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I .  W s t ę p .

Skoro tylko powziąłem myśl podjęcia wy
prawy podbiegunowej, uderzyło mnie, że 
sposoby, jakiemi dotychczas usiłowano do
stać się do tajemniczych stref podbieguno
wych, nie były najlepsze. Rzecz oczywista, 
że lody, wypływające z północy, były ową 
wielką przeszkodą, która powstrzymywała 
w biegu okręty i często druzgotała je, tak 
samo jak  utrudniała wielce posuwanie się 
naprzód przy pomocy psów i sani. Przyszło 
mi na myśl jednak, źe muszą być inne spo
soby dostania się do wnętrza tych niezna- i 
nych krain i minął juź szereg lat od czasu, 
gdym powziął plan podróży, którą odbyliśmy 
obecnie.

Stwierdzenie prądu. Plan ten podsunął mi 
w r. 1884 głównie fakt odszukania niektó
rych przedmiotów z nieszczęśliwej wyprawy 
Jeannettey. Przedmioty te, jak wiadomo,

') Nansen’s Story, as told by himself. The 
daily Chronicie, listopad, 1896.

I znalezione zostały na południowo-zachodniem 
wybrzeżu Grrenlandyi i, mojem zdaniem, nie 
mogły się tam dostać z wód na północo- 

I wschodzie wysp Nowosyberyjskich, gdzie 
Jeanette zatonęła, — inną drogą, tylko 
wprost przez morze Lodowate, na północ od 
ziemi Franciszka Józefa. Uderzyło mnie 
tedy, że jeżeli przedmioty z okrętu mogły 
płynąć tą drogą, mógłby nią popłynąć 

! i okręt, o ile byłby dosyć mocny, by się 
oprzeć naciskowi lodu.

Plan Nansena. Zacząłem wówczas do
kładnie badać te wody i skierowałem spe- 
cyalnie uwagę na lody i ich drogi,'] ale im 
bardziej badałem tę kwestyą, tem więcej 
pozyskiwałem dowodów stałej komunikacyi 
między morzem leźącem na północ Syberyi 
a morzem na wschodniem wybrzeżu Gren- 
landyi i nabrałem niezachwianego przekona
nia, że istnieje tam stały prąd, który unosi 
lody w pewnym stałym kierunku poprzez 
morze dotykające bieguna północnego od 
strony Syberyi i cieśniny Behringa do"morza 
pomiędzy Szpicbergiem a Greniandyą. By
łem tak silnie przekonany o dokładności tej 
teoryi, że nie wątpiłem również, że wyprawa, 
któraby na odpowiednio zbudowanym statku 
wkroczyła między te lody i dopuściła do tego, 
by wśród nich zamarznąć, zostałaby uniesiona
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tą  samą drogą i w taki sposób zdołałaby 
uchylić do pewnego stopnia zasłony, jaka 
pokrywa te strefy. W  odczycie, wygłoszo
nym w królewskiem Towarzystwie geogra- 
ficznem, w listopadzie r. J892, i wydrukowa
nym w „Geographical Journal” za r. 1896, 
rozwinąłem mój plan i zapatrywania, na któ
rych był oparty.

Dowody istnienia prądu Dowody, na któ
rych głównie opierałem moję teoryą istnienia 
prądu poprzez morze Lodowate, były, jak 
wspominałem :

1) Stały kierunek sybirskich spławów ku 
wybrzeżu Grenlandyi.

2) Znalezienie na wybrzeżu Grenlandyi 
przyrządu do ciskania oszczepów, używanego 
przez eskimosów Alaski, a o którym można 
twierdzić napewno, że przybył cieśniną Beh- 
ringa.

3) Sama natura lodów, płynących z po
łudnia, wzdłuż wybrzeża Grenlandyi wschod
niej, a znacznie większych i grubszych niż 
jakiekolwiek nam znane, tak, źe bezpiecznie 
powiedzieć można, że wody unosiły je przez 
długi czas, zanim nagromadziły się one w ta 
kiej masie i spiętrzywszy, utworzyły takie 
olbrzymie góry.

Pomoc mikroskopu. Jednym z dowodów, 
do którego przywiązywałem wówczas wielką 
wagę i który, zbadawszy ściślej okoliczności, 
uważam za znacznie ważniejszy jeszcze, jest 
fakt znalezienia brunatnego pyłu i błota na 
lodach, niesionych ku południowi wzdłuż 
wschodniego wybrzeża Grenlandyi przez 
cieśninę między Islandyą i Grenlandyą. Ten 
pył i to błoto mogło pochodzić jedynie, we
dług moich wniosków, z Syberyi. Podczas 
wyprawy do Grenlandyi w r. 1888-ym zebra
łem kilka próbek tego pyłu i dałem go do 
zbadania geologowi Fornebohmowi. Nieznając 
moich zapatrywań, poprostu na zasadzie ba
dania mikroskopowego tego pyłu, Forne- 
bohm orzekł, źe naniesiony został prawdo
podobnie z rozległego kraju alluwialnego 
i uważa Syberyą za przypuszczalne źródło 
jego pochodzenia. Oprócz pyłu mineralnego 
znalazł wszakże w tych próbkach rośliny 
mikroskopijne, znane pod nazwą okrzemków 
i z tego powodu posłał próbki profesorowi 
Cleve, który jest wielką powagą w tej kwe- 
styi. Cleve zaś znalazł uderzające podo
bieństwo pomiędzy okrzemkami w moich

próbkach, a okrzemkami w próbkach, zebra
nych przypadkowo podczas szwedzkiej wy
prawy „Yegi” pod przylądkiem Wankarema, 
w pobliżu cieśniny Behringa. Te próbki 
okrzemków z dwu miejscowości, tak od siebie 
odległych, są całkiem różne od wszystkich 
innych próbek dotąd badanych, a z rozmai
tych stron świata pochodzących. Same 
wszakże są tak zupełnie jednakowe, że Cleve 
nie zawahał się orzec, że musi istnieć otwar
ta komunikacya między wodami na północ 
od cieśniny Behringa a wodami na wschodzie 
Grenlandyi. Skutkiem dokładniejszych ba
dań podczas wyprawy znalazłem cały świat 
okrzemków i innych organizmów mikrosko
powych, zarówno roślinnych jak  i zwierzę
cych, żyjących w przestworach świeżej wody 
między lodami podbiegunowemi i podróżują
cych ciągle z Syberyi na wschodnie wybrzeże 
Grenlandyi,—świat, który dotąd był znany 
tylko z powyżej wspomnianych próbek, ale 
którego istnienia śród lodów dalekiej północy 
nikt dotąd może nie przypuszczał, śród tych 
lodów, które uchodziły za całkiem pozbawio
ne wszelkich istot organicznych.

Wniosek: „Powierzyć się lodom”. Przyto
czywszy w odczycie różne dowody na popar
cie trafności moich teoryj, streściłem się jak  
następuje :

Na zasadzie wszystkich tych faktów mamy 
zupełne prawo wnioskować, że istnieje prąd 
powstający u brzegów północnych Syberyi 

j  i cieśniny Behringa, który unosi lody kieru
jąc się północną stroną Franciszka Józefa,

| ku morzu leżącemu pomiędzy Grenlandyą 
a Szpicbergiem. Skoro rzeczy tak stoją, 
najprostszym sposobem przebycia stron nie
znanych będzie powierzyć się owym lodom 
i puścić z prądem od strony skąd kieruje się 
ku północy—to jest gdzieś w pobliżu wysp 
Nowosyberyjskich—i pozwolić się unosić po
przez te przestrzenie, do których te same 
lody tylu ludziom broniły przystępu.

Plan podwójny. Jak  zaznaczyłem w od
czycie, celem wyprawy nie było oczywiście 
dotarcie do bieguna północnego, lecz zwie
dzenie nieznanych stref podbiegunowych. 
Jak  powiedziałem wówczas, niepodobna jest 
oznaczyć dokładnie, do jakiego punktu prąd 
uniesie. „Być może—mówiłem—że prąd nie 
poniesie nas wprost poprzez biegun, ale 
główną rzeczą jest zwiedzenie nieznanych
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stref podbiegunowych, nie zaś dotarcie do 
punktu matematycznego, w którym znajduje 
się północny koniec osi ziemskiej”.

Oczywistem było dla mnie, źe mogą być 
dwa tylko sposoby osięgnięcia tego celu. 
Albo :

1) zbudować tak mocny okręt, który 
oparłby się ciśnieniu lodów i na tym okręcie 
płynąć wraz z lodami; albo też

2) wziąć ze sobą tylko łodzie, rozłożyć 
się obozem na lodowiskach i płynąć wraz 
z niemi.

Główną podstawą mojego planu był pierw
szy z tycb dwu sposobów, ale niemniej mie
liśmy być przygotowani do zastosowania dru
giego, w razie gdyby nasz okręt uległ sile 
lodu.

Budowa „Frama”. Chcąc wszakże unik
nąć tej ewentualności, dołożyłem wszelkich 
starań, by zbudować okręt, specyalnie na ten 
cel urządzony i znalazłem, na szczęście, 
w znanym norweskim architekcie okręto
wym, p. Colinie Archer, człowieka, który całą 
umiejętność swoję poświęcił zadaniu, jakie 
mu powierzyłem. Żaden okręt może nie był 
budowany z większą starannością i sumien
nością niż „Fram ”. To też znakomicie, 
w najdrobniejszych szczegółach uczynił za
dość moim wymaganiom. Ciężkie próby, na 
jakie był narażany, wytrzymał nietylko z po
wodu swej wielkiej mocy i doskonałego ma- 
teryału, ale także skutkiem niezwykle do
godnej swojej postaci i licznych a skutecz
nych środków ochrony, zarządzonych z grun
towną znajomością rzeczy w większej części 
przez Colina Archera. Stąd też jemu to 
w znacznej mierze zawdzięczać należy, źe 
cała wyprawa, której zgóry przepowiadano, 
że będzie najuciążliwszą i najniebezpieczniej
szą z przedsiębranych dotychczas — była 
prawdziwą przyjemnością, niby wycieczką 
dla rozrywki i że prowadziliśmy podczas niej 
życie takie wygodne, że trudno o wygodniej
sze nawet w starej Anglii.

Złowieszczy prorocy. Gdy wygłosiłem od
czyt w królewskiem Towarzystwie geogra- 
ficznem, liczne wielkie powagi „arktyczne”, 
obecne na odczycie, odradzały mi usilnie to 
przedsięwzięcie, przez szczerą życzliwość, 
obawiając się o bezpieczeństwo moich towa
rzyszów i moje. Niektórzy z nich utrzymy
wali nawet, że cały plan oparty był na teo- |

I

ryach najzupełniej niezgodnych z rzeczy
wistością; a powszechnie panowało mniema
nie, zarówno w Anglii jak i w innych krajach, 
źe albo wyprawa zginie bez wieści skoro po
wierzy swe losy kapryśnym lodom podbiegu
nowym, albo też powróci bez żadnych rezul- 
tató . i wszystkie powagi podzielały zdanie, 
że niepodobieństwem jest, by okręt oparł 

j  się naciskowi lodu. Głośny amerykański po
dróżnik podbiegunowy, jenerał A.W .Greely, 
uważał za rzecz „prawie niepodobną do wia
ry, żeby plan, powzięty przez d-ra Nansena, 
zyskał poparcie lub zapomogę” i kończy ar
tykuł swój w „Forum” następującemi słowa
mi : „Wyprawy podbiegunowe noszą dosta
teczne piętno śmiałości i niebezpieczeństwa 
przy zwykłych, uświęconych już metodach 
i niema potrzeby obciążać ich dziejów nielo
gicznym planem samozagłady, powziętym 
przez d-ra Nansena”.

Nie mogło to, oczywiście, zachwiać mojej 
wiary w dokładność planu mojego. Storting 
norweski, skoro tylko wniosłem petycyą, 
uchwalił sumę, jakiej zażądałem na jego 
urzeczywistnienie, a otrzymanie od ludzi 
prywatnych w Norwegii dalszych środków, 
potrzebnych na wyprawę, nie przedstawiało 

| żadnych trudności. Wyczerpawszy, skut
kiem kosztownej budowy okrętu i t. d. zaso
by pieniężne przed wyjazdem, zmuszony by
łem prosić storting norweski o zapomogę do
datkową, której mi ponownie chętnie udzie
lono.

II. Podróż Fram a.

Dnia 24-go czerwca r. 1893-go wszystko 
było nareszcie gotowe i Fram  podniósł 
kotwicę i wypłynął z fiordu Chrystyanii. 
Dnia 21-go lipca wypłynęliśmy na morze 
z Vardó, ostatniego portu norweskiego 
i skierowaliśmy się ku Nowej Ziemi. W dro
dze lody zatrzymały nas przez kilka dni, 
tak że zawinęliśmy do Chabarowy w cieśni
nie Jugorskiej dopiero d. 29-go lipca. Tu 
wzięliśmy na pokład trzydzieści cztery sybir- 
skie psy pociągowe, dostarczone nam od 
ostyaków z Syberyi zachodniej przez czło
wieka, którego przysłał baron Toll. Tutaj 
także musieliśmy oczyścić kocioł i dokonać 
różnych innych przygotowań, zanim mogliśmy 
ruszyć w dalszą drogę. Czekaliśmy także
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na szalupę, „Uranią”, która miała nam przy
wieźć węgle; ale opóźniała się z przybyciem, 
a ponieważ mieliśmy już znaczny zapas węg
la, czas zaś był krótki,^ przeto>postanowiłem 
nie czekać.

Pożegnanie z rodem ludzkim. Wieczorem 
dnia 30 go sierpnia byliśmy gotowi do od
jazdu. Mój sekretarz, Christoffersen, który 
nanf dotąd towarzyszył, pożegnał nas teraz.
W chwili, kiedy zabieraliśmy się do podnie
sienia kotwicy, powstała mgła, tak że mogli
śmy zaledwie dojrzeć długość przedniego 
pochylonego masztu. Mgła nie ustępowała 
i ostatecznie zdecydowałem się odpłynąć 
pomimo tego, a wziąwszy jednego z maryna
rzy sam jechałem na przedzie w naszej ma
łej szalupie naftowej, celem zgłębiania mie
lizn, na których mogliśmy osiąść lada chwi
la. Wydostaliśmy się szczęśliwie i następ
nego ranka wyjechaliśmy z cieśniny Jugor- 
skiej i wypłynęliśmy na groźne morze K a r
skie. Tutaj niebawem spotkaliśmy się z lo
dami i zrazu zdawało nam się, źe wszelka 
droga jest zatamowana; ale natrafiliśmy na 
otwarty kanał, płynąc ku wschodowi wzdłuż 
brzegu; na jego nurtach tedy dostaliśmy się 
do rzeki K ara. Stamtąd przepłynęliśmy do 
półwyspu Yalmalu, gdzie d. 6-go sierpnia 
lody unieruchomiły nas zupełnie. Wylądo
waliśmy tedy i skracaliśmy sobie czas ocze
kiwania poszukiwaniami botanicznemi i geo- 
logicznemi. Stwierdzając położenie, przeko
naliśmy się, że na mapie wybrzeże to ozna
czone było o pół stopnia zadaleko na za
chód. Odwiedziło nas tam na statku dwu 
samojedów; przyjęci gościnnie i obdarzeni 
biszkoptami oraz innemi przysmakami euro- 
pejskiemi, opuścili okręt bardzo zadowoleni. 
Były to ostatnie ludzkie istoty, jakie widzie
liśmy.

Dnia 12-go sierpnia lody nareszcie otwo
rzyły się £w kierunku północnym o tyle, że 
mogliśmy spróbować ruszyć w dalszą drogę. 
Szczęście posłużyło nam i d. ] 3-go sierpnia 
wypłynęliśmy na północnym krańcu Yalma
lu na otwarte wody; ale mroźny wiatr pół
nocno-wschodni zmusił nas do lawirowania 
w kierunku wschodnim po wzburzonem mo
rzu. Trwało to przez kilka tygodni.

Wyspa Sverdrupa. Walcząc pewnego dnia 
z ostrym wichrem na falach morza Karskie- j 
go, na północo-zachód od ujścia Jeniseju, i

odkryliśmy nagle ląd. Narazie nie mogliśmy 
rozpoznać, coby to takiego było, ale nieba
wem stało się dla nas jasnem, źe jestto nie
znana dotąd wyspa, którą nazwaliśmy wyspą 
Sverdrupa. Wieczorem podpłynęliśmy do 
brzegu portu Dickson. Początkowo zamie
rzaliśmy zatrzymać się tutaj, by zostawić 
listy, które miała zabrać angielska wyprawa 
jenisejska pod przewodnictwem kapitana 
Wigginsa, ale nie chciałem tracić drogiego 
czasu i postanowiłem płynąć dalej.

Podczas żeglowania w kierunku północno- 
wschodnim wzdłuż wybrzeża Syberyi, odkry
waliśmy ciągle nowe wyspy, nad któremi nie 
będę się tutaj rozwodził. Wybrzeże to jest 
w rzeczywistości odmienne zupełnie od przed
stawianego na mapach. Zrobiło na mnie 
wrażenie wybrzeża okolonego lodem z głębo
kimi fiordami i pasem skał i wysp, podobne
go do zachodniego wybrzeża Norwegii lub 
Szkocyi, jakkolwiek naturalnie góry nie były 
takie wysokie ani fiordy takie głębokie.

Siady okresu lodowego. Dnia 20-go sierp
nia wylądowaliśmy na jednej z wysp Kjell- 
mana, gdzie zastrzeliliśmy parę niedźwiedzi 
i reniferów. Tutaj, podobnie jak w kilku 
innych miejscach wybrzeża syberyjskiego, 
znaleźliśmy nieomylne ślady okresu lodowe
go, podczas którego Syberya północna mu
siała się znajdować na znacznych obszarach 
pod lodem. Spotkałem głazy narzutowe 
i moreny wszędzie prawie gdziekolwiek wy
siadałem na ląd, od Yalmalu do wschodu 
przylądka Czeluskin; spotkałem także na tej 
osobliwej wyspie w miejscu odsłoniętem, 
skutkiem niskiego stanu wody, nieomylne 
rysy lodowcowe.

Walka z lodami. Gdy zamierzaliśmy ru
szyć w dalszą drogę, zatrzymała nas burza 
i wartki prąd przeciwny, który nam nie pozwo
lił żeglować na tych niebezpiecznych wodach, 
pełnych skał i mielizn. Wydostaliśmy się 
z nich dopiero d. 24 sierpnia, a i wówczas 
jeszcze musieliśmy walczyć z silnym wiatrem 
od wschodu. Dnia 27 sierpnia dopłynęliśmy 
do przylądka Palander i tej samej nocy za
tamowało nam drogę spójne lodowisko mię
dzy Nordenskjolda wyspą Taimyr a wyspami 
Almąuist. Usiłowaliśmy utorować sobie 
drogę ku północy ostatnich, ale odkryliśmy 
nowy łańcuch wysp, ciągnący się daleko na 

I północ. Dotarłszy nareszcie do północnego
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ich krańca, zostaliśmy powstrzymani przez 
zwarte lody i zmuszeni zawrócić. Przejścia 
nie było nigdzie—spójne lodowiska zalegały 
wszędzie między wyspami. Trzeba było tedy 
czekać, w pogotowiu do przezimowania w tem 
samem miejscu, gdzie Nordenskjold w poło
wie sierpnia r. 1878 znalazł wodę całkiem 
wolną od lodów. Burza wszakże roztrąciła 
lody i d. 6 września mogliśmy ruszyć w dal
szą drogę; ale, ku naszemu zdumieniu, zanim 
przebyliśmy połowę zatoki Taimyr—według 
mapy—napotkaliśmy ląd. Zatoka ta  jest 
daleko węższa, niżby wnosić można ze zwyk
łych map i ma całkiem inną postać. Podą
żyliśmy w kierunku północnym ku przyląd
kowi Czeluskin, ale dnia 7 września zbite 
lody przyparły nas do brzegu.

Następnego dnia wybrałem się w głąb 
półwyspu Czeluskin i przekonałem się, że 
składa się on w większej części z obszernych 
równin gliniastych, na których piętrzą się 
wielkie granitowe i porfirowe głazy narzuto
we. Znalazłem tam też początek potężnego 
ujścia rzeki, sięgającego daleko w głąb 
kraju.

Psy pociągowe. Dnia 9 września zdoła
liśmy posunąć się ku północy, odkrywając 
w drodze nowe wyspy na wodach od strony 
zachodniej przylądka Czeluskin, który mi
nęliśmy dnia 10 września. Na wschód od 
tegoż przylądka zwarte lody zmusiły nas 
ponownie do krótkiego przystanku. Masy 
lodowe zalegały całą przestrzeń na wschód 
i na południe wzdłuż wschodniego wybrzeża 
półwyspu Taimyr, tak blisko brzegu, że 
byliśmy zmuszeni trzymać się tegoż aż do 
ujścia rzeki Anabary. Dnia 15 września 
popłynęliśmy na rzekę Olenek, gdzie czekało 
na nas dwadzieścia sześć wyborowych psów 
pociągowych, dostarczonych również przez 
barona Tolla, albowiem psy z SyberyJ 
wschodniej są daleko lepsze, niź z zachod
niej. Psy te byłyby dla mnie bardzo waż
nym nabytkiem, albowiem czułem, że staną 
się dla nas nader użyteczne. Gdybyśmy 
jednak mieli utknąć tu przy brzegu, koszto
wałoby to nas prawdopodobnie kilka dni 
pracy, zanim moglibyśmy popłynąć w dalszą 
drogę, a tymczasem mogłaby nadejść zima 
i zostalibyśmy więźniami na cały rok, o ile 
nie zdarzyłoby się nic gorszego. Uważałem, 
źe nie należy narażać się na tak wielkie nie

bezpieczeństwo i pożeglowałem ku wyspom 
Nowosyberyjskim, wyrzekając się psów.

Góra lodowa. W nocy dnia 18 września 
minęliśmy najbardziej na zachód położoną 
z tych wysp—wyspę Biełkowa. Baron Toll 
pozostawił na Kotelnoj zapasy dla wypra
wy, na wypadek, gdybyśmy byli zmuszeni 
opuścić okręt i powracać przez Syberyą. 
Miałem ochotę obejrzeć te zapasy, ale czas 
naglił ponownie i popłynęliśmy bez zwłoki 
przez otwarte wody ku północy.

Dopiero dnia 20 września, pod 77°44' szer. 
półn. powstrzymały nas lody. Chciałem 
płynąć na wschód wzdłuż lodowego pola, 
celem zwiedzenia — o ile okazałoby się to 
możebnem— tajemniczej Ziemi Sannikowa, 
a stamtąd skierować się ku wyspie Bennetta; 
ale ponieważ w tym kierunku piętrzyły się 
zbyt wielkie masy lodowe, a stąd przepłynię
cie stawało się wątpliwe, przeto obrałem kie
runek północno-zachodni wzdłuż nabrzeża 
lodowego. Dnia 21 września podpłynęliśmy 
do zatoki śród lodów, skąd nabrzeże lodowe 
ciągnęło się w kierunku południowo-zachod
nim. Tutaj nie mogliśmy odnaleźć dalszego 
prądu ku północy, dlatego też dnia 22-go 
września oparliśmy się o górę lodową na 
78°50' szer. póln. i 133°37' dług. wschodn.— 
i pozwoliliśmy, by otoczyły nas lody, które 
niebawem zwarły się dokoła okrętu.

Ku północy. Przez pierwsze kilka dni 
lody unosiły nas w kierunku północnym, tak 
że dnia 29 września minęliśmy równoleżnik 
siedemdziesiąty dziewiąty. Nadzieja uśmie
chała się nam, ale niebawem zmroził ją  wiatr 
północny, który trwał przez całą jesień i pę
dził nas w kierunku południowo-wschodnim. 
Smutny to był czas: zdawało się, że wszystko 
się przeciw nam sprzysięgło. Dnia 8 listo
pada zjechaliśmy aż do 77°43' szer. półn. 
i 138°8' dług. wschód.; ale potem nareszcie 
przyszły wiatry południowe i południowo- 
wschodnie i zaczęliśmy płynąć nadobre 
w kierunku północnym i północno-zachodnim, 
zgodnie zupełnie z przypuszczeniami, wyra- 
żonemi w pianie wyprawy.

((?• d. «.).
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Ludy, ustępujące obecnie europejczykom 
panowanie swe nad południowo-wschodniemi 
krańcami Azyi, potworzywszy państwa na 
tych krańcach, nigdy nie doszły do odgrani
czenia stanowczego jednego państwa od dru
giego, do wytknięcia każdemu stałych granic. 
Wpłynęły na to warunki geograficzne, góry 
pokryte śniegiem lub pierwotnemi puszczami 
i rzeki bystre. Te ostatnie poprzerzynane 
wodospadami w górnym swym biegu, szero
kie i nieujęte w stałe brzegi w dolnym, nie 
dały nad sobą zapanować człowiekowi.

Bardziej zaś niż warunki geograficzne 
wpłynęły na to usposobienie i charakter sa
mych tych ludów. Ludy mongolskie, przy 
stadowem swem urządzeniu, są wrogie dla 
wszelkiej inicyatywy prywatnej, która jedy
nie tylko wprowadza narody na szerokie 
gościńce rozwoju i postępu. Ospałość raso
wa i brak krytycyzmu we wszelkich stosun
kach przeszkadzały im zarówno udoskonalać 
formy bytu społecznego i rozwijać swe po
trzeby, jako też wynajdować coraz to nowsze 
pola dla pracy rozbudzonej i rozwiniętej 
inteligencyi i szukać nowych dróg dla zaspa
kajania powstających potrzeb. Dla utrzy
mania się na właściwym sobie stopniu kultu
ry potrzebowały przedewszystkiem pól do 
uprawy. Tych pól dostarczały tylko delty 
rzek wielkich, brzegi tych rzek, skoro one 
spłynęły na równiny, oraz stosunkowo wąz- 
kie pasy morskich wybrzeży. Przemysł po
zostawał na pierwotnym stopniu; lasy ’) i bo-

') „Annamita rzadko się puszcza w głąb la
sów, obawia się on tygrysów, które są ich miesz
kańcami licznemi, i dla których uczuwa cześć 
religijną; a bardziej jeszcze— febry leśnej, której

gactwa mineralne, niebędąc wyzyskiwane, 
nie nęciły tych ludów w głąb kraju, w puszcze 
i na wyżyny, a rzeki stanowiły nieprzebyte 
zapory. Wynikało z tego, że pomiędzy pań
stwami tworzyły się szerokie pasy pogra
niczne, do którego nominalnie tylko rościły 
pretensye oba sąsiednie ludy, nigdy tych pre- 
tensyj niepopierając zresztą żadnym aktem 
woli.

I  tak, patrząc na kartę [ndo-Chin zdawać- 
by się mogło, że pomiędzy Annamem i Sya- 
mem granicę naturalną powinnoby tworzyć 
koryto rzeki Mekong. Jednakże ani jedno 
ani drugie państwo o Mekong właściwie się 
nie opiera. Spór o granicę powstał dopiero, 
gdy europejczycy stanęli naprzeciw siebie po 
obu stronach tej rzeki.

Nad Mekongiem, nim on stanowczo utra
ci charakter rzeki górskiej, która, zstępując 
na równiny niby z pięter, spada coraz to ni
żej, a więc od granicy chińskiej aż do ostat
nich wodospadów przy wyspach Khong, 
osiadły ludy, objęte ogólną nazwą laosowie. 
Są one niezależne od obu po obu brzegach 
Mekongu rozlegających się państw, tworzą 
liczne drobne państewka, uznające tylko 
nad sobą zwierzchnictwo jednego z dwu 
wielkich państw sąsiednich.

Gdy Mekong gwałtownym zwrotem ku 
wschodowi zagrodził syamitom dalsze posu
wanie się ku północy, powinnyby państwa 
annamskie i birmańskie, jak sądzićby nale
żało również patrząc na kartę, zetknąć się 
z sobą bezpośrednio. Tymczasem tak nie 
jest. Pomiędzy Annamem i Birmą, poczy
nając od górnych dopływów Menamu, na
stępnie od górnych dopływów Saluenu, 
wachlarzowato spadających z gór birmań
skich, aż po góry środkowego pasa Azyi roz
siadły się ludy, noszące ogólną nazwę Szan, 
które jak i laosowie, tworzą szeregi drobnych 
państewek niezależnych, od południa po
zostających pod zwierzchnictwem Syamu, 
a od północy pod zwierzchnictwem Birmanii. 
I  tu dopiero ludy europejskie, zetknąwszy się 
w pochodzie swym, od wschodu (francuzi)

często pada ofiarą i, rzecz dziwna, względem 
której mniej posiada odporności niż europejczyk” . 
(Revue scientifique, 6/XII, 1890 Les forets de 
1’Indo-Chine).
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i od zachodu (anglicy) podjęli kwestyą utwo
rzenia stałej granicy i właściwego jej utrwa
lenia.

Nie inaczej się dzieje i na granicach A n
namu od strony Chin, więc od północy i pół
noco-wschodu. I  tu właściwie dopiero 
Francya dotarłszy do Chin podjęła kwestyą 
odgraniczenia stałego Tonkinu przez linią 
graniczną znaną obu państwom i ściśle na 
kartach i w protokułach oznaczoną. Tylko 
właściwie delta rzeki Song-Kai jest przez 
Annamitów zamieszkałą. K raj powyżej po
łożony, przez który przepływa owa Song-Kai 
i dwa główne jej dopływy: Song-Ba (rzeka 
Czarna) i Song Szai, głównie jest zamieszka
ły przez lud zwany Tho, który będąc w obrę
bie nominalnych granic państwa Annam- 
skiego, podlega mu również nominalnie, 
a w rzeczywistości, podzielony na klany, za
chowuje zupełny prawie samorząd admini
stracyjny pod rządami wybitniejszych wśród 
siebie rodzin.

Tak więc, obok ludów, które w Indo-Chi
nach pozakładały wielkie państwa, annami
tów, syamitów, birmanów i kambodżan, 
w dolinie Mekongu środkowego (górny Me- 
kong przepływa w granicach Chin), nad 
źródłami i górnym biegiem rzek zlewających 
się w Menam i Saluen, nad brzegami trzech 
rzek w Tonkinie istnieją ludy, od wymie
nionych, które potworzyły wielkie państwa, 
całkiem niezależne lub od nich wpół tylko 
zależne: Laos, Szan, Tho. Ludy te stano
wią drugą, a uwzględniając tworzącą się 
obecnie najświeższą, trzecią warstwę ludno
ści w Indo-Chinach. Tej warstwy na pół
wyspie Malakka nie spotyka się wcale.

Zatrzymamy się pokolei na każdym z tych 
ludów.

Laosowie. Pomiarów antropometrycznych, 
zdjętych na laosach,nie posiadamy. D -rH ar- 
mand twierdzi, źe oni są brachycefale. A po
nieważ i inne cechy charakterystyczne (cera 
skóry, uwłosienie, wzrost) zbliżają ich do 
typu mongolskiego, A. de Quatrefages we 
wzmiankowanych tablicach etnologicznych 
zalicza ich do rodziny syamitów.

Główną drogę do kraju i w kraju laosów 
stanowi Mekong. Od czasów pierwszej wy
prawy na tę rzekę Dodarta de Lagree (1866— 
1868) utrwaliło się przekonanie, że rzeka ta 
w środkowym swym biegu (od granic Kam 

bodży do Chin) nie może być na całej prze
strzeni, tylko w kilku działach, spławną. 
Otóż dopiero ostatnie lat dwa dowiodły, źe 
tak nie jest i że spławność Mekongu bardziej 
zależy od stanu wód, to jest od pory roku, 
niż od przeszkód miejscowych, kamieni sta
nowiących piętra, po których spada, i wysp 

1 rozsianych po niej. Dwie kanonierki fran
cuskie, La Grandiere i Massie, od paździer
nika 1893 do października 1895 r. przebyły 

i  Mekong na całej przestrzeni od wodospadów 
Khone (poniżej wyspy Khong) do Tang-Ko, 
miejscowości, gdzie Mekong staje się już 
granicą ku północy pomiędzy Tonkinem 
i Birmanią. Otwarcie żeglugi po Mekongu 
da poznać bliżej głównych mieszkańców jego 
brzegów. Nim to nastąpi, oto co o laosach 
podaje G. Simon, naczelnik wyprawy :

„W miarę jak się płynie w górę Mekongu, 
począwszy od Khone, ludność laoska nie 
zmienia się tak bardzo widocznie w swym 
typie rasowym; mówię tu naturalnie o miesz
kańcach nadbrzeżnych. Fizycznie, są to ci 
sami ludzie; proporcya między członkami 
dobrze zachowana, dobrej budowy ciała, 
wzrostu średniego, prawie takiego jak my 
sami. Kolor skóry jest ciemniejszy, to jest 
bardziej bronzowy w Laosie dolnym niż 
górnym. W  przeciwieństwie do chińczyków 
i annamitów laosowie noszą włosy krótko 
ostrzyżone; niektórzy, wierni jeszcze trady- 
cyom syamskim, goląc sobie głowę naokoło, 
pozostawiają na wierzchołku tupet w posta
ci szczotki okrągłej...

„Co dotyczę ich przymiotów moralnych, to 
nie sądzę, by było można spotkać gdziekol- 

j  wiek lud, mający bardziej słodki charakter,
! bardziej ustępujący, zgodny, lepsze jed- 

j  nem słowem dzieci, jak są laosowie. Nigdy 
I wśród nich niema sporów, kłótni, bójek. 

Zawsze się tak urządzają, by był spokój 
i zgoda. Lubią nadewszystko przyjemności 
pod wszystkiemi postaciami, lecz zato mało 
skłonności mają do pracy.

„Uroczystości zajmują im znaczną część 
roku. A oprócz tego zawsze znajdują ty
siące powodów do zabawy, jako to: małżeń
stwo czyjekolwiekbądź, śmierć bonzy, lub 
wysokiego urzędnika i bogatego sąsiada, 
zbiór ryżu i zbudowanie chaty, szczęśliwie 
odbyta podróż, zakończenie pomyślne intere
su, złożenie ofiar w pagodzie i t. p.
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„Niektóre uroczystości trwają dwa łub 
trzy dni. Zwykle odbywają się około pago- | 
dy, gdzie naprędce wznoszą lekkie schro- : 
nisko dla przyjęcia i pomieszczenia wszyst- ! 
kich zaproszonych z sąsiednich wsi. Oprócz 
jadła należy im z sobą przynosić swoję matę I 
i poduszkę, gdyż sypiają zwykle na miejscu | 
uroczystości wprost na ziemi.

„Laosowie między sobą mało okazują go- j  

ścinności. Każda wieś posiada przeto swoję 
„sala”. Jestto rodzaj szopy dużej, czworo- : 
kątnej, wzniesionej na gruncie do pagody na- j 
leżącym, a przeznaczanej wyłącznie na j  
hotel dla podróżnych. Nieraz taka szopa ' 
składa się tylko z dachu słomianego bez 
ścian. Utrzymywanie ich należy do bonzów, 
którzy, z małemi zresztą wyjątkami, dozwa
lają im, jakoteż i swoim pagodom, walić się 
ze starości.

„Pory roku w Laosie stanowią o progra- 
macie całorocznych zajęć gospodarskich. Od 
maja do listopada, pora roku dżdżysta, jest 
poświęcona na zasiew i zbiór ryżu. Ryż jest 
podstawą wszelkiego pożywienia. W paź
dzierniku przytem i listopadzie sadzą tytoń , 
i bawełnę. Nadbrzeża urwiste Mekongu, J  
w czasie małych wód w rzece zupełnie od
kryte, dostarczają gruntu wyjątkowo żyzne
go i przyjaznego dla tych roślin i to na prze
strzeni bezmiernie rozległej.

„W grudniu, styczniu, lutym jest czas po
święcony rybołówstwu; wody nizkie, rzeka ! 
spokojna, ryby w obfitości. Niektóre, jak 
naprzykład „plabenk”, mają rozmiary reki
na, niemając jego żarłoczności. Jedna taka 
ryba osolona i uwędzona może wykarmić 
całą rodzinę w przeciągu roku. Po ryżu bo
wiem następują ryby jako ulubione jadło 
laosów. Do ryżu i ryb dołączają niekiedy 
świninę, kury, kaczki, bawoły, lecz nigdy 
wołów” ').

Te wiadomości uzupełniam jeszcze powzię- 
temi z innego źródła francuskiego :

„Ze strony laosów nie mamy powodów 
obawiać się niczego. Jestto naród bardzo 
spokojny, bojaźliwy do ostateczności, słaby

*) Revue Franęaise de l’Etranger et des Co- 
lonies, n-r 210, czerwiec, 1896, artykuł pod tyt.: 
„La Mission G. Simon en amont de Luang- 
Prabang”.

i niedołężny. Zadawalnia się bardzo nie
wielką ilością jadła. Wyjątkowo zabobonny, 
dla swoich bonzów ukazuje niezwykłą uleg
łość i poszanowanie. Czczą oni Buddę, swego 
wielkiego boga; posągi jego i posążki spoty
kają się w wielkiej ilości...

„Domy laosów są to proste szopy z bam- 
busu i słomy. W  jednej takiej, nieposiada- 
jącej żadnych przedziałów, mieści się cała 
rodzina; wogóle są one brudne i źle utrzy
mane. Ubiór ich jest złożony z kawałka 
tkaniny, którą sami wyrabiają i którą za
rzucają niedbale naokoło siebie...

„Głownem zajęciem mieszkańców jest wy
rób rozmaitych tkanin, które sprzedają na
stępnie kambodżanom i syamitom. Oprócz 
temi tkaninami, handlu żadnego nie prowa
dzą. Przenoszą nad sprzedaż zamianę. Mo
netę ich stanowi drobny pieniądz syamski 
i kulki srebrne, wartości dwu franków. 
Przyjmują chętnie pieniądze srebrne, zwłasz
cza piastry, które zaraz przedziurawiają i za
wieszają sobie około szyi...” ').

Zapewne wskutek większego porządku 
i bezpieczeństwa, wprowadzanego do kraju 
przez francuzów, laosowie rozpoczęli przypę
dzać bydło (bawoły i woły) do Kochinchiny 
i Annamu na sprzedaż 2).

Ludy Szan. Mniej dostępne niż laosowie, 
ludy te mniej jeszcze są zbadane i znane. 
W braku zupełnym pomiarów antropome
trycznych tylko wygląd zewnętrzny stanowić 
może o ich pochodzeniu. Otóż, opierając się 
na nim, zaliczyć należy ludy te do rodziny 
Thai. Chińczycy nazywają ludy Szan „bia
łymi dzikimi”. Wskazuje to, że wśród ota
czających je ludów mają oni jaśniejszą cerę, 
a zarazem—przedstawia niski stopień ich 
kultury. W każdym razie niżej pod tym 
względem nie stoją od laosów.
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') L’Ile de Khong, Lettres laotiennes d’un 
Engage volontaire. Paryż, 1896.

2) nWażny wypadek handlowy miał miejsce 
w Annamie. Znaczna karawana laosów przybyła 
do Hue (stolicy Annamu) z 15 słoniami i wielką, 
ilością bydła... 1 500 sztuk bawołów, wołów 
i krów było sprzedane, mniej niż we trzy dni”. 
Rev. Franę. de 1’Etrang. et des Colonies, n-r 198, 
1895 r., str. 377. W n-rze 203 tegoż roku ta
każ sama wiadomość o przypędzeniu bydła i ba
wołów do Kochinchiny. Lettre de Cochinchine, 
str. 662— 663.
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Ludy Tho. Konieczność polityczna zmu
siła francuzów do dotarcia do granic, a ra
czej do wytworzenia granicy wschodniej 
i północnej dla Tonkinu. T raktat, zawarty 
z Anglią w roku bieżącym, wzmiankowany 
już natem  miejscu, stanowi, że ową granicą 
ze wschodu ma być rzeka Mekong, od miej
sca wpadnięcia do niej prawego dopływu 
Nam-Huok. Z Chinami konwencya granicz
na też już jest zawarta i granica północna 
została wytknięta. Nim te granice zostały 
wytknięte i traktatam i zawarowane, francuzi

Tho mężczyzna.

zdobywali piędź po piędzi ziemi posuwając 
się od delty Song-Kai w głąb kraju, na wschód 
i północ. Chociaż dotychczas żadna jeszcze 
specyalnie naukowa komisya nie zbadała 
zdobytego Tonkinu pod względami etnogra- 
ficznemi, w liczbie wojskowych i administra
cyjnych urzędników znajdowały się jednostki 
przygotowane do zdobycia i naukowych, cho
ciaż luźnych wiadomości.

Mam tu na myśli dzieła A. de Pourvillea: 
„Le Tonkin Actuel”, 1887—1890; „Deux 
annees de lu tte”, 1890—3891; „La politiąue 
Indo-Chinoise”, 1892—1893; oraz P. Famina

(yice-president de la commission d’aborne- 
ment des frontifere Sino-Annamite en 1894): 
„Au Tonkin et sur la frontiere du Quang-Si”, 
1895.

Dzieła te, obok szczegółów politycznych, 
wojskowych i administracyjnych, mieszczą 
i etnograficzne, z których czerpię o ludach 
Tho.

Famin upatruje wielkie zbliżenie pomiędzy 
Tho i kambodżanami pod względem fizycz
nym, moralnym i obyczajowym, i twierdzi, że 
najście annamitów i syamitów przerwało

Tho kobieta ').

ciągłość terytoryalną pomiędzy jednymi 
i drugimi. Kambodżanie, jakkolwiek ze 
wszech stron okrążeni, na południu przecho
wali swoję niezależność; Tho, wypierani ze 
środkowych Indo-Chin szukali schronienia 
na północy, pod chińską granicą, Wobec 
pytania o pochodzeniu samych kambodźan, 
utożsamianie z nimi ludów Tho sprawy 
jeszcze nie wyświetla całkowicie; w każdym

') Podobizny te są wzięte z dzieła P. Fa- 
min: Au Tonkin et sur la Frontiere du Kwang- 
Si. Paryż, 1895.
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razie jednak rzuca pewne światło i dostarcza 
punktu wyjścia dla przyszłych badań.

Tho są wszyscy rolnicy, uprawiają głównie 
ryż i zamieszkują wogóle doliny. Noszą 
ubranie ozdobione kołnierzem i rękawami, 
na głowie turbany, wszystko koloru błękitne
go. Każda rodzina, nawet najmniej zamoż
na, przyspasabia i zabarwia sama sobie tka
niny bawełniane. Chodzą zwykle boso, czy 
to po polach, czy też po swoich osadach, 
tylko wybierając się w góry lub dłuższą jaką 
drogę używają sandałów. Domy ich, budo
wane z drzewa i łat bambusowych, są sta
wiane przez zamożniejszych na palach. 
Wówczas dół służy za stajnię dla wołów 
i bawołów, piętro—za mieszkanie dla ro
dziny. Mężczyzni wyłącznie są zajęci robotą 
połową. Kobiety, biorąc i w niej udział, 
tkają nadto materyą na ubranie, hodują 
bydło domowe i utrzymują przy domach ma
łe ogródki warzywne.

Rodzina jest podstawą społeczeństwa 
wśród nich. Ojciec posiada nad rodziną 
władzę nieograniczoną; jego rozkazy są speł
niane bez krytyki i oporu. Ma on prawo 
posiadać kilka żon, lecz pierwsza tylko uży
wa praw małżonki prawej; inne, które naj
częściej sama ona wybiera, są to tylko słu
żące. Wszystkie dzieci męża ją  tylko zowią 
matką. Zresztą poligamia ta jest wynikiem 
zamożności. Ubogi zadawalnia się jedną 
lub najwyżej dwiema żonami.

Religią ich stanowi kult przodków. Nędz
ne i nieliczne świątynie są tylko nawiedzane 
w uroczyste dnie świąteczne. Prawie każda 
jest pobudowana dla przechowania w pamię
ci króla jakiego lub bohatera. Stąd posągi 
bogów w nich się prawie nie spotykają.

Tho są wogóle wysocy, silni i daleko moc
niejsi od mieszkańców delty. Cera ich jest 
jaśniejsza od cery annamitów, nosy cieńsze; 
policzki i szczęki mniej wystające; usta 
mniejsze; powieki szerzej rozcięte. Mężczyzni 
i kobiety mają twarze często bardzo regu
larne i zbliżone do pojęcia wyrobionego 
wśród europejczyków o pięknie. A przytem 
posiadają więcej przedsiębiorczości i energii 
niż mieszkańcy delty, co wypływa z ich więk
szego oddalenia od annamitów.

Z punktu widzenia moralności Tho przed
stawia więcej wartości niż annamita. Przy 
wstrzemięźliwości i posłuszeństwie tego dru

giego, Tho jest otwartym bardziej i uczci
wym. Lecz zato mniej niż tamten posiada 
rozumu, a zwłaszcza sprytu, zręczności i nie 
ma tego daru naśladownictwa i zastosowy- 
Wania się. Będąc bardziej z charakteru 
hardy i niezależny niź chińczyk i annamita, 
Tho jest mniej od nich pracowity. Wrodzo
ne usposobienie pociągałoby go w góry, na 
polowanie i włóczęgowstwo bardziej niź do 
kopania brózd po polach. Jednakże—umie 

| on ulegać konieczności i staje się dobrym 
l rolnikiem.

Jednakowo niecierpiąc annamitów, jak 
i chińczyków, Tho nie mieli udziału w roz- 

| bójnictwie tonkińskiem i, jak twierdzą na
oczni świadkowie, sprzyjają francuzom. Do- 

! bry naczelnik postu francuskiego, działając 
na nich dobrocią i postępując z nimi spra
wiedliwie, może wszystko na nich wymódz 
i do wszystkiego zachęcić.

(Dok. nast.).
1. Radliński.

Zjawiska elektryczne
W  LAMPIE ŻABOWEJ.

Objawy, zachodzące w świetle elektrycz- 
nem łukowem, świadczą wyraźnie, że ma 
tam miejsce przenoszenie się cząstek mate- 
ryalnych. Węgiel ujemny, czyli węgiel 
z biegunem ujemnym stosu galwanicznego 
połączony, pozostaje zaostrzonym, koniec 
wszakże węgla dodatniego okazuje się wy
żłobionym i przedstawia postać krateru wul
kanicznego. Niewątpliwie więc drobne, sil
nie rozżarzone cząstki przebiegają od węgla 
dodatniego do ujemnego. Od bieguna ujem
nego odrywają się również cząstki, jakkol
wiek mniej obficie; część ich obiera drogę ku 
elektrodowi ujemnemu, część zaś rozprasza 
się w przestrzeni otaczającej. Nie można 
działania tego przypisywać jedynie procesowi 
spalenia, rozpraszanie takie bowiem czyli 
rozpylanie elektrodów węglowych zachodzi 
i w próżni.
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W podobnych wszakże warunkach znajdu
je się i włókno węglowe w lampie żarowej, 
wnosić więc można, że rozżarzając się przez 
działanie prądu, utraty cząstek doznawać 
musi, a doświadczenie domysł ten potwier
dza. Skoro prąd lampę zasilający posiada 
natężenie dostateczne, cienki przewodnik 
traci cząstki, które ze wszystkich jego punk
tów rozrzucane są w kierunkach prostolinij
nych i dobiegają aż do szklanej ściany lam 
py. O takiem promieniowaniu materyi 
świadczą pi'zegrody, tamują one bowiem bieg 
cząstek, jak zasłony, na drodze promieni 
światła umieszczone. Doświadczenia te uczą 
tedy zarazem, że w lampach żarowych próż
nia jest dostateczna, by oderwane cząstki 
węgla aż do ściany posuwać się mogły; śred
nia ich droga swobodna dorównywa lub prze
wyższa wymiary kuli szklanej, otaczającej 
włókno węglowe. Gdy tem peratura włókna 
tego znacznie wzrasta, ubytek węgla zachodzi 
nawet bardzo szybko, a średnica przewodni
ka zmniejsza się na całej jego długości, albo 
w jednem tylko miejscu. Techniczne te 
spostrzeżenia znajdują poparcie w objawach 
elektrycznych, jakie w lampie żarowej za
chodzą.

Dostrzegł je w r. 1884 Edisson, gdy po
między obu ramionami włókna węglowego, 
w postaci podkowy zgiętego, umieścił płytę 
metalową, która do drucika platynowego, 
wtopionego w szkło, tak była przytwierdzo
na, że mogła się utrzymywać pionowo; płyta 
ta łączyła się z czułym galwanometrem, 
który z drugiej strony połączony był z bie
gunem dodatnim lampy. W takim razie, 
skoro lampa przez działanie prądu rozżarzo
na była, galwanometr zdradzał istnienie sła
bego prądu galwanicznego, który przebiegał 
w kierunku od bieguna dodatniego lampy 
przez galwanometr do płyty metalowej. Gdy 
galwanometr wtrącony był między biegun 
ujemny lampy a płytę metalową, prąd nie 
ujawniał się zgoła, albo przynajmniej był 
nader słaby. Doświadczenia te powtarzał 
Preece w r. 1885 i wykrył inne jeszcze 
szczegóły, ale dokładniej zbadał zjawisko to 
dopiero obecnie p. J . A. Fleming i rezultaty 
swych poszukiwań opisał w „Philosophical 
Magazine”.

Doświadczenia swe rozpoczął p. Fleming 
od pomiarów natężenia prądu, przebiegają- |

cego między biegunem dodatnim lampy 
a płytą pośrednią, gdy ta  ostatnia ustawiana 
była w różnych miejscach między obu ra 
mionami zgiętego włókna węglowego. Oka
zało się stąd, że prąd był najsłabszy, gdy 
płyta oddalona była od ramienia dodatniego 
mniej więcej o czwartą część odległości obu 
ramion; gdy przesuwana była ku włóknu 
dodatniemu, prąd stawał się silniejszym, ale 
przyrost natężenia prądu był daleko znacz
niejszym, gdy płyta zbliżana była ku stronie 
ujemnej włókna. Następnie płyta zastąpiona 
została przez nizki walec, otaczający włókno 
węglowe ale nigdzie go nie dotykający, który 
również umieszczany był w rozmaitych od
ległościach od obu ramion włókna; przy 
urządzeniu takiem różnica potencyału mię
dzy biegunem dodatnim lampy a walcem 
była najznaczniejsza, gdy walec znajdował 
się jaknajbliżej dolnej części włókna ujem
nego. Doświadczenia były zresztą i inaczej 
jeszcze urozmaicane, a to w celu zbadania 
wpływu powierzchni płyty, wpływu rury 
szklanej, otaczającej jedno lub drugie ramię 
włókna, albo, wreszcie, wpływu przegrody 
mikowej, umieszczanej między płytą meta
lową a włóknem węglowem.

Ze wszystkich tych, licznych i urozmaico
nych doświadczeń, autor osięgnął dowód, że 
prąd, który istnienie swe zdradza w galwa- 
nometrze, wtrąconym między elektrod do
datni lampy a płytę metalową, gdziekolwiek - 
bądź wewnątrz tej lampy umieszczoną, bie
rze początek swój z działań, zależących 
przeważnie od ujemnego ramienia włókna 
węglowego; gdy ramię to osłonięte zostaje 
przez otoczenie rurą szklaną, albo przez od
grodzenie od płyty metalowej przegrodą mi
kową, prąd nie powstaje zgoła, albo przy
najmniej znacznemu ulega osłabieniu. Na
tężenie prądu przez galwanometr płynącego 
wzmaga się, gdy płytę zbliżamy do podsta
wy ramienia ujemnego, a to dzieje się jesz
cze wyraźniej, jeżeli płytę metalową zastę
pujemy walcem i otaczamy nim ramię 
ujemne w pobliżu jego podstawy. Prąd ten 
natomiast słabnie, gdy płytę daleko od ra 
mienia ujemnego usuwamy, albo gdy ją  od 
promieniowania ramienia tego ochraniamy. 
Przy pomocy kondensatora przekonano się 
nadto, że gdy płyta metalowa zostaje w lam
pę żarową wtopiona, to bądź natychmiast,
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bądź też po czasie bardzo krótkim przyjmuje 
ona potencyał elektryczny, jaki ramię ujem
ne posiada w pobliżu swej podstawy, czyli 
potencyał elektrodu ujemnego lampy. Gdy 
jakiekolwiek ciało naelektryzowane dodatnio 
pozostaje z płytą tą w zetknięciu, traci ono 
natychmiast swój ładunek, skoro włókno 
węglowe jest rozżarzone; przy włóknie zaś 
nierozźarzonem ciało naelektryzowane do
datnio wyładowaniu takiemu nie ulega.

Dla wyjaśnienia tych objawów odwołać się 
można do przytoczonych powyżej spostrze
żeń, które prowadzą do wniosku, że rozżarzo
ny przewodnik węglowy lampy rozrzuca na 
wszystkie strony cząsteczki węgla, średnia 
zaś droga swobodna tak rozbiegających się 
cząsteczek w zwykłej próżni lamp żarowych 
odpowiada wymiarom naczynia, w którem 
się włókno mieści. Jeżeli więc przyjmiemy 
nadto, źe odrzucane te cząsteczki czy też 
atomy węgla naładowane są ujemnie, to hy- 
poteza taka wystarcza do wytłumaczenia 
wszystkich zjawisk elektrycznych, rozwijają
cych się w lampie żarowej. Niektóre zaś 
z faktów poznanych hypotezę taką uspra
wiedliwiają, prowadzą bowiem w samej rze
czy do wniosku, że cząstki odrzucane od 
przewodnika rozżarzonego, czy to są cząstki 
samego tego przewodnika, czy też cząsteczki 
gazu w lampie pozostałego, uprowadzają ze 
sobą ujemne ładunki elektryczne, które co 
do wielkości swej proporcyonalne są do po- 
tencyału przewodnika w punkcie, skąd 
cząstki te odbiegają. Można je pojmować 
jako drobne kondensatory, naładowane po- 
tencyałem tej części przewodnika rozżarzo
nego, od której się oddzieliły.

Należy tylko wyjaśnić jeszcze, dlaczego 
rozżarzone to włókno nie odrzuca wcale 
cząsteczek naładowanych dodatnio, albo też 
niewielką tylko ich ilość. Zachowanie się to 
włókna pojmować można w dwojaki sposób. 
Być może, że promieniowanie materyi ma 
miejsce z tej tylko połowy przewodnika, któ
ra posiada ładunek ujemny; albo też doko
nywa się to z całego przewodnika, ale roz
żarzone cząstki węgla ładunku dodatniego 
zatrzymywać nie mogą. Niektóre szczegóły 
doświadczeń przemawiają za drugiem z tych 
przypuszczeń; można więc przyjąć, że ze | 
wszystkich punktów przewodnika rozżarzo
nego ma miejsce ciągłe promieniowanie ma

teryi, która uprowadza ze sobą ładunek 
elektryczny ujemny. Im bliżej ujemnego 
bieguna włókna węglowego przypada punkt 
rozważany, tem znaczniejszy jest ładunek 
ujemny cząsteczek.

Tak dokładnie przez siebie zbadane zja
wisko p. Fleming nazwał elektrowekcyą 
cząsteczkową czyli molekularną, a ostateczny 
rezultat poszukiwań jego da‘ się ująć na
stępną zasadą: Ze wszystkich części ujem
nego ramienia włókna węglowego zachodzi 
objaw elektrowekcyi cząsteczkowej, gdy prze
wodnik ten jest w stanie rozżarzenia; cząs
teczki posiadają ładunek ujemny, a poten
cyał ich wyrównywa potencyałowi tego 
punktu przewodnika, od którego cząsteczka 
odrzucona zostaje.

Własność tę zresztą nie sam tylko węgiel 
posiada. Gdy miejsce włókna węglowego 
w próżni lampy żarowej zajmuje drucik pla
tynowy, ulega on również elektrowekcyi, 
a różnica jest jedynie ilościową; promienio
wanie materyi platyny rozżarzonej jest znacz
nie słabsze, aniżeli węgla rozżarzonego.

S. K.

Posiedzenie 15-te Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 19 listopada 1896 roku o godzinie 
8-ej wieczorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
j  odczytany i przyjęty.

2. P. Zdzisław Zieliński, kierownik warszaw
skiej Stacyi oceny nasion, mówił o tępieniu woł
ków v. wolczków spichrzowych :

Licznych zaiste nieprzyjaciół posiada rolnik 
w świecie zwierzęcym. Wrogowie ci,znalazłszy 
warunki, sprzyjające ich rozwojowi, biorą, na 

| siebie podział pracy w niszczeniu jego starań 
i zabiegów. Biorąc przykłady tego ze świata 
owadów, wspomnę o szkodach wyrządzanych na 
roślinach kłosowych tylko. I tak: korzenie niszczą 
podjadki, pędraki, chrabąszcze, gąsienice rolni- 
cy-zbożówki, sprężyka i t. p ; źdźbła i Iście 
tych roślin podlegają żarłocznej napaści gąse- 
nic Oscinis frit, muchy heskiej, skoczka sześcior- 
ka i t. p.; kwiaty zbóż niszszą nalanki, pryszcza-
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rek, żuk-sprężyk, wciornastek, a ziarno na pniu 
wyjada w kłosie łokaś garbatek i na swój sposób 
trapi je  (pszenicę) też mątnik (z grupy robaków).

Ominąwszy szczęśliwie szkody, dosięgające 
nawet, jak tego mieliśmy i mamy ciągle przy
kłady, postaci klęski, jaką każdy z powyższych 
rodzajów owadów przez swoje nadmierne roz
mnożenie spowodować jest w stanie i zebrawszy 
plon z pola, rolnik napotyka nowych nieprzyja
ciół, którzy pragną teraz dopiero przyjąć udział 
w biesiadzie. Mam tu na myśli szkodników nisz
czących zboże w śpichrzach, jako to: mól ziarnik 
i wołczek zbożowy.

0  tym ostatnim pomówić pragnę obszerniej.
Wołczek zbożowy (Calandra granaria L., 

także Sitophilus granarius) należy do rzędu żu
ków (Coleoptera), rodziny słoników (Curculioni- 
dae). Koloru od jasno do ciemno-bronzowego, 
Wąsiki ma 10-członkowe, przyczepiane blisko 
nasady ryjka, koloru rdzawego,również jak i nóż
ki. Tułów głęboko punktowany równej długości 
ze skrzydełkami brózdowanemi, niezupełnie przy
krywaj ącemi brzuszek. Długość całego żuka 
dochodzi do 2 mm.

Wylęgnięte we wrześniu żuki zimują w śpich
rzach, bądź żerując podczas cieplejszej pory, 
bądź chroniąc się podczas zimna w szpary. 
W maju samice składają jaja, po jednem w każ
de poprzednio nadgryzione ziarnko dla zapew
nienia następnie gąsienicom dostatecznego poży
wienia. Jedna samica składa do 100 jajek. 
W kilka dni po złożeniu jajka wylęga się z niego 
liszka beznoga, łukowato zgięta, koloru białego 
z żółtawą główką. Liszka żywi się zawartością 
ziarnka, nienaruszając łuski, przyczem ilość 
pożywienia, znajdująca się w jednem ziarnku 
zbożowem, jest wystarczająca dla jednego osob
nika, aż do czasu jego zupełnego przekształce
nia. Mniej więcej w połowie czerwca liszki 
przekształcają się na poczwarki, z których po 
dwu tygodniach wylęgają się żuki, które znowu, 
po niejakim czasie, parzą się i dają życie nowe
mu pokoleniu, dorastającemu we wrześniu.

Żuki te żywią się ziarnem pszenicy, żyta, jęcz
mienia, jedzą też bardzo chętnie ziarno końskiego 
zębu, lecz ponieważ to ziarno w stanie zdrowym 
ma zatwardą łuskę, przeto wołki korzystają 
z najmniejszego skaleczenia ziarna, a dopiero 
wtedy staje się ono ich łupem.

Nie od dzisiaj gość ten nieproszony zawitał 
w progi rolnika. Tu i owdzie dawało się sły
szeć o ukazaniu się wołków nawet w większej 
ilości, lecz bywały to przypadki rzadkie. Dopie
ro w ostatnich latach podnoszą się coraz częst
sze głosy rolników i kupców, narzekających na 
masy wołków, niszczących zboże w składach 
i śpicblerzach.

Dotychczasowe sposoby pozbywania się tych 
szkodników były nader żmudne i kosztowne 
przez zużycie znacznej ilości pracy.

Jako środki zapobiegawcze zalecano:

1) Aby spichlerze były widne, z należycie 
urządzoną wentylacyą.

2) Wszelkie szpary, jako możliwe schronisko 
wołczków, powinny być zasmarowane.

3) Czystość w śpichlerzu, unikanie pozosta
wiania na kupach zmiotków, śmieci, pośladów 
i t. p.

4) Zboże powinno być często przerzucane, 
a w razie potrzeby przemłynkowane; przez młyn
kowanie zboża bowiem ziarnka z liszkami, jako 
lżejsze, odpadają i zaraz powinny być koniecz
nie ze śpichrza usunięte. Najlepiej przeznaczyć 
je  na pokarm dla drobiu lub w większych ilo
ściach na zmielenie na osypkę dla inwentarza.

W celu tępienia owadów zalecono następujące 
środki :

1) Rozwieszanie w śpichrzu szmat, starych 
skórek baranich i t. z. Pod te przedmioty chro
nią się wołczki i mogą być następnie tępione.

2) Zniesienie mrowiska z mrówkami do 
śpichrza w czasie kiedy się już żuki wylęg
ły. Mrówki, jak wiadomo, są nieprzyjaciółkami 
wszystkiego co żyje i skrzętnie podobno zajmują 
się tępieniem wołczków. Mrowisko powinno być 
przyniesione codzień świeże, dopóki wołczki nie 
wyginą zupełnie, co nastąpi najpóźniej po 14-tu 
dniach. Mrówki same opuszczą spichrz, w razie 
zaś gdyby się tam zadomowić chciały, dla usu
nięcia ich wystarcza pokropienie podłogi kwasem 
karbolowym lub kreoliną

3) Utrzymywanie w śpichrzu jeży, które się 
zaj muj ą gorliwie tępieniem wszelkich owadów 
tam się znajdujących, jako też i myszy.

4) W razie większego wystąpienia wołczków 
radzą poodrywać podłogi, wynieść warstwę ziemi, 
znajdującą się u spodu śpichrza, powapnować 
ściany i podciągi i dopiero potem położyć świeżo 
podłogę; inny sposób polega na pozostawieniu 
śpichrza pustkami przez cały rok, a wołki same 
się wyniosą.

Stosowanie powyższych środków niezawsze 
może mieć miejsce, a niektóre z nich niezawsze 
do celu prowadzą. Jak kłopotliwym np. jest 
środek pozostawienia śpichrza pustkami przez 
cały rok lub jak wiele zachodu wymaga odrywa
nie podłóg. Mrówki też niezawsze wypełniają 
tutaj swoje zadanie. Utrzymanie jeży jest zwią
zane z dostaniem dostatecznej ich ilości i obłas
kawieniem ich o tyle, żeby za pierwszą nada
rzającą się sposobnością, jak np. za uchyleniem 
drzwi wchodowych na chwilę, nie starały się 
uciec.

W roku bieżącym zgłaszało się do mnie bądź 
pośrednio, bądź bezpośrednio, sześciu rolników 
z różnych miejscowości i zarząd intendentury 
wojskowej elewatorów na Woli (pod Warszawą) 
o radę na pozbycie się wołczków w śpichrzach. 
W rozmowie lub z przeprowadzonej korespon- 
dencyi okazało się, że niektóre z powyżej wy
mienionych środków (mniej kłopotliwych) były 
przez pytających się stosowane ze skutkiem na
der małym lub nawet bez skutku, inne zaś środ
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ki, jako niedające się w danych razach użyć, 
uwzględnione bjć nie mogły.

Ponieważ między zalecanemi środkami do tę
pienia wołczków niema środka, polegającego 
na bezpośredniem truciu owadów jakim związ
kiem chemicznym, postanowiłem zatem przeko
nać się, czy na tej drodze nie osięgnie się dodat
niego rezultatu. Pierwszym związkiem che
micznym, którego użyłem do doświadczenia, był 
aldehyd mrówkowy (CHaO). W tym celu wziąłem 
buteleczkę szklaną (około 150 cm) zatykaną kor
kiem z waty; na korek nalałem koło 20-tu kropel 
formaliny (40°/o-owy roztwór aldehydu mrówko
wego w wodzie). W buteleczkę wrzuciłem 16 
sztuk wołczków '). Dla porównania siły trującej 
aldehydu mrówkowego, który ulatniał się z for
maliny, na wołczki, takąż samą ich ilość umieści
łem w słoiku, w którym znajdowały się dwa spore 
pręciki cyanku potasu (a więc owady te pozosta
wały pod wpływem cyanowodoru).

Doświadczenie rozpoczęto dnia 9 września r. b. 
o godz. 8 min. 23 wieczorem. 0  godz. 11 
min. 15 wieczorem wszystkie żuki w obudwu 
flaszkach nie dawały znaków życia, wysypano je 
więc osobno i poddano dalszej obserwacyi. Do 
godziny 1-szej z północy wszystkie egzemplarze 
zatruwane aldehydem mrówk. pozostały martwe, 
z liczby zaś trutych cyanowodorem 6 okazywało 
słabe znaki życia. Nazajutrz (d. 10) o godz. 9 
rano wszystkie żuki z cyanowodoru powróciły do 
życia, zaś z ald. mrówkowego jeden tylko dawał 
słabe oznaki. O godzinie 10-ej było już ich 3 
żywych, do godz. 2-ej popołudniu ogółem 6 oży
ło, a do godz. 11-ej wieczorem pozostało mart
wych tylko 6, z których do d. 12 ożyło jesz
cze 2 i d. 13 jeden, tak że prawdziwie zatrutych 
pozostało tylko 3 (które jeszcze były poddane 
obserwacyi przez 1 miesiąc). Doświadczenie 
powyższe przekonało mnie, że a) aldehyd 
mrówkowy, jako trucizna na wołki, jest środ
kiem silniejszym od cyanowodoru i b) .że wołki 
są obdarzone wielką siłą żywotną, dla zniszczenia 
której powietrze musi być bardziej nasycone al
dehydem mrówkowym, zatem większej ilości for
maliny użyć należało dla osięgnięcia celu.

(Dok. nast.).

K R O N IK A  NAUK O W A .

—  Prawo „optimum” . Znany botanik i bio
log belgijski, p. L. Errera, rozpoczął pod ogól
nym tytułem „Philosophie botaniąue” roztrząsać

') Owady do doświadczenia, w ilości kilku
dziesięciu tysięcy, zawdzięczam uprzejmości p. 
K. Ostrzeniewskiego z Łopacina, pod Gąsocinem.

szereg kwestyj biologicznych, przedstawiając je 
w formie dość popularnej. W pierwszej rozpra
wie, która się ukazała dotychczas, znajduje się 
wykład o prawie „optimum” (najlepszości), 
w której obok wielu znanych faktów przytoczone 
są niektóre nowe poglądy. We wstępie autor 
stara się wykazać, jak dla postępu nauk biolo
gicznych ważnem było współdziałanie botaników 
i zoologów i popiera to zdanie licznemi przykła
dami. Następnie omawia poglądy na istotę zja
wisk życiowych i wskazuje kilka ogólnych praw, 
do których badacze współcześni doszli. Z tych 
praw dłużej zatrzymuje się właśnie nad prawem 
najlepszości.

Wszystkie istoty żywe są do pewnego stopnia 
ciałami wybuchowemi, które skupiają w sobie 
zapasy energii, aby ją przy najlżejszym bodźcu 
wyzwolić. Energia ta pochodzi z pobieranych 
materyj pokarmowych, a podrażnienia zewnętrz
ne są właśnie owemi bodźcami, które ją  wyzwa
lają. Oczywiście postulatem koniecznym dla 
doskonałości tych zjawisk życiowych jest stan 
prawidłowy żywej budowy ciała. Do trzech tych 
czynników (budowa, pokarm, bodźce), niezbęd
nych dla wywoływania owej zdolności wybucho
wej. przybywają jeszcze pewne warunki koniecz
ne, tkwiące w otaczającym żywą istotę ośrodku, 
mianowicie obecność wody, tlenu i ciepła. Mniej 
niż na te warunki życia zwracano uwagę na 
ciśnienie zewnętrzne, na światło, elektryczność, 
stan magnetyczny, choć i one są niezbędnemi wa
runkami normalnego życia.— Nie można wszakże 
poprzestawać na tem tylko stwierdzeniu koniecz
ności owych warunków życia, lecz trzeba wyba
dać ich stronę ilościową, oznaczyć tę ilość owych 
czynników, która najpomyślniej sprzyja życiu. 
Pojęcie tego optimum wprowadził do nauki 
Sachs w r. 1860, określiwszy wpływ temperatury 
na kiełkowanie nasion i rozwój roślin. Oznaczył 
on dla rozmaitych nasion minimum i maximum 
temperatury, w których kiełkowanie zachodzi, 
a pomiędzy temi wartościami krańcowemi znalazł 
wartość pośrednią, optimum, w którem kiełkowa
nie odbywa się najlepiej. Podobne stosunki wy
kryto w następstwie dla wielu innych zjawisk 
fizyologicznych. Tak np. w fizyologii nerwów 
i mięśni wiadomo, że bodźce umiarkowane po
myślnie oddziaływają na czynność tych organów, 
zaś zbyt natężone podrażnienia działają szkodli
wie. Najsilniejsze nawet trucizny mogą pomyśl
ne wywierać wpływy, o ile stosowane bywają 
w ilościach minimalnych. Jako przykłady przy
toczyć tu można działanie pomyślne wywierane 
na fermentacyą drożdżową przez salicylan sodu 
(1 : 4000), kwas arsenawy (1 : 40000), subli- 
mat (1 : 500000) i jod (1 : 600000). Podobne 
przykłady przytacza p. Errera, mówiąc o „opti
mum” przy wpływie pokarmów, ciepła, wody, 
tlenu i t. d. W zastosowaniu do innych zjawisk 
fizyologicznych prawo „optimum” występuje np. 
przy zapładnianiu w stosunkach pokrewieństw, 
zachodzących pomiędzy łączącemi się płciami.
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Bardzo dalekie od siebie formy roślinne dają po
tomstwo skrzyżowane, najczęściej bezpłodne. 
Druga krańcowośó występuje przy łączeniu się 
najbliższych krewnych, komórek płciowych jed
nego i tego samego kwiatu, co również często 
prowadzi do bezpłodności.

„Optimum” jest przedewszystkiem prawem 
reguluj ącem życia, które opiera się na czynnej 
części komórki, na protoplazmie, zmuszanej de 
zachowania s ę w ośrodku najlepszości. I sama 
protoplazma przeto jest napół płynna, napół 
przenikliwa, składa się z ciał białkowych, które 
nie znoszą nadmiaru wpływów zewnętrznych,, 
które krzepną w zimnie, a ścinają się w gorącu. 
W pośrednich warunkach życia natomiast te cia
ła, budujące protoplazmę, nabierają takich włas
ności, które oddziaływają najpomyślniej na 
przeróbkę materyi i na zjawiska życiowe orga- 
nizmów. M  FL

—  Proste doświadczenie, dowodzące współ
czesnej teoryi roztworów. P. Crum Brown po

daje proste a bardzo ładne doświadczenie, 
stwierdzające współczesną teoryą roztworów. Je
żeli rozpuścimy octan żelaza w kwasie octowym, 
to przy pewnem s'ęźeniu k,vasu octowego siarko
wodór nie daje osadu siarku żelaza; jeżeli 
jednak dodamy do roztworu octanu sodu, to 
osad następnie z łatwością się tworzy. Doświad
czenie to łatwo daje się objaśnić dzisiaj, gdyż 
przez dodanie octanu sodu do cieczy wprowadza
my iony CH3 . COO, wskutek czego stężenie ionów 
wodoru z kwasu octowego się zmniejsza, a zatem 
wolnego kwasu niejako ubywa. Pomimo swej 
prostoty doświadczenie p. Browna jest zupełnie 
rozs* rzygaj ącem, gdyż według dawnych poglą
dów zupełnie zrozumieć się nie daje.

(Zeit. phys. ch.).

L. Br.

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 18 do 24 listopada 1896 r .

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
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Barometr 
700 mm — Temperatura w st. C.

Najn.

'00
Jbfi

1
Kierunek wiatru
Szybkość w m etrach 

Ma geKunue

Suma
opadu

U w a g i

7 r. 1 P- 9 w. 7 r. 1 P» 9 w. |Najw.

18 S. 51,8 49.9 48,6 —3,8 o,7 1,0 1.4 —4,0 78 SE9,SE 1,SE5 __

19 C. 48,2 49>o 5o.4 1,0 2,4 o,5 2,5 —0,2 92 SS,SS,SW 2 1,0 ij; w  nocy
20 P 49.8 4^.5 60,2 —o,9 — 0,3 0,0 0,9 — 0,9 95 O.W2,W> 0,0 drobny wieczorem
21 S. 5 l,o 52,7 56,3 —0,2 0,8 0,8 >.4 - o ,3 93 W 2,W2,NW 3 o,3 w nocy
22 N. 60,4 61,7 63,1 o,4 1,0 0,0 1.3 0,0 8S N5,NE5,NE4 —
23 P- 64,7 64,6 66,0 — 1,6 — 0,8 —0,9 0,0 - 1,6 92 NE5,N E3,E2 o,6 -55- wieczorem
24 w . 68,6 69.6 70,9 — 1,2 0,4 0,6 0,6 -1 ,5 91 SE3,E5,S4 0,2 w  nocy

brednia 5t,2 o ,i 90

T R E Ś ć .  Przygody Nansena, opowiedziane przez niego samego. —  Stosunki etnograficzne 
na krańcach wschodnich Azyi, przez I. Radlińskiego (ciąg dalszy). —  Zjawiska elektryczne 
w lampie żarowej, [ przez S. K. Towarzystwo Ogrodnicze. —  Kronika naukowa. -  Buletyn me

teorologiczny.

Wydawca A. ślósarski. Redaktor Br- ZMł0" iCZ

flosBOjeHo UensypOH). Bapwana, 15 Hoadpa 1896 r. Warszawa- Druk Emila Skiwskiego.




