
M . 18. Warszawa, d. 1 maja 1898 r. Tom XVII.

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

PRENUMERATA „W SZECHŚWIATA".
W W arszaw ie: rocznie rs. 8, kwartalnie rs. 2 

Z przesy łką pocztową: rocznie rs. lo , półrocznie rs. 5

Prenum erować można w Redakcyi .W szechświata* 
i we wszystkich księgarniach w  kraju i zagranicą.

Komitet Redakcyjny Wszechświata stanowią Panowie: 
Deike K., Dickstein S., H oyer H. Jurkiewicz K ., 
Kwietniewski Wl„ Kramsztyk S., Morozewicz J., N a -  
tanson J., Sztolcman J ., Trzciński W . i W róblewski W .

iLdres rE3ed.a,łs:cyi: iCra,ls:owslsIe-I=rzeca.xaa.ieście, ISTr 68.

0 powstawaniu i przyczynach śmierci.
Z Kółka Przyrodników, Uczniów U J. w  Krakowie.

Jak  ślepcy nad brzegami morza, stoimy na 
wybrzeżach oceanów nieskończoności i tylko 
szum fal ich słyszymy, głośną rozśpiewany 
pieśnią i tylko myśl nieudolna sili się by od
tworzyć cudy tych tajemnic niewidzianych. 
Z  tych odwiecznych tajemnic tajemnica 
śmierci jak  dręczące pytanie stoi przed du
szą ludzką, odkąd budzić się poczęła z mro
ków ciemności; w niej spodziewała się ona 
rozwiązać zagadkę życia, bo śmierć i życie 
jak  dwie siostrzyce w jednym splecione uścis
ku; kto jednej imię odgadnie, tem zaklęciem 
od niej imienia drugiej się dowie. Więc 
nie dziw, że myśl filozofów, przyrodników
1 mistyków chciała zgłębić tę zagadkę i m i
mo wielu zawiedzionych nadziei dotąd nie 
ustaje w drodze.

I.

Twórca nowoczesnej fizyologii J a n  Muller 
[v. 1)] w genialnej swej intuicyi tak  mówi 
o tem zagadnieniu : „Ciała organiczne są
śmiertelne; podczas, gdy życie ubrane w po
zory nieśmiertelności przenosi się z osobnika 
na drugi, same osobniki giną. Siła orga

niczna niby strumienie z części twórczych 
się przelewa na coraz nowo wytwarzane, pod
czas gdy tam te . giną . . .  I  nie potrafimy 
jeszcze odpowiedzieć na pytanie dlaczego się 
tak dziać musi, możemy chyba conajwyżej 
pokusić się o przedstawienie związku tych 
zjawisk. Bo nie wystarczy przecież odpo
wiedzieć, że wpływy zewnętrzne, nieorga
niczne niszczą życie; wszak w takim razie od 
początku swego istnienia musiałoby ono stale 
do upadku się chylić, gdy tymczasem wiemy, 
źe w czasie dojrzałości płciowej energia ży
cia trwa jeszcze w takiej doskonałości, że się 
rozmnaża w potomstwie. Przyczyną śmierci 
jest brak dalszej zdolności rozwoju, którą 
osobnik w zarodku posiadał w najwyższym 
stopniu; teraz zaś doszedłszy do szczytu roz
woju musi, dla zapewnienia nieśmiertelności 
życia, wydać zarodek, który mocą tej nieogra
niczonej jeszcze zdolności rozwoju ma naj
większe powinowactwo do bodźców życia, 
powinowactwo, które w miarę rozwoju bę
d z ie  się zmniejszało” . Wszakże sam autor 
czuł, że i ta  teorya nie wystarcza, dodaje 
bowiem, że jest ona tylko pozornem tłum a
czeniem faktów, zaś w rzeczy samej jest tyl
ko próbą uchwycenia ich związku.

Pierwszą, w części przynajmniej na nauko
wych podstawach opartą, teoryą śmierci po-
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dał Biitschli w r. 1876 [v. 3)]. O p ie ra ją  na 
nieśmiertelności pierwiastków, która w teo- 
r ja c h  powstania śmierci tak  ważną później 
odegrała rolę; według niego śmierć istot wie
lokomórkowych, polegająca na wykluczeniu 
z obiegu organicznego pewnej części materyi 
żyjącej, a w następstwie na unicestwieniu in
dywidualności, nie znajduje żadnej analogii 
u pierwotniaków, gdzie przy podziale osobo
wość rozszczepia się na dwie nowe osobowo
ści, podczas gdy całość m ateryi żyjącej wcale 
nie jest naruszona. Aby wytłumaczyć tę 
głęboką różnicę między nieśmiertelnemi pier
wotniakami a śmiertelnemi wielokomórkow 
cami, Biitschli przyjmuje jako podstawę 
wszelkich objawów życia istnienie pewnej 
substancji, z działania swego podobnej do 
zaczynów (enzymów, fermentów), warunku
jącej wymianę m ateryi a zużywającej się 
w miarę produkcyi energii żywotnej. Otóż 
pierwotniaki posiadają własność odtwarzania 
tej substancyi czyli innemi słowy nieśmier
telność, u wielokomórkowców natom iast tylko 
komórki rozrodcze przez zespolenie się uzys
kują tę zdolność, podczas gdy komórki tk an 
kowe zdolności tej nie posiadają i zawierają 
tylko ograniczoną ilość tej substancyi, otrzy
maną w dziedzictwie od ja ja  zapłodnionego 
i z czasem się wyczerpującą.

J a k  widzimy, teorya ta  w drugiej swej 
części jest czystym wytworem fantazji, nie- 
opierającym się na faktach obserwacyi, to 
też uległa słusznej krytyce Cholodkoyskyego 
[v. 4)], który własną teoryą chce oświecić ten 
świat taj«mnic; według niego komórka sama 
jes t potencjalnie nieśmiertelną, a dopiero po
łączenie się komórek w organizm wieloko
mórkowy sprowadza „walkę części organiz
mu o byt” (według trafnego terminu W . Rou- 
xa), walkę, prowadzoną bardzo nieregularnie, 
a  przez to powodującą ostatecznie zniszcze
nie całości organizmu, jego śmieić. Podob
ną w zarysach teoryą, znaną czytelnikom 
niniejszego pisma,11 wygłosił przed rokiem j  

M. Flaum  [v. 31)], upatru jąc przyczynę j 
śmierci w zakłóceniu równowagi pomiędzy 
poszczególnemi częściami ciała.

I I

Nieśmiertelność pierwotniaków była punk
tem wyjścia wymienionych teoryj, ona też 
je s t podstawą nauki W eissmanna o śmierci,

z pośród wszystkich innych najbardziej uza
sadnionej danemi faktycznemi, najgłębiej po
myślanej i najkonsekwentniej wykończonej. 
Niezależnie od teoryi Biitschlego (ogłoszonej 
dopiero w r. 1882), wypowiedział ją  poraź 
pierwszy w r. 1882, a następnie w szeregu 
rozpraw pod wpływem cudzych prac i cu
dzych krytyk wydoskonalał ją  coraz bardziej 
[v. 5) 8) 14) 33)].

Rozpatrując warunki, normujące długość 
życia zwierząt, stwierdzamy, źe takiemi wa
runkam i wewnętrznemi, t. j . leżącemi w sa
mym ustroju tych istot, s ą : ich wymiary, 
o tyle, źe przy niezmiennych innych warun
kach zwierzęta większe dłużej żyją; tempo 
wymiany materyi i procesów życia, o ile 
w miarę wzrastającej jego szybkości skraca 
się trwanie życia; a wreszcie komplikacya 
budowy wewnętrznej, której wzrost to trw a
nie przedłuża. Bliższa analiza tych warun
ków wykazuje jeden czynnik zasadniczy, 
wszystkim wspólcy, jestto  interes gatunku, 
dążący do utrzymania go drogą rozmnaża- 

j  nia : większe zwierzęta żyją dłużej dlatego, 
że dłuższego czasu potrzebują na wytworze
nie nowego osobnika; szybsze tempo życia 
skraca jego trwanie, pozwalając jednostce 
w krótszym czasie spełnić najważniejszą 
funkcyą życia, wydać potomstwo, wreszcie 
bardziej skomplikowana budowa zwierząt wy
maga dłuższego czasu odbudowy organizmu. 
Te ważne czynniki razem wzięte nie tłum a
czą jednak wszystkich faktów z tej dziedziny 
biologii: mimo braku głębszych różnic w bu
dowie czy w wielkości samice mrówek żyją 
znacznie dłużej od samców. Musi tu  więc 
wchodzić w rachubę jakiś inny głębszy czyn
nik; tym czynnikiem jest przystosowanie ga
tunku do warunków zewnętrznych bytu, jak  
tego dowodzi cały szereg faktów, genialnie 
zestawionych i wytłumaczonych przez Weis- 
manna. F ak ty  te dowodzą, źe, dążąc do naj
mniejszego wydatku energii, przyroda usuwa 
osobniki, gdy, spełniwszy funkcyą rozmnaża
nia, zapewniły gatunkowi nieśmiertelność, 
a tylko następczo, gdzie potomstwo podlega 
silnej zagładzie lub przychodzi na świat nie
zdolne jeszcze do skutecznej walki o byt, 
przedłuża jeszcze to istnienie osobnicze d la 
ochrony potom.twa, dla interesu gatunku. 
T a rogulacya różnej dla różnych gatunków 
długości życia, której krańcowemi wytworami
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są z jednej strony kilkogodzinne życie jętek  
(Ephemeridae), z drugiej tysiącletnie Adan- 
sonii, dokonała się oczywiście drogą doboru 
naturalnego; mechanizm zaś tej regulacyi 
polega na ograniczeniu zdolności rozmnaża
nia się komórek organizmu, nie zaś na zuży
waniu się tych komórek, gdyż one w ciągu 
życia ciągle się zmieniają, jedne zastępując 
drugie. Że rzeczywiście tryb i ilość podzia
łów są komórkom wrodzone i leżą w ich 
istotnych wewnętrznych własnościach, a nie 
zależą od warunków zewnętrznych jak  odży
wiania, na to liczne dowody znajdujemy 
w świecie organicznym : dostarcza ich cała 
fizyologia i patologia cellularna (Yirchow), 
dostarczają fakty embryologii (brózdowanie 
nierównomierne, tworzenie się fałdów zarod
kowych), biologia dostarcza wreszcie, np. ! 
w fakcie, że mimo najlepszych warunków 
odżywiania zwierzęta osięgają tylko pewien 
właściwy gatunkowi wzrost, t. j. że rozmna- j  

żanie komórek w przestrzeni jest ograniczo- ! 
ne wewnętrznym ustrojem organizmów.

Do tych samych rezultatów co do trw ania j  

życia roślin doszedł H ildebrand [v. 6)J z tem 
zastrzeżeniem, że tu  bardziej wchodzi w ra 
chubę przystosowanie do warunków kosmicz
nych i tellurycznych a nadto wzgląd na na
rażony byt zarodków w czasie rozwoju.

W ten sposób byłby wytłumaczony mecha
nizm różnej długości trwania życia, lecz jesz- 
cze pozostaje do wytłumaczenia istota kwes- j  

ty i, t. j. powstanie i przyczyny śmierci. Jak  
wszystkie przemiany w świecie organicznym 
zdaniem Weis mania, obrońcy „ wszechmocy 
doboru naturalnego”, dokonywają się drogą 
tego doboru, tak  i istnienie śmierci przezeń 
jest uwarunkowane. U pierwotniaków śmier
ci niema; prosta ich, mało zróżnicowana or- 
ganizacya niewielkim ulega zaburzeniom pod ; 
wpływem czynników zewnętrznych, z łatwo- j  

ścią utrzymując równowagę nielicznych swo
ich części składowych, a po pewnym czasie 
rozpada się na dwa twory identyczne, które 
dalej wiodą to samo życie. Tu oczywiście 
o śmierci mowy być nie może —niema żadne
go trupa, bo pierwotniak macierzysty istnieć 
nie przestał, jeżeli istnienie indywidualności 
określimy jako ciągłość życia w tej samej 
formie. Śmierć wreszcie byłaby tu  niemoż
liwa, bo jedna z identycznych komórek po
tomnych musi służyć trwaniu gatunku, musi ;

dalej żyć, druga zaś jako równa jej bez
względnie (czego dowodem np. rotacya pro 
toplazmy przed podziałem u Euglypha) te 
same ma do bytu prawa i warunki. T ak t e .  
dy pierwotniaki dlatego, że ciało ich zbyt 
prostem jest, aby się zużywało i że u nich ko
mórka rozrodcza jest identyczna z osobni
kiem samym, nie potrzebują i nie mogą umie
rać. Naturalnie są one nieśmiertelne tylko 
w ograniczonem tego słowa znaczeniu; z jed 
nej bowiem strony rozumowanie każe nam 
przyjąć ziemski początek wszelkiego życia 
przez samorodztwo, jako postulat logiczny, 
odrzucając hypotezę o kosmicznym jego po
czątku, jako odsuwającą tylko tę zagadkę 
w dal, lecz nierozwiązującą jej, z dmgiej zaś 
strony życie wogóle kiedyś skończyć się mu
si, bo nie jest wiecznem, jak  m aterya nie
ożywiona i jej energie, w które ciągle się 
przeistacza. Tak więc nieśmiertelność pier
wotniaków początek i koniec życia na ziemi 
ma za kresy i jest o tyle nieśmiertelnością 
pozorną.

Inaczej rzecz się ma z wielokomórkowcami 
(Metazoa). Ich wyższa, bardziej złożona 
organizacya łatwiej odnosi szkodę przez dzia
łanie czynników zewnętrznych i harmonijne 
współdziałanie jej części łatwiej może być 
zakłócone; jeżeli nadto zważymy, źe skutki 
tych wpływów w ciągu życia osobniczego się 
sumują, to przypuszczając 'nieśmiertelność 
tych istot, jak  ją  przyznaliśmy pierwotnia
kom, otrzymalibyśmy gatunek złożony z jed
nostek upośledzonych w walce ze światem 
zewnętrznym. Byłoby to oczywiście przeszko
dą wszelkiego rozwoju, leży bowiem w in
teresie gatunku dawać możność współistnie
nia największej możliwie ilości osobników, 
jaknajlepiej do życia przystosowanych, jak- 
najmniej przez nie uszkodzonych. Tu właś
nie zróżnicowanie, podział pracy, funkcye 
utrzymania życia i utrwalenia gatunku 
u pierwotniaków złączone w jednej komórce 
przypadają u wielokomórkowców różnym ich 
rodzajom w udziale : z jednej strony komór
ki tkankowe, cielesne (somatyczne) są orga
nami ruchu, przyswajania, wrażliwości, z dru
giej zaś komórki rozrodcze, a w nich specy
ficzna plazma rozrodcza przekazuje dzie
dzicznie byt gatunkowy. Tamte wskutek 
wysokiego zróżnicowania swego podlegają 
śmierci po pewnej liczbie podziałów, te opu
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ściwszy osobnik rodzicielski budują ze siebie 
nową istotę, która znowu potomstwu swemu 
przekaże plazmę rozrodczą i tak  w nieskoń
czoność. T ak  więc każde stworzenie wielo
komórkowe składa się z części wysoce zróż
nicowanej, śmiertelnej i mniej zróżnicowanej, 
nieśmiertelnej, k tóra bytowi gatunku zapew
nia ciągłość.

Urządzenie to tak  niezmiernie ważne dla 
rozwoju istot organicznych musi być wytwo
rem doboru naturalnego. Rzecz oczywista, 
że miało ono wartość doborową pierwszo
rzędną, zapewniało bowiem gatunkom, w któ
rych śmierć usuwała osobniki zużyte w walce 
życiowej, szersze pole do rozwoju. Należy się 
jednak zastanowić nad mechanizmem tego 
doboru, a czyni to W eismann, jak  nastę
puje : W łasności pierwotniaków, k tórą na
zwaliśmy nieśmiertelnością, nie należy rozu
mieć jako nieśmiertelności ich żywej mate- 
ry i—taka wieczność jes t tylko własnością 
m ateryi wogóle i energii w niej się objawia
jące j—możemy ją  rozumieć tylko jako ciąg
łość pewnych przejawów, pewnych form 
energii, k tóra sprawia, że na ich materyi 
odbywa się szereg zjawisk w ustalonym po
rządku po sobie wracających. Biochemicz
ne i molekularne własności protoplazmy 
pierwotniaków sprawiają, że cykl przemian 
fizyochemicznycb ciągle w niej wraca do 
punktu wyjścia, jak  w geometryi' np. linia 
kołowa. Ten charakter cykliczny zjawisk 
życiowych pierwotniaków, którego analogie 
mamy np. w przemianach wody na kuli ziem
skiej, i jego podkład materyalny, t. j. pewna 
specyalna struk tu ra  protoplazmy stanowi 
istotę nieśmiertelności pierwotniaków. D o
bór naturalny czuwa nad utrzymaniem tej 
struktury póty,póki jej rezultat, t . j .  nieśmier
telność osobnicza, leży w interesie gatunku. 
W obec nieograniczonej zmienności proto
plazmy można jednak przypuścić powstanie 
protoplazmy, któraby się bardziej nadawała 
do spełniania poszczególnych czynności, dą
żących do utrzym ania życia jednostki; nato- 
tom iast przez zmienione własności fizyc- 
cheiniczne naruszała całość tego cyklu o tyle, 
źe nie wracał dokładnie do punktu wyjścia, 
lecz po pewnej ilości obiegów ustawał, spro
wadzając przez to śmierć jednostki. Do tego 
właśnie celu zmierza wszelki podział pracy 
w istotach wielokomórkowych, wszelkie zróż

nicowanie komórek, które cechuje wieloko
mórkowce wobec pierwotniaków. Łatwo to 
zrozumiemy, gdy sobie uprzytomnimy, jaki 
wpływ na podział komórek muszą wywierać 
produkty ich zróżnicowania, jak  substancya 
kostna, my ozy na, elastyna, fibryna i t. d., 
a nadto, że czynność niektórych tak  zróżnico
wanych komórek, np. gruczołowatych, wprost 
warunkuje ich śmierć. T a  przemiana proto
plazmy nieśmiertelnej w śmiertelną odbywa 
się zwolna i stopniowo, w miarę, jak  ustaje 
dobór wytwarzający i utrzymujący nieśmier
telność protoplazmy, dobór, któryby u wielo • 
komórkowców przeciwdziałał dążności różni
cowania i rozwoju. Przemianę tę należy so
bie wyobrazić jako dokonaną drogą nierów
nego podziału, który z komórki w całości nie
śmiertelnej wydzielił jednę część nadal nie
śmiertelną, drugą zaś śmiertelną tak, jak  np. 
komórka kostna wydziela z siebie m artwą 
substancyą kostną. Ale obok tego doboru 
odjemnego, panmixii musiał tu  działać i do
bór dodatni, gdyż ten rozdział jednostki na 
część śmiertelną i nieśmiertelną z jednej stro
ny zapewniał tej ostatniej większy dowóz m a
teryi i energii, co oczywiście mogło tylko do
datnio wpływać na rozwój gatunku, z drugiej 
zaś strony dawał komórkom cielesnym więk
szą swobodę różnicowania się, gdyż ściśle 
określona struk tura fizyochemiczna, potrzeb
na do utrzymania nieśmiertelności, sta ła  się 
już dla nich zbyteczna.

Genialna ta  teorya, której zarysy tu  przed
stawiłem, a która śmiałością i bystrością 
przywodzi na myśl rekonstrukcye cuvierow- 
skie lub teoryą gastrei Haeckla, znalazła 
jak  tam te potwierdzenie faktyczne : ogniwa 
pośrednie tego łańcucha rozwojowego od nie
śmiertelnych pierwotniaków do śmiertelnych 
wielokomórkowców rzeczywiście istnieją. Sto
ją  one na pograniczu jedno i wielokomórkow
ców, a Weismann nazywa je  równokomór- 
kowcami (Homoplastidae) w przeciwieństwie 
do reszty wielokomórkowców różnokomórko 
wych (Heteroplasmidae); sąto gatunki Pan- 
dorina i Yolvox. Pierwsza przedstawia kulę, 
złożoną z równych komórek, k tóra po pew
nym czasie wzrostu rozpada się na pojedyń- 
cze komórki, dające przez podział początek 
nowym osobnikom; tu jeszcze jak  u pierwot
niaków brak zróżnicowania, tu  jak  tam ko
m órka cielesna jest zarazem komórką roz
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rodczą, więc i śmierć niemożliwa. Volvox 
również przedstawia kulę, złożoną z równych 
pierwotnie komórek; w miarę wzrostu jednak 
okazuje się, źe istnieją dwa rodzaje komó
rek : cielesne, doszedłszy do pewnej wielko
ści, same przestają rosnąć, natomiast zapo
mocą wypustek doprowadzają żywność ko
mórkom rozrodczym, które w yrastają do 
wielkich wymiarów, poczem kula się rozpa
da : komórki cielesne opatrzone nitką po kil
ku dniach obumierają, rozrodcze zaś przez 
podział wydaj ą nowe osobniki. Tu tedy po
raź pierwszy w drabinie rozwojowej spotyka
my się ze śmiercią : pierwsze zróżnicowanie 
agregatu komórkowego sprowadza wystą
pienie śmierci, związek, który nadal w roz
woju zwierząt zostaje utrwalony, jako dla te
go rozwoju najkorzystniejszy.

(Dok. nast.).

Filip Eisenberg.

Z  g e o g r a f i i  2:1 o ta .

(Dokończenie).

W  czasie obecnym jesteśmy znowu świad
kami złotej gorączki, której nie mogą uśmie
rzyć nawet 40-stopniowe mrozy koła biegu
nowego. Mówimy tu o złocie Kolumbii 
brytańskiej, nad rzeką Klondyke, prawym 
dopływem Yukonu. Już  w r. 1887 górnik 
Wiliams w towarzystwie młodego indyanina 
dostał się na przełęcz Chilkoot, położoną na 
spornem terytoryum, pomiędzy Kolumbią 
i Alaską. Zatrzym ani przez zamieć śnieżną 
przepędzili kilka dni na owej przełęczy. W il
liams zmarł, ale indyanin powrócił przyno
sząc listy, zawiadamiające o znalezieniu złota 
w strumieniu P orty  Mile Creek. W ciągu 
dziesiątka la t ilość górników, którzy zwie
dzali tę stronę była bardzo nieznaczna; bo- 
jaźń i niedowierzanie powstrzymywało licz
niejsze wyprawy.

Terytoryum Alaski przecina ze wschodu 
na zachód rzeka Yukon, jedna z najwięk
szych rzek, długość jej wynosi 444 mil, do
rzecze obejmuje przeszło 27 000 mil2, a ilość 
wody przewyższa o ‘/ 3 ilość wody w Misissi-

pi. Pomimo tego Yukon jest spławny tylko 
dla niewielkich statków a z powodu długiej 
zimy na krótko tylko dostępny. Źródła jego 
leżą na północ przełęczy Chilkoot, która od
dziela je  od fiordu Lynn, stanowiącego dal
szy ciąg cieśniny Chatham, pomiędzy lądem 
z jednej a wyspami Czyczagow i Baranów 
z drugiej strony. Yukon u źródeł nosi na
zwę Levis i o 200 km  staje się spławny. 
Z powodu surowego klimatu Yukon wolny 
jes t od lodów tylko od połowy czerwca do 
początku września, w tej porze brzegi Yuko
nu pokrywa cudowny kobierzec łąk  i kwia
tów, a gaje napełniają się śpiewem ptaków. 
Roskoszne te chwile zamącają jednak mirya- 
dy niezwykle złośliwych bąków, komarów 
i muszek. O ile to krótkie lato jes t powab- 
nem o tyle ciężką i surową długa zima.

W  r. 1896 dwaj górnicy, Henderson i Mac 
Cormak, posuwając się w górę rzeki Yukonu 
dosięgli prawego jej dopływu, rzeki Klondy
ke i nad jej brzegami znalazłszy złoto, otrzy
mali od rządu kanadyjskiego claim, t. j. p ra 
wo przepłókiwania złota na pewnej prze
strzeni, na której z miski przepłókiwanego 
błota otrzymywali na 15 fr. szlachetnego me
talu.

Urzędowe sprawozdanie, złożone przez p. 
Ogilvie rządowi kanadyjskiemu, brzmi bar
dzo zachęcająco. „Wilgotne placery Bonan
za Creek—mówi p. Ogilvie-~ zadziwiają swo
ją  wydajnością; wczoraj jeden z górn.ków 
otrzymał z miski ziemi na 71 fr. złota; za
pewne jestto  wyjątek, ale przeciętna waha 
się pomiędzy 25 i 35 fr. Tu warstwa złoto
dajnego błota posiada 5 stóp grubości i co 
najmniej 30 stóp szerokości, tak źe ten jeden 
klaim zawiera za 20 000 000 fr. złota. W ie- 
ści, otrzymane z Klondyke, wywołały tłum ną 
emigracyą z P orty  Mile Creek. Niemożna 
znaleźć robotnika, wszyscy przepłókują zło
to, a świeżo przybyli biedacy najm ują się po 
7 fr. 50 c. na godzinę. W Eldorado Creek 
trzej górnicy, pracujący na rozmaitych klai- 
mach, wydobyli w ciągu dnia za 10 2 0 , 1060 
i l 0 8 0 f r .  Zapewne sąto wyjątki, ale naj
niższy nawet zarobek wynosi 50 fr. dziennie. 
Przykłady szczęśliwych, którzy zarobili po 
700—800 i więcej tysięcy franków, są liczne”. 
Wszystko to wzbudziło prawdziwą gorączkę; 
armatorowie z New-Yorku i S. Francisko 
nie mogą nastarczyć statków.
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Do Klondyke prowadzą, dwie d ro g i: jedna 
w górę Yukonu—2 700 km  rzeką, reszta lą
dem, druga—od portu Juno, długa tylko 
lOOO&m, lecz bardzo uciążliwa. N ajtrudniej
szą do przebycia część stanowią góry Ska
liste, przez które prowadzi do 4000 ' wysoka 
przełęcz Chilkoot, dalej droga idzie przez 
szereg jezior do rzeki Lewis, źródłowego po
toku Yukonu. Droga ta  wymaga 3 miesięcy 
czasu. Niejedne już kości bieleją ponad nią. 
Obecnie przedsiębiorą budowę kolei, k tóra 
pójdzie od zatoki G-lenora, nad ujściem rzeki 
Stikin, przez nowoodkrytą przełęcz W hite 
Pass, dosięgnie jeziora Teslin, skąd wypływa 
Newberry, dopływ Lewisu. Po ukończeniu 
kolei i zaprowadzeniu parowców można bę
dzie dostać się do Klondyke od wybrzeża 
oceanu w 6 dni. A  tymczasem w ciągu dłu
giej 8 -miesięcznej zimy Klondyke jest od
cięte od świata. Pod samem kołem biegu- 
nowem powstało miasto Dawson city, liczące 
6 000 mieszkańców. Panuje tam obecnie 
głód, gdyż w jesieni już zapasy żywności by
ły bardzo szczupłe i mogły wystarczyć zaled- 
wo na cztery miesiące. Ju ż  w lecie ceny 
żywności były bardzo znaczne—funt słoniny 
10 fr., worek mąki 300 fr., jajko 3 fr. 75 c., 
mały kieliszek wódki lub szklanka piwa 
2 V2 fr. Z a  cenę 125 fr. tygodniowo w t. zw. 
pensyonacie otrzymuje się dziennie dwa razy 
posiłek, składający się niezmiennie ze słoni
ny, kartofli i fasoli; prawda że w dodatku 
można się przespać na słomie. Ponieważ 
kw arta wódki kosztuje 150 f r .—szynki za ra 
biają dziennie do 15 000 fr. Okolica dostar
cza trochę zwierzyny, a latem obfituje w ry
by, reszta musi być przywieziona. W  końcu 
stycznia rząd  Stanów Zjednoczonych zawarł 
umowę z przedsiębiorcami o dostarczenie 
w ciągu 2 miesięcy 150 000 kg żywności, ale 
rezultat dotąd nie je s t wiadomy. Inżynier 
francuski Varicle podaje projekt udania się 
do Dawson na balonie, sądzi, że zamiast ba
lastu  mógłby on zabrać 1 000 kg żywności 
i wyprawić kilka takich balonów.

Bezpieczeństwo publiczne pozostawia też 
wiele do życzenia—na ostatnich parowcach 
odpłynęło mnóstwo graczy, złodziei i ludzi 
bez czci i wiary. Opanowali oni miasta 
Skaguay i Dyen i rządzą jak  im się podoba, 1 
Stany Zjednoczone i rząd  K anady wysyłają 
tam  siłę zbrojną.

Oto odwrotna strona medalu. Z  czasem 
jednak zaprowadzą komunikacyą s ta lą  i za
panują prawidłowe stosunki—wszystkie zło
todajne krainy przechodziły te koleje.

Pojedyńcze klaimy posiadają szerokość 
doliny i ciągną się na 150 w wzdłuż. Żwiry, 
wypełniające dno, m ają pospolicie 4,5 w 
grubości, a warstwa złotodajna posiada 3 do 
3,5 m grubości. Złoto często tworzy samo
rodki, z których największy ważył 850 g\ 
wogóle tworzy ono cząstki dosyć grube. Nie
które bryłki zrośnięte są jeszcze ze złożem 
kwarcowem, co pozwala przypuszczać, że 
żyły, z których powstały pokłady osadowe, 
powinny znajdować się niedaleko. Utrzymu
ją  nawet, że znaleziono żyły złotonośnego 
kwarcu w samem podłożu (bed-rock), dotąd 
jednak otaczające wzgórza nie były zbadane, 
ponieważ gruba warstwa mchu utrudnia po
szukiwania.

Sposoby przepłókiwania przypominają me
tody, używane w Syberyi wschodniej. Ponie
waż ziemia tworzy tu do znacznej głębokości 
zmarzlinę, t. j. pozostaje przez cały rok za- 
m arzłą, górnicy biją sztolnie do samego pod
łoża, a następnie prowadzą galerye, których 
nawet nie potrzeba stemplować. Wydobyty 
piasek gromadzą u otworu sztolni. Z  nadej
ściem lata urządzają niewielkie szluzy (slui- 
ces), przemywają żwir i piasek i w ciągu 
kilku tygodni zbierają korzyści z całorocznej 
pracy. K lim at, chociaż bardzo surowy, mo
że być uważany za zdrowy. Pamiętajmy, że 
Dawson-city leży pod kołem biegunowem; 
podczas długiej zimowej nocy notowano tu 
—55° C. Podczas krótkiego lata, kiedy 
słońce prawie nie zachodzi, tem peratura 
w cieniu dosięga 35° C, na słońcu 45° C. 
Chmury moskitów i bąków są nadzwyczaj 
dokuczliwe. Podczas topnienia zimowych 
śniegów panuje wilgoć, a brak świeżego po
karm u roślinnego wywołuje szkorbut.

Siedem kolonij australijskich, jedna po 
drugiej, znajdowały złoto. Pierwsze wiado
mości o złocie podał w r. 1840 podróżnik 
Strzelecki, dopiero jednak w r. 1851 odkryte 
były wielkie złotodajne pola po drugiej stro 
nie gór Błękitnych. Do dziś dnia Victoria 
dostarcza ł/3 całej ilości, Queensland niewiele 
jej ustępuje, szczególnie dzięki bogatym ży
łom C harter Towers. Nowa W alia połud
niowa jest o połowę uboższa, dalej idą Nowa
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Zelandya, Tasmania i A ustralia południowa. 
Nakoniec A ustralia zachodnia, dostarczająca 
7 ,o całej produkcji; w ostatnich paru latach 
produkcya jej zaczęła upadać, kiedy świeżo 
odkryto pokłady tellurku złota, rudy napoty
kanej w Siedmiogrodzie, zapewne też rozwój 
tych kopalń prześcignie nawet stan po
przedni.

W  Australii, podobnie jak  w Kalifornii, 
wydobywać zaczynają złoto z głębi; na sta
rych złotonośnych polach Sandhurstu po- i 
wstały sztolnie przeszło 600 m  głębokie. ! 
Nord Old Chatam sięga 705 m. A ustralia j  

powróciłaby zapewne do najświetniejszych 
swych czasów, gdyby prędzej wprowadziła 
udoskonalone metody.

Afryka południowa przewyższa Australią 
i ustępuje tylko Stanom Zjednoczonym, w ro
ku 1896 produkcya dosięgła 240 mil. fr.
W  Transwaalu sam W itw atersrand dostar
czył w 1896 r. za 208 000000 fr. Nazwę | 
W itw atersrand, lub przez skrócenie poprostu 
Rand, nosi na 300 km  długi niewysoki łań 
cuch, ciągnący się z zachodu-północo-zachodu 
ku wschodowi-południo-wschodowi w Trans
waalu i przecięty 26 równoleżnikiem. Pod
stawę jego stanowi 1200  m  wzniesiona wyży
na. Stolica tej złotodajnej krainy, Johan- 
nesburg, leży na wysokości 1 700 m. Rand 
stanowi dział wodny pomiędzy Limpopo 
i Yaalem. Złoto zawarte jest w konglome
ratach, zwanych nougat, uwarstwionych po
między pokładami piaskowca i kwarcytu, 
piaski złotodajne stanowią rzadkość. Dla 
oddzielenia metalu potężne machiny kruszą 
konglomerat, od którego złoto oddziela się ) 
sposobami chemicznemi, dlatego to wydoby- | 
waniem złota zajmują się bogate towarzystwa j  

akcyjne -pojedyńczych poszukiwaczy prawie 
zupełnie niema.

W  Rossyi w r. 1895 otrzymano 43472 kg \ 
złota, z których 32 400 wypada na Syberyą, J  

reszta na Ural. W  statystyce produkcyi j  

Rossyi istnieją jednak znaczne sprzeczności. 
Liczby urzędowe podaje mennica petersbur
ska, ale odległość Syberyi sprawia, że złoto, 
zaliczone w mennicy do danego roku, pocho
dzi w znacznej części z roku minionego, pod j  
którym zaliczone jes t do statystyki w Sybe- i 
ryi. Dodać wypada, że kradzież i przepłóki- j  

wanie złota tajemne dosięga bardzo znacz- 1 
nych wymiarów, których obliczyć niepodobna, i

Nabywcami tego złota, t. zw. „tajeżnoj psze
nicy”, głównie są, chińczycy. Pod względem 
techniki przepłóki wanie złota w Rossyi stoi 
dosyć nisko i z tego powodu ogranicza się do 
najbogatszych pól, marnując niepowrotnie 
uboższe, które przy zastosowaniu bardziej 
wydoskonalonych sposobów zapewniłyby jesz
cze znaczne korzyści i wpłynęły na zwiększe
nie produkcyi; ukończenie kolei syberyjskiej 
niezawodnie przyczyni się do tego.

Zaliczając nawet całą produkcyą Uralu 
do produkcyi Azyi, widzimy, źe obecnie ta  
największa część świata zajmuje, z pomiędzy 
4-ch złotodajnych części, ostatnie miejsce, 
niezbyt jednak daleko pozostaje poza Afryką 

j  i Australią. Niewiele szczegółów posiadamy
0 produkcyi Chin. Bogate placery znajdują 
się nad rzeką Żółtą, prawym dopływem 
Amuru, dokąd udają się zbiegli z Syberyi 
przestępcy.

Istnieje też złoto u północnego stoku 
Kueń-Lunu i Astyn Tagu. Tu z powodu 
braku wody oddzielanie złota odbywa się za- 
pomocą wiania, podobnie jak  u nas oddziela
nie ziarna od plewy. O ilości jednak otrzy
mywanego tu  złota nie mamy pojęcia. Zdaje 
się, że podawane dla Azyi ilości należy po
większyć. W  Indyach ilość złota powoli 
wzrasta, szczególniej w Mysorze, gdzie w ro 
ku 1896 dosięgła 10000 kg.

W Ameryce południowej przodujące m iej
sce zajmuje Kolumbia, ze złotonośną wyżyną 
Bogota. Dalej idzie G ujana—najbogatsze 
pola leżą na granicy Gujany angielskiej
1 Wenezueli. Stały się one przedmiotem za
ciętego sporu pomiędzy sąsiedniemi państw a
mi. Na owe pola przeniosła się znaczna 
ilość poszukiwaczy złota z francuskiej G uja
ny. Zamieszki panujące w Brazylii nieko
rzystnie wpłynęły na ilość otrzymywanego 
złota. W  Minas Geraes otrzymują rocznie 
na 12 mil. fr., prócz tego złoto znajduje się 
w Mato Grosso. Chili dostarcza na 6 mil. fr., 
inne rzeczypospolite amerykańskie południo
we złota nie posiadają, lub tylko w drobnych 
ilościach.

Statystyka zarządu górniczego w W a
szyngtonie i takaż w Paryżu podają dla k ra 
jów europejskich: dla Niemiec za sumę 
11,4 mil. fr. i dla W ęgier za 10—11. Na- 
próżnobyśmy jednak szukali w owych k ra
jach tych okolic złotodajnych, kilkadziesiąt
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kilogramów w Austryi, przeważnie w Sied- I 
miogrodzie, do 100 kg w Niemczech, oto 
wszystko. Złoto, podawane w statystykach, 
pochodzi ze srebra sprowadzanego z A m ery
ki, udoskonalone procesy metalurgiczne po
zwalają oddzielić te drobne ilości złota, skąd 
powstaje dosyć pokaźna suma przeszło 
20 mil. fr., k tóra powinna być zapisana na 
dobro produkcyi Ameryki, a mianowicie 
krain, produkujących owo srebro.

N a zakończenie podajemy statystykę z ro 
ku 1895.

Ameryka :
Stany Zjednoczone . 2 4 1 ,5
M eksyk . . . . 30
Kanada . . . . 10
Ameryka środkowa . 2 ,5
Wenezuela 4,5
Kol umbi a . . . . 1 5
Gujana angielska 12
Gujana holenderska 3
Gujana francuska . 12
B razylia  . . . . 1 1 , 5
C h i l i ........................... 6
Inne państwa 2

Azya :
Rossya . . . . 1 50
C h in y ........................... 30
K o re a ........................... 5
Japonia . . . . 3
Indye angielskie. 25
Indye holenderskie . 3 ,5
Inne państwa 0,5

A ustralia ...........................
A fryka :

A fryka południowa . 240
Inne części . 7

Razem . . 1 0 4 5  mil.

Statystyka za rok 1896 wykazuje przyrost 
w Stanach Zjednoczonych do 270 milionów, 
a ogólną sumę na 1 125 mil. fr. W  r. 1897 
przybywają obszary Klondyke, które jeszcze 
bardziej zwiększą ogólną ilość złota.

W. Wr.

Mechanika w państwie roślinnem.
(Dokończenie).

'Nieco odmienne stanowisko pod względem 
stosunków mechanicznych zajm ują liście roś
liny. Jakkolwiek wystawione na działanie

sił zginających, jedynie w wyjątkowych ra 
zach s ta ra ją  się przeciw nim bronić. Obrona 
tak  znacznej powierzchni, jaką przedstawia 
blaszka liściowa, przy zastosowaniu znanej 
nam już kombinacyi wiązań wymagałaby 
zbyt wielkiego nakładu materyału. Daleko 
wygodniejszą okazała się nie walka, lecz 
ustępowanie przed siłą, która, potrącając 
elastyczną, nad wyraz ruchliwą na cienkim 
ogonku blaszkę liściową, u su w ają  tylko, nie 
sprowadzając najmniejszej szkody.

Poddając się napierającej sile wiatru, liść 
nie zabezpiecza się jeszcze w zupełności. 
I  bierne poddanie się ma swoje granice i czę
stokroć sprowadzać może skutki smutniejsze 
od walki. Liść też, miotany w swej chwiej- 
ności na wszystkie strony, mógłby się łatwo 
poszarpać i na kawałki rozlecieć, potrzebna 
mu jest przeto obrona, którą doskonale spra
wuje sieć rozgałęzionych w nim żyłek, czyli 

| wiązek naczyniowych, wzmocnionych przez 
odpowiednie komórki mechaniczne.

F ig . 6. Część blaszki liściowej porzeczki czer
wonej (Ribes rubra).

Każdy z nas wie z doświadczenia, źe przed
miot płaski najłatwiej rozerwać z brzegu. 
Do zabezpieczenia brzegu są też głównie 

| skierowane usiłowania liścia; zwykle bywa on 
| obramowany szeregiem komórek naskórka 

o bardziej zgrubiałych ściankach, a u liści 
powycinanych w ząbki, w których to miej
scach mogą najłatwiej uledz rozerwaniu, 
znajdujemy mocne rozgałęzienie wiązek na
czyniowych (żyłki), ułożone wpoprzek wrzy
nającego się w tkankę blaszki ząbka i niby 
tamujące drogę jego dalszemu posuwaniu 
się (fig. 6).

Oprócz działania wiatru liść narażony jes t 
na ciosy ze strony innych zjawisk, zachodzą
cych w atmosferze. Przedewszystkiem zwra
cają na siebie uwagę dwa zjawiska, docho
dzące częstokroć znacznej siły—deszcz i grad. 
Co dotyczy pierwszego, wydana została przed
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kilku miesiącami rozprawa prof. Wiesnera '). 
Ponieważ zawiera ona nowe poglądy na tę 
sprawę oraz wiele cennych spostrzeżeń wogó
le,—czego można się było zresztą spodziewać 
po znanym badaczu w dziedzinie fizyologii 
roślinnej,—przeto pozwolimy sobie nieco dłu
żej się nad nią zatrzymać.

Rzecz oczywista, że zjawisko tak  zwykłe, 
jak  deszcz, musi mieć swe odbicie w organi- 
zacyi okrywającej ziemię szaty roślinnej. 
Jes tto  zjawisko zbyt powszednie i może też 
dlatego przez długi czas uchodziło badaw
czego oka nauki. O ile zaś zwracano kiedy 
na tę jego stronę uwagę, uwzględniano w ta 
kich razach zwykle krainy zwrotnikowe, gdzie 
deszcze występują w wyjątkowo wspaniałej 
i imponującej postaci. Oto jak opisuje to 
zjawisko w jednej ze swych rozpraw E. S tahl: 
„Prawie codzień (na Jawie) padają wówczas, 
(t. j. podczas dżdżystej pory roku) deszcze,
0 których niepodobna, pomimo wszelkich opi
sów, wyrobić sobie należytego pojęcia, jeż. li 
się nie słyszało samemu bębnienia kropel, 
spadających na kopuły drzew zwrotnikowych
1 nie widziało spustoszeń, jakie czynią te 
ulewy, często do chmur spadających podob
ne. Tysiące kwiatów, młode i stare liście, 
nawet całe gałęzie zaściełają ziemię po ulew
nym deszczu. Rzecz oczywista, że osobliwie 
liście młode narażone są pod zwrotnikami na 
niebezpieństwa w znacznie większym stopniu, 
niż u naszych roślin. Spadające z siłą krop
le wody dziurawią je  i odrywają—i los taki 
spotyka wszystkie listki, które nie posiadają 
dostatecznej obrony mechanicznej lub też nie 
są zabezpieczone od spadających strumieni 
wody odpowiedniem położeniem pędów”.

W ten sposób opisywano ulewy zwrotniko
we i na zasadzie wrażenia podmiotowego, 
które musi być istotnie potęźnem, przypisy
wano im znaczny wpływ niszczący na rośliny. 
N ikt jednak nie uważał za potrzebne zbadać 
rzecz tę w sposób bardziej ścisły i naukowy, 
nikt nie zwrócił uwagi na to, jaką jest w isto
cie moc spadających potoków deszczu i czy 
jest dostateczną do wywołania przypisywa
nych jej skutków.

')  J .  W iesner : Untersucliungen iiber die me- 
chanische W irkung des Regens auf die Pflanze. 
E x tra it des Annales du Jardin  Botaniqne de Bui- 
tenzorg. Vol. X IV .

Właśnie ostatniemu zagadnieniu prof. 
W iesner poświęcił wiele pracy. Największe 
krople wody, jakie udało mu się otrzymać, 
ważyły 0,2(5 <7; że zaś krople deszczu nigdy nie 
sięgają nawet takiej wielkości, widać z tego,- 
że kropla wody, ważąca 0,26 g, rozrywa się 
w powietrzu już spadając z wysokości 5 m. 
Istotnie, obserwacye bezpośrednie wykazały, 
że krople deszczowe w Buitenzorgu (na J a 
wie) dochodziły największej wagi 0,16 g, 
zwykły zaś ich ciężar wynosił 0,06 — 0,08^. 
Co do szybkości spadających kropel, Wiesner 
wykazał, że wzrasta ona wraz ze zbliżaniem 
się ku ziemi w bardzo nieznacznym stopniu, 
tak  że można w tym względzie przyjąć wiel
kość przeciętną 7 m  na sekundę. Dane po
wyższe dają możność oznaczenia siły żywej 
uderzenia kropli deszczowej : równa się ona 
wielkości nader nieznacznej, wynoszącej za
ledwie 0,0004 kilogramometra. Aby otrzy
mać obraz możliwie kompletny, należy też 
zwrócić uwagę na częstość uderzeń kropel. 
Przykład najbardziej gęstego deszczu przed
stawiają te przypadki, kiedy udało się nali
czyć w przeciągu jednej sekundy 6 wielkich 
kropel na powierzchni 110 cm2; zwykła zaś 
ilość wynosi zaledwie 2—3 uderzenia.

Z liczb powyższych możemy wywniosko
wać, że moc deszczu w rzeczywistości jest 
bardzo nieznaczna i że bądźcobądź nie moż
na jej wyłącznie przypisywać spustoszeń, j a 
kich obraz przedstawia roślinność po każdym 
deszczu ulewnym. D la uplastycznienia już 
nie energii pojedyńczych kropel, lecz ogólne
go ciśnienia strumieni deszczowych, Wiesner 
stosował odpowiednio przyrządzoną wagę, 
jakiej używamy do ważenia listów. Składa 
się ona z poziomej platformy, równoważonej 
przez stały ciężarek, przytwierdzony na dru
gim końcu dźwigni; przy opuszczaniu się 
platformy pod działaniem położonego na niej 
ciężaru, ramię przeciwległe opisuje łuk, 
przesuwając się obok umieszczonej tuż skali, 
na której się odczytuje wielkość umieszczo
nego na wadze ciężaru.

W aga, k tórą stosowano do oznaczania ciś
nienia deszczu, zrobioną była z glinu, a plat
forma zatrzymywała na swej powierzchni 
możliwie m ałą ilość wody, aby jej opuszcza
nie się było jedynie wynikiem ciśnienia, nie 
zaś ciężaru znajdującej się na jej powierzchni 
wody deszczowej. Ruch platformy dawał
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się już spostrzegać przy nieznacznej wadze 
0,5 g , a jej powierzchnia wynosiła 245 cm2. 
Otóż, deszcz słabszy zwykle nie wywoływał 
najmniejszego poruszenia wagi, a  najsilniejszy 
deszcz, jaki W iesner obserwował na Jawie, 
wywierał ciśnienie — 9,5 g. Zaznaczyć na
leży, źe tę sam ą wagę wprawiał w ruch naj
słabszy nawet wiatr.

Czyż więc istotnie tak  słabem jest^mecha- 
niczne działanie potoków deszczu, którego 
przeraźliwe bębnienie na dachu blaszanym 
lub szybach okien aż grozą nas nieraz przej
muje? Kiedy obserwacya przedmiotowa k a
że nam upatrywać w tem zjawisku s trasz
ną siłę niszczącą, obserwacye inne, poparte 
ściślejszem doświadcznniem, wykazują, że 
ciśnienie tej „potęgi” w ynosi... 9,5 g na 
245 cm2l Czyż „potęga” taka je s t w stanie 
łamać gałęzie, nawet strącać i kaleczyć 
liście?

Jedyne wyjście daje nam droga doświad
czalna. K ażde zjawisko przyrody przedsta 
wia kombinacyą wielu sił i potęg, których 
wpływy wzajemnie się zacierają, okazując je 
dynie rezultat ogólnej wypadkowej. D o
świadczenie daje nam możność rozbicia, roz
członkowania każdego zjawiska czy to na 
pojedyncze momenty, czy też części składo
we, oraz zbadania wpływu każdej zosobna

Tak też i w danym przypadku : z jednej 
strony, drogą sztucznego deszczu możemy 
zbadać jego działanie w odosobnieniu od to
warzyszących mu zwykle w przyrodzie innych 
zjawisk, z drugiej zaś—poznać wpływ me
chanicznego ciśnienia, odpowiadającego wy
sokości ciśnienia strumieni deszczu, a spro
wadzonego na roślinę w zupełnie inny sposób.

Mechanicznej odporności liści autor pró
bował zapomocą metody niezbyt wprawdzie 
ścisłej, lecz nader wygodnej ze względów 
technicznych O ile względnie dokładną 
i często stosowaną m iarą przestrzeni jes t 
krok człowieka, możemy też przy odpowied
niej wprawie dojść do tego, że siła uderzenia 
prztyka, jakie wymierzamy zapomocą pew
nego złożenia wielkiego i środkowego palca 
prawej ręki, stanie się wielkością mniej- 
więcej stałą . Prof. W iesner wypróbował 
tę  metodę na wyżej opisanej wadze alumi
niowej i wkrótce mógł wywierać zapomocą 
takiego prztyka stałe ciśnienie 53—56 g.

Jakkolwiek siła tego uderzenia znacznie

przewyższa moc deszczu, jednakże uszkodzić 
lub strącać liście udawało się w ten sposób 
bardzo rzadko. Oprócz sposobu powyższe
go, autor stosował też inny, opuszczając 
na liście (i p łatki koron kwiatowych) oło
wiane kuleczki rozmaitej wagi- W  ten spo
sób, nie sprawiając najmniejszej szkody na
rządom roślinnym, dochodził do siły uderze
nia, przewyższającej 200 razy moc uderzenia 
kropel deszczowych, aby zaś uszkodzić liść 
pospolicie hodowanej w mieszkaniach rośli
ny—Ficus elastica, trzeba było zastosować 
działanie mechaniczne o żywej sile 1200  r a 
zy większej od najsilniejszego deszczu.

Ciekąwem jest następujące doświadczenie : 
przy opuszczaniu kuleczki ołowianej, ważącej 
5 g , z wysokości 20 cm (siła żywa 40 razy 
większa od uderzeń deszczu) na delikatne 
płatki kwiatowe Im patiens noli-tangere nie 
sprowadza się najmniejszego ich uszkodze
nia; jeżeli zaś rozłożymy takiź płatek na sto
le lub innej podporze i delikatnie (nie spusz
czając z wysokości) położymy nań ołowianą 
gałeczkę o 1 g wagi, dostrzeżemy wówczas 
uszkodzenie tkanki, spowodowane tak  nie- 
znacznem ciśnieniem leżącego ciężarku : bło
ny komórek będą zmiażdżone i ich zawar
tość wyleje się nazewnątrz, sprowadzając 
ciemną plamkę na powierzchni płatka, wy
glądającą pod światło jak  punkcik jaśniej- 
szy. #

Doświadczenie powyższe uczy nas, w ja 
kich warunkach winniśmy szukać mechanicz
nego działania deszczu. Lubo jego uderze
nie jest bardzo słabe, jednakże niektóre liś
cie, szczególniej w młodości, oraz liczne p ła t
ki kwiatowe są tak  delikatne, że mogłyby 
podlegać uszkodzeniu, a zabezpiecza je  tylko 
ta  okoliczność, że, swobodnie rozpostarte 
w powietrzu, mogą szybko usuwać się pod 
naciskiem. Lecz u niektórych roślin liście 
są rozpostarte tuż nad ziemią, a nawet przy
tulone do niej, jak  np. u babki (Plantago), 
brodawnika (Taraxacum officinale) i w. in. 
U tych roślin Wiesner istotnie obserwował 
po mocniejszym deszczu uszkodzenie na dol
nej powierzchni liści, powstałe wskutek tego,

| że narządy te zostały przyparte deszczem 
j  do piaszczystego gruntu, którego ziarnka 
j zdołały się w ich tkance odcisnąć. Uszko- 
| dzenia tego rodzaju, przedstawiające omal 
i  nie jedyny przykład mechanicznego oddzia
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ływania deszczu na rośliny, są jednak zbyt 
drobne i zbyt mało szkodliwe, aby wywołać 
przystosowanie przeciwdziałające lub wpły
nąć na zmianę takiego ugrupowania liści, 
skądinąd bardzo pożytecznego dla organi
zacji roślinnej.

Pomimo wszystkiego, wniosek ten, tak 
ścisły i pewny, zadowolić nas jednak nie 
może. W rażenia osobiste, jakie odbieramy 
wobec zjawisk natury, zostawiają w umyśle 
naszym ślad niezatarty i dopominają się 
o uprawnienie ich istnienia na drodze ba
dań naukowych. K tóż z nas nie widział 
tych straszliwych ulew, co, zdaje się, mają 
nowy potop na ziemię sprowadzić, komu się 
nie wryły w pamięć, kto nie wie o ich niwe
luj ącem działaniu w naturze?

W rażenia te nie pozwalają nam się pozbyć 
przekonania o również niszczącem działaniu 
deszczów ulewnych na roślinność i pchają 
umysł na dalszą drogę badań, do dalszego 
zgłębiania sprawy. Musimy się zgodzić na 
to, że wpływ bezpośredni, mechaniczny desz
czu na rośliny jes t nieznaczny; nie wyklucza 
to jednak potężnego wpływu całego szeregu 
innych czynników, również właściwych z ja
wisku natury, które nazywamy deszczem.

Prof. W iesner, próbując wytrzymałości 
liści zapomocą swej praktycznej metody, 
zauważył, że daleko łatwiej dawały się 
uszkodzić liście roślin, poprzednio wystawio
nych na deszcz. Taki sam skutek można 
osiągnąć zapomocą uprzedniego moczenia 
rośliny w wodzie przez określony przeciąg 
czasu. Aby zabezpieczyć się od wpływu 
wszelkich czynników postronnych, a nawet 
indywidualnych właściwości próbowanych 
liści, rozcinano liść na dwie połowy, z któ
rych jednę moczono przez czas jakiś w wo
dzie; próby następne wykazały, że połowa 
niemoczona była znacznie wytrzymalszą 
i odporniejszą na uderzenie, aniżeli moczona; 
tkankę ostatniej można było uszkodzić bar
dzo łatwo.

W  ten sposób, nawet odrzuciwszy wszel
kie znaczenie mechaniczne deszczu, możemy 
stwierdzić jego wpływ szkodliwy na rośliny. 
Zjawisko to usiłują tłumaczyć tem, źe pod 
działaniem wody zbytnio wzrasta turgor 
w tkankach roślinnych, powodując rozluź
nienie komórek, szczególniej zaś przyśpie
szając działanie tej warstewki tkanki, która

tworzy się u podstawy liścia, sprowadzając 
organiczne oddzielanie się jego od gałązki 
w jesieni. Woda ma tedy osłabiać więzy, 
łączące liść z pozostałym organizmem i wów
czas najsłabsze uderzenie (ruch powietrza, 
a nawet silny deszcz lub własny ciężar na- 
siąkłego wodą liścia) może go strącić z roś
liny. Należy też zauważyć, że wśród opad
łych po deszczu liści znaczną część stanowią 
zaczynające żółknąć i poprzednio już uszko
dzone przez owady lub inne zwierzęta.

Nie wszystkie rośliny zachowują się pod 
[ tym względem jednakowo : jedne są mniej, 
j  inne bardziej wrażliwe na działanie wody. 
j Pierwsze są to t. zw. „ombrofile”, drugie 
j noszą nazwę „ombrofobów”. Ombrofile po

siadają zwykle pewne właściwości, nadające 
im większą odporność na działanie wody; 
do takich należy np. warstwa nieprzemakal
nej kutykuli lub wosku na powierzchni liści, 
albo też odpowiednia wrażliwość, jak  np. 
u mimozy, której listki, składając się pod
czas deszczu górnemi powierzchniami, przy- 

| bierają takie położenie, że jedynie ich kanty 
wystawionemi są na działanie spadającej 
wody. Do środków zapobiegających należy 
też zawartość wewnątrz tkanek pewnych 
substancyj o właściwościach antyseptycz- 

| n y ch : olejków eterycznych, taniny i t. p.
Tak np. liście drzewa goździkowego trzy
mać można w wodzie całe tygodnie, a nawet 

J  miesiące. Do wybitnie wrażliwych na dzia- 
j łanie wody należą pozbawione wszelkiej obro- 

j  ny liście ziemniaka, pokrzywy, kapusty, aka- 
! cyi (Robinia pseudoacacia), brzozy i w. in.

Deszczowi towarzyszy zwykle słabszy lub 
silniejszy ri.ch powietrza, którego działanie 
staje się wielokrotnie spotęgowanem wśród 
osłabionej działaniem wody deszczowej roś
linności. Tylko w ten sposób należy tłum a
czyć udział wiatru, nie zaś, jak  ci badacze, 
którzy, przypisując główne znaczenie desz
czowi, przypuszczali, że wiatr wpływa tu je 
dynie na zwiększenie szybkości spadających 
kropel wody. Znany fakt pokładania się 
zboża po deszczach też zależy nie od ich me
chanicznego działania, lecz od tego, że wiot
kie źdźbła z trudnością mogą utrzymywać 
nasiąknięte wodą kłosy i łatwiej ulegają sile 
wiatru.

Widzimy tedy, że w sprawie stosunków 
mechanicznych bezpośrednio deszcz wywiera
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wpływ nader nieznaczny. Co zaś dotyczy 
gradu, jego działanie mechaniczne zdaje się 
nie ulegać wątpliwości. Prof. K ny zwraca 
uwagę na ten szczegół, że na górnej po
wierzchni liści bardzo wielu roślin, np. wiązu 
(Ulmus camp.), kasztana (Aesculus hippoca- 
stanum), daje się zauważyć sieć zagłębień, 
odpowiadających rozgałęzieniom żyłek, kiedy 
znajdujące się między niemi przestrzenie 
miękiszu przedstawiają miejsca wypukłe; 
ostatnie m ają mieć znaczenie pancerzy ela
stycznych, wystawionych na pociski gradu : 
każde uderzenie udziela się komórkom są
siednim, zbiegając z szybkością ku twardym 
żyłkom, stanowiącym podstawę tych sklepień 
elastycznych.

N a korzyść powyższego przypuszczenia 
zdaje się, że przemawia fakt, że wypukłości 
miękiszu brak u roślin o listkach drobnych, 
z łatwością ustępujących pod uderzeniem 
ziarna gradu; niema ich też u liści, podzielo
nych na drobne listeczki, następnie —u ros
nących pod wodą i w końcu u takich, co jak  
Ficus elastica, bluszcz, hodowana u nas 
w mieszkaniach H oya carnosa, odziane 
w mocny naskórek, mogą nie obawiać się 
uderzeń gradu.

Skądinąd możnaby jednak  sądzić, że grad 
jest może zjawiskiem stosunkowo zbyt rząd
kiem, aby wywoływał pewne przystosowania 
w budowie roślin. Właściwość, wykazana 
przez Kny, może być nawet pożyteczną dla 
rośliny w sprawie bronienia się od gradu, 
jednakże wnioskować stąd  jeszcze nie moż
na, że stanowi ona przystosowanie, powstałe 
pod wpłjwem tego zjawiskn natury; szczegół 
ten w budowie liścia może mieć znaczenie 
dla innych czynności organizmu i może być 
wynikiem przystosowania do innyih wpły
wów, częściej i stałej działających od gradu. 
W  każdym razie sprawy tej nie można uwa
żać za rozstrzygniętą, a wyjaśnić ją  będą 
mogły dopiero liczne doświadczenia i obser- 
wacye porównawcze, czynione w wielu miej
scach kuli ziemskiej—od takich, gdzie grad 
jest zjawiskiem prawie zupełnie nieznanem, 
do tych, gdzie zdarza się najczęściej. Tego 
rodzaju obserwacye, zebrane w wielkiej ilo
ści, mogłyby dać wiele cennych, poniekąd 
nawet rozstrzygających wskazówek.

Tak się tedy przedstawia w świetle badań 
i poszukiwań dotychczasowych sprawa wpły
wów mechanicznych w państwie roślinnem. 
Z  powyższego mogliśmy się przekonać, że 
w większości przypadków zasady fizyczne, 
według których powstają przystosowania 
organizmów roślinnych, są tu  tak ściśle i nie
wątpliwie ustanowione, jak  w żadnej prawie 
innej czynności fizyologicznej. Widzieliśmy 
następnie, że zasady te są powszechne dla 
całego świata roślinnego, bez względu na 
stopień pokrewieństwa gatunków, we wszyst
kich tkankach i narządach, bez względu na 
ich pochodzenie embryologiczne. Nadto, 
znajdują one zastosowanie nietylko w ukła
dzie tkanek jednego organizmu, lecz i wów
czas, kiedy różne organizmy połączone są 
w ścisłą całość węzłami współżycia; tak np. 
na przekroju poprzecznym porostu, rosną
cego swem rozgałęzionem ciałem ku górze, 
jak  np. Cladonia rangiferina, dostrzedz 
łatwo różnicowanie nici grzyba, których war
stwa zewnętrzna, stanowiąca niby korę, od
znacza się grubszemi ściankami komórko- 
wemi od warstwy wewnętrznej. U porostu 
Usnea barbata, zwieszającego się z gałęzi 
drzew w postaci długich kosmatych sznurów 
i narażonego wskutek tego na działanie siły 
wyciągającej, znajdujemy nadto grupę nici 
mechanicznych w postaci jego osi środkowej.

Przykład porostów daje nam jeszcze lep
sze świadectwo tego, jak  plastyczną jest or- 
ganizacya roślinna i jak  potężnym wpływ 
warunków zewnętrznych, które potrafią zaw
sze odcisnąć swe piętno swoiste, co utrw ala
jąc  się w biegu niezliczonych pokoleń, 
niedopoznania zmienia postaci pierwotne. 
Właściwości, najbardziej wygodne dla rośli
ny ze względów mechanicznych, utrwalają 
się na drodze doboru naturalnego, przecho
dząc dziedzicznie od jednych pokoleń do dru
gich. Nabyte, w ten sposób przez roślinę, 
stanowią odznakę nadzwyczaj trwałą, zacho
wując się i awet po usunięciu tych warun
ków, które pierwotnie udzieliły roślinie bodź
ca do ich utrwalania.

Wielce ciekąwem jest pytanie, czy podob
ne przystosowania mechaniczne mogą też 
powstawać na innej drodze,—nie zapomocą 
doboru naturalnego, lecz pod bezpośredniem 
działaniem sił mechanicznych. Doświadcze
nia odpowiednie czyniono z młodemi drzew
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kami jabłoni, mającemi 6—7 stóp wysokości: 
do połowy wysokości przywiązywano je  do 
drążków, tak że swobodnie poruszać się 
z wiatrem mogły jedynie ich części górne. 
Po upływie roku stwierdzono w połowie gór
nej drzewek znacznie grubszą warstwę świe
żego drewna, niż w zabezpieczonej od wpły
wu wiatru połowie dolnej; stosunkowo w słab
szym stopniu rozwiniętem było też drewno 
w tkance korzeni, które, wskutek przytwier
dzenia łodyg, były mniej narażone na szar
piące działanie wiatrów. Jedno z drzewek 
przymocowano w ten sposób, źe swobodnie 
poruszać się mogło w jednej tylko płaszczyź
n ie—z północy na południe i odwrotnie; po 
roku przekrój łodygi wykazywał w tym kie
runku dłuższą średnicę, w stosunku 13 :11 
do średnicy w innych kierunkach. Rozsze
rzenie to łodyga zawdzięczała znaczniejsze
mu rozwojowi w tej płaszczyznie tkanek 
mechanicznych—drewna i łyka.

Widzimy tedy, że wpływy mechaniczne 
do pewnego stopnia wywołują też bezpo
średnio zmiany w budowie roślin. Lecz te 
zmiany, bezpośrednio zależne od warunków 
zewnętrznych, nigdy w swej trwałości oraz 
znaczeniu biologicznem nie dorównają przy
stosowaniom, powstałym na powolnej drodze 
doboru naturalnego.

Edward Strum pf.

SPR A W O Z D A N IE .

C h em ia a n a lity c z n a  d la  a p te k a rz y , przez d-ra 
Henryka Beckurts, prof. politechniki w Brunświ- 
ku; w przekładzie Maryana Stępowskiego. W ar
szawa, 18 9 8 .

Towarzystwo farmaceutyczne warszawskie do
brze przysłużyło się naszej literaturze specyalnej, 
wydając w 25-tą rocznicę swego założenia książ
kę, która prawdziwą może przynieść korzyść 
wszystkim zajm ującym  się chemicznemi bada
niami analitycznemi. Książka, o której mówimy, 
ma cele czysto praktyczne, od posługujących się 
zaś nią wymaga znajomości najważniejszych cech 
chemicznych pierwiastków i związków mineral
nych i organicznych. Kto przez rok jeden po
ważnie zajmował się nauką chemii, może śmiało 
przystąpić do studyów nad analizą według tej 
metody, ja k ą  obrał prof. Beckurts w swojem

dziele. Wątpić należy, czy nauka ta obywaćby 
się mogła zgoła bez pomocy i wskazówek nau
czyciela, lecz to pewna, że tylko szczegóły samej 
techniki laboratoryjnej wymagałyby tu i owdzie 
bliższego wyjaśnienia. Na niewielu pierwszych 
stronicach swego dzieła autor wykłada o zada
niach, meto lach chemii rozbiorowej oraz uczy 
najogólniej o czynnościach oraz przyrządach naj
pospoliciej używanych. W dziesięciu rozdziałach 
następnie daje dość pełny obraz zarówno meto
dyki rozbiorów chemicznych, ja k  i na wielu p rzy
kładach dobrze obrauych stara się nabyte przez 
ucznia wiadomości spożytkować ku celom p rak
tycznym. Naprzód więc mamy w naturalnym 
porządku podane odczyny ciał nieorganicznych 
(zasad i kwasów), oraz najważniejszych związ
ków organicznych (kwasy, zasady, alkaloidy, fe
nole, dalej t. zw. przez autora „ciała bierne” , 
wśród których umieszczono : acetanilid, alkohol, 
chloroform, fenacetynę, glicerynę, sacharynę, sa
lol, sulfonal, wodan chloralu, wreszcie grupę 
wodanów węgla). Uwzględnione tu grupy związ
ków organicznych przedewszystkiem zwracają się 

J  ku potrzebom aptekarzy, ponieważ jednak autor 
} potrafi zachować właściwą miarę w dobieraniu 
J  przykładów najważniejszych i najbardziej pou

czających, może przeto s ‘ anowczo być pewnym, 
że ja k  ten rozdział, tak wogóle i cala jego książ
ka doskonale odpowiada wymaganiom każdego 
początkującego w studyach chemii analitycznej 
bez względu na to, czy to będzie przyszły apte
karz, chemik czy lekarz. Zkolei w rozdziale III  
podany je st bieg systematyczny analizy jakościo - 
wej nieorganicznej Rozdział IV poświęcono
analizie ilościowej. Tutaj po części ogólnej, 
która zapoznaje ucznia z techniką przyrządzenia 
badanej substancji, ważeniem je j i rozpuszcza 
ni<-m, z odparowywaniem roztworów, strącaniem 
osadów, oznaczaniem wagi i obliczaniem analiz, 
następuje część szczegółowa, w k ‘órej na szeregu 
prostych stosunkowo przykładów (np. siarczan 
miedzi, chlorek sodu, srebro, nikiel, węglan wap
nia, fosforan sodu, azotan potasu, dolomit i w. in.) 
wskazano praktykę rozbioru ilościowego. Roz
dział V-ty zawiera treściwy acz pełny opis me
tod analizy miarowej. Każda z metod głównych 
(jodometrya, oksydymetrya, alkalim etrya i acy- 
dymetrya oraz analiza przez osadzanie) poparła 
je s t  wieloma przykładami, zaczerpniętemi z za
kresu najważniejszych, najpospolitszych potrzeb 
chemika. Pozostałe rozdziały wprowadzają p ra
cującego bezpośrednio w sferę życia praktyczne
go. Rozdział IV traktuje analizę sądowo-che- 
miczną, a trucizny uwzględniono tu najpospolit
sze, rozmieszczając je  w grupach naturalnych 
według tych ich własności chemicznych, które 
przedewszystkiem chemik-analityk mieć musi na 
uwadze. Rozdział VII poświęcono najważniej
szym badaniom klmiczno-chemicznym (mocz, ka
mienie moczowe, kamienie żółciowe), rozdział 
VIII-m y badaniu i ocenie najrozmaitszych prze
tworów i środków lekarskich, rozdział IX  bada
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niu pokarmów, używek, artykułów potrzeby co
dziennej (mleko, masło, ser, kakao i czekolada, 
kawa, herbata, miód, wino, piwo) tudzież po
wietrza i wody. W rozdziale X  mamy opisane 
główne przyrządy, stosowane w praktyce anali
tycznej, wreszcie rozdział X I  zawiera tablice, 
potrzebne chemikowi przy pracy rozbiorowej. 
Niepotrzeba chyba dodawać, że druga część 
książki, poświęcona zadaniom praktycznym, nie 
wyczerpuje przedmiotu i że w praktyce anali
tycznej aptekarz czy chemik będą zmuszeni wie
lokrotnie udawać się po pomoc do podręczników 
i dzieł specyalnych. Ale bo też autor nie za
m ierzał w tej jednej książce na 465 stronicach 
zmieścić całego materyału teoretycznego i prak
tycznego chemii analitycznej. Cel natomiast na
uczenia analizy chemicznej prof. Beckurts osięga, 
zdaniem naszem, znakomicie; widać, że podręcz
nik powstał nie przy biurku, ale w pracowni i że 
wyrósł z długiego doświadczenia, zaczerpniętego 
przy kierowaniu w pracowni uczniów. Pomimo 
tych czysto pedagogicznych względów, jak ie  
autor prawdopodobnie miał przedewszystkiem 
na uwadze, ostatnie rozdziały jego książki nie
wątpliwie przydać się mogą doskonale także 
skończonym ju ż  chemikom i aptekarzom, pomi
mo, że są w pewnych punktach zbyt szczupłe. 
Drzeworyty i tablice barwne (widma) dobrze od
bite dostrajają się harmonijnie do całości książki 
bardzo starannie wydanej. Przekład dzieła wogó
le nie wykazuje usterek, a  słownictwo konsekwen
tnie i bardzo dbale je st przestrzegane.

M. FI.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Z  chem ii w ę g lik ó w . Posługując się p ie
cem elektrycznym, otrzymano ju ż  wiele związ
ków krystalicznych węgla z metalami przez od- 
tlenianie węglem tlenków i węglanów; nie po
wiodło s ę wszakże dotąd przyrządzić węglików 
metalów alkalicznych. Wprawdzie przed wielu 
ju ż  laty Bertbelot dowiódł istnienia związków 
CaH ^ a  i C2N a2 , otrzymanych przez ogrzewanie 
sodu w acetylenie, a również udało mu się otrzy
mać węglik potasu; nie pojmowano wszakże przy
czyny, dla której węglików tych otrzymać nie 
można według ogólnej metody. Otóż obecnie p. ■ 
H. Moissan dokładniej zbadał reakcye węglanów 
alkalicznych z węglem w piecu elektrycznym, 
oraz działanie metalów alkałij na acetylen i do
szedł do rezultatów następujących. Działając 
gazem acetylenowym lub ciekłym acetylenem na 
sód lub pofas w temperaturze zwykłej, otrzymu
je  się produkty pośrednie sodoacetylen i potaso- 
acetylen, CsHNa i C2H K , w stanie czystym. |

[ Ogrzewając te związki, sprowadzamy ich roz
kład, przyczem wydziela się acetylen a pozostaje 
w stanie stałym węglik C2Na2 i C2K 2 . Przy 
jeszcze silniejszem ogrzewaniu węgliki te rozpa
dają się na metal i węgiel. To samo zachodzi 
z węglikami metalów ziem alkalicznych, lecz 
w wyższych temperaturach; również widzimy to 
w węgliku magnezu. Trwałość węglików w wy
sokich temperaturach wzmaga się w miarę ja k  od 
metalów alkalicznych przechodzimy do metalów 
ziem. W łatwym rozpadzie węglików w wyso
kich temperaturach szukać należy przyczyny, dla 
której węgliki potasu, sodu i magnezu nie mogą 
się wytworzyć w piecu elektrycznym.

(Compt. rend.).

A. L.

—  O b ra zy  na s ia tk ó w c e . Stara kwestyą, 
w jak i sposób widzimy należycie przedmioty ze
wnętrzne, chociaż obrazy ich na siatkówce oba są 
odwrócone, dotąd jeszcze rozmaicie je s t  tłuma
czoną, a to skłoniło p. Jerzego Strotton do pod
dania się osobliwemu doświadczeniu, które opisał 
w „N aturę” . W ciągu ośmiu dni nosił na twa
rzy maskę, opatrzoną w soczewki, które odwra
cały pole widzenia i rzucały je  na siatkówkę 
w położeniu nieodwróconem, wręcz przeciwnie 
zatem, aniżeli to ma miejsce przy widzeniu nor- 
malnem. Sprawiało mu to z początku zakłóce
nie, bardzo rychło wszakże nauczył się widzieć 
należycie przedmioty świata otaczającego. Gdy 
po ukończeniu doświadczeń tych przyrząd swój 
złożył, widział znów wszystko przez pewien czas 
w odwróceniu, szczyty przedmiotów u dołu, 
a spody ich w górze. Z tego wnosi, że należyte 
widzenie je s t  sprawą psychologiczną— przez 
wprawę nawykamy do zdawania sobie dokładnie 
sprawy z obrazów odwróconych, na siatkówkę 
rzucanych. Tak zresztą objaw ten zwykle tłu
maczymy.

T. R .

ROZMAITOŚCI.

—  Maniok. Mączka pożywna, znajdująca się 
w handlu pod nazwą tapioki, wyrabia się, wedle 
ogłoszeń kupieckich, z rośliny zwanej manio
kiem. Jestto roślina trwała z rodziny ostromle- 
czowatych (Euphorbiaceae); podziemna je j łody
ga je s t  jadalną, jakkolw iek zawiera w sobie 
składniki trujące, które wszakże przez użyci6 
pewnych środków mogą być z niej wydalone.

Je st  kilka odmian manioku, które dają się od
nieść do dwu różnych grup : odmiany, należące 
do pierwszej, są bardzo trujące, a rosną na An-
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tyllach i w północnej części Ameryki południo
wej; należące do drugiej, choć m ają sok ściąga
jący  i lekko trujący, mogą być spożywane na 
surowo, pochodzą zaś z Afryki między zwrotniko
wej. W  ojczyznie swojej maniok je s t podstawą 
pożywienia zamieszkujących j ą  ludów.

W  Ameryce maniok rozciera się na miazgę, 
która następnie wkłada się w kosze delikatnie 
plecione z sitowia i w nich poddaje mocnemu 
ciśnieniu, dla wydalenia jadowitego soku. Tym 
sposobem otrzym uje się gruba mąka, która po 
wysuszeniu na słońcu otrzymuje na Antyllacli 
nazwę ka?sawy, ' a w Brazylii— faryny. W tym 
ostatnim kraju  rozczyniają ją  na gęstą papkę, 
z której następnie wyrabiają placuszki i smażą je  
na łoju wolowym albo baranim; jestto  pokarm 
dość niestrawny i niezbyt smaczny, ale pożywny. 
W Gujanie i w An*yllach robią z kassawy bułecz
ki i wypiekają je  w piecu; pod tą  postacią wy
gląda ona apetycznie i je s t bardzo smaczną. 
Maniok amerykański daje się przechowywać 
przez rok i nawet przez dwa lata.

Ludy afrykańskie poddają przedewszystkiem 
wydobyte łodygi podziemne moczeniu, tak jak  
u nas Jen lub konopie, które trw a 8 do 10 dni. 
Następnie używane do tej pracy robotnice wydo
bywają i wyrzucają włókna drzewne, zajmujące 
środek łodygi, a pozostałość uciskają mocno rę 
kami i urabiają z niej laseczki, które się potem 
suszą na słońcu; tak  przygotowany maniok zo
wie się mako. Mako daje się przechowywać 
przez dwa lub trzy  miesiące. Jedzą go albo na 
surowo, albo też pieką na rozżarzonych węglach; 
ma on smak bardzo przyjemny i jest bardzo p o 
żywny, nie odraża wstrętnym zapachem, przypo
minającym woń sfermentowanej miazgi buracza
nej. Czarne piekarki do przyrządzenia go uży
wają innego sposobu : wymoczone i pozbawione 
swoich włókien drzewnych łodygi ugniatają się 
pomiędzy dwuma kawałkami drzewa, aż się za
mienią na rodzaj dość spójnego ciasta, z którego 
robotnice robią kule wielkości pięści i obwijają 
je  liśćmi tej samej rośliny. Tak przygotowany 
maniok przechowuje się tylko 15 do 20 dni, nie
ma owej wstrętnej i mdlącej woni, ale za to je s t 
mniej smacznym i mniej pożywnym.

(H. Chastrey— La Naturę).

Wl. s.

—  K ro w a  m orska  w  morzu Czerwonem. P.
Bourdon, komendant okrętu Yang-Tse, nadesłał 
akademii nauk w Paryżu wiadomość, że podczas 
przepływu przez morze Czerwone załcga okrętu 
schwytała olbrzymią rybę, k tóra stawiała tak 
znaczny opór, że gdy ją  ciągnięto, dało się na
tychmiast dostrzedz wyraźne zmniejszenie szyb
kości statku. Starano się wciągnąć j ą  na pokład, 
ciężar je j wszakże tak  b jł  znaczny, że spowo
dował zerwanie się łańcucha; trzeba więc było 
pozostawić j ą  w wodzie, przywiązawszy ją  tylko 
do przodu okrętu. W Dżibuti znalazł się lekarz,

który poznał, że mniemana ta  ryba była zwie
rzęciem z rzędu wielorybów, a mianowicie krową 
morską (Lamantin, Manatus) z rodzaju dugong 
(Halicore dugong), który niegdyś pospolity był 
w morzach indyjskich, ale już od stu la t uwa
żany za gatunek zaginiony.

T. R.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Jubileusz 50-le tn i prof. Ferdynanda Cohna 
w e W rocław iu , 13 go listopada, 1897 r. Na
50-letni jubileusz doktorski prof. Cobna, kró
lewska Akademia nauk w Berlinie, której jub ila t 
je s t członkiem, przysłała mu adres. W tym 
adresie widzimy dokładne zestawienie zasług 
słynnego botanika. Czytamy w nim słowa na- 
następne :

„Początek Pańskiej działalności wypadł w tym 
czasie, kiedy po filozoficznych spekulacyach na- 
sfąpiły ścisłe badania, którym pomagały udo
skonalone mikroskopy, t»k na polu morfologii 
i anatomii (szczególniej na polu nauki o komór
kach), jakteż na polu historyi rozwoju. We 
wszystkich tych zakresach postępy były zdu
miewające.

„Zacząłeś Pan od badania fizyologicznych sto
sunków ziarna, od anatomii Aldrowanda i od 
badań nad budową kutykuli, następnie zwróci
łeś się do najniższych organizm ów: do wy
moczków, niższych wodorostów i grzybów. Przez 
badanie najniższych tworów, tak zwierzęcych ja k  
roślinnych, doszedł Pan do poznania tożsamości 
sarkody i protoplazmy i bardzo prędko stanął 
Pan w szeregu badaczów, którzy w badaniu roz
woju niższych roślin nowe wykryli fakty, tych 
zaś wzajemny stosunek Pan wyjaśnił. Panu za
wdzięcza nauka dokładniejsze zbadanie lub po
znanie rozmnażania się wodorostów : Volvox, 

j Sphaeroplea, Sphaerella i grzybów : Pilobolus 
! i Empusa i t. d.

„Uzbrojony znajomością niższych roślin, Pan 
pierwszy poznałeś, że bakterye stanowią samoistną 
grupę roślin ,Pan rozgraniczyłeś ich rodzaje i ga
tunki i zrobiłeś podział naukowy tej grupy. 
W założonym przez Pana Instytucie fizyologii 
roślinnej we Wrocławiu, zbadano ściśle ów nowy 
św iat tych szczególnych organizmów, tud/ież 
ich własności morfologiczne i fizyologiczne i przez 
długi czas ten zakład był jedynem siedliskiem 
nauki o hakteryacb, gdzie słynni lekarze i bo- 

j tanicy, wraz z Panem, założyli fundementy tego 
wspaniałego gmachu naukowego, dziś nazywa
nego bakteryologią, która, podobnie jak  nowo- 

j  Żytna nauka o elektryczności, wywrze wpływ 
; olbrzymi na dalszy rozwój cywil izacyi.
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„Nietylko na własne badania może Pan z zu- 
pełnem zadowoleniem spojrzeć, ale też i na 
całość swojej działalności naukowej; w niezwy
kły sposób Pan po‘rafił obudzić w młodzieży 
zamiłowanie do botaniki, a jeśli Pan gdzie wi
dział zamiłowanie to kiełkującem , potrafił Pan 
starannie je  pielęgnować, ma więc Pan teraz 
w udziale radość, że wielu pańskich uczniów po
szło w świat, jako badacze i uczeni, którzy dalej 
pracowali w ukochanej przez Pana dzie
dzinie” .

„Że Pan w swym kraju  rodzinnym potrafiłeś 
obudzić wszędzie interes dla botaniki, ma Pan 
dowody w tem , że czczą Pana najlepsi ze współ
ziomków. I  Akademia um iejętności patrzy  na 
tę działalność swego członka z zadowoleniem, bo 
Pan jako sekretarz sekcyi botanicznej szląskiego 
Towarzystwa kultury ojczystej, skłonił botaników 
szląskich do wydania dzieła o szląskiej flo
rze skrytokwiatowej, którego naukowe znacze

nie przekroczyło daleko poza ciasne granice 
Szląska” .

(Gaea, 1898, zesz. III).
M . T.

—  M eteor. Otrzymujemy zawiadomienie na
stępującej t r e ś c i „ W e  wsi Bukowcu w gub. k a 
liskiej, we wtorek 5 kwietnia na południowej 
stronie nieba o godzinie 9 minut 57 po południu 
widziałem meteor niebiesko-zielonkawej barwy, 
wielkości dużego jabłka, za którym ślad przebie
gu pozostawał w postaci smugi tejże, tylko bled
szej znacznie barwy. Przebiegłszy w kierunku 
prawie pionowym dość długą linią, meteor zgasł. 
Zjawisko trwać mogło 6 - 8  sekund. Ruch m e 
teoru był dość powolny. Jakkolwiek zjawisko 
to nie przedstawiało nic szczególnego, przesyłam 
wiadomość o niem, może było obserwowane 
i w innych stronach” .

M. Pawłowski, kand. n. przyr.

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 d. 20 do 26 kwietnia 1898 r.

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

'S

B a ro m e tr  
700 mm -j- T em p era tu r a w st. C.

U
'GO

rŚ3•r*

*

K ierunek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na sekundę

Suma
opadu

U w a g i
0 7 r. 1 p.  | 9  w. 7 r. 1 p. | 9 w. Najw. N ajn.

20 S. 52,9
1

53,4  | 53.2 6,7 12,8 lo ,5 13,5 5,4 69 S W J,SW 5,SW 2 _
21 C. 5o ,9 52,o  1 54,2 6,2 7,8 4.4 10,5 4,0 91 N‘,NW !,NWJ 7.1 •  z przerwami do 7 hpm
22 P. 53,6 52,0 ! 52,1 2,3 5,7 3,8 6,0 1,4 NE3,N 15,NE6 ----

23 S. 51,6 51,7 53,0 3,2 6,4 5,6 7,o 2,5 74 E 9,E9,E5 ---- 0  od 1 1  hnm do 1 1  hpm
24 N. 54,8 55,5 57,2 6,3 10,8 8,5 11,5 3,8 73 E °,E ,0,E 12 ---- , /  popołudniu
20 P. 56,4 54 9 5 3,5 6,6 13,4 11.9 13,6 5,o 65 E 9,S E u ,S E ’ 0 ,0 /  % kilkakrotnie
26 w. 49.9 48,4 4<S,7 8,3 12 ,3 9.8 13,5 7,5 81 ES5,Sł,S° 5 ,0 •  drobny od 1 hpm prawie 

bez przerwy

Średnia 52,8 7,7  74 >V

T R E Ś Ć .  O powstawaniu i przyczynach śmierci, przez Filipa Eisenberga. —  Z geografii złota, 
przez W. W r. (dokończenie). —  Mechanika w państwie roślinnem, przez E. Strum pfa (dokończe
nie). — Sprawozdanie. — Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Wiadomości bieżące. —  Buletyn

meteorologiczny.

R edaktor Br. Znatow icz.

Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.

W ydaw ca Sukcesorowie A. Ślósarskiego

fl03B0aeH0 H,eH3ypoio. BapinaBa, 17 aupt.ia 1898 r.
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T Y G O D N IK  P O P U U R H Y

0ŚW 1ĘC0N Y  NAUKOM PRZYRODNICZYM.

Rowe wozy elektryczne.

Przed  pewnym już czasem zastosowano 
w Ameryce zwykły system kolei elek
trycznych, z przewodnikami rozciągniętemu 
w powietrzu, do przesuwania statków wod-

zawieszonych w powietrzu na stupach, 
ja k  druty  telegraficzne. P. W . G. Gaffrey 
w Reno, w stanie Nevada, skorzystał z po- 
dobnegoż urządzenia do posuwania wo-

nych po kanałach. W zdłuż kanału , mia
nowicie, przeprowadzono szyny, po k tó
rych biegnie lokomotywa elektryczna, ciąg
nąca statek za pośrednictwem lin; zasi
lający zaś ją  prąd otrzym uje z drutów,

zów po drogach zwykłych, bez udziału 
szyn. System więc jego, ja k  widzimy na 
załączonej rycinie, daje istny samochód, 
który zasób potrzebnej energii czerpie nie 
z akum ulatorów , ale z przewodników
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w pow ietrzu rozciągniętych. Wóz, bieg
nący po drodze zw ykłej, posiadać musi 
możność wym ijania napotykanych prze
szkód, przyczem d ru t doprow adzający i od
prowadzający prąd ani na chw ilę przer
wany być nie może. W  urządzeniu  Gaf- 
freya przew odnikam i są d ru ty  grubości 
8,8 mm, przeprow adzone w odstępie 45 cm 
na słupach drew nianych, w wysokości 
około 6 m nad ziemią. Po  drutach tych 
toczą się kółka, połączone drutam i d łu
gości około 60 m z elektro-m otorem . znaj
dującym  się w powozie; aby zaś odstęp 
m iędzy drutam i nie przekraczał pewnej 
granicy, oba toczące się kółka połączone 
są między sobą tak  zwane mi „nożycami 
norym berskiem i”, czyli prętam i zygzako
wato ze sobą zczepionemi, jak ie  są często 
do zabawek dziecinnych używane. D la 
zapewnienia zaś stateczności kółek na d ru 
tach, dodane są do nich jeszcze kółka do
tykające drutów  od dołu, co nie dozwala 
im od drutów  odpadać. Do m otoru zaś 
d ru t nie dochodzi bezpośrednio, ale łączy 
się najpierw  ze zwojem dru tu  w powozie 
umieszczonym, co stosownie do potrzeby 
umożebnia wydłużanie się jego lub sk ra 
canie; podobnyż zwój pośredniczy przy 
odprow adzaniu prądu d ru tu  dolnego. P rzy  
urządzeniu takiem  powóz może swobodnie 
skręcać w różne strony drogi. E lek tro - 
m otor zbudow any jest w takiż sam sposób, 
ja k  na wozach elektrycznych, biegnących 
po szynach. W  przedniej części wagonu 
znajduje się urządzenie do kierow ania p o 
wozem zapomocą drążka. P rzy  próbach 
dotąd dokonanych użyty był prąd  o na
pięciu 500 woltów, w ytw arzany przez m a
chinę dynam oelektryczną, znajdującą się 
na stacyi; povVóz na kołach o średnicy 
1,2 m, obciążony ładunkiem  1130 kg, osiąg
nął szybkość 24 km  na godzinę.

System ten, niewym agając szyn, może 
być zapewne użytecznym  do przewozu 
osób i ładunków tam zwłaszcza, gdzie roz
porządzać można taniem  źródłem  energii.

T. R .

Objawy astronomiczne 
na  maj.

Słońce d. 21 m aja po północy wstępuje 
do znaku B liźniąt, k tóry znajduje się 
w gwiazdozbiorze Byka, gwiazdozbiór więc 
ten i sąsiadujące z nim  konstelacye po
łudniowe Oryona, P sa  W ielkiego i Małego

przestają być widzialne, Bliźnięta zaś za
chodzą wczesnym wieczorem.

M erkury je s t w gwiazdozbiorze Barana, 
gdzie w początku miesiąca jeszcze się słoń
ce znajduje, a d. 1 M erkury je s t w połą
czeniu dolnem ze słońcem, je s t więc nie
widzialny; następnie zaś szybko się od słoń
ca oddala ku zachodowi, wschodzi coraz 
wcześniej; staje się widzialnym w godzi
nach rannych; d. 28 je s t w największem 
swem wydłużeniu i wschodzi na 40 min. 
przed wschodem słońca. W enus w po
czątku miesiąca jes t w gwiazdozbiorze By
ka, następnie przechodzi do Bliźniąt; wscho
dzi za dnia, zachodzi zaś w początku mie
siąca o godz. 9 wieczorem, w końcu o go
dzinie 10, we dwie godziny blisko po za
chodzie słońca; d. 28 jes t w punkcie przy- 
słonecznym swej drogi. M ars, w gwiaz
dozbiorze Ryb, jest gwiazdą poranną; 
wschodzi w początku miesiąca o godz. 3 
min. 30, d. 30 o godz. 2 min. 15 po północy, 
zachodzi koło godz. 3 min. 30 po południu. 
Jowisz znajduje się w gwiazdozbiorze P an
ny, oddalając się zwolna od najjaśniej- 
szej jej gwiazdy, czyli Kłosa, wschodzi 
za dnia i zachodzi w początku miesiąca 
na godzinę przed wschodem słońca, w koń
cu zaś ju ż  przed godz. 2 rano. Saturn, 
w gwiazdozbiorze Niedźwiadka, świeci 
przez całą noc, w początku bowiem mie
siąca wschodzi o godz. 9 min. 40 wieczo
rem, zachodzi o godz. 6 min. 30 rano, 
w końcu zaś wschodzi o godz. 7 min. 50, 
zachodzi o godz. 4 min. 20; je s t wtedy, 
mianowicie d. 30, w przeciwległośei ze 
słońcem. U ran znajduje się w bliskiem 
sąsiedztwie M arsa i jes t również w prze- 
ciwległości ze słońcem d. 22. Neptun jest 
w gwiazdozbiorze Byka.

Pełn ia  księżyca przypada d. 4 maja 
o godz 3 min. 36 wieczorem, druga kw a
d ra  d. 11 o godz. 7 min. 28 rano, nów 
d. 19 o godz. 5 min. 44 rano, pierwsza 
lcwadza d. 27 o godz. 6 min. 18 rano. 
W połączeniu księżyc jest d. 3 z Jowiszem, 
d. 8 z Saturnem , d. 17 z Marsem, d. 18 
z M erkurym , d. 22 z W enerą, d. 30 z J o 
wiszem.

Kometa, którą odkrył P errin e  d. 19 m ar
ca w gwiazdozbiorze Pegaza, według obli
czeń prof. H. K reutza przeszła przez swój 
punk t przysłoneczny już d. 17 marca, a te 
raz oddala się ku północy, w kierunku 
przez gwiazdozbiór Kasyopei. W  chwili 
odkrycia miała jasność gwiazdy 6,5 wiel
kości i mogła jeszcze być widziana okiem 
nieuzbrojonem; teraz blask je j szybko ma
leje, d. 1 maja czyni 0,5, a d. 16 już tylko 
0,3 jasności pierw otnej. W  czasie naj
większego blasku można było ogon jej 
śledzić na długości 30', czyli na rozległo
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ści średnicy księżyca. W ogólności po
dzieliła ona los wszystkich komet la t ostat
nich, których okres widzialności bardzo 
był krótkotrw ały.

Drobne Y/iadomoóci.

— Jeż i żmija. Jeż uważany je s t za tę- 
piciela żmii, a ja d  je j nie ma być dla niego 
zabójczym. „Interm ódiaire des biologi- 
stes” rozbiera, czy pogląd ten istotnie jest 
uzasadniony, a na podstawie zebranych 
faktów sądzi, że jest on dostatecznie stw ier
dzony. Rzecz jasna, że o oporności, czyli 
bezkarności bezwzględnej mowy być nie 
może, niema bowiem substancyi, nawet naj
mniej trującej, jak  choćby woda, któraby 
nie mogła zabijać, gdyby zadawaną była 
w pewnej dozie nadmiernej, ale uczyniw
szy to zastrzeżenie, powiedzieć można, że 
daw ka, jak ą  w ogólności zaszczepić może 
żmija jeżowi, nie wystarcza do zabicia go. 
F ran k  Buckland zamykał razem jeże i żm i
je . Żmija uderzyła jeża dwa lub trzy 
razy w tw arz, zatem w okolicę ciała kol
ców pozbawioną, a uderzenia te musiały 
być zadane z niewątpliwym  zamiarem po
konania wroga, w tejże bowiem chwili 
jeż zajęty był zajadaniem  ogona żmii. Jeż 
bynajmniej ukąszenia tego nie odczuł i da
lej zajadał żmiję w ciągu nocy, tak że ani 
ślad je j nie pozostał. Często zapewne nie 
udaje się żmii ukąsić jeża z powodu jego 
kolców, ale zwierzę nie cierpi w ogólności

i od ukąszenia w twarz. W  pracowni moż
naby zapewne oznaczyć dozę jadu, któraby 
mogła spowodować zaburzenia, a nawet 
śmierć, oporność bowiem zawsze jest 
względna tylko.

r  r .

—  Pływ anie słoni. Słoń posiada zdol
ność pływania, przy przedostawaniu się 
wszakże przez rzeki woli on przechodzić 
je  po dnie, ja k  to niedawno sprawdził 
p. W. Lutherland i opisał w „Scottish Geo- 
graphical Mngazine*. Aby przy wędrów
ce takiej uinożebnić sobie oddychanie, zwie
rzę trzyma trąbę wysuniętą pionowo z wo
dy w górę. Dopiero, gdy łożysko rzeki 
zbyt się obniża, słoń zaczyna pływać. 
P rzez czas tej przeprawy przewodnik sło
nia pływa również, kierując się trąbą, k tó 
ra mu wskazuje miejsce, gdzie się zwierzę 
znajduje. Gdy zaś głębia się kończy, 
a słoń znowu stąpać zaczyna, przewodnik 
utrzymuje się na wodzie ponad jego szyją, 
tak  że słoń jakby  po drodze zabiera go 
na swe barki. Niektóre słonie chętnie 
do wody wkraczają, inne wszakże ochoty 
do tego nie mają i można je  zmusić jednym  
tylko sposobem, a mianowicie ognłem. 
P rzed  ogniem słoń uchodzi i szuka schro
nienia w wodzie. Przewodnicy oczekują 
w takim razie nocy, a kilku ludzi, uzbro
jonych w pochodnie zapalone, otacza sło
nia, a zbliżając się do niego, rychło zna- 
glają go do przekroczenia rzeki, zwłaszcza, 
jeżeli na drugim  brzegu są już  inne słonie, 
które go przyjm ują i uspokajają, skoro 
z wody się wynurzy.

T. R.

O  O  Ł  O  S  ZIEJ HNT I  .A ..

PAMIĘTNIK FOTOGRAFICZNY
.. Tom XIV za rok 1894,

zaw iera następująca rozprawy: D z ia ł l-szy: METEOROLOGIA i HYDROGRAFIA. Spostrzeżenia meteorologiczne,
dokonane w ciągu roku 1893. —  A. W a ł e c k i e g o .  Wykaz spostrzeżeń fenologicznych za  r. 1893 i 1894. 
D zia ł ll-g i. GEOLOGIA Z CHEMIĄ i PALEONTOLOGIA. S t .  K o n t k i e w i c z a .  Krótkie sprawozdanie z badań 
geologicznych w gub. kieleckiej -  S t  D o b o r z y ń s k i e g o .  Złoża m inerałów na wapieniu podstawowym  
i przyczynek do w yjaśnienia sposobu powstawania źródeł wód żelazistych w okolicach Lublina. —  A. S I ó s a r- 
s k i e g o. Zw ierzęta zaginione (dyluw ialne). —  D zia ł lll-c i. BOTANIKA i ZOOLOGIA. K D r y m m e r a .  Sprawo
zdanie z w ycieczki botanicznej do powiatu węgrowskiego w r. 1893 i 1894-.—  F. K w i e c i ń s k i e g o .  Roślin
ność gminy Hańsk powiatu w łodawskiego. -  F. B ł o ń s k  i e g o .  Przyczynek do flory grzybów P o ls k i.—  
A. M i s s u n a. Spis roślin , zebranych w pow. dziśnieńskim w r. 1893 i I8 9 4 .— M. T w a r d o w s k i e j .  Spis 
roślin zebranych z Szemetowszczyzny i z Weleśnicy w latach 1893 i 1894 —  B. E i c h I e r a. Materyały do flory 
wodorostów okolic Międzyrzeca. —  J. P a c z o s k i e g o .  Dodatek do spisu roślin, zebranych w pow. dubieńskim 
gub. w ołyńskie j, oraz Przyczynek do historyi badań flory kra jow ej. —  L. F. H i I d t a .  Żuki czyli gnojowce krajowe  

Tom XIV Pam iętnika Fizyograficznego opatrzony jest 10-ma tablicami rysunków litogr. i 2-m a drzeworytami. 
Prenum eratę na t. X V  w ilości rb. 5, a  z przesyłką 5 rb. 50 kop._ można nadsyłać pod 

adresem  W ydawnictwa Pam iętnika Fizyograficznego, Krakowskie Przedmieście, 66.
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„PRZEGLĄD FILOZOFICZNY”
Treść pisma stanowią artykuły oryginalne z psychologii, teoryi poznania, logiki, metodologii, 

etyki, estetyki, socyologii, h istoryi filozofii, oraz ze wszystkich nauk specyalnych, o ile w nich się 
ujawnia pierwiastek filozoficzny.

Jednem z głównych zadań „P rzeg lądu Filozoficznego'1 je s t roztrząsanie kwestyj, wywołanych 
życiem praktycznem, o ile te  kwestye znajdują się w ściślejszym związku z zagadnieniami filozofii.

Dział sprawozdawczy obejmuje cały ruch filozoficzno-naukowy z wyżej wymienionych dziedzin 
umysłowości ludzkiej i zawiera : Krytykę i Sprawozdania rzeczowe. Przegląd czasopism, Wiadomości 
bieżące, Notatki filozoficzne, Bibliografią.

W spółpracownikami „Przeglądu” są :
E . Abramowski — K. Appel — D -r Z. Balicki — D -r Wl. Biegański — P rof. D -r J. 

Baudouin de Courtenay — Prof. D-r P. Chmielowski — Prof. D -r N . Cybulski — J . Wl. 
D awid  — S. Dickstein R . Dmowski — D -r B. Epstein — D-r M. F laum  — B. Grabow
ski — P rof. D-r L . Gumplowicz — D-r K. Górski — Wl. Gosiewski — Z. Heryng D -r Wl. 
Heinrich — N . Hirszband — P rof. D-r Hoyer — D  r J . Karłowicz — L. Karpińska — 
Prof. D  r M. Karejew  — St. Karpowicz — D-r J . Kodisoioa — St. Kramsztyk — A . Krasno- 
wolski — K. Krauz — L . Krzywicki —  T. Korzon — Prof. D  r  J . Kowalski — Wl. Kozłow
ski r -  W l. M. Kozłowski (ze Lwowa) — J . Lorenłowicz — F. Łagowski — D  r  J. Ł u ka 
szewski -— A . Mahrburg — D  r  L . Marchlewski — D  r M. Massonius — P rof. D-r T. Ma- 
saryk  — Prof. D -r Wł. Natanson — P rof. D -r  J .  Nusbaum  — R. Maliniak — D  r  J . Ocho- 
rowicz — D -r W l. Olechnowicz.— D  r W l Ołtuszewski — Prof. X . S. Pawlicki — ./. K  Po
tocki — S. Posner — Z. Przesmycki — L. Przysiecki — D -r R. Radziwiłłowicz — P rof. D -r 
L . Stein Prof. D -r H . Struć a -p  D -r A . Świętochowski Prof. D -r K. Twardowski 
F. Wermiński — D-r A . Złotnicki.

„P rzeg ląd  F ilozoficzny" wychpdzi co kw artał, obejmując od 8 do 10 arkuszy druku.
Prenum erata „Przeglądu Filozoficznego" wynosi : w Warszawie : rocznie rs. 4 ,  półrocznie 

rs. 2.; z przesyłką pocztową : rocznie rs. 5 ,  półrocznie rs. 2 kop. 50-
Prenum eratorzy roczni otrzym ają jako  dodatek . bezpłatny dwa odczyty Emila du Bois Rey- 

monda p. t. „O granicach poznania na tu ry” i „Siedem zagadek wszechświatowych” , w tłumaczeniu 
i ze wstępem D ra  M aryana Massoniusa.

R edaktor i W ydawca D-r WEADYSEAW WERYHO,
W arszawa, Krucza 46.

Zeszyt l-szy opuścił prasę.
Do nabycia we wszystkich księgarniach

NORW ESKA W Y PR A W A  

NA BIEGUN PÓŁNOCNY
1893— 1896.

Fridljofa Nansena.
W ydanie ozdobne, około 200 rycin , 

7 chrom olitografij i 2 m apy geogra
ficzne.

2 duże tomy, w 10 zeszytach.
C ena zeszytu  rs. 1, z p rzesy łką rs. 1 
kop. 25. S k ład ający  przedpłatę za 10 
zeszytów  z góry , kosztów  przesyłki 

nie ponoszą.
S kła d  główny w księgarni Gebethnera 
i  Wolffa, w  Warszawie. Krakowskie- 

Przedmieście 15.

flogBoaeHO IlcH3y}ioio. BapuiaBa, 17 anpisjia 1898 r. Warszawa. Druk Kmila Skiwskieft<>




