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W arszaw a, 2 3 m arca (5 kwietnia) 1 9 0 2 ro ku.

W róż stulonych pótrumieńcu,
Śliczna, jak jagoda,
W wieńcu zielnym, w kwiatów wieńcu
Idzie wiosna młoda
Zakołysze sią nad gajem:
Gałązki sią kwiecą,
Zajrzy w pola —kw itną majem,
Dmuchnie w gwiazdy— świecą!
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Kładzie dłonie ja k na krosna,
Na te lasy nasze,
I dąb szumi, szumi sosna
I pokv\ila ptaszę.
Dzień słoneczny i pogodny,
Drzewa marzą w ciszy...
Na fal wierzchu — lilii wodnej
Listek sią kołysze;
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niec noża i dotknij nim papierń. Spostrzeżesz, że woda
nie rozleje się bynajmniej po całej powierzchni papieru,
ale utworzy kropelki kuliste, które będą się trzymały
zlekka stearyny. Gdyby pomiędzy cząsteczkami -wody
nie było siły przylegania, to zamiast tworzyć kropelki
rozsypałyby się one na drobny pyłek.
Korzystając z istnienia siły przylegania, możesz wy
konać parę łatwych sztuczek ku rozweseleniu znajomych.
Sztuka 1. Weź długą, zupełnie suchą igłę i połóż
ją ostrożnie na powierzchni wody tak, aby równocześnie
wszystkie jej punkty z nią się zetknęły. Tak położona
na wodzie igła, zamiast utonąć, będzie się na niej uno
siła. To samo możesz zrobić, biorąc, zamiast igły, dro
bną monetę, np. dziesiątkę srebrną.
Sztuka 2. Woda nie mokra. Wrzuć drobną mo
netę do naczynia, napełnionego wodą i posyp na po
wierzchnię cieczy trochę proszku lykopodium, którego
dostaniesz za kilka kopiejek w aptece. Skoro to uczy
nisz, będziesz mógł wyjąć pieniądz z wody, nie zama
czawszy ręki.
Sztuka 3. Wodę w chustce od nosa nosić. Posyp
chustkę do nosa proszkiem lykopodium, ułóż ją w for
mie woreczka i nalej do środka wody, a przekonasz się,
że ani kropla nie wycieknie. Miałki proszek bowiem
nie pozwala cieczy wejść w zetknięcie z płótnem.
Ciecze, posłuszne sile przylegającej, jakie na nie
wywierają ciała stałe, podnoszą się w rurkach wyżej
poziomu, tern bardziej, im rurki owe są cieńsze. To sa
mo się dzieje pomiędzy blizko siebie stojącemi w cieczy
płytkami, np. tafelkami szkła i w ciałach porowatych,
to jest mających w sobie mnóstwo drobniutkich dziureczek, np. z cukrem, drzewem, knotem.

P y ta n ia do n agrod y.
Czem się wsławiła w dziejach Lysa Góra?
Za najlepszą odpowiedź redakcya przeznacza książ
kę dla młodzieży, którą wybierze sobie dowolnie sam
nagrodzony. Po wskazaniu ustnie lub listownie dokład
nego adresu, a zarazem tytułu wybranej książki, nagro
dzona lub nagrodzony niezwłocznie ją otrzyma.
O dpow iedź na p ytanie z am ie szc zo n e w łf° 13 ym. Marmurami na
zywamy w ogólności wapienie rozmaitych gatunków, bez
względu na kolor i inne własności, tak twarde i dro
bnoziarniste, że dają się polerować i mogą być używane
na rozmaite wyroby i do ozdoby budynków. Marmury
znajdują się zwykle w blizkości skał krystalicznych i by
wają najrozmaitszych kolorów, ozdobione pięknemi żył
kami. W starożytności słynne były białe marmury kar
raryjskie, które dostarczają najlepszego materyału dla
rzeźbiarzy. Czerwonego marmuru dostarcza Egipt. Bar
dzo piękne są marmury okruchcowowe (brekezye), które
albo składają się z różnorodnych ułamków, połączonych
ze sobą masą marmurową, albo też marmury pojedyn
cze tak są żyłkami poprzecinane, że wydaje się, jakoby
do ich składu rozmaite części wchodziły. Marmury muszlowe zawierają muszle, korale w większej lub mniej
szej ilości połączone wapieniem; tak zwany marm ur ża
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łobny je st czarny ze skam ieniałościam i białemi. U nas
słynne były ciemne m arm ury chęcińskie, w okolicach
m iasta Chęcin, w gub. Kieleckiej położone. Kopalnie te
należały do dóbr królewskich, stanowiły dochód panują
cych i urządzone były na wzór innych kopalń krajowych.
Najdawniejsze wzm ianki w aktach archiw alnych o tych
kopalniach są z roku 1396. Nie ulega przeto wątpliw o
ści, że te dziewięć gór, wśród których spokojnie leży
ubogi dziś Chęcin, kryją w swym łonie skarby, które
z powodu nieznajomości natury kopalni tutejszych, opu
szczone zostały. Najdawniejszy ich opis znajduje się
w lustracyi starostw a chęcińskiego z r. 1569, z której
przekonać się można, że już wtedy stan górnictw a tu 
tejszego był w upadku, gdyż lustratorow ie często się
wyrażają, że „jest tu wiele skarbów , ale potrzebaby ro
bić i nakładu nie żałować.” Kronikarz Starow olski pi
sze, że za jego czasów słynęły m arm ury chęcińskie,
w kolorach: czarnym i zielonym, których teraz zupeł
nie nie wydobywają. Piękne okazy zielone i błękitne
z góry Miedzianej stanow ią teraz ozdobę wielu zbio
rów krajowych, a znane są płyty m alachitowe szlifowa
ne, z kopalń chęcińskich wydobyte, które upiększały
niegdyś pokoje Stanisław a A ugusta. W edług św iade
ctw a Opalińskiego użytek m arm urów tak był u nas roz
powszechniony, że król Zygm unt III kazał wykuć w je 
dnej z gór chęcińskich dwie kolumny 38 stóp wysokie,
na których chciał jak ieś posągi w W arszawie stawiać.
Nie przyszło to jednak do skutku, a syn jego, W łady
sław IV, gdy jedna z kolumn pękła, drugą do W arsza
wy sprowadził, posąg Zygm unta III z niej wyryć kazał
i na Krakowskiem Przedm ieściu w r. 1643 postawił, góra
zaś dotąd Zygm untowską się zowie. Raczyński, piszący
za czasów A ugusta III, podaje, że za Jan a III starosta
Bidziński przesłał w darze papieżowi Innocentem u XI
stolik z lazuru, w kopalniach chęcińskich wyrobiony.
Z biegiem czasu jednak kopalnie podupadły, podniesione
zostały nieco przez Stanisław a A ugusta, dopiero jednak
w r. 1817, po ustanowieniu głównej dyrekcyi górniczej,
za staraniem światłego męża, Tadeusza hr. Mostowskie
go, będącego naówczas m inistrem , urządzono fabrykę
m armurów w Chęcinach, składającą się z pilarni o 4 pi
łach i przyrządu do polerowania. Przem ysł ten jednak
wkrótce upadł i obecnie zaledwie kilku m ajstrów, z a j
mujących się wyrabianiem m arm urów, utrzym ać się po
trafią. Z gór chęcińskich, obfitujących w m arm ur, zna
ne są: Zamkowa, zaw ierająca m arm ur w dwóch odm ia
nach; Zebjowska o 2 mile od Kielc; Okrąglica, dająca
m arm ur ciemno popielaty; Zygm untowską; Miedzianka
z prześlicznym m arm urem jasnego koloru, poprzerzynanym częściami m alachitu. Oprócz tych istnieje jeszcze
wiele innych łomów, jako to: Małogoszcz, Słupiec, K a
jetanów i inne, dające m arm ur w najrozm aitszych od
cieniach.
Za najlepszą odpowiedź na pytanie do nagrody, za
mieszczone w JM®13, uznano podpisaną przez W ładka L. z Ł.
W dalszym ciągu na pochw ałę zasłużyły odpowiedzi:
Panienek: Janiny W z K., Adeli S. z B., „Latorośli" (pseudo
nym), Wandzi Z. z 0., „Jaskółeczki z nad Warty" (pseudonym),
oraz Kazimierza S. z P., Ludwika M. z R., „Rycerza sta lo w e
go" (pseudonym), i Adama Z. z 0.

