglutynacyjny, jak 
wszystkie narzecza indyjskie, posiada budowę 
całkowicie pierwotną, niedosięgając wysokie
go stopnia rozwoju opisanego wyżej guarani 
lub kiczua. Niema w nim odrębnych części 
mowy, tylko odosobnione pojęcia, które przez 
proste zestawienie obok siebie tworzą zdanie 
(jak w języku węgierskim). Czasowników 
właściwych niema, a mówiąc po hiszpańsku 
araukanin używa jedynie trybu nieokreślone
go lub gerundium. Przytaczamy dla przy
kładu kilka zdań w tym języku ‘):

ja  kopię złoto—entu-milja-n (kopać-złoto- 
ja), ja  rozkazuję—et-cze-n (rozkazać-człowiek- 
ja), ty możesz dać—pepi-elu-imi (módz-dać- 
ty), ja  wam daję (lub) my wam dajemy elń-e- 
ymn (dawać-wy-ja (my), sprzedałem moje 
poncho—ul-uje-yi-n ta nji poncho.

Czas przyszły wyraża się przez a będące 
skróconem av—koniec, zatem el u-a-n znaczy 
dać—koniec-—ja, przeczenie ła odpowiada wy
razowi ła—martwy, skończony. Stąd wyraz 
ławken (ła-aw-ken) znaczy morze, czyli bez— 
końca—woda.

Granice rozpowszechnienia araukanów, 
a  raczej ich języka i wpływów oznaczyć mo
żna na mapie linią łączącą krańcowe punkty, 
gdzie nazwy rzek kończą się na leufu, jezior 
na łafken a źródeł—na kó. Region ten sięga

*) Oto krótki słowniczek, wyjaśniający znacze
nie bardzo wielu nazw miejscowości w Argentynie 
i Chile. Liczby: kinje— 1, epu— 2, kela— 3, 
meli— 4, kecziu— 5, si—-6, leu-le— 7, pure—-8, 
ailja— 9, m ań— 10. Liczby powyżej 10 ozna
czają, się temi samemi wyrazami, przyczem liczba 
postawiona przed dziesiątką oznacza ilość dzie
siątków— po niej zaś—jednostek, więc: epu-mari—  
20, mari-epu— 12, epu-mari-kinje— 21, mari- 
mari— 100. Rzecz oryginalna, że liczba 100 jest 
zarazem zwykłą formułą powitania. W  przeci
wieństwie do języka guarani, araukanie posiadają 
spółgłoski t, w, i, cze— człowiek, uinka— złodziej 
(chrześcianin) 2), uinka-cze— chrzczony indyanin, 
kurę— kobieta, lunkó— głowa, włosy, pilun— uszy, 
nje— oko, ju-—nos, uen— usta, kecze— podbró
dek, nje-chm— brwi, tol— czoło, czana-czana—•

2) n przed gardłowemi spółgłoskami wymawia 
się miękko, jak w języku niemieckim w wyrazie 
.Zunge np.

od Kordyliero w do granic południowego Chaco 
na północ, do brzegów Parany i Atlantyku 
na wsckód i do rzeki Chubut na południe, 
jakkolwiek do prawego brzegu Rio Negro do
chodzą nieraz i karawany Teliuelczów od po
łudnia.

Co do trzeciego szczepu indyjskiego w po
łudniowej Ameryce, t. zw. patagończyków, 
podobieństwo ich do araukanów, o którem 
wiele mówiono, istnieje o tyle, że przeważają 
pomiędzy nimi również typy długogłowe, 
o orlim nosie i szlacketnych rysach. Język 
ich jednak, broń, zwyczaje, wyroby i t. p. są 
całkowicie odmienne.

W  twarzy wszyscy badacze podnoszą obe
cność bardzo charakterystycznych wypukło
ści łuków jarzmowych ponad brwiami oraz 
wzrost wysoki, podawany przez Mustersa na 
5 stóp 10 cali dla plemion północnych (mie
szanych z araukanami), a na stóp 6 dla czy
stych Tehuelczów południowych. Taż sama 
rasa przeszła cieśninę Magellana i j>od imie
niem szczepu Ona zajmuje wnętrze lasów 
Ziemi Ogniowej. Topinard do eskimosów ich 
zbliża.

Żyją z produktów myśliwstwa, prowadząc 
żywot koczowniczy. Ubiór ich składa się 
z „chiripa,” przepaski na włosach, butów 
z surowej skóry i kapy z futer młodych gua- 
naków, opisanej wyżej. W wyprawie futer 
celują; bronią ich jest wyłącznie bolas i arkan,

policzki, foró— zęby, czel-foro— ludzkie zęby, 
ylna— zęby trzonowe, pel— szyja, to-pel— kark, 
lku— pierś, pue— brzuch, czangel-kue— palce, 
lipan— ramię, czan— udo, namun— łydka, nohue—  
stopa, czangiń— wyspa, huapi— wyspa (w dyale- 
kcie manzaneros), luka v. ruka— szałas, uinkul—  
pagórek, uenu— niebo, mapu— ziemia, mapu-cze—- 
indyanin, kyrróf— wiatr, kujem— piasek, czusken 
— okolica piaszczysta, pehuil— wir, łafken— wiel
kie jezioro, morze, ni la-liue— bród, ketrał— ogień, 
ymn-e-ketral— (ja-ty-ogień) daj mi ognia, yló—  
mięso, czapas— bagno, czasf— sól, leufu— rzeka, 
czasi-Ieufu— słona rzeka, pikun-leufu— północna 
rzeka, piczi-pikun-leufu— mała północna rzeka, 
ko— woda, mara-kó— zajęcza woda, kura-kó—- 
kamienna woda, mahuida— pasmo gór, luan- 
mahuida— góry guanakowe, czoikó-mahuida—  
strusie góry, piczi-mahuida— małe góry, palau- 
mahuida— cisawe góry, malał— zagroda, kura- 
malał— kamienna zagroda, malał-kauel— końska 
zagroda, czos-nialal— żółta zagroda, mamel—- 
drzewo, słup, mari-mamel— dziesięć słupów (na-
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lanc rzadko używają, natomiast używają nie
kiedy łuków i strzał o krzemiennych ostrzach, 
nieznanych araukanom.

Rzęd koński, podobnie jak  u araukanów, 
złożony z drewnianej terlicy i derek futrza
nych, różni się jednak tem, że strzemiona są 
przytwierdzone do terlicy, a nie do popręgu; 
nie używają też munsztuków, lecz wędzidła 
własnego pomysłu, prostego, z drzewa lub że
laza, podwiązanego rzemieniem pod dolną 
szczękę.

Tehuelcze (coneki) posiadają zręcznych 
złotników—w srebrnych bowiem ozdobach lu
bują się równie jak  araukanie, umieją też 
obchodzić się z żelazem, natomiast tkactwo, 
tak wysoko rozwinięte u araukanów wśród 
coneków nie istnieje, kobiety wyplatają jedy
nie przepaski na włosy z nici nabytych u kup
ców lub wyprutych ze starych kilimków 
araukańskich.

Pożywienie, jak  u gauczosów, jest wyłącz
nie mięsne, chociaż używają też owoców i ko
rzonków dziko rosnących roślin.

Zasługuje na uwagę obyczaj malowania 
twarzy lub całego ciała mięszaniną ochry 
z tłuszczem i tatuowanie, podczas gdy u arau
kanów malują sobie ochrą twarz jedynie 
dziewczęta „na wydaniu.”

Sposób stawiania namiotów przyjęli od te-

zwa miej scowości), pikun-tu-—północ, nulu-tu— za
chód, uilly-tu— południe, puel-tu— wschód, stąd 
huilli-cze— ludzie południa, puelcze— ludzie wscho
du, anty— słońce, kyjen— księżyc, huan-leu—  
gwiazda, huelju-uiczan— Trzy Marye (konstelacya), 
nau— koziorożec (konstelacya), ponón-czoike—  
konstelacya południowego krzyża, dosłownie— ła
pa strusia, tefczonó-łekaj— dwie gwiazdy obok 
powyższej konsfelacyi, dosłownie— kule boleadora, 
repy-epeu— droga mleczna, czokói— pada śnieg, 
czokó-n lub czokó-lu— zasypany przez śnieg, 
maona— pada deszcz, makuń— opończa, cziripa—  
płachta do owijania bioder u mężczyzn, sziumel—  
buty patagońskie z surowej skóry, tylke— skóra, 
tarim-mahue— popręg, tandil— widły (skał lub 
rzeki), poni— kartofle, ua— mais, kaczila— psze
nica, kauela— jęczmień (dosłownie końskie ziar
no), kauel— koń (hiszpańskie caballo), kory- 
kauelja-—kary koń, koly-kauelja— związany za 
szyję koń (z drugim), melkau-kauel-— wilcza1 y 
koń, palau-kauel— złotogniady koń, auka— klacz, 
tregua— pies, niarki— kot, czoike— struś, luan—  
guanako, taru— sęp (Polyborus tharus), czenky—  
kania (Milvago chimango), niamku— orzeł (Gera- 
naetus melanoleucus), kanin— scierwnik (Cathar-

huelczów indyanie manzaneros i po części 
puelcze: na rusztowanie z drążków bambuso
wych, kształtu elipsoidalnego lub podłużnego 
naciąga się pokrowiec, uszyty ze skór guana
ko wy ch. Tehulcze są jedynymi nomadami 
w ścisłem znaczeniu w całej Ameryce połu
dniowej. Oni też jedni w całej Ameryce pra
ktykują wielożeństwo.

W  regionie przez Tehuelczów zamieszkałym 
nazwy miejscowości kończą się przeważnie na 
aik (miejsce noclegowe).

Przykłady zdań (podług Mustersa): Dzię
kuję ci—nouremi naki, chodź ze mną przyja
cielu—heroszengs gennau, pójdziesz polować 
z; domu, powiedz—heros aoukemszon kinskott 
ja, dokąd idziesz—kinek nis czengs, upiecz 
mięsa, jestem głodny—herósz yipper uummi 
paszlik ja, umiem po indyjsku—omkes ahoni- 
canka, nie umiem—ytonkes, czego chcesz— 
keterum karn, deszcz dzisiaj pada wielki— 
czaiske nusz keteua, zobaczymy inne okolice— 
uuszkaeje kaiok yerroen, zobaczymy wiele 
ludzi—uuszkaeje seonk czonik, chodź prędko 
tutaj—gommo heout uitka.

Niestety, język Coneka nie 1 został dotych
czas przez nikogo z filologów zbadanym, 
w każdym razie jednak nawet niefachowca 
uderza wybitna różnica pomiędzy nim a są- 
siedniemi językami (araukanów i guarani).

tes), mańkę— kondor, czenke— drozd (Mimus pa- 
tagonicus), nrych— lis (Canis Azarae), czapiał—  
lew, nahuel— tygrys, liuekem— wilk, ihuem— la
nia, czuli—jeleń, czuhui— viscacha, mara— zając' 
(Dolicho+is patagonica), kumczy (Dasypus minu- 
tus), kofól— (Dasypus yillosus), uetel— (Praopus 
hybridus) pancerniki, nek-nek— puhacz (Bubo ma- 
gellanicus), pekeń— sówka ziemna (Athene cuni- 
cularia), filu— wąż, kujun-huun— ropucha, fil- 
kuń— (wężo-ropucha) jaszczurka, kelise— legwan,, 
lafata— żaba, czaljua— ryba (wyraz kiczua),- 
lalón— pająk (Mygale), lni— lanca, titi— ołów, 
kory-panilue— (czarny metal) żelazo, czos-pani- 
lue— (żółty metal) mosiądz, urre— gorzki, kuru, 
kory— czarny, kura— kamień, kamienny, piljan—  
dyabeł, fofó— głupi, fuecza— wielki, wiele, bardzo, 
incze— ja, eime— ty, incziu— my dwaj, eimu— wy 
dwaj, inczin— my (1. mii.), eisun, eimu— wy (1. 
mn.), liczbę podwójną w innych wyrazach ozna
cza dodanie wyrazu engu, 1. mnogą— ń, kupa—  
przychodzić, pepi —  módz, deuma —  kończyć, 
nam— potem, petu— podczas, elu— dawać, elun—- 
ja  daję, elubun— ja dawałem, elu-uje-n— ja  dałem 
(dosłownie dać dawniej ja), ypange— chodź jeść, 
amutunge— ruszaj, ule-ge-pa-eimi— ju^ro przyjdź..
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Pomijając już całkowicie odmienne wyrazy, 
co w językach amerykańskich nie stanowi tak 
wybitnej różnicy jak w językach fleksyjnych, 
zauważyć możemy, nasamprzód obecność 
ostro wymawianego dźwięku c, nieznanego 
gdzieindziej i odmienny od araukańskiego, 
system rachunkowy bardzo rozwinięty. Prze- 
dewszystkiem jednak różnią te dwa ludy 
sąsiednie, lecz bynajmniej niepokrewne — 
obyczaje i wyroby. Araukanie są ludem prze
ważnie osiadłym, a nawet u koczujących na 
małym obszarze pokoleń kwitnie wysoko do
mowy przemysł tkacki, stanowiący główną 
rubrykę ich dochodów, gdy tehuelcze, o oby
czajach typowych nomadów, poświęcają się 
wyprawie futer, a o tkactwie i rolnictwie nie 
mają żadnego pojęcia.

Gustowne zresztą dywany futrzane, z ró
żnokolorowych skórek wzorzysto układane, 
są najzupełniej podobne do takichże kap i de
seni ubiorowych ze skór renifera przez ludy 
syberyjskie wyrabianych. Nawet sposób wy
prawy skór, nacieranych tłuszczem i miętych 
w ręku, jest ten sam co u nich, podczas gdy 
kiczua i guarani robią oddawna użytek z kra
jowych roślin garbarskich.

Co do mieszkańców Ziemi Ogniowej, prze
konania o ich nadzwyczaj nizkim stopniu roz
woju uogólniać niemożna, żyją tam bowiem 
obok siebie dwa, a nawet może i trzy odrębne 
ludy, z których nauka poznała nieco jedynie 
plemiona nadmorskie, żyjące z rybołówstwa, 
Alakuluf i Czonos, gdy o dzikich i bitnych 
mieszkańcach wnętrza kraju Onas bardzo 
szczupłe posiadamy wiadomości.

Miałem sposobność w głębi Patagonii roz
mawiać z pewnym włochem, człowiekiem inte
ligentnym, który spędził jako poszukiwacz zło
ta  trzy lata całe wewnątrz Ziemi Ogniowej, 
a nadto przez czas dłuższy przebywał zaró
wno wśród tehuelczów jak i araukanów. Włoch 
ów zapewniał mnie, że niema żadnej różnicy 
pomiędzy onas i tehuelczami pod względem 
wyglądu i mowy. Są oni równie rośli i krzepcy 
jaktehuelcze,mówią również dyalektembardzo 
podobnym do dyalektu indyan z okolic Punta 
Arenas, tatuują i malują ciało, używają bolas 
i łuków. Onas stoją jednak, jako szczep my
śliwski, na znacznie niższym szczeblu rozwoju 
niż pasterscy tehuelcze.

W  przeciwieństwie do nadmorskiego Ala- 
kulu, budującego bardzo starannie zrobione

szałasy z ustawionych obok siebie w kształt 
stożka i związanych u góry pni drzewnych 
(namiot taki widziałem pomiędzy innemi wy
robami z Ziemi Ogniowej, nadesłanemi przez 
tameczną misyą katolicką na wystawie genueń
skiej), Onas nie posiada wcale stałych mie
szkań, kryjąc się jak dzikie zwierzęta po ja 
skiniach i zagłębiach gruntu. Chodzi zupeł
nie nago, pomimo silnych mrozów, dochodzą
cych do 18°C. poniżej zera, broniąc się od 
zimna przez nacieranie tłuszczem i ochrą skó
ry oraz sypianie gromadne w kotlinach na 
noclegi wybranych, gdzie ogrzewają się wza
jemnie ciepłem swego ciała.

Onas żyją z polowania, głównie na guana- 
ki. Kobiety ich mają być bardzo biegle 
w chwytaniu na ostrze włóczni małych gryzo- 
niów w rodzaju chomika (Ctenomys magella- 
nicus), pospolitych na wyspach, które pieką 
na rożnie, uważając za wielki przysmak.

Białych awanturników, ilekroć wyszli z głę
bi lasów na polany otwarte, napadali zawsze, 
osypując gradem strzał i kamieni.

Wszystkie, widziane po muzeach i dziełach 
etnograficznych wyroby—jak naczynia z włó
kien drzewnych plecione, czółna z kory wyra
biane, narzędzia z muszel i kości i t. p., 
z Ziemi Ogniowej pochodzą z misyj, mających 
styczność jedynie z nadmorskimi Alakuluf,

J  pokrewnymi z rybackiem plemieniem Czonos, 
zamieszkującem lesiste wybrzeże i wyspy chi
lijskiej Patagonii aź po wyspy Chiloe.

Jak i stosunek pokrewieństwa zachodzi po
między Alakuluf—osiadłymi rybakami i dzi
kimi Onas łowieckich obyczajów nie wiemy 
dotychczas. Typy Alakuluf, których kilka do
brych widziałem fotografij, nie różnią się ni- 
czem od eskimosów grenlandzkich.

D r Józef Siemiradzki.

U WRÓT ŻYCIA.

(Dokończenie).

Inny poważny dowód, przemawiający na 
korzyść psychicznego charakteru zarówno od
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ruchów jak  i poruszeń automatycznych u je
dnokomórkowych istot, mamy w fakcie, że 
t. z w. środki znieczulające (chloroform, eter, 
paraaldehid), które u człowieka i wyższych 
zwierząt niweczą wszelką czynność ruchową, 
ten sam wpływ wywierają także na amehoidy. 
Gdy wszakże dowiedzioną jest rzeczą, że 
w pierwszym razie zaprzestanie ruchów zale
ży od porażenia lub zniesienia czucia, przeto 
wnosić należy, że i w drugim zjawisko tego 
samego jest pochodzenia.

Wszystko to zniewala nas do przyjęcia 
z wielkiem prawdopodobieństwem, że amebo- 
we monoorganizmy obdarzone są czuciem 
w prawdziwein psychologicznem znaczeniu. 
Nietylko więc pobudliwość lecz i czucie poczy
tywać należy za podstawową własność fizyolo- 
giczną, wspólną wszystkim żywym organi
zmom. Ważny ten wniosek zna:duje bezpo
średnie, doświadczalne poparcie w pięknych 
badaniach KI. Bernarda nad wpływem środ
ków znieczulających, które uczony ten rozsze
rzył na wszystkie grupy żywych istot, wyższe 
i niższe zwierzęta oraz rośliny.

Atoli nadmienić wypada, że wogóle fizyolo- 
gowie niedość ściśle wyrażają specyficzną 
różnicę pomiędzy pobudliwością i czuciem, 
temi dwoma zasadniczemi atrybutami życia. 
Bernard powiada: „Sądzimy, że w pobudliwo
ści upatrywać należy elementarmą formę czu
cia, w czuciu zaś zawilszy wyraz pobudliwo
ści t. j. tej własności, wspólnej wszystkim 
tkankom i wszystkim pierwiastkom organi
zowanym, wskutek której oddziaływają one 
na bodźce zewnętrzne.” Gdybyśmy się zgo
dzili z tym poglądem znakomitego fizyologa, 
nieuznawalibyśmy psychologicznego znaczenia 
ściśle powiązanego z wyrazem „czucie.” Kaczej 
przypuszczać należy, że „czucie” i „pobudli
wość” („czułość i wrażliwość”) oznaczają je
dno i to samo, lecz z dwu rozmaitych pun
któw widzenia: „pobudliwość” jest czuciem, 
wyrażonem przez symbol wzięty z obserwacyi 
zewnętrznej; „czucie” natomiast jest pobudli
wością wyrażoną przez symbol, pochodzący 
z Avewnętrznej samoobserwacyi.

Lecz gdy zgodzimy się na to, że ameby 
obdarzone są czuciem i przeto wystawione na 
odbieranie wrażeń, wywoływanych przez czyn
niki zewnętrzne, będzie to to samo, jak  gdy
byśmy powiedzieli, że mają one duszę. Czu
cia bowiem i wrażenia są najprostszemi ele- |

j  mentami, z których składa się ów kompleks, 
zwany przez nas duszą.

Wniosek ten ma oczywiście tylko znaczenie 
prostego wniosku przez analogią, lecz nie 
faktu, na który złoźyćby można bezpośrednie 
dowody. Lecz, jak wiadomo, tego samego 
rodzaju dowodzeniem posługujemy się, gdy 
dowodzimy duchowych zjawisk u innych po
dobnych nam istot oraz u wyższych zwierząt, 
które dokładnie tyleż duchowo mniej są od 
nas rozwinięte, o ile mniejszą wykazują inte- 

i  ligencyą w swych postępkach. A  to prowadzi 
| nas z kolei do pytania: gdzie w szeregu ży

wych tworów rozpoczyna się życie psychiczne? 
gdzie kończy się niewrażliwa przyroda, a roz- 

! poczyna uduchowiona? Na to odpowiada 
nauka, że obserwacya stwierdziła, że fizyczno- 

j chemiczne własności protoplazmy, a także 
fizyologiczne jej przejawy, wyrażające się roz- 
maitemi formami pobudliwości, wszystkie są 
jednakowego rodzaju w całem państwie ży
wych tworów. Również przeto jest niemoźli- 
wem określić dokładnie, kiedy ruchy proto- 
plazmatyczne poczynają przyjmować chara
kter psychiczny, albowiem pomiędzy czynno- 

| ściami osłonionej protoplazmy komórek ro
ślinnych i komórek jajowych, nagiej protopla
zmy leukocytów, ameb i korzenionóżek w ogól
ności, a zróżnicowanej protoplazmy sperma- 
tozoów i wrymoczków dostrzegamy bezustanne, 
stopniowe formy przejściowe. Z tego wynika 
najprawdopodobniejszy, wyrażony już wyżej 
pogląd, że mianowicie funkcye psychiczne 
właściwe są wszelkiej protoplazmatycznej sub- 
stancyi, czyli każdemu żyjącemu pierwiast
kowi.

Cały przeto świat żywy jest zarazem świa
tem uduchowionym, a pytanie co do początku 
ducha identyfikuje się z pytaniem o początku 
życia.

Opierając się na nigdy w wątpliwość nie- 
podawanym fakcie, że każda istota żyjąca 
wyłącznie tylko z innych żywych istot powsta
je, Preyer nazywa dogmatem hypotezę samo- 
rództwa i wygłasza podstawowe prawo fizyolo
giczne o zachowaniu życia, stawiając je obok 
prawa chemicznego o zachowaniu materyi 
i fizycznego o zachowaniu energii. Przypu
szczenie, że ciągłość życia może być przerwa
ną i że dobrowolnie lub sztucznie powstać 
może twór żywy, homunculus, bez współ
udziału jaja  i ciałka nasiennego, jest tak
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■samo absurdem, jak wiara w perpetuum mo
bile, które przeczy prawu o zachowaniu ener
gii, lub wiara w powstawanie azotu w rośli
nach, niezgodna z prawem wieczności ma
teryi.

Empiryczna teoryą o zachowaniu życia do
godna jest niezmiernie, ponieważ w jej świetle 
pytanie o początku życia niemniej jest trans
cendentalne, jak pytanie o początku energii 
i materyi. Tego rodzaju pytania nie mają 
już żadnego znaczenia i bezpowrotnie zostały 
wykluczone z zakresu rozważań naukowych. 
Wiecznemi są materya i energia, powiada 
Preyer, bo, gdyby miały początek, musiałyby 
powstać z niczego. Wiecznemi są życie 
i duch, gdyż w nieprzerwanej ciągłości prze
noszą się i udzielają potomstwu od rodziców.

Dusza pierwotniaków wogóle, a w szczegól
ności ameboidów, przedewszystkiem nas tu 
zajmujących, jest bezwątpienia elementarną 
duszą, podobnie jak i organizm ich elemen
tarnym jest i niezróżnicowanym. W przybli
żeniu choćby tylko ścisłą analizę czynności 
psychicznych tych prostych organizmów mo- 
żnaby dać na podstawie możliwie gruntownej 
.znajomości elementów, składających się na j  

czynność psychiczną człowieka. Wystarcza : 
to do zrozumienia całej trudności takiego za- i 
dania, które ledwie zostało zapoczątkowane j  

■(Yerworn).
Jednocześnie wszakże wyłania się pytanie

0 naturze i siedlisku duchowych czynności 
pierwotniaków.

Wiadomo nam, że ameba złożona jest 
z dwu istotnych części: protoplazmy i jądra. 
Jakież — pytamy — czynności fizyologiczne
1 psychiczne umieścić należy w każdym z tych 
elementów? Czy są one obadwa w jednako
wym stopniu nieodzowne do życia całości? j  

Czy też, jak to przyjmują niektórzy badacze j 
(Rossbach, Engelmann, Eimer), jądro jest fi- 
zyologicznym i psychicznym ośrodkiem, podo
bnie do ośrodka nerwowego wyższych zwie
rząt, a protoplazma organem obwodowym, 
rtak jak peryferyczne nerwy i mięśnie?

Do pewnego stopnia i w tym kierunku zdo
łano już zdobyć niektóre wytyczne punkty. 
Dzielono ameby na dwie części i obserwowano 
zachowywanie się każdej z nich, starano się 
dojrzeć różnice pomiędzy funkcyami części 
zawierającej jądro a czynnościami drugiej 
jąd ra  pozbawionej. Do badań tych Gruber J

i Hofer wybrali Amoeba proteus, a Yerworn 
Amoeba princeps, której największa średnica 
nie przenosi */io mm-

Otóż, po przecięciu nie dostrzegamy żadnej 
ranki, gdyż krawędzie natychmiast się ściąga
ją  i każda z dwu połów ameby przybiera po
stać kulki. Lecz po kilku sekundach każda 
z tych dwu kuleczek na nowo już wyciąga 
nibynóżkę, która powoli się wydłuża, następ
nie drugą i trzecią w różnych punktach swej 
powierzchni, aż wreszcie 230Czyna pełzać 
i w zupełności powraca do normalnych zwy
czajów nienaruszonej ameby. Nie umiera 
więc ameba, gdy dzielimy ją  na dwie części, 
lecz z jednej tworzą się dwie ameby. Lecz 
po pewnym czasie dostrzegamy jednak różni
cę pomiędzy połówką z jądrem a tą, która 
jądra nie posiada. Gdy pierwsza zachowuje 
w zupełności normalne funkcye, żyje dalej 
i wyrasta, druga natomiast powoli zwalnia 
swe ruchy, nie przyjmuje pokarmu, wciąga 
nibynóżki i po jakich 10—12 dniach umiera. 
Podobne doświadczenia dokonywane były wie
lokrotnie i rozszerzane w wielu kierunkach. 
Nie będziemy ich tu przytaczali, lecz zwróci
my tylko uwagę na kilka ogólniejszych wnio
sków, które można z nich wyprowadzić.

Okazuje się, że wogóle funkcye psychiczne 
ameb i pierwotniaków nie ześrodkowują się 
w jądrze komórkowem, lecz rozmieszczone są 
w całej protoplazmie, czy li właściwe są każdej 
żywej cząsteczce, tak nazwanej przez Haeckla 
plastiduli. Podobnie, jak złożone ruchy ame
by przedstawiają sumę pojedyńczych ruchów 
powstających w poszczególnych plastidulach, 
tak i duchowe ich przejawy nie są jednością, 
lecz połączeniem, czyli sumą nieokreślonej li
czby „dusz” plastidulowycb. Można do ameb 
dosłownie zastosować teoryą neoplatoników 
i scholastyków co do siedliska duszy, teoryą, 
którą przyj ął także św. Tomasz z Akwinu i j asno 
sformułował: „Anima in toto corpore to ta, et 
in singulis simul corporis partibus tota.”

Lecz nauka ta nie wystarcza, gdy przecho
dzimy do zwierząt wielokomórkowych, u któ
rych wskutek podziału pracy rozpoczyna się 
i udoskonala morfologiczne i czynnościowe 
zróżnicowanie. A  jeszcze mniej daje się ona 
zastosować do człowieka, u którego zróżnico
wanie to doszło do najwyższego szczytu. Tu
taj musimy powyższą formułę zmienić na: 
„Anima in toto corpore tota, sed non tota in
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singulis corporis partibus.” Rozmaite czyn
ności duchowe rozmaicie są podzielone i umiej
scowione w różnych pierwiastkach złożonego 
organizmu w różnych jego organach i ukła
dach, w różnych częściach tych układów. Nie
świadome czynności psychiczne umiejscowione 
są w składowych częściach tkanek i organów 
tak zwanego układu wegetacyjnego (roślinne
go); napółświadome i świadome czynności 
psychiczne w rozmaitych częściach t. zw. 
układu zwierzęcego, w różnych oddziałach 
ośrodków nerwowych.

U wyższych zwierząt, podobnie jak  i u ameb, 
można przy pomocy noża podzielić całkowity 
ich psychiczny agregat na dwie części, świa
domą i półświadomą. Dość jest w tym celu 
przeciąć rdzeń kręgowy w poprzek pomiędzy 
nabrzmieniem szyjowem a lędźwiowem. Mo
żna też z tego psychicznego agregatu, stano
wiącego całkowitą ich osobowość subjektywną, 
wykluczyć tę lub ową formę czynności, np. 
czucia, woli, usuwając odpowiednie części 
z kory mózgowej. A  jak  niedawno temu po
kazał Goltz, można także jednocześnie wy
trzebić wszystkie szlachetniejsze psychiczne 
funkcye psa, wyjmując mu duże półkule mó
zgowe. Zwierzę nie umiera przez to, lecz 
spada do duchowego stanu lancetnika, owe
go najniższego kręgowca, któremu brak mó
zgu i który stanowi ogniwo między zwierzęta
mi bezkręgowemi i kręgowemi.

U ludzi zdarzają się podobne wypadki 
w niektórych chorobach i opisywano je już 
niejednokrotnie. Zdarza się w tych razach 
często, że psychiczna indywidualność rozpada 
się na dwie części: wyższą, świadomą i niższą, 
półświadomą. Pierwsza pojmuje wszystkie 
nasze pytania i daje na nie jasne odpowiedzi 
nietylko ruchami i minami twarzy, lecz i sło
wem mówionem i pisanem. Druga natomiast 
nie ma ani uszu do słyszenia, ani krtani do 
mówienia, ani ręki do pisania, ani czuciowo- 
ruchowych ośrodków do pojmowania i chce
nia. Ten drugi organizm (dwunożny dolny 
odcinek ciała) zdolny jest tylko do odpowia
dania na ukłucia, ucisk, na elektryczne, ter
miczne i chemiczne bodźce, i odpowiada 
w sposób znacznie niedokładniejszy ruchami 
mięśni w formie odjemnego tropizmu, t. j. 
ruchami, mającemi na celu ucieczkę od przy
krych podrażnień. Można więc u człowieka 
w przybliżeniu te same wywołać zjawiska,

jakie Pfliiger opisał u pozbawionej mózgu 
żaby i na których oparł znaną swą teoryą
0 duszy rdzeniowej.

I  oto od najprostszych organizmów doszli- 
śmy do człowieka. A  od najprostszych zja
wisk życiowych, dostrzeganych na jednej ko
mórce, do najzawilszych psychicznych obja
wów, któremi wyraża się inteligencya ludzka.
1 mimowoli znów stajemy przed pytaniem: 
jaki pogląd na życie jest prawdziwy, czy ten, 
który objaśnia je nam jako zjawisko fizyolo
giczne, czy też ten, który nakazuje nam wi
dzieć w życiu tylko procesy psychiczne? Tu- 
taj przekraczamy granice wiedzy i wstępuje
my w świat metafizyki.

Dusza jest własnością materyi, powiadają 
materyaliści; materya jest objawem i narzę
dziem duszy, mówią idealiści i spirytualiści. 
Każde z tych twierdzeń mieści w sobie wzglę
dną prawdę i każde przedstawia pewne 
strony dodatnie.

Na pytanie: czem jest życie? fizyolog tę 
tylko dać może odpowiedź: obserwowane z ze
wnątrz jest procesem materyalnym, odczu
wane od wnętrza jest zjawiskiem duchowem, 

l Najściślejsze wzajemne przeniknięcie, niejako 
zmięszanie i'ealnego z idealnem w przyrodzie—- 
oto jest życie w najszczytniejszej swej formie,, 
oto owa wielka tajemnica, którą sztuka zaw
sze będzie odtwarzała, lecz której nauka ni
gdy nie rozstrzygnie.

Maksymilian Flaum.

SP R A W O Z D A N IE .

—  W. Ostwald, Hand-und Hilfsbuch zur Aus» 
fiihrung physiko-chemischer Messungen. Lipsk 
u Engelmanna, 1893, str. VIII, 302, rysunków 
188, tablic 6. Cena 8 marek.

Najruchliwszy zapewne na polu piśmienniczem 
z pomiędzy współczesnych uczonych, przysłużył 
się literaturze chemicznej w bardzo pożądany 
sposób przez wydanie książki pod wyżej przyto
czonym tytułem. Godny powtórzenia jest jeden 
z ustępów przedmowy, w którym, pomiędzy bodź
cami, skłaniającemi go do wydania niniejszego 
podręcznika, Ostwald przytacza powszechną wśród 
młodszego pokolenia uczonych nieumiejętność za



N r 40. WSZECHSW1AT. 637

radzenia sobie w najprostszych nawet przypad
kach, kiedy idzie o praktyczne urządzenie do
świadczenia. Ostwald większą część swoich ba
dań dokonał zapomocą przyrządów własnoręcznie 
zbudowanych i wierzyć mu łatwo, że ta okolicz
ność zapewniała mu niezliczone korzyści. Stano
wisko zaś naukowe, jakie sobie wyrobił przez 
swoje badania i odznaczający go talent pisarski 
sprawiają, że książka, o której mówimy przerasta 
bardzo znacznie zwykły poziom bieżącej literatu
ry fachowej i bez wątpienia na długie czasy służyć 
będzie za nieodbi+e w każdej pracowni źródło 
informacyj. Treść podręcznika, bardzo bogatą 
i  urozmaiconą, najłatwiej poznamy, przeglądając 
tytuły rozdziałów, na jakie się rozpada. Jest ich 
16 w następującym porządku: 1) Obliczenia— tu 

je s1. mowa o sposobach obliczania pomiarów, błę
dach i poprawkach, metodach graficznych przed
stawiania rezultatów, pomocach w rachowaniu. 
2) Mierzenie długości— maszyna do dzielenia, no- 
niusz, mierzenie powierzchni, mierzenie brył. 3) 
Ważenie. 4) Mierzenie i regulowanie ciepła. 5) 
Termostaty. 6) Obchodzenie się ze szkłem. 7) 
Mierzenie ciśnienia atmosfery. 8) Objętość i gę
stość. 9) Rozszerzalność pod wpływem ciepP , 
punkt wrzenia, ciśnienie pary, punkty krytyczne. 
10) Kalorymetrya. 11) Pomiary optyczne. 1 2 )  
Tarcie wewnętrzne i napięcie powierzchni. 13) 
Rozpuszczalność. 14) Oznaczenia ciężarów czą
steczkowych w roztworach. 15) Pomiary elektry
czne. 16) Dynamika chemiczna. Wszystkie wy
mienione pomiary i oznaczenia, z których wiele 
należy do najnowszych zdobyczy praktyki nauko
wej, są tu opisane tak dostępnie i w miarę szcze
gółowo, a przyrządy, do nich służące, podane 
w kons'rukcyach tak prostych, że znaczna liczba 
z pomiędzy nich wybranych przykładów mogłaby 
służyć odrazu za zbiór zadań dla kształcącej się 
fachowo młodzieży. Pamiętać jednak trzeba, że 
Ostwald nie przeznaczył swej książki dla rozpo
czynających studyowanie nauk ścisłych, do prze
rabiania wTięc jej w pracowni przystąpić może 
z korzyścią tylko ten, kto przeszedł już zwykłą 
praktykę chemiczną i fizyczną. Dla badaczów 
samodzielnych, dla których przez autora jest 
przeznaczony, podręcznik Ostwalda będzie nieoce
nioną pomocą w tysiącznych zadaniach praktyki 
naukowej.

Zn.

Posiedzenie jedenaste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 21 września 1893 roku, o godzinie 8-ej

wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr. 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczj^tany i przyję4y.

2. Sekretarz Komisyi A. Ślósarski zakomuni
kował co nasępuje: W jednym z ogrodów na 
Woli pod Warszawą zniszczone zostały szkółki 
Sosny austryackiej (Pinus austriaca), przez znane
go szkodnika w lasach iglastych, żuczka z ro
dziny Słoników (Curculionidae), Pissodes notatus 
Fabr (Smolika znaczonego). Owad ten ma ciało 
wydłużone, jajowate, twarde, rożki przyczepione 
w połowie długości ryjka, ryjek prawie równej 
długości z przedkarczem, uda bez haczyków, go
leń opatrzona na końcu haczykiem. Jest koloru 
czerwono-brunatnego, porosły żółtawo-białawemi 
włoskami, mianowicie zaś na dolnej powierzchni 
ciała. Na tarczy grzbietowej (przedkarczu) po
siada cztery białe plamki, na pokrywach zaś 
skrzydłowych dwie poprzeczne białe przepaski, 
długość ciała równa się 5— 7,5 mm. Gąsienica 
biała z brunatną głową, jest głównym szkodni
kiem, gdy u innych gatunków słoników przeważnie 
żuki robią szkody. Owad dorosły zimuje; w maju 
lub czerwcu samica składa jaja na pniu młodych 
drzew iglastych poniżej gałązek blizko ziemi; gą
sienice robią krótkie chodniki pod korą, na końcu 
k‘óryeh wygryzają szersze nieco komory, gdzie 
przekształcają się w poczwarki. W lecie (lipiec, 
sierpień) wylęgają się żuki, pozostawiając na korze 
otwór wielkości śrótu zajęczego. Młode drzewka 
już zdaleka zdradzają szkodnika swego zżółkłemi 
szpilkami. Żuczki nakłuwać mają według nie
których obserwatorów młode świerki lub ich 
szyszki.

Napadnięte młode rośliny (sosny lub świerki), 
trzeba wyrywać i palić, aby dalszemu pustoszeniu 
zapobiedz. Przemówienie p. S. uzupełnił okaza
mi szkodników zachowanych w spirytusie, oraz 
okazami zniszczonych sosienek.

3. P. Erazm Majewski przedstawił zarys sy
stematyki archeologii przedhistorycznej.

Określił 1) stosunek archeologii przedhisto
rycznej do his^oryi i do archeologii historycznej, 
2) stanowisko jej w granicach antropologii, t. j. 
stosunek do antropologii fizycznej i do etnologii.

Dał treściwy zarys propedeu'yki, wspominając 
tu o his^oryi umiejętności, krytyce i o nauce o źró
dłach. Te os‘ałnie podzielił na świadectwa pi
śmienne i zabytki. Co do pomników, przegląd 
ich dzieli na topograficzny i muzeografią, z po
uczeniem jak się obchodzić z miejscami i przed
miotami znalezisk. Podział zabytków powinien 
być dokonany w jednym rzędzie na pr^yrodozna- 
wcze i archeologiczne, w drugim rzędzie na bez
względnie i względnie przedhistoryczne.

Następnie przeszedł do scharakteryzowania 
trzech, dopełniających się wzajem, sposobów 
przedstawienia przedmiotu: systematycznego, ty
pologicznego i historycznego.

Systematyczne przedstawienie, oparte na szero
kiej źródłowej podstawie, usiłuje wyjaśnić wszel
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kie przedmioty, które, jako właściwe cechy ludz
kości, ukazują się w zamierzchłych czasach. Jest 
ono właściwie ogólną prahisforyą.

Poucza nas o środkach, za pomocą których do
konało się opanowanie przyrody przez człowieka, 
traktuje o zabytkach mowy, religii, o rodzinie, 
żywności, mieszkaniu, o ubiorze, broni i narzę
dziach, o przemyśle i handlu, o wędrówkach 
i sztuce. Wykazuje właściwości powolnego po
stępu przedhistorycznego i zawiłe drogi, po któ
rych się on rozprzestrzenia i czynniki, które 
wpływały na niejednostajny rozwój kul*ury.

Typologiczne przedstawienie rzeczy dochodzi 
do panowania nad materyałem przez wytrwałe 
śledzenie szczegółów zewnętrznych postaci za
bytków. A zabytki tu wszystkie prawae są szczą
tkowe; badanie i ułożenie ich w grupy pokrewne, 
w szeregi typów połączone jest z licznemi trudno
ściami, do których pokonania najwięcej trzeba 
bystrości i wytrawności sądu oraz metodycznego 
wyćwiczenia.

Podczas, gdy oba powyższe działy prahis*oryi 
są pracami opisowrego rodzaju, historyczne przed
stawienie rzeczy przy ich pomocy stara się upo
rządkować świadectwa postępu ludzkości według 
ich historycznego następstwa. Mamy tu naprzód 
do rozwiązania długi szereg pytań natury przyro- 
doznawczej, następnie natury kulturalnej. Pierw
sze dotyczą fizycznego powstania i rozwoju czło
wieka przedhistorycznego, drugie dotyczą pytań 
z zakresu historyi kultury i poczynają się również 
jak pierwsze od us‘anowienia różnicy między 
człowiekiem a zwierzęciem.

Nowością w tej części jest nietylko forma 
przedstawienia, mpjąca swój punkt wyjścia wozna- 
czonych przez czas granicach, ale także opraco
wanie przedmio+u paradygmatyczne. Części po
przednie traktują swój przedmiot bez ogranicze
nia w czasie i przestrzeni: terenem ich jest cała 
kula ziemska i wszystkie czasy, tu zaś ogranicza 
się prahistorya do obszarów lepiej poznanych, 
a jak na dziś do S*arego św'iata i głównie do 
Europy. W tych szczupłych ale lepiejjDoznanych 
granicach zajmuje się przedstawieniem okresu 
paleolitycznego z jego podziałami na podokresy, 
okresu neolitycznego, nareszcie epok kruszcowych: 
t. j- czasów bronzu, Hallstat*u i LaTene, z uwzglę
dnieniem Wschodu, Mezopotamii i Egiptu.

W dyskusyi nad powyższym zarysem systema
tyki prahistoryi, zabierali głos pp. przewodniczą
cy, Alexandrowicz, Ślósarski, J. Karłowicz, pr. 
Wróblewski i prelegent.

Na tem posiedzenie ukończonem zostało.

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  sic. Nowe badania nad natężeniem siły
ciężkości przeprowadził p. Defforges z polecenia 
urzędu geograficznego (service geographique) 
armii francuskiej. Prace te przedstawiają chara
kter dwojaki: w jednych bowiem punktach ozna
czał p. D. natężenie bezwzględne siły ciężkości, 
w innych zaś, daleko liczniejszych, natężenie 
względne w stosunku do powyższych punktów za
sadniczych czyli fundamentalnych. Pomiary ka- 
tegoryi pierwszej prowadzone były ze ścisłością 
jaknajwiększą, każde oznaczenie wymagało całe
go miesiąca, przyczem obserwTowano dwa wahadła1 
różnej długości i różnego ciężaru, a zgodność re
zultatów zapewniała o ich dokładności. Pomiary 
zaś kategoryi drugiej dokonywane były za pomocą 
wTahadła rewersyjnego, krółkiego i lekkiego, koły
szącego się w próżni; oznaczenie każde trwało- 

1 tylko dwa dni i dawało przybliżenie do 0,00001. 
Przez zestawienie swych badań z pracami dawniej- 
szemi, p. D. wyprowadził linią krzywą, dającą 
obraz zboczeń, jakim ulega natężenie ciężkości od 

I Szpicbergu, przez . wryspy Szetlandzkie, SzkocyąT 
Anglią, Francyą, aż do Algieryi. Krzywa ta' 
w sposób uderzający potwierdza dostrzeżenia,, 

j według których siła ciężkości okazuje na wyspach 
| nadmiar ponad słan normalny, na lądach zaś nie- 
! domiar. Akademia nauk postanowiła zwrócić' 

uwagę rządu francuzkiego na ważność tych prac 
J  dla kwestyi postaci ziemi i zażądać zasiłku, któ

ryby dozwolił p. Defforges prace podobne prze- 
: prowadzić i na półkuli południowej, gdzie bada

nia geodetyczne dotąd bardzo są nieliczne.

—  sk. Zagadka wnętrza ziemi. Przyjmuje 
się w ogólności, że ziemia utworzona jest z kuli. 
ognistej, ciekłej w części swTej wewnętrznej i oto
czonej wreszcie skorupą stałą, na której w trzech 
czwartych jej częściach rozciągają się morza. Bu
dowa taka nie tłumaczy wszakże mnóstwa zjawisk 
dotąd znanych, a dla wyjaśnienia ich przyjmują; 
niektórzy geologowie, że skorupa pod lądami nie- 
dotyka bryły ciekłej, ale jest od niej oddzielona 
substancyami gazowemi, zostającemi pod znacz- 
nem ciśnieniem. Według tego zatem lądyr stano
wiłyby jakby dzwony silnie spłaszczone, wydęte- 
i podtrzymywane przez gazy, dno zaś oceanów 
spoczywałoby natomiast bezpośrednio na kuli 
ognistej. Pogląd ten stara się obecnie rozwinąć- 
i uzasadnić p. Rateau; według niego wszystkie- 
lądy i wyspy wyzierające z wody nie mają ani. 
dosŁatecznej grubości ani dostatecznej sztywności,, 
by utrzymać się mogły na znacznej przestrzeni 
i dla tego w całości swej pozostawać muszą w ró-

j wnowadze statycznej; jeżeli więc rozważamy słu
py pionowe jednakiego przecięcia, sięgające do>
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powierzchni aż do pewnej warstwy obranej w kuli 
ciekłej, to ilość materyi, zawarta w każdym tych 
slupów winna być wszędzie jednaka.

Ponieważ tedy warstwa wody w oceanach po
siada grubość 4 000 do 6 000 metrów, a lądy wy
nurzają się ponad nią na jakie 500 do 600 me
trów, aby więc równowaga utrzymać się mogła, 
istnieć musi pod lądami warstwa słabej gęstości, 
grubości może 2 lub 4 kilometrów. Potwierdze
nie swych poglądów widzi autor w rezultatach 
badań nad natężeniem siły ciężkości, wahadło bo
wiem W3Tkazało, że siła ciężkości ma na oceanach 
wartość znaczniejszą w ogólności, aniżeli na lą
dach.

(Comptes rendus).

—  sk. Analiza mechaniczna mieszaniny gazów.
Podaliśmy niedawno (Wszechś. Nr 37 r. b.) wia
domość o przyrządzie wskazującym zmiany gęsto
ści gazu pp. Delahaye i Boutitie. Zbliżony do 
niego w zasadzie, ale, jak się zdaje, donioślejsze
go znaczenia pod względem zastosowań praktycz
nych, jest przyrząd pp. Meslans i Frere, który 
jest również rodzajem baroskopu, ale obie równo
ważące się kule posiada zupełnie jednakie. Ma 
on służyć do dokonywania rozbioru gazów sposo
bem tak prostym, że użytym być może łatwo 
w przemyśle. W tym celu kula jedna pozosłaje 
zanurzoną w powietrzu, druga zaś wprowadza się 
do danego gazu, przyczem, dzięki odpowiedniemu 
pokryciu wodnemu, powietrze i gaz znajdują się 
w jednakich warunkach temperatury i ciśnienia. 
Utratę ciężaru, jakiej doznaje kula w gazie, wska
zuje strzałka osadzona na belce, dźwigającej obie 
kule, a ułrata ciężaru daje bezpośrednio gęstość 
gazu badanego. Jeżeli zaś przyrząd ten stosuje 
się do mięszaniny dwu gazów znanych, można 
w każdej chwili ocenić i skład tej mięszaniny, 
skład i gęstość bowiem mięszaniny gazowej ściśle 
się ze sobą wiążą. W ten więc sposób badać mo
żna gazy rozwijające się przy paleniu i regulować 
stąd dopływ powietrza do pieców, aby wartość 
materyału opałowego najkorzystniej wyzyskać. 
Ważnem też być może zastosowanie baroskopu 
tego do oznaczania składu gazów w kopalniach; 
według autorów przyrząd ich wskazuje w powie
trzu obecność 1 000 części węglowodoru. Inży
nier więc w gabinecie swym czuwać może nad 
atmosferą kopalni, jeżeli tylko posiada aspirator; 
sprowadzający powietrze z galeryi podziemnej za 
pośrednictwem rury ołowianej.

(Comptes rendus).

prof. Jerzego Forbesa za pomocą prądów prze
miennych o jednej lub dwu fazach, wytwarzanego 
przez ogromne maszyny dynamo na 5000  k. p. 
każda. Pierwsza z nich stanie na miejscu naj
dalej w ciągu 4 miesięcy od daty niniejszej. 
Z siły najpierw korzystać będzie nowo wybudo
wana fabryka glinu Pittsburg Reduction C-o przy 
drodze prowadzącej do Buffalo.

(Naturę 1 245).

—  SSt. Nowy mikrofon. Dnia 27 lipca r. b. 
na posiedzeniu berlińskiego Tow. fizyologicznego, 
p. Hołowiński b. prof. Szkoły Głównej warszaw
skiej objaśniał zgromadzonym mikrofon swojego 
pomysłu, pozwalający słyszeć ruchy rytmiczne 
długookresowe, jako też ruchy serca, bicie pulsu 
i t. p. Działanie przyrządu było doświadczalnie 
stwierdzone na posiedzeniu.

—  sst. Zastosowanie rodu. Metal ten uchodzi 
za bardzo twardy, trudnotopliwy i przytem nie
łatwo ulegający działaniu zwykłych odczynników. 
Z własności powyższych rodu skorzystano obecnie 
w galwanistyce, pokrywając warstewką tego me
talu jirzedmioty żelazne i miedziane. Skład ką
pieli jest następujący: bierze się na 1 li'r wody 
100 g siarczanu rodu, 100 g . fluorokrzemianu 
amonu, 100 g salmiaku i 50 g cyanku amonu. 
Miedź lepiej się pokrywa rodem niż żelazo, a utle
nione żelazo lepiej niż czyste.

(Electrot. Zt.).

—  mjl. Cukier mleczny używany jest obecnie 
w dużych ilościach jako dodatek do sterylizowa
nego mleka krowiego, którem karmią niemowlęta, 
zastępując niem mleko kobiece. Otóż, jak donosi 
p. H. Neumann, handlowy ten przetwór najczę
ściej zawiera liczne zarodki bakteryj, które mogą 
sprowadzać następnie rozkład mleka. Przez go
towanie pod ciśnieniem, nawet przez 40 minut, 
nie zabija ich się całkowicie, lecz bądź co bądź 
osłabia do tego stopnia, że mleko w piecu wylęgo
wym ścina się dopiero na drugi lub trzeci dzień. 
Jeżeli chcemy do wyjałowionego mleka dodać cu
kru mlecznego— a robi się to dłałego, że mleko 
krowie uboższe jest w cukier od kobiecego, trze
ba więc po dodaniu raz jeszcze mleko dobrze 
przegotować, albo też posługiwać się przetworem 
możliwie wolnym od bakteryj, jakim jest cukier 
dostarczany przez Loefłunda lub Riedela.

(Ctrlb. f. Bakteriol.).

—  sst. Siła Niagary. Prace około wyzyska
nia siły wodospadu Niagarskiego, pomimo pową
tpiewania niektórych, posuwają się rączo. Tunel 
jest już zupełnie gotowy a tem samem i kanał; 
pomieszczenie dla maszyn jest wybudowane, 
pierwsza z 3 turbin na 5 000 k. p. jest już wyko
nana przez firmę Morris i S-ka z Filadelfii. Prze
noszenie siły odbywać się będzie według planu

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Przyznanie nagród z zapisu Jakóba Na
tansona za drugie czterołecie, odbyło się w Komi
tecie zarządzającym kasą pomocy naukowej imie
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nia Mianowskiego w d. 14 września r. b., jako 
w dziewiątą rocznicę śmierci testatora. W za
kresie nauk ścisłych nagrodzone zostały prace 
p. Wł. Natansona: Wstęp do fizyki teorefycznej 
i O potencyałach termodynamicznych. W zakre
sie nauk społecznych, filozoficznych, prawnych 
i historycznych— praca p. Ludw. Krzywickiego: 
Kurpie. Charakterystykę działalności naukowej 
pierwszego z wymienionych laureatów mają poda
ną czytelnicy w dzisiejszym numerze naszego 
pisma.

Komitet zarządzający kasą im. Mianowskiego, 
podając do wiadomości o przyznaniu nagród po
wyższych, zawiadamia jednocześnie, że następne 
nagrody przyznane będą w r. 1897 za prace, 
w latach 1893, 94, 95 i 96 ogłoszone drukiem 
w języku polskim, przez mieszkańców Królestwa 
Polskiego, w Królestwie urodzonych.

—  sst. Kontrola nad akumulatorami. Rada 
higieniczna Paryża postanowiła d. 21 lipca r. b., 
ażeby fabryki wyrabiające akumulatory włączyć 
do rzędu zakładów szkodliwych dla zdrowia. Mo
tywy tego postanowienia są przedewszystkiem: 
używanie w fabrykach rzeczonych związków oło
wiu, istnienie par metalicznych szkodliwych dla

zdrowia i tworzenie się gazów wybuchających. 
Fakły powyższe dostatecznie usprawiedliwione są 
przez częste zapadanie robotników pracujących 
przy wyrobie akumulatorów na zdrowiu. Wobec 
tego Rada wprawdzie nie widzi możności wydania 
już teraz pewnych ogólnych przepisów obowiązu
jących dla wszystkich fabryk tego rodzaju, je
dnakże pozostawia sobie swobodę wydawania 
przepisów w każdym pojedynczym wypadku.

(Ind. Electr.).

Posiedzenie 12-e Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 5 października 1893 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie pro^okułu posiedzenia poprzed

niego.
2) Dr M. Flaum, „O czynnościach żołądka,” 

według własnych badań.

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 20 do 26 września ] 893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Średnia 46,9 13,6 72 11,3

T R E Ś ć .  Władysław Natanson, przez W ł. Gosiewskiego. - 
żenią i notatki podróżne, przez d-ra Józefa Siemiradzkiego.

Indyanie południowej Ameryki. Wra- 
-  U  wrót życia, przez Maksymiliana 

Flauma. —  Sprawozdanie, przez Zn. —  Towarzystwo ogrodnicze. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości
bieżące. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A Ś ló sarsk i. Redaktor Br. Z n a to w ic z .

ft03B0jieH0 Il|eH3ypoio. BapmaBa, 17 CenTaCpa 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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WSZECHŚWIAT.
TY G OM IK  POPULARNY

POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM,
Kształty jaj owadzich.

Ja ja  owadów przedstawiają, wielką roz- I 
maitość ze względu na postać zewnętrzną 
i zabarwienie.

Wogóle dojrzale jaje owadzie jest po
kryte dwiema powłoczkami: wewnętrzną 
t. zw. błoną żółtkową, będącą stwardniałą 
warstwą zewnętrzną samej zawartości jaja

i zewnętrzną (t. zw. chorion), która jest 
wytworem komórek rurki jajnikowej i czę
sto dzieli się jeszcze na dwie warstwy. 
Błona żółtkowa jest zwykle jednorodną, de
likatną, bez budowy, zewnętrzna zaś czyli 
chorion przedstawia najczęściej rozmaite 
zgrubienia, tworzące siateczkę na powierz-

Fig. 1 —  12. Jaja owadów (znacznie powiększone).
Fig. 1 i 2. Jaja kapustnika wielkiego i małego (rzepnik). Fig. 3. Jaja Papilio łiyperantus. Fig. 4. Jaja 
admirała (Vanessa atalanta). Fig. 5 i 6. Jaja Polyommatus. Fig. 7 i 8. Jaja Dicrana vinula, widziane 
z boku i z góry. Fig. 9. Jaja Pygaera bucepliala. Fig. 10. Jaja Nepa (według Swammerdama). Fig. 11.

'Jaja komara. Fig. 12. Jaja pcliły.
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chn ija ja , różne wystające żeberka lub wy- I 
rostki, nadające jajkom  owadzim szczegół- I 
ny wygląd.

Jan  Swammerdam, uczony holenderski, j  

który pierwszy badał owady przy pomocy j  

szkieł powiększających, a którego badania j  

zostały ogłoszone staraniem sławnegoBoer- ' 
have w 1737 r., dostarczył ciekawych szcze
gółów o jajach owadzich. „Niektóre jaja  
eą podłużne,—powiada,—inne jajowate lub 
okrągłe. Trafiają się też kanciaste, piram i
dalne, rowkowane, ziarniste”.

Podobna rozmaitość panuje wśród barw: 
znajdujemy jaja białe, żółte, czerwone, zie
lone, niebieskie i w najrozmaitsze barwne 
desenie, tak, że je trudno ściśle opisać.

Niektóre jaja  mają pokrycie miękkie, in
ne twarde, błoniaste lub bywają pokryte 
skorupką podobną do pergaminu lub sko
rupki ja ja  kurzego. Wreszcie spotykamy 
ja ja  okryte rodzajem piany lub włosami.

Swammerdam opisał bardzo szczegółowo 
ja jka  małego słodkowodnego, półtęgopo- 
krywego owadka zwanego Nepa cinerea 
(płoszczyca pospolita, fig. 10).

Ja ja  te są żółte, zbliżone kształtem do 
ziarn ostu, trochę wydłużone i zaokrąglone 
na końcu dolnym. Na górnej części są opa
trzone siedmioma gałązkami czy twardemi 
włosami, o końcach czerwonych, a biała
wym środku. Wyrostki te rozłożone dokoła 
wierzchołka jaja  tworzą rodzaj kieliszka, 
w który wchodzi koniec następnego jaja: 
wyrostki pierwszego obejmują koniec dru
giego, wyrostki drugiego—koniec trzeciego 
i t. d., a w ten sposób ja jk a  układają się 
w długi nieprzerwany szereg.

Ja ja  łuskoskrzydłych owadów przypomi
nają bardzo ziarna roślinne (fig. 1, 2, 3, 4).

Jaja kapustnicy mają kształt piramidy, 
przyczepionej podstawą do liścia. Wyso
kość takiej piramidy przenosi dwa lub trzy 
razy średnicę podstawy. Ja ja  są. utworzo
ne zwykle z ośmiu żeberek rozdzielonych 
podłużnemi zagłębieniami, schodzącemi się 
u wierzchołka. Na każdem żeberku jest 
mnóstwo zagłębień równoległych do pod
stawy.

Jaja innego motyla są kuliste,m ają mniej
szą średnicę podstawy (płaszczyzna przy
czepienia do liścia) niż wysokość. Wzdłuż 
ja ja  biegnie osiem zagłębień tworzących że
berka i znikających poniżej wierzchołka. 
Ja ja  te są podobne do jaj motyla nocnego, 
którem u Swammerdam nie daje właściwej 
nazwy, a który przylepia swoje ja jka  na
około gałęzi drzew (zapewne jest tu  mowa 
o pierścienicy, Gastropacha neustria L.). 
Ja ja  owe tak ściskają gałęzie, że zostawiają 
ślad na korze, a nawet przeszkadzają wzro
stowi gałązek. Ja ja  wspomniane przypo
minają kamienie, służące do budowy skle

pień, szersze są u wierzchołka niż u podsta
wmy, a wskutek tego przystając do siebie 
tworzą same arkadę.

Inne motyle mają jaja  bardzo wytwornej 
postaci węzełka z rynienkami, otoczonego 
kolistą, purpurową opaską.

Ja ja  ważki są wydłużone, na górnym 
końcu widać szczególne wyrostki, jak na, 
ja jku  pchły.

Jaje komara przypomina buteleczkę o 
krótkiej szyjce (fig. 11).

Jaja jętk i jednodniówki (Ephemera) są 
prawie niedostrzegalne; można je zaledwie 
widzieć przez mikroskop na podkładce z pa
pieru czarnego lub niebieskiego. Są one 
podłużne, płasko-wypukłe, błonka, pokry
wająca je wydaje się przez mikroskop mgli- 

{ stą; są białe, tak, jak  błona wewnętrzna. 
Gdy Ephemera ma ja jka  drobniutkie, inny 
owad, należący do Orthoptera, zbliżony do 
Phasma, długi na 12—15 cm, znosi jaja  
wielkości kolibrzych.

. Niektóre muchy mają ja ja  podłużne, kan
ciaste, z przedziałkami rombowemi, two- 
rzącemi siateczkę. Ja ja  te są białe z w y -  
raźnemi dwiema obsłonkami, z których ze
wnętrzna podobna jest do skorupy kurzego 
ja ja  i tak samo krucha.

Jajko mrówki jest dobrze spójne, gład
kie, połyskujące bez przedziałek. Kiedy 
gąsienica z niego wyjdzie pozostaje błonka 
mięciutka, ściągająca się łatwo i tworząca 
prawie niewidzialny punkcik. Nawet jajko 
zawierające jeszcze gąsienicę jest trudno 
dostrzegalne.

Dlatego właśnie jaja  mrówek są mało 
znane, a zwykle biorą za nie poczwarki. 
Te poczwarki mrówek są bardzo poszuki
wane na pożywienie dla drobiu i nawet 
zbieraniem ich trudnią się kobiety wiejskie.

Mrówcze poczwarki, niewłaściwie zwane 
jajami, są uważane za przysmak w niektó
rych krajach. Kładą je  na bułkę z masłem 
lub robią z nich sosy uważane za doskonałe.

W Syamie jest to nawet przysmak za
możnych. Ważny handel prowadzą niemi 
na północy Europy w Danii, Szwecyi i Nor
wegii. Gotują je tam w gorącej wodzie, 
otrzymując rodzaj octu, czy kwasu Borów
czanego.

W Meksyku jadają ja ja  niektórych pół- 
tęgopokry wych wodnych.

Owady te (Corixa femorale i C. mannaria 
Geoffroy, oraz Notonecta americana) skła
dają ja ja  w trzcinie i sitowiu jezior, szcze
gólniej jez. Tescuca. Trzciny i sitowia 
ścięte, suszą i biją, oddzielając jaja  do nich 
przyczepione. Jaja starannie oczyszczone, 
przesiane, sprzedają w workach jak  mąkę 
na ciasto. To ciasto zwane hantló jes t dość 
ważnym artykułem handlu w Meksyku. 
Krajowcy używali tego chleba, smaku ryby,
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jeszcze przed ich podbiciem przez hiszpa- 
nów.

Ja ja  Corixa esculenta podobne do manny 
s% przysmakiem w Egipcie. Na zakończe
nie można dodać, że jaja  owadów są. nader 
wytrzymałe tak na nizką, jak  i na wysoką, 
temperaturę. (La Natui-e Nr 1057, 1893).

O b ja w y  a s tro n o m ic z n e
w październiku.

W  godzinach wieczornych rozkładają, się 
dokoła zenitu łatwe do rozpoznania gwiaz
dozbiory: Łabędzia, Cefeusza, Kasyopei. 
Na północy widzimy obie Niedźwiedzice 
rozdzielone długim pasem Smoka; Woźnica 
wynurza się nad poziom półn.-wschodni. 
Na południe względem niego wschodzi Byk 
z Aldebaranem poprzedzany przez Plejady; 
wyżej od niego wznosi się Baran, a bliżej 
jeszcze zenitu Andromeda i Perseusz. Po
łudniową. stronę nieba zajmują: Pegaz, Wo
dnik i Koziorożec, bliżej zaś poziomu błysz
czy Fomalhaut, gwiazda pierwszej wielko
ści z konstelacyi Ryb. IV okolicy zacho
dniej, niżej od Łabędzia i na północ wzglę
dem niego świeci Wega w Lirze, a na po
łudnie A tair w gwiazdozbiorze Orła. Od 
Liry ku poziomowi północno-zachodniemu 
ciągnie się Herkules i W olarz z Arkturem, 
który wcześnie już  zachodzi. Między obu 
temi gwiazdozbiorami poznajemy łatwo Ko
ronę północną, niżej znajduje się Wąż, 
a tuż nad poziomem zachodnim Wężownik 
i na południo-zachodzie Strzelec.

M erkury wschodzi i zachodzi współcześ
nie prawie ze słońcem. W enus jest gwiaz
dą wieczorną, zachodzi w początkach mie
siąca w godzinę, w końcu zaś miesiąca we 
dwie blizko godziny po słońcu i jest coraz 
dłużej widzialną. Mars zaczyna się uka
zywać w godzinach rannych; w połowie 
miesiąca wschodzi na godzinę przeszło 
przed słońcem. Jowisz w gwiazdozbiorze 
Byka, w pobliżu Plejad, wschodzi wczes
nym wieczorem i świeci przez całą noc; 
dnia 12 przypada w przeciwległości ze słoń
cem. Saturn niewidzialny jest aż do końca 
miesiąca, dnia 9 jest w połączeniu ze słoń
cem.

Druga kwadra księżyca dnia 2 paździer
nika, nów dnia 9, pierwsza kwadra dnia 18, 
pełnia dnia 25 i druga kwadra dnia 31. 
Podczas nowiu dnia 9 ma miejsce zaćmie
nie słońca obrączkowe, w Europie niewi
dzialne. Dnia tego średnica pozorna słońca 
wynosi 32' 7,4", księżyca zaś 30', 31,6"; tar

cza więc słoneczna dosyć znacznie większą 
jest od tarczy księżyca, pomimo więc cen
tralnego położenia obu brył nie ulega zu
pełnemu zakryciu i zaćmienie jes t tylko 
obrączkowe. Zjawisko to w ogólności wi
dzialne będzie tylko na oceanie Wielkim, 
na lądzie widzialne będzie jedynie w Ame
ryce południowej już podczas zachodu słoń
ca. Zaćmienie to jest powtórzeniem za
ćmienia obrączkowego z dnia 29 września 
1875 r.

Między 19 a 25 października ziemia na
potyka w swej drodze kilka rojów meteo- 
rycznych; jeden z nich powoduje prąd 
gwiazd spadających, wybiegający z Byka, 
dwa inne z Bliźniąt.

W ciągu października słońce oddala się 
od równika blizko o 11°, a w ostatnim dniu 
miesiąca zboczenie jego południowe wynosi 
14° 11'; długość dnia w szerokościach na
szych wynosi wtedy już tylko 9 godzin 30 
minut.

S. K.

Drobne wiadomości.

Balon ze złota malarskiego buduje obecnie 
Lachambre w Paryżu na zlecenie, otrzyma
ne ze Stanów Zjednoczonych. Balon ten 
posiada objętość 370 metrów sześciennych 
i jest z tego względu godnym uwagi, że 
złoto malarskie używane było dotąd jedynie 
na powłoki do małych baloników. Będzie 
to balon uwiązany (balon captif), a złoto 
malarskie przedstawia tu tę korzyść, że jest 
prawie dla powietrza nieprzenikliwe, przy- 
tem bardzo lekkie i giętkie, wskutek czego 
powłoka, choćby przez czas długi była zło
żoną, nie okazuje załamań w miejscach, 
gdzie była sfałdowaną. Balon ten nie po
siada nadto żadnych szwów, oddzielne bo
wiem blachy dały się tak zlepić, że stano
wią istotną całość. Powłoka składa się 
z sześciu pokładów złota malarskiego, po
krytych warstwą tkaniny jedwabnej, sieć 
zaś balonu wyrobiona jes t ze sznurów ba
wełnianych. Balon napełniany ma być wo
dorem, który w każdem miejscu otrzymy
wać będzie można za pomocą umyślnie zbu
dowanego przyrządu, dającego się łatwo 
przewozić. (Prometheus).

Układ ja j ptasich w gniazdach. P. Morris 
Gibbs podaje w piśmie amerykańskiem 
„Science” rezultaty swych badań nad spo
sobem, w jak i ptaki porządkują jajka swe 
w gniazdach. Autor wykazuje, że jajka 
ułożone są według praw niemal geome
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trycznych, a to w celu i v przestrzeń gniaz
da najdokładniej bytu wyzyskaną, a zara
zem by ptak przy icb wysiadywaniu miał 
do tego powierzchnię najdogodniejszą. Tak 
np. nurek amerykański, który znosi dwa 
jajka bardzo długie, postaci eliptycznej, 
mające oś krótką i długą w stosunku 2:5, 
układa je jedno obok drugiego tak, że się 
schodzą w kierunku podłużnym; podobnież 
postępuje kozodój i niektóre gołębie. Be
kasy i siewki znoszą po cztery jajka dosyć 
wielkie, które zestawiają końcami, obejmu
jąc  tedy niemi przestrzeń jaknajmniejszą; 
gdy obserwator jedno z tych ja jek  przesu
nął, przekonał się dnia następnego, że zo
stało ono do poprzedniego przywrócone 
położenia. Przepiórka składa często w je- 
dnem gnieżdzie po szesnaście jaj i wię
cej, zawsze uporządkowane pierścieniowato 
w ten sposób, że końcami zwężonemi zwró
cone są ku środkowi, — matematyk nie 
mógłby lepiej z danej przestrzeni skorzy
stać. Z tego się też okazuje, dla czego 
ja jk a  w większej ilości znoszone mają po
stać stożkowatą; gdy zaś ptak składa dwa 
tylko jajka, są one w ogólności eliptyczne.

Wybitne patenty udzielone w  Anglii. Zabez
pieczanie wynalazków patentami istnieje 
w Anglii już od roku 1618. Z list tedy pa
tentów, ogłoszonych od tego czasu aż do 
roku 1789 wydobył „Practical Engineer”

patenty, które miały dla rozwoju przemy
słu znaczenie epokowe. Ze spisu tego przy
taczamy wynalazki najwybitniejsze:

1643. Barometr Torricellego.
1649. Prasa hydrauliczna Pascala.
1650. Pompa powietrzna Guerickego.
1657. Zegar wahadłowy Huygensa.
1688. Maszyna parowa Papina.
1698. Maszyna parowa Saverego.
1738. Szyny żelazne przybite do podkła

dów drewnianych. (Wynalazca nie jest 
przytoczony).

1752. Piorunochron Franklina.
1762. Steingut Wedgwooda.
1767. Maszyna tkacka Halgrava.
1769. Maszyna tkacka Arkwrighta.
1776. Statek parowy Jouffroy.
1780. Fabrykacya sody Leblanca.
1784. Balon Montgolfiera.
1784. Lokomotywa W atta.
1786. Światło gazowe Lebona.
1789. Stos Galvaniego.

Żarłoczność mrówek w Chinach. Konsul 
Stanów Zjednoczonych zażądał od rządu 
swego wskazania mu dogodnego sposobu 
ochrony drzewa od napadu białych mró
wek, odznaczających się osobliwą żarłocz
nością. Pożarły mianowicie w ciągu trzech 
tygodni nową bramę w gmachu Konsulatu. 
A takują one drzewo w jednym punkcie, 
którym przenikają do wnętrza i zjadają je  
aż do ostatniego włókna.

m i Ę n m  m m m m i t

t o m  X X I ,  z a  r o k  1 8 0 S ,

w yszed ł z druku  w  ob jętości przeszło  30 arkuszy druku  z X V I  tab licam i rysunków  litograficznych
i  drzew orytam i w  tek ście . Tom  X II zaw iera:

w  D z ia le  I. M e te o ro lo g ia  i H id ro g ra fia :
Sp ostrzeżen ia  m eteorologiczn e za ro k  1891.
Spostrzeżenia fen olo giczn e za ro k  1891.
J. S łow iko w skiego , C h arak terystyk a  W isły.

w D z ia le  II .  G e o lo g ia  z  C hem ią:
E . Z n atow icza , R ozbiory ziem i ornej.

w  D z ia le  I I I .  B o ta n ik a  i Z o o lo g ia :
K . L ap czyń sk iego , Z a s ią g i ro ślin  den n okw iatow ych  (dokończenie).
K . L ap czyń skiego, Z  pow iatu  T ro ck ie go  do Szczaw n icy.
F .  B łoń skiego, P rzy czy n e k  do flory k ra jow ej.
F . K w ieciń skiego, Spis m chów  i  pap rotników  z okolic Hańska.
B . E ich lera , M ateryały do flory wodorostów.
A . Zalew skiego , R oślin y z  okolic T ykocin a .
M. T w ard o w sk iej, P rzy czy n e k  florystyczny.
L . F . H ild a, M ateryały  do fau n y  chrząszczów  podolskich.

w  D zia le  IV  (A n tro p o lo g ia ) .
A . Z a lew sk iego , K ilk a  w iadom ości z  d zied ziny starożytnietw a.

C ena tom u X H  w  p ren um eracie  rs. 5, a z  p rzesyłką  rs. 5  kop. 50; cena księgarska rs. 7  kop. 50. Prenu- 
m eratorow ie te g o  tom u, sk ła d a ją cy  opłatę w  re d a k c y i (K rakow skie-Przedm ieście Nr. 66), m ają praw o do 

n ab yw an ia  kom pletu  11-stu  wydanych, dotychczas tom ów  za rs. 33.
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