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Prace naukowe w dziedzinie bijoloEii w Niemczech, 
Francyi i Anglii.

(p o d łu g  mowy prof. Ray-Lankestra). 
podał J. M.

Bujne i wdzięczne dla pracy ludzkiej pole 
czystej, ścisłej wiedzy, jednoczy cząstkowe 
prace, dorywcze badania i pojedyncze usiło
wania nietylko pracujących na tem polu je 
dnostek, lecz i różnych społeczeństw, bez 
względu na ich narodowość. Jednakże ustrój 
państwowy danego społeczeństwa w wysokim 
bardzo stopniu wpływa na poziom naukowo
ści i na postęp wiedzy; prace bowiem i bada
nia wszelkie, a zwłaszcza w naukach doświad
czalnych i opisowych, wymagają nietylko in- 
teligiencyi i pracowitości podejmującego je 
uczonego, ale po największej części znacznych 
je s z c z e  pieniężnych nakładów. Widzimy też, 
jak umysłowość wogóle, a między innemi i

*) P orów n. W szechśw iat T . I I ,  N r. 3 6 i 3 7.

wiedza przyrodnicza, w każdem państwie 
przybiera inny, właściwy i zależny od ustroju 
państwowego charakter. Piękny i głębiej się
gający szkic porównawczy obecnego stanu 
naukowości w dziedzinie bijologicznej rozwinął 
prof. E. Ray-Lankester, znany embryjolog 
angielski, w mowie publicznej, wygłoszonej 
w zagajeniu rozpraw sekcyi bijologicznej na 
zeszłorocznym zjeździe (Wrzesień 1883 r.) 
stowarzyszenia British Association. Mowę tę 
w krótkiem streszczeniu naszym czytelnikom 
podajemy, napomykając nawiasem, iż jeśli 
uczony angielski uważa, że w jego kraju zbyt 
mało się robi w celu podniesienia poziomu 
nauk bijologicznych, — to jeszcze położenie 
rzeczy w Anglii jest arcyświetnem w poró
wnaniu z innemi, mniej bogatemi i mniej ucy
wilizowanemu krajami.

We wstępie mowy swej prof. Ray-Lanke
ster zaznacza ogromny w ciągu naszego stule
cia postęp i rozrost nauk bijologicznych, spo
wodowany z jednej strony filozoficzno-teore- 
tycznemi pracami najpierw Lamarcka, osta
tecznie zaś Darwina i jego szkoły, — z drugiej 
strony badaniem w dziedzinie istot najdrob
niejszych, badaniem, przez Ehrenberga fun- 
damentowanem, które w drugiej połowie na
szego wieku, znalazłszy podnietę i punkt opar
cia w sławnych i klasycznych dociekaniach
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Pasteura, dzięki niezmordowanym zabiegom 
całego zastępu uczonych i dzięki dokonywają- 
cemu się współcześnie znakomitemu udosko-, 
naleniu mikroskopu, doprowadziły do rezulta
tów, nietylko naukowo, ale i praktycznie nad
zwyczaj doniosłych. Mówca podnosi znaczenie 
ostatnich odkryć Pasteura, Toussainta i Ko
cha na polu higijeny i zaznaczywszy niepośle
dnie zasługi, jakie dla ludzkości położył pra
cownik mikroskopu, lekarz edynburski Li
ster ')> wyraża ubolewanie, iż Anglija w nauce 
bijologii, stosunkowo do innych ucywilizowa
nych narodów, mało w ostatnich czasach 
zdziałała.

Spomiędzy bijologów angielskich — zazna
cza uczony mówca — Harwey, Darwin i Lyell 
byli ludźmi osobiście majętnymi i tej oko
liczności właśnie zawdzięczać należy to, co dla 
nauki, dla wiedzy powszechnej zdziałali.

Po takim wstępie Ray-Lankester rozpoczy
na właściwy, faktyczny swój przedmiot od na
szkicowania tego, co robią, Niemcy, a raczej 
rządy i państwa, w skład narodu tego wcho
dzące, dla rozwoju nauk bijologicznych, dla 
ich rozpowszechnienia zapomocą wyższego 
nauczania zapomocą katedr i pracowni.

Państwa niemieckie, razem wzięte dla 
45-cio milijonowej swej ludności, mają obec
nie 2 1  uniwersytetów, które zupełnie różnią 
się od wszechnic Anglii i Francyi. Każdy 
z tych uniwersytetów poświęconym jest nauce 
i nauczaniu we wszelkich wiedzy gałęziach; 
przy każdym z nich istnieje jednak pięć od
dzielnych wydziałów czyli „instytutów" (In- 
stitute), wyłącznie badaniom bijologicznym 
poświęconych, a mianowicie: instytuty fizyjo- 
logii, zoologii, anatomii, patologii i botaniki. 
Najczęściej w średnio nawet uposażonych 
uniwersytetach każdy taki bijologiczny „in- 
stytut“ zajmuje oddzielny budynek, mieszczą
cy pracownie, zbiory naukowe, zbiór narzędzi 
i przyrządów, a zazwyczaj przy każdym jest 
jeszcze i przeznaczony na cele doświadczalne 
ogród. Utrzymanie tych instytutów bijologi-

' )  D -r  L ister je s t  w ynalascą m etody  an tyseptycznej 
w chiru rg ii; opatrunk i, napo jone p o d łu g  je g o  w skazó 
wek płynam i p rzeciw gnilnem i, nie dozw ala ją  rozw ijać  
się na  ra n a ;h  różnym  najdrobn iejszym  pasorzytom , po 
w odującym  dawniej różne choroby, a  n ierzadko  poc ią 
g a jący m  za sobą śm ierć chorego,

cznych *) objęte jest uniwersyteckim budżetem, 
jest zatem stałym ciężarem skarbu państwa. 
Na czele każdego z tych „instytutów11 stoi jeden 
z profesorów, z członków ciała uniwersytec
kiego, zajmujący się daną specyjalnością i ta 
kową w instytucie wykładający. Uposażenie 
profesora tego bywa różne, od 2400 marek 
(około 1200 rubli), aż do 14000 marek (7000 
rubli) rocznie. Do katedry profesorskiej eta
towo przywiązane są dwie posady pomocnicze 
asystentów, których płaca zr wyczaj jest skro
mna, wystarczająca jednak, aby młodemu 
człowiekowi, chcącemu po ukończeniu study- 
jów wejść na drogę naukową, ułatwić lub za
pewnić utrzymanie przez czas początkowy i 
otworzyć mu zarazem pracownię z całym za
sobem pomocy naukowej. Asystenci oddają 
się również samodzielnej pracy i w miarę sił 
i zdolności, a także w miarę wakansów, posu
wają się naprzód po obran ej drodze, docho
dząc w końcu do takiej profesorskiej posady, 
przy jakiej asystenturę z początku pełnili. 
Prócz płac, przywiązanych do tych etatowych 
posad skarbowych, państwo wyznacza coro
cznie jeszcze mniej lub bardziej znaczące fun
dusze na kupno przyrządów, materyjałów 
i inne środki naukowe, zbogacające p racownię. 
Ogólny koszt jednego tak zorganizowanego 
instytutu, dochodzący czasem do 40000 a na
wet 60000 marek niem., wynosi przecięciowo 
około 16000 marek (8000 rs.).

Głownem zajęciem obowiązkowem profe
sora, przewodniczącego „instytutowi,” za któ
re otrzymuje on płacę, jest przedsiębranie 
prac doświadczalnych, badań i poszukiwań 
w dziedzinie odnośnej umiejętności, w czem 
dopomagać mu obowiązani są asystenci; a nad
to, każdy profesor ma prawo z grona mło
dzieży uniwersyteckiej dopuścić bezpłatnie, 
wedle miejsca w pracowni, pewną ilość stu
dentów do pomocy w dokonywanych bada
niach. Studenci, chcący dla zapoznania się 
z nauką, w danym instytucie pracować, mają 
zapewnione przyjęcie i pomoc profesora, jako- 
też asystentów, za stosowną jednak opłatą. 
Poza głównym obowiązkiem prowadzenia pra
cowni i dokonywania w niej badań, na profe-

' )  N adm ienić w ypada, że nie sam a tylko b ijo log ija  
cieszy się tak ą  opieką w uniw ersytetach niem ieckich; 
dla innych  nauk przyrodniczych byw ają także przy uni- 

1 w ersytetach  w spaniało  i kosztow ne „ in s ty tu ty .11 ( P . R .)
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sorze uniwersytetu leży jeszcze obowiązek wy
kładania w ciągu roku akademickiego kursu 
podstawowego tej umiejętności, której się on 
poświęca i której poświęcony jest instytut. 
Za wykłady te jednak profesor płatnym jest 
przez słuchaczów; opłata, pobierana wprost 
od każdego z osobna studenta, skromną jest 
w jednostkowym swym rozmiarze, gdy jednak 
bardziej wymowny i zamiłowany w swym 
przedmiocie profesor zdoła na wykłady swe 
przyciągnąć znaczniejszą ilość słuchaczów, 
może osiągnąć z tego źródła bardzo poważne 
dochody '). Profesorowie, w miarę doniosłości 
dokonanych prac i nabytego rozgłosu, prze
chodzą z jednego uniwersytetu na drugi, po
szukując coraz to szerszego zakresu działal
ności, a zarazem lepszego coraz uposażenia 
materyjalnego 2).

W Niemczech tedy ogólna liczba podo
bnych, badaniom bijologicznym poświęconych 
„instytutów,” przenosi cyfrę stu; ilość zaś po
sad dla ludzi, naukowo nad bijologiją pracu
jących, przenosi trzy setki; wydatek, jaki po
noszą państwa niemieckie i skarb cesarstwa 
na utrzymanie tych zakładów, dosięga ogro
mnej cyfry milijona sześciukroć stotysięcy ma
rek (podług kursu około 800000 rs.), a więc 
około jednej dziesiątej ogólnego budżetu uni
wersytetów niemieckich, wynoszącego około 
16000000 marek w całem cesarstwie!

Niezależnie od tych, w skład uniwersyte
tów wchodzących zakładów, istnieje jeszcze 
w Niemczech wiele innych pracowni, gdzie 
uczeni, badaniom bijologicznym oddani, ze 
skarbu państwa uposażenie otrzymują. — 
W pierwszym rzędzie wymienić tu należy wzoro
wą i dobrze już zasłużoną pracownię przy no
wo założonym „Instytucie państwowym zdro
wia publicznego” (Reichsgesundheitsamt), da

*) P o d  tym  w zględem  profesor postawiony je s t na 
rów ni z innym i, nieetatow ym i w ykładającym i (P ryw at- 
d o cen tam i), k tó rzy  podobnież od grom adzących się na  
ich w ykłady  studentów  opłatę  pob ierają , lecz sta łego  
źród ła  dochodu w form ie pcnsyi są pozbaw ieni. ( P .  R .)

2)  P iękny  p rzyk ład  takiego aw ansow ania naukow ego 
przedstaw ia wybitny i głośny w osta tn ich  czasach, uczo
ny b ijo log  niem iecki D -r K och, k tóry  przed k ilku  j e 
szcze laty  będąc lekarzem  w olno-praktykującym  i „ radcą  
zdrow ia “  w jed n em  z pom niejszych m iast środkowych 
N iem iec, je s t dziś naczelnikiem  pracow ni i duszą p ań 
stwowego In sty tu tu  zdrow ia. (P .  K .)

lej muzea w Berlinie, oraz w prowincyjonal- 
nych miastach i t. p.

Taki obraz przedstawia poziom obecny nau
kowości bijologicznej w Niemczech. We Fran
cyi ilość pierwszorzędnych zakładów nauko
wych i pracowni również jest znaczną. Prof. 
Ray-Lankester zatrzymuje się dłużej jedynie 
nad organizacyją paryskiej instytucyi „Colle
ge de France,” istniejącej i błyszczącej w sto
licy Francyi obok Sorbonny, Szkoły lekar
skiej, Szkoły normalnej, wreszcie obok Mu
zeum historyi naturalnej (Jardin  des Plan- 
tes) ‘), niezależnie od tych wszystkich pięk
nych świątyń nauki. „College de France,” 
które, zdaniem angielskiego uczonego, przed 
innemi może zakładami za wzór urządzeń tego 
rodzaju służyćby powinno, składa się z dwu 
odrębnych oddziałów (section): jeden poświę
cony jest umiejętnościom, które jako humani
tarne („les lettres”) przeciwstawioue być mo
gą wiedzy, uprawianej w drugiej sekcyi („les 
scienoes”), naukom ścisłym. Tak jedna jak 
druga z wielkich tych sekcyj słynnego Kole- 
gijum obejmują po 2 0  katedr prefesorskich 
każda, z uposażeniem profesorów po 1 0 0 0 0  do 
12500 franków (4 do 5 tysięcy rubli) rocznie. 
Przy katedrach sekcyi nauk ścisłych istnieją 
pracownie, w których skarb utrzymuje i opła
ca kilku — niekiedy aż czterech — asysten
tów. Na kupno narzędzi i wszelkich matery- 
jałów do doświadczeń, prób i poszukiwań, 
rząd corocznie znaczne asygnuje fundusze. 
Tutaj, tak jak na niemieckich uniwersytetach, 
profesorowie sami mają prawo obsadzania 
wakujących katedr i starają się oczywiście, 
aby je jaknajkorzystniej dla nauki, jaknaj- 
chlubniej dla instytucyi obsadzić; rządowi 
przysługuje prawo zatwierdzenia lub odrzuce
nia wybranego przez ciało profesorskie nowe
go członka instytucyi. W  przeciwstawieniu 
wszakże do praktykowanego w urządzeniach 
niemieckich trybu, profesor „Francuskiego 
kolegijum” nie prowadzi wykładów podsta
wowego kursu uprawianej przez siebie umie
jętności; obowiązanym jest on tylko w ciągu 
każdego roku wygłosić pewną minimalną licz
bę (40) odczytów, dotyczących przedmiotu za
jęć jego naukowych. Do prac i badań swoich 
inoże wedle woli dobierać sobie uczniów lub 
pomocników, posiadających odpowiednie przy-

' )  Porów n W szechśw iat t. I I ,  N r. 3 6  i 3 7.
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gotowanie i wykształcenie. Przy takiem urzą
dzeniu, profesor ma najzupełniejszą możność 
oddania się w pracowni swej naukowemu ba
daniu i posuwaniu wiedzy. To też wśród pro
fesorów, zdobiących katedry w „College de 
France,” spotykamy imiona — zaznacza Ray- 
Lankester — czterech najsławniejszych może 
dzisiaj bijologów, jakoto: Brown-Seąuarda, 
Mareya, Balbianiego i Ranviera. Tutaj też 
rozwinął się i błyszczał niedawno jeszcze rzutki 
umysł Kłaudyjusza Bernarda. Uczeni ci i inni, 
ich koledzy, godnie i z pożytkiem korzystali ze 
środków, jakie w uposażonej szczodrze insty- 
tucyi państwowej mieli do rozporządzenia.

Ja k  w porównaniu z tym poziomem urzą
dzeń państwowych w Niemczech i Francyi, 
przedstawia się stan ich w Anglii? — odpo
wiedź na to pytanie stanowi główny cel od
czytu angielskiego profesora. My tu przyto
czymy tylko część faktyczną i przypatrzymy 
się uważniej ciekawym wywodom ogólnym 
znakomitego specyjalisty.

Anglija, na 25 milijonów ludności, posiada 
cztery tylko państwowe wyższe szkoły; są to 
wszechnice: Oxford, Cambridge, Durham i 
Yictoria czyli Owens College. Oprócz tych 
czterech uniwersyteckich zakładów, istnieją 
jeszcze szkoły średnie o wyższym cokolwiek 
zakroju wykładów, a mianowicie prócz Szkoły 
normalnej nauk ścisłych w South-Kessington, 
dwa „kolegija“ (University-College i Kings- 
College) w Londynie i kilka na prowincyi. 
Rozporządzają one, co prawda, pewnemi, 
mniej lub bardziej ograniczonemi funduszami 
na cele badań naukowych, lecz nietylko kwo
ty, jakie bijologii w udziale przypaść mogą, 
są bardzo a bardzo szczupłe, ale brak praco
wni i środków naukowych nie pozwala zatru
dnionym przy zakładach tych przyrodnikom 
niczego w dziedzinie wiedzy dokonać. Zresztą 
od wykładającego w kolegijach angielskich 
żądają wykładu trzech nauk jednocześnie, 
a mianowicie jest obowiązanym wykładać zoo- 
logiją, botanikę i gieologiją!

Stolica Anglii, Londyn, posiada jednę tylko 
rządową katedrę bijologii, a to w państwowej 
Szkole normalnej nauk ścisłych; przy kate
drze tej istnieje pracownia i etatowi w niej 
asystenci. Istnieją, co prawda, dwie jeszcze 
specyjalne katedry zoologii i fizyjologii w o- 
brębie stołecznego miasta, a mianowicie przy

University-College, lecz te są uposażone pry
watnie przez p. Jodrell w wysokości po 282 Ł. 
(po obecnym kursie około 2900 rs.) z prze
znaczeniem tego funduszu na poszukiwania 
i prace w dziedzinie tych obu nauk biologi
cznych. Są jeszcze w Londynie posady rządo
we dla bijologów przy British-Museum i przy 
Królewskich ogrodach w Kew, lecz dość zna
czne nawet fundusze, jakie instytucyje te 
otrzymują, pochłaniane są przeważnie przez 
koszt utrzymania i gromadzenia zbiorów nau
kowych, tak, źe zaledwie mala cząstka wy
znaczanego na cele bijologiczne uposażenia 
obróconąby być mogła na badania. Licząc 
jednak i przyjmując do rachunku sześć istnie
jących, rozmaitej doniosłości katedr b io lo 
gicznych w Muzeum i cztery w Kew, przeko
nywamy się, że ogólna ilość posad rządowych 
dla bijologów w Londynie wyliczy się na 14 
lub 15.

W  obu dawnych uniwersytetach Anglii, 
w Oxford i w Cambridge, etatowych katedr 
dla bijologii jest po pięć, po jednej dla ana
tomii, fizyjologii, zoologii, botaniki i patolo
gii. Uposażenie katedr oxfordzkich jest zna
czne: profesorowie otrzymują po 700—800 Ł. 
(8200 do 8500 rs.), lecz i tu jeszcze, z powodu 
braku pomocy asystentów, — takiej przynaj
mniej, jaką niemieccy profesorowie otrzymu
ją, — korzyść, jaką kater y te przynieść mo
gą, nie jest zbyt wielką. W  Cambridge znów, 
wynagrodzenie profesorów o wiele niższem 
jest niż w Oxfordzie. W Durham, katedry 
bijologiii, tak jak i inne wszystkie, nie mają 
etatowego od rządu posażenia i opłacane są 
jedynie przez słuchających wykładów studen
tów. Profesorowie wreszcie kolegijum Owena 
(Yictoria University), gdzie również pięć ka
tedr istnieje, płatni są częścią przez skarb 
państwa, częścią przez słuchaczów. „Kolegi- 
jum“ to jednak odznacza się przed innemi in- 
stytucyjami swemi, wzorowo urządzoneini 
i zaopatrzonemi pracowniami i stoi jedynie 
na wysokości zadania; prócz profesorów istnie
ją  tam i pomocnicy ich czyli zastępcy; obok 
tego, dla studentów istnieją tu stosunkowo 
hojne stypendyja. Na tem kończy się rachu
nek; przyrodników bowiem, zajmujących ka
tedry w pomniejszych kolegijach prowincyi, 
a wykładających różne naraz działy przyrodo
znawstwa, angielski uczony słusznie odsądza 
od nazwy „profesorów11 (w znaczeniu tem, ja 
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kie wyrazowi temu przysługuje w Niemczech), 
a katedry bez pracowni i środków od nazwy 
katedr naukowych.

(D o k . nast.)

Przyczyna pasów bezdeszczowych.
Z czasopism a „ D e r  N atu rfo rscher,“  podał 2 3 .  J .

Wiadomo, źe ilość opadów deszczowych 
zmniejsza się wraz z temperaturą w kierunku 
od równika ku biegunom; ponieważ powietrze 
ciepłe więcej ir oże utrzymać w sobie wilgoci, 
niż zimne. G-dy w strefie podzwrotnikowej 
przeciętna ilość osadów atmosferycznych wy
nosi 90—100 cali rocznie, na 30° szer. wynosi 
ona już tylko 60 cali, na 40°—40 c., na 50°— 
2 0  c., a w strefie podbiegunowej zaledwie 1 0  

cali.
Od tego ogólnego prawidła uchylają się 2 

strefy z obu stron zwrotników, gdzie ilość osa
dów raptownie spada do minimum, podczas 
gdy na stronie równikowej tych pasów panu
ją  obfite deszcze letnie, a na stronie bieguno
wej deszcze zimowe. Te pasy bezdeszczowe 
z obu stron zwrotników stanowią przedmiot 
referatu przedstawionego przez p. Arnolda 
Guyot Londyńskiej Akademii Nauk (Natio
nal Academy of Science).

Północny pas bezdeszczowy ciągnie się mię
dzy 24° i 32° sz. pn. i zaczyna się na zacho
dzie pólwyspem dolnej Kalifornii, ciągnie się 
dalej przez Arizonę, N. Meksyk i Zach. Te- 
xas, gdzie ilość roczna osadów deszczowych 
na przestrzeni prawie 1 0 0 0  m. ang. utrzymu
je się niżej 1 0  cali, a często i do 2  i 3  c. spa
da; dalej pod tąż samą szerokością warunki 
miejscowe powodują obfite deszcze w dolinie 
Missisipi i na Florydzie. Na starym lądzie 
zajmuje pas bezdeszczowy środek Sahary na 
długości 3200 m. ang., dalej idzie przez śro
dek Arabii, przez nłaskowzgórze wsch. Persyi 
i Beludżystanu i uosięga po drugiej stronie 
Indusu pustyni Thur, co razem tworzy pas na 
5500 m. ang. długi. Dalej pod temiż szero
kościami warunki miejscowe powodują obfite 
osady atmosferyczne.

N a półkuli połudn. pas bezdeszczowy wy
stępuje bardzo wyraźnie na stoku zach. Andów,

gdzie cały brzeg Peru od 6 ° do 30° sz. pd. 
prawie zupełnie pozbawiony jest deszczów. 
Atmosfera nie jest tu bynajmniej pozbawiona 
wilgoci, przeciwnie, chmury przeciągające nad 
widnokręgiem posiadają dość wilgoci, by po
kryć bujną roślinnością obszerne łąki i pagór
ki, lecz kondensacyja w postaci deszczu na
stępuje tu bardzo rzadko. Przeciwnie w tym 
samym pasie między 20° i 30° sz. pd. w pu
styni Atacama atmosfera jest zupełnie sucha, 
podobnież jak i pod tąż szerokością na ró
wninach pampasów na wschód od Andów. 
W Afryce w tymże pasie spotykamy pusty
nię Kalahari, ciągnącą się przez całą szero
kość lądu. W  Australii pas bezdeszczowy 
ciągnie się przez sam środek lądu z wyjątkiem 
wschodniego brzegu, zraszanego przez wiatry 
morskie.

P . Guyot za przyczynę zjawisk powyższych 
uważa wiatry, które dzieli na dwie grupy. Do 
pierwszej należą wiatry stanowiące część po
wszechnej cyrkulacyi atmosfery ziemskiej, 
uwarunkowanej kulistym kształtem ziemi; do 
drugiej — wiatry pochodzące ze względnego 
ustosunkowania lądów i Jmórz. Pierwszym 
przypisuje p. G. rzadkość deszczów w pasach 
suchych; drugim—obfite deszcze w punktach 
przerywających ciągłość pasów deszczowych.

Wiadomo, że powszechny ruch atmosfery, 
spowodowany przez różnicę temperatury mię
dzy strefą podzwrotnikową i biegunami, ma 
za źródło wznoszący się prąd powietrza w stre
fie podzwrotnikowej. Prąd ten unosi olbrzy
mie masy powietrza w górne warstwy atmo
sfery, odpływające następnie w kierunku stref 
umiarkowanych. Pod 30° szer. prąd zstępu
je ku dołowi i zgęszcza się wskutek z jednej 
strony oziębienia się powietrza, a z drugiej — 
zmniejszenia się powierzchni pasów między- 

• południkowych w miarę zbliżania się ku połu
dnikowi. Zgęszczenie to wytwarza pas maksy
malnego ciśnienia atmosfery. Od tego pasa 
dzieli się prąd na dwie części, z których jedna 
wraca ku zwrotnikom, tworząc część passatu 
i pod równikiem znów podnosi się w górę, 
druga zaś płynie ku biegunom, tworząc anty- 
passat i charakterystyczny dla strefy umiar
kowanej wiatr pd.-zach. Rola jednak, która 
każdemu z tych wiatrów w kondensacyi de
szczów przypada w udziale, wielce jest nieró
wną: pierwsze przynoszą suszę, drugie — 
deszcze.
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Ze dwie gałęzie tego samego prądu mogą 
tak rozmaite posiadać własności, jest łatwo 
zrozumiałem. Obadwa są prądami zstępujące- 
m iijak o  takie muszą być suche, ponieważ 
powietrze przy spadaniu zgęszcza się, a zatem 
ogrzewa, zwiększa swą zdolność pochłaniania 
pary wodnej i kondensacyją utrudnia. Dalej 
jednak warunki się zmieniają: gałęź równiko
wa zdąża ku okolicom cieplejszym, gdzie nie- 
znajdując na drodze obszarów zimniejszych, 
traci możność kondensacyi, wskutek czego 
miejscowości, przez nią nawiedzane, pozostają 
suchemi. Gałęź biegunowa przeciwnie, zdąża
jąc ku okolicom zimniejszym, zwiększa na ka
żdym kroku swą względną wilgotność, spro
wadzając przy oziębieniu deszcz.

Obadwa prądy, zdążające w przeciwnych 
kierunkach, pozostawiają między sobą, zanim 
dosięgną powierzchni ziemi, pas neutralny, 
gdzie ruch powietrza jest nader ograniczony 
i niejednostajny, a opady atmosferyczne pra
wie niemożebne. Istnienie więc pasów bez- 
deszczowych spowodowane jest nie przez wa
runki lokalne, lecz ma za przyczynę prawo 
powszechnej cyrkulacyi wiatrów. Wszelkie za
tem modyfikacyje tego systemu muszą wywie
rać wpływ na położenie pasów suchych. Po
łudniowy pas np. położony jest cokolwiek bli
żej ku zwrotnikowi niż północny, ponieważ 
linija środkowa pasa wznoszącego się prądu 
leży cokolwiek na północ od równika, prawdo
podobnie wskutek przeważającej masy lądu 
na półkuli północnej.

Oprócz przyczyny głównej, działają tu je 
szcze przyczyny drugorzędne, lokalne. W ięk
szość pustyń, powyżej wyliczonych, z wyjąt
kiem części Sahary, pustyni Thur i A ustra
lii, są to płaskowzgórza, które, jak wiadomo, 
zwiększają suchość powietrza z wielu powo
dów. Przedewszystkiem dlatego, źe wyniosłe 
masy lądowe, podlegając operacyi słońca przy 
jasnem niebie, ogrzewają się silniej i powie
trze na płaskowzgórzu zawsze jest silniej 
ogrzane niż na równinie, lub w kotlinach. 
Para wodna więc, sprowadzona przez wiatry 
zimne, nie może się tam skraplać.

Rzadkość, a nawet zupełny zanik roślinno
ści, grunt nagi i piaszczysty, tak charaktery
styczny dla pustyń, Wpływa także w wysokim 
stopniu na nagromadzenie ciepła.

Częste, obfite deszcze, spadające w miejsco
wościach, przerywających pasy bezdeszczowe,

spowodowane są przez wpływ stosunkowego 
położenia wielkich mas lądowych i wodnych, 
sprowadzających za sobą wiatry, zwane mus- 
sonami. Mussony najwyraźniej występują we 
wschodniej części olbrzymiego azyjatyckiego 
kontynentu, gdzie wpływem swym przeważają 
powszechny obieg wiatrów i ciągną się daleko 
nazewnątrz pasu suchego aż do Japonii. 
W  Ameryce półn., posiadającej kształt trój
kątny, największa masa lądu leży na północy. 
Ląd ten w lećie znacznie się ogrzewa, tak, że 
pd.-zach. anty-passaty w ciągu ciepłej pory ro
ku zostają odchylone w kierunku obszarów 
wyższego ciepła i niskiego ciśnienia i zamie
nione na wiatry południowe, sprowadzające 
z gorącej zatoki meksykańskiej obfite deszcze 
letnie. Tym sposobem tłumaczy się anoma- 
lija, obserwowana we wschodniej części kon
tynentu Ameryki półn., gdzie wbrew ogólnej 
zasadzie ilość deszczu na jednym i tym sa
mym południku nie zmniejsza się w kierunku 
od brzegu w głąb, lecz zwiększa, mianowicie 
aź do odległości 1 0 0 0  m. ang.

E P I D E M I J E
w  zatoce Meksykańskiej.

W  różnych latach, w znacznych odstępach 
czasu, pomiędzy mieszkańcami zatoki Meksy
kańskiej naokoło półwyspu Florydy, zdarza 
się niezwykła śmiertelność. Wówczas wielka 
mnogość ryb zdechłych lub zdychających daje 
się spostrzegać na powierzchni morza lub wy
rzucona na wybrzeżach. Szczególniej wspo
minają lata 1844 i 1854 jako pamiętne śmier
telnością pomiędzy mieszkańcami zatoki. W  r. 
1878 także panowała silna epidemija, która 
się ponowiła 1880 r. Te epidemije powstają 
skutkiem obecności i rozpościerania się bez
barwnej wody trującej, która tworzy plamy 
i pasy czasami szerokie 1 0 0  (zapewne i wię
cej) yardów i łatwo daje się odróżnić od ota
czającej ją, jasno-niebieskiej wody zatoki. 
Jak  się zdaje, pierwsze cierpią na tem gąbki 
i inne zwierzęta, mieszkające blisko dna; bar
dzo korzystne miejsca połowu gąbek zostały 
tym sposobem zniszczone. Epidemija 1880 r. 
rozpoczęła się nagle i nastąpiła po strasznym
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uraganie sierpniowym. Ryby i inne zwierzęta 
morskie w ogromnej ilości nagle zdechły 
wzdłuż południowych wybrzeży Stampe Bay, 
w rzece Egmont Keys i w jej ujściu, skąd pas 
śmiertelności ciągnął się ku południowi aż do 
Shart River w W hitewater Bay. Prądy wody 
roznosiły tę śmiertelność ku południowi. 
W  rozmaity sposób starano się wytłumaczyć 
to zjawisko. Najbardziej rozpowszechnionem 
jest mniemanie, jakoby trująca woda powsta
wała skutkiem wylewu z bagien słodkiej wody 
zanieczyszczonej wyciągiem trujących kwa
sów i t. p., które zostały rozpuszczone z ko
rzeni od wielu lat moknących albo skutkiem 
wylewu wody nasyconej wyciągiem drzewa 
Gornus florida. Inne, równie rozpowszechnione 
mniemanie przypisuje powstawanie nieczystej 
wody wybuchom podziemnych wulkanów, albo 
wybuchom gazów wulkanicznych.

Dla dojścia prawdy komisyja rybacka Sta
nów Zjednoczonych wysłała do Florydy p. E r
nesta Ingersoll celem zebrania dokładnych 
wiadomości, a następnie próbki zatrutej wody 
przesłała dr-owi F. M. Endlich do analizy che
micznej i dr-owi W. Gr. Farlow do analizy mi
kroskopowej.

Dr. Endlich, nawet za pomocą spektroskopu, 
nie mógł znaleść w tej wodzie żadnego skła
dnika mineralnego, któryby mógł rybom szko
dzić. Przyszedł tedy do wniosku, że śmierć 
ryb następuje skutkiem obecności w wodzie 
zatrutej wielkiej ilości pasorzytnych wodo
rostów.

Prof. Farlow, znany kryptogamista, któ
remu przesłano butelki wody zatrutej znalazł 
w niej znaczną ilość besksztaltnego śluzu z li- 
cznemi kryształami, tłuszczowego wyglądu, 
oraz liczne, w części zgniłe szczątki drobnych 
raczków i rozmaitych tkanek roślinnych. W e
dług niego trujące własności wody nie po
chodzą z obecności roślin, lecz obecność tych 
ostatnich jest przypadkowa. Śluzowata ma
sa prawdopodobnie powstała z jaj, które dla 
jakiegoś powodu obumarły przy powierzchni 
wody, a drobne skorupiaki znajdujące się 
w pobliżu, zostały otoczone ogólną masą śluzu 
(Smithsonian Report). A. W.

L I S T Y  1 P O D R O Ż Y .
prze*

Józefa Siem iradzkiego.

(D okończen ie).

Lipiec już się zaczynał, a z Guayaquilu 
wciąż żadnej wiadomości; najsprzeczniejsze 
krążą pogłoski —• jak zwykle w czasie wojny, 
gdy się nic pewnego nie wie. Chcemy jechać 
bądź cobądź na pomorze, władze miejscowe 
odmawiają nam grzecznie paszportu. Musimy 
więc jeszcze czekać. Powstaje projekt wyciecz
ki do Baiios, źródeł mineralnych u stóp Tun- 
gurhagua, o dwa dni drogi od Riobamba po
łożonych. Dictum, factum; wystaraliśmy się 
o chudą szkapinę dla naszego uprzejmego go
spodarza i w drogę. Piasek i piasek nieskoń
czony, wśród dwu szeregów agawy, wysokich 
szałasów indyjskich, pól maisu, łubinu (jada
nego tutaj) i agawy, będącej obok koszenilli 
głównem bogactwem Indyjanina, z jej bowiem 
włókien kręci i plecie liny, które na targ do 
Riobamba wywozi, łodyga zaś daje dobry i 
trwały budulec. Spotykamy co chwila drwali, 
dążących na targ z deskami i belkami, uwią- 
zanemi jednym końcem do boków osłów lub 
wołów; liczni tego rodzaju podróżni doprowa
dzili piaszczystą drogę do stanu, przypomina
jącego mocno wyboje na naszych zimowych 
drogach. Około 5-ej wieczór ujrzeliśmy w dole 
przed nami miasteczko Penipe; dzieli nas od 
tegoż bystra i szeroka rzeka, przez którą prze
rzucono most wiszący, ale jaki most! Czytel
niku, jeżeliś ciekawy, otwórz Humboldta 
„Yues des Cordilleres,” a znajdziesz tam obra
zek, jak wszystkie rysunki Humboldta, więcej 
niż niedokładny, lecz który ci dać może pewne 
pojęcie. Jestto rodzaj hamaku z kilkunastu 
grubych lin z włókien agawy; za pomost służą 
mu patyki z tejże rośliny, sznurkami powiązane; 
o poręczach naturalnie mowy niema. Przeby
wamy ze strachem to nowe narzędzie tortur, 
długie na jakie 60 metrów, które się buja na 
wszystkie strony pod ciężarem ludzi i koni, a 
którego osoby skłonne do zawrotu głowy, pod 
żadnym pozorem same przebyć nie mogą, gdyż 
samo się przez się rozumie, że konie prowa
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dzić musimy za cugle. Po kwadransie byliśmy 
w miasteczku ładnem, czystem, jak większość 
miast sierrańskich; zajeżdżamy wprost do ple
banii, lecz że proboszcza nie było, szukamy 
gdzieindziej gospody, co też nam na lepsze 
wyszło, bośmy znaleźli wyśmienitą, a nazajutrz 
zrana po smacznem śniadaniu byliśmy znowu 
na siodłach. Piasek wciąż jeszcze nas dręczy; 
droga to w dół, to w górę się wije, lecz zna
czno, że się ku wschodowi, jakkolwiek zwolna 
spuszczamy; roślinność obfitsza; po bokach 
drogi oprócz agawy i kaktusów, liczne czereśnie 
(Cerasus capuli), taxonije, jakiś wąskolistny 
krzew, okryty sporemi żółte mi jagodami, któ
rych pestka jako środek przeczyszczający 
bardzo silny tu się używa (sapran), ponsowe 
passiflory, jak w dolinie Chanchanu, urozmai
cają widok. Koło wsi Puela jeszcze most sui 
generis do przebycia: trzy nadgniłe i krzywe 
belki, przykryte deskami, niczem nieprzytwier- 
dzonemi; cały most pochyły, wąski i, jak  zwy
kle, bez poręczy; jestto najgorszy ze wszyst
kich, jakiem przebywał w mojem życiu i może 
śmiało z wielu polskiemi rywalizować, które 
tak niepochlebnie zawsze przysłowie maluje. 
We wsi króluje kościół, ze wszystkich wzglę
dów podobny do stodoły. Minąwszy Puela 
i przebywszy parę bystrych strumieni, wjeż
dżamy na grunt wulkaniczny; czas się rozja
śnia i wkrótce dostrzegamy, żeśmy bardzo 
blisko od Tungurhaghua. Piękna i okazała 
to góra: kształt jej stożkowaty już na pierw
szy rzut oka nie dozwoli wątpić o jej wulka
nicznej naturze. Granica wiecznych śniegów 
jest gieometryczną prawie liniją; zdaje się, 
że ręka Stwórcy wpół góry naznaczyła kresę, 
poza którą śniegom spuszczać się nie wolno. 
Sztolcman tę szczególniejszą prawidłowość 
śnieżnej granicy objaśnia średnią wysokością 
obłoków, które śnieżne pola od działania 
promieni słonecznych chronią. Objaśnienie to 
jest trafnem co do granicy śniegów wogóle, 
lecz w tym razie, zdaje mi się, że główną przy
czyną matematycznie równej granicy jest ma
tematycznie niemal stożkowaty kształt góry 
i jednolitość law ją  tworzących; dodajmy do 
tego położenie na równiku, a zrozumiemy, źe 
ze wszystkich stron jednakową ilość ciepła 
otrzymujemy, wolny od sterczących skał i gła
zów — śnieżny pokrowiec Tungurhagua nie 
może mieć innego kształtu; podobny przykład 
przedstawia Cotopaxi, podczas gdy położony

I w środku między niemi Chimborazo, niemają- 
cy tak regularnych kształtów, ma granicę 
śniegów bardzo poszarpaną. Południowy stok 
góry poniżej granicy śniegów przedstawia 
prostopadłą ścianę, na której zdała widnieje 
jak biała kresa olbrzymia kaskada — najwyż
sza chyba pod słońcem, gdyż na oko ocenia
jąc, co najmniej 3000 stóp wysokości liczyć 
może. Żałuję, że drogi tamtędy niema, Bańos 
zaś leży na przeciwległym stoku, tak, iż nie 
będziemy mogli zbliska temu fenomenowi się 
przypatrzyć. Powoli okolica przybiera cha
rakter doliny, corazto głębszej i węższej 
w miarę posuwania się ku wschodowi. Po le
wej stronie mamy bystrą i szeroką rzekę 
Agoyan, która poniżej Banos, przyjąwszy je 
szcze kilka dopływów, daje początek najwięk
szej rzece rzeczypospolitej Ekwadorskiej — 
Rio Pastaza. Na wysokości 8000 stóp napoty
kamy pierwsze pola trzciny cukrowej. W krótce 
potem szerokie i stosunkowo płytkie łożysko 
rzeki zwęża się raptownie i pogłębia, tak, iż 
cała masa wody, zajmująca przedtem obszar 
około 2 0 0  kroków szeroki, płynie teraz łoży
skiem wyźłobionem między dwiema prostopa- 
dłemi ścianami law i łupków mikowych, ma- 
jącem zaledwie kilkanaście kroków szerokości, 
a tak głębokiem, że w wielu miejscach z brze
gów wody wcale nie widać i tylko ruch szalo
nego prądu i pył wodny, unoszący się w wą
wozie, zdradzają jej obecność.

Przez tę przepaść od czasu do czasu prze
rzucone są mostki, na pierwszy rzut oka dla 
małp chyba zbudowane, szerokości około 1  ‘ / 2  

łokcia, bez poręczy i zawieszone nad bezden
ną przepaścią, a jednak ludzie, osły, muły 
i konie przechodzą po nich swobodnie, a nie
zadługo mogłem się doświadczalnie przeko
nać, że nie taki dyjabeł straszny, jak się zda- 
leka wydaje i że na tutejszych mułach i ko
niach nawet konno się takowe przebywa da
leko bezpieczniej, niż opisane powyżej instru
menty w Panipe i Puela. Prawda, że ciarki 
trochę po skórze chodzą, gdy się w dół spoj
rzy, gdzie na jakie 150 metrów pod nami pieni 
się i huczy szalony prąd uwięzionej wśród skał 
rzeki; lecz są to jeszcze najlepsze ze wszyst
kich w kraju. Około 3-ej popołudniu stanę
liśmy przed olbrzymim potokiem zastygłej 
lawy, zwanym El terremoto, który, wypełnia
jąc jeden z wąwozów wulkanu, przecina drogę 
i kończy się blisko brzegu rzeki. Niczego równie
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dzikiego i wspaniałego nigdym jeszcze nie wi
dział; paręset stóp wysoki i około pół kilome
tra  szereki nagi grzbiet czarnej lawy, najeżo
ny milijonami najdziwaczniejszych głazów, 
przedstawiających to fantastyczne ruiny ja 
kiegoś średniowiecznego zamku, to wysmukłe 
minarety i wieżyce, to jakieś bestyje apoka
liptyczne, to znów profile ludzkie— jednem 
słowem, co tylko bujna fantazyja ludzka z nie
skończonego nagromadzenia olbrzymich czar
nych głazów wysnuć potrafi. Potok kamienny 
jak czarny wąż wije się dnem zielonego lesi
stego wąwozu, a raczej doliny, ginąc w wień
czącej ją  śnieżnej kopule wulkanu, który z tej 
strony widziany jest stożkiem ściśle gieome- 
trycznym; wszystkie bowiem nierówności przy
padają na stok jego południowy. Przebywszy 
„El terremoto,” którego istnienie datuje od 
ostatniego wybuchu Tungurhaghua w roku, je
żeli się nie mylę, 1793, już niedaleko jesteśmy od 
celu. Grunt zasiany bryłami lawy, pumeksu 
i łupków mikowych; po prawej stronie starsze 
skały lawy andezytowej, po lewej, oddzielone 
od nas łożyskiem rzeki strome góry łupkowe, 
gdzieniegdzie pola maisu lub trzciny cu
krowej.

Około 4-ej wjeżdżaliśmy do Banos, prześli
cznego miasteczka, otoczonego ?e wszystkich 
stron wysokiemi górami, chroniącemi je od 
zimnych wiatrów kordylijerskich. Znaczne 
wzniesienie nad poziomem morza z jednej 
(7500'), naturalne ciepło i żyzność wulkani
cznego gruntu z drugiej strony przyczynia się 
do tego, iż Bańos przedstawia pod względem 
roślinności cały szereg kontrastów: obok gór
skiej wierzby i czereśni— pomarańcze, cytry
ny i wysokie drzewa „Palty,” właściwe gorą
cym klimatom; obok trzciny cukrowej i manjo- 
ku — pszenica, jęczmień, kapusta, mais, kar
tofle, bób, oka i miljoko. U stóp okalającej 
miasto od południa czarnej lawy, sączy się 
obok obfitego źródła zimnej jak lód górskiej 
wody, gorące na 40° C. źródło żelazne.

Każdy z gości kąpielowych za marną opła
tę dwu franków dostaje wannę i pałac bardzo 
pierwotny, t. j. okrągły dół, wykopany w bia
łym tufie wulkanicznym, przykryty dachem 
z palmowych liści lub słomy. Widok przecu
dny, klimat łagodny i zdrowy, okolica nad
zwyczaj żyzna, mineralne źródła, gościnność 
mieszkańców — wszystko to wabi ludność do 
Bańos, które w krótkim czasie będzie należało

do najznaczniejszych miast wschodniego Ekwa
doru i stanie się centralnym punktem handlu 
z dzikiemi plemionami Indyjan leśnych, któ
rych posiadłości do okolicznych plantacyj się
gają. Nazajutrz po przybyciu obejrzeliśmy 
grotę nietoperzy, którą się Banos chlubi — 
wieść niesie, że jest ona bardzo obszerną i da
leko się ciągnie, ale że nam i na czasie i na chę
ci głębokiego zapuszczania się w nią zbywało, 
poprzestaliśmy na zwykłym spacerze turystów, 
polegającym na wejściu jednym otworem i wyj
ściu drugim,obok położonym. Pozostawało nam 
jeszcze odbyć wycieczkę do słynnej kaskady 
Agoyanu, od której począwszy, rzeka przy
biera nazwę Pastaza. Wziąwszy tedy przewo
dnika, udaliśmy się dalej na wschód. Przebyw
szy jeden z opisanych powyżej mostków, po 
dwugodzinnej jeździe wjechaliśmy w regijon 
leśny, a wkrótce potem byliśmy u celu. Widok, 
który przed nami się odsłonił, wart był wi
dzenia: cała masa dwudziestu kilku rzek, skła
dających się na utworzenie Agoyanu, zamknię
tych dotychczas w wąskiem łożysku, znajduje 
tutaj nareszcie wyjście i z ogłuszającym ło
skotem spada z wysokości 500 stóp mniej wię
cej, ginąc w tumanie pyłu; odtąd rzeka przy
biera już nazwę Pastaza. Z konfiguracyi 
gruntu widać, że niegdyś prąd rzeki rozsze
rzał się powyżej kaskady i ostatnia miała ze 
1 0 0  kroków szerokości, a w jaskini, przez nią 
stworzonej, widzowie jak pod Niagarą spokoj
nie przechadzać się mogli, lecz wskutek gwał
townego kataklizmu, jak większość twierdzi, 
podczas wybuchu Cotopaxi w 1878 r., podług 
zdania D-ra Wolfa jednak dawniej znacznie, 
rzeka wyżłobiła swe łożysko obecne i kaska
da znacznie na piękności straciła; z tem 
wszystkiem warta jest widzenia. Od kaskady 
rozpoczęliśmy nasz odwrót do Banos, a naza
jutrz do Uiobamba, gdzieśmy trzeciego dnia 
po południu stanęli.

Na zakończenie nie od rzeczy będzie dodać 
opis jeszcze jednego środka przeprawy, które
go samiśmy na szczęście nie próbowali, lecz 
widzieliśmy go w Bańos; jestto linka, prze
rzucona z jednego brzegu na drugi i uwiąza
na do dwu słupów, umocowanych li tylko sto
sem kamieni; na lince tej wisi osobliwsze na
rzędzie, złożone z dwu uszek drewnianych, 
między któremi naciągnięta widnieje skórka 
barania; na tejto lince siada delinkwent, 
a Indyjanin z drugiegu brzegu ciągnie całe
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narzędzie za linkę, uwiązaną do uszka. Po
wiadają, że nietylko ludzi, ale i osły w ten 
sposób przeprawiają; co do mnie, nie mam 
zaufania do tego środka przeprawy, — nazywa 
się ten świetny wynalazek „taravita.“

W S P O M N I E N I E  P O Ś M I E R T N E .

H R A B I A  DU MONCEL.
Hrabia Teodor du Moncel, o którego śmierci 

uczyniliśmy krótką wzmiankę w przeszłym nu
merze, urodził się w Paryżu dnia 6 -go Marca 
1821 r.; w chwili więc, w której piszemy te 
słowa, przypada 63 rocznica jego urodzin. 
Ojciec jego za czasów Ludwika Filipa był je 
nerałem inżynieryi i z góry przeznaczał syna 
do wojennego rzemiosła. Skoro jednak młody 
Teodor doszedł do dziewiętnastego roku życia, 
wtedy objawiać zaczął bardzo wyraźnie zami
łowanie do badań naukowych, owocem któ
rego było napisanie dwu traktatów o per
spektywie pod względem matematycznym i 
estetycznym. W  tejże epoce zajmował on się 
z zapałem i zamiłowaniem archeologiją i po- 
dróżnictwem. W  r. 1847 ogłosił on dziełko 
p. t.: „Z Wenecyi przez Grecyją do Konstan
tynopola," które ilustrował litograficznie wła- 
snoręcznemi rysunkami. Rodzina jego, obu
rzona tak demokratycznemi czynami swego 
członka, odsunęła się odeń zupełnie. W sku
tek tego du Moncel począł naukę uprawiać 
wprost jako zawód, ponieważ jednak nie ukoń
czył przedtem ani Szkoły politechnicznej, ani 
też centralnej, przeto zdobycie stanowiska na 
polu naukowem było dlań nader trudnem we 
Francyi, gdzie bez tych scholastycznych, jak 
by je nazwał Anglik, rekomendacyj, wszelkie 
przejście przez życie jest niepodobnem. K a
tedra była dlań absolutnie niedostępna — zo
stał więc pisarzem naukowym i poświęcił się 
głównie elektryczności. W  następnych latach 
z nieporównaną gorliwością badał wszystkie 
nowe postępy w dziedzinie elektryczności, — 
a zdolność jego w zbieraniu i rozprzestrzenia
niu rozproszonych wiadomości z dziedziny wy
nalazków elektrycznych — istotnie godna jest 
podziwu. W czasie 1854 do 1878 r. wydał po

wszechnie znane pięciotomowe swe dzieło p. t. 
„Expose des Applications de rElectricite,” 
które wykończył z taką sumiennością i stara
niem, że dziś jeszcze, po upływie lat kilku od 
ukończenia, stanowi ono jeden z najzupełniej
szych spisów odkryć i wynalazków w tej dzie
dzinie, wskutek czego jest niezbędną pomocą 
w ręku każdego, zajmującego się technologiją 
elektryczną. Od roku 1878 hr. du Moncel 
ogłaszał niejednokrotnie dzieła, zawierające 
popularny wykład rozmaitych działów nauki
0 elektryczności. Do takich należą książki 
jego o telefonie i mikrofonie, o oświetlaniu 
elektrycznem, o elektrycznem przenoszeniu 
siły, przełożone na angielski, niemiecki (?)
1 rossyjski.

Chociaż hr. du Moncel występował raczej 
jako pisarz lub dziennikarz, niż jako uczony, 
niemniśj przeto ma także i poważne naukowe 
zasługi, jakich dowody złożył głównie w roz
prawach, przedstawionych paryskiej Akade
mii nauk. Na szczególną uwagę zasługują 
jego badania nad własnościami elektromagne
sów i nad przewodnictwem złych przewodni
ków. Du Moncelowi właśnie winni jesteśmy 
spostrzeżenie tego faktu, że zmiany w ciśnie
niu na siebie dwu ciał w punkcie zetknięcia 
wywołują zmiany w oporze dla rozmaitych 
ciał zupełnie różne, gdy jednem z ciał jest 
węgiel. Spostrzeżenie to posłużyło w następ
stwie Edissonowi i Cleracowi do bardzo wielu 
zastosowań.

Du Moncel był także i wynalascą. Na wy
stawie 1855 roku otrzymał medal złoty za wy
stawione przezeń przyrządy, między któremi 
były: wodoskaz elektryczny, anemograf elek
tryczny '), przyrząd elektryczny do zapisywa
nia improwizacyj muzycznych, galwanometr 
samozapisujący i bardzo wiele przyrządów te
legraficznych. Przez lat trzynaście, od r. 1860 
do 1873, zajmował miejsce urzędowe jako 
elektryk w zarządzie telegrafów, które jednak 
opuścił wskutek nieporozumienia w łonie ad- 
ministracyi. W  r. 1874 Akademija paryska 
wybrała go na swego członka i, wyznać trze
ba, iż w tem uczonem ciele był on najruch
liwszą i najczynniejszą osobistością w kierun
ku badania i poznawania nowych wynalazków 
elektrycznych. On to przedstawiał Akademii

' )  P rzyrząd  do zapisyw ania k ierunku i prędkości 
w iatru .
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telefon Bella, mikrofon Hugliesa i fonograf 
Edisona. Był on nadto nadzwyczaj czynnym 
w czasie wystawy elektrycznej w Paryża w r. 
1881. W  tymże roku, a więc na krótko przed 
śmiercią, stanął na czele specyjalnego pisma, 
poświęconego elektryczności: „La lumiere 
electriąue,” które sam założył i którego był 
duszą niemal do samej chwili zgonu.

Chociaż du Moncel nie był niewątpliwie 
wielkim gienijuszem i chociaż w wielu chwi
lach nie pozbywał się w zupełności cech ama
tora — niemniej przeto przez swą pilność i 
skrzętność zajął wybitne miejsce w literatu
rze naukowej, a prace jego dla historyi elek
tryczności posiadają olbrzymią wartość.

Bardzo szlachetnie i sumiennie pojął i wy
pełnił stanowisko dziennikarza naukowego 
i niewątpliwie próżni, spowodowanej przez 
jego zgon, niełatwo będzie wypełnić.

(Naturę, Nr. 748). ' J. B.

O Z W I Ą Z K A C H  A Z O T O W Y C H

w g r un t a c h  b a gn i s t o - to r f i as t ych .

Znaczną zawartość azotu w gruntach tor- 
fiastych, Mulder, jeden z najznakomitszych 
chemików-rolników, starał się wyjaśnić po
wstawaniem w tych gruntach soli wapienno- 
amonowych kwasów humusowego, ulminowe- 
go, geinowego i t. d.; ostatnie tworzą się przy 
powolnym rozkładzie roślin. Tego rodzaju 
pogląd bez zmiany w literaturze chemicznej 
Przyjętym został; Dettmer w 1879 r. jakoby 
stwierdził tę teoryją Muldera, inny atoli zu
pełnie podając wzór dla kwasu humusowego 
(CU -Hm 0 2i). Na zasadzie tych poszukiwań 
Ritthausen wygłosił pogląd, że nagromadza
nie się azotu w gruntach torfiastych jest wy
nikiem absorpcyi amonijaku przez kwasy zie
mne. Grouven (Fuhlings-Zeitung. Juli, 392) 
zbija ten pogląd- Według tego badacza, azot 
głównie tu w postaci roślinnych znajduje się 
proteinowców, wskutek sprzyjających okoli
czności, trudno podlegających dalszemu roz
kładowi. Sole amonowo-wapienne bardzo dru
gorzędne zajmują tu miejsce.

Gdyby w torfie azot jedynie w postaci soli 
kwasu humusowego się znajdował, to tak sil
ne roztwory potażowe, jak 6 %-owe, po kilko-

godzinnem działaniu przy temperaturze wrze
nia najbardziej nawet trwałe sole amonowe 
torfu winny rozłożyć, a azot stąd całkowicie 
prawie wydzielić, tymczasem zaledwie V'2o 
część azotu udało się tą drogą wydzielić.

Skład chemiczny torfu i gruntów torfia
stych nie daje nam wzoru, zgodnego z wzo
rem Dettmera dla kwasu humusowego. Abso
lutna wprawdzie zawartość azotu w torfie nie 
przenosi zawartości soli amonowych kwasu hu
musowego, względny atoli stosunek tego pier
wiastku do węgla tlenu i wodoru, wcale jest 
różny w obudwu tych ciałach.

Znaczna zawartość siarki, od 0,37%— 
0,70% w torfie* skłania do mniemania, iż 
w torfie właśnie z proteinowcami roślinnemi 
mamy do czynienia. Fizyczna zresztą budowa 
gruntu torfiastego, znaczna w nim ilość napół 
uszkodzonych komórek roślinnych i włókien, 
dowodzą, iż tu wyłącznie o solach hu
musowych mowy być nie może. Uzasadnio- 
nem wydaje się pytanie, jaką drogą protei- 
nowce te bez zmiany zdolne były się w grun
cie przechować? Czemuż ilość azotu w star
szych i młodszych warstwach prawie że jest 
jednakowa? Powolny rozkład pod wodą za
bezpiecza od wrogiego działania powietrza; 
skądinąd zaś przeciw-zakaźny wód torfiastych 
charakter, znaczna w nich kwasu humusowe
go, garbnika, salicylowego i t. d. zawartość 
zapobiega wydzielaniu się wolnego azotu. Pod 
wpływem tych czynników, proteinowce stają 
się nierozpuszczalnemi, przechodząc w ten 
stan, w jakim się w skórze zwierzęcej znajdu
ją. Tym sposobem ilość azotu w torfie się nie 
zmienia, przeciwnie wzrasta, lecz względnie 
tylko — związki cukru i mączki wszak do ła
two podlegających rozkładowi należą. Zawar
tość tego cennego dla rolników materyjału do 
3,5% dochodzi i przenosi wartość nawozu pod 
tym względem. Cóż z tego, kiedy dziś ' / 3 część 
tego azotu zaledwie umieją uruchomić, wapno 
bowiem taką tylko część azotu na pokarm dla 
roślin podatny przerabia.

Sumienność piszącego wymaga, ażeby za
sługa Grouvena w tego rodzaju wyjaśnieniach 
najzawilszych procesów chemicznych nieco 
uszczuploną została. Niesłusznie do pewnego 
stopnia pomijany znakomity badacz, Adolf 
Meyer, w pięknej swej chemii rolniczej je
szcze w roku 1876, zbijając pogląd Muldera, 
zauważył, iż w gruntach torfiastych (torfie)
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azot w postaci soii amonowych kwasów zie
mnych znajdować się nie może, gdy ani roz
twór potasowy, ani woda wapienna całkowitej 
ilości azotu nie mogą wydzielić; jedynie przy 
spaleniu z wapnem sodowem te związki rozło
żyć można. Według Meyera i te związki azo
towe torfu są produktami rozkładu roślin.

J. S. K.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).
— S p e k t r o s k o p  o z n a c z n e m  r o z 

s z c z e p i e n i u  ś w i a t ł a  p o m y s ł u  A.  
C o r n u .  Długie widma czyli znaczne roz
szczepienie (dyspersyja) światła, otrzymuje 
się przy użyciu kilku pryzm. Cornu zbudował 
spektroskop, składający się tylko z jednej

pryzmy, a dający długie widmo, a to w ten 
sposób, że promienie światła przechodzą czte
ry razy przez jednę pryzmę, która tym sposo
bem działa tak, jak 4 pryzmy. Szczelina i^jest 
umieszczona z boku lunety. Światło, przenika
jące przez szczelinę do wnętrza lunety, pada 
na pryzmę całkowicie odbijającą. Pryzma od
bijająca jest tak ustawiona, że promienie 
światła, przechodzące przez szczelinę, na nią 
padając, odbijają się prawie w kierunku osi lu
nety, a jako takie przechodzą przez szkło 
przedmiotowe lunety G i pryzmę P. Poza pry
zmą promienie doznają dwukrotnego odbicia 
od zwierciadeł My i M2 do siebie prostopa
dłych, a do kierunku promienia nachylonych 
pod kątem 45°. Promień tak dwukrotnie od
bity, przyjmuje kierunek równoległy do tego, 
jaki posiadał przed tem odbiciem i przechodzi 
przez pryzmę nieco wyżej, niż pierwszym ra 
zem, poza nią zaś napotyka zwierciadło N, 
prostopadłe do jego kierunku. Promień, jako 
padający prostopadle, odbija się wtym samym

kierunku i przebiega drogę, którą przedtem 
odbył, lecz w kierunku wprost przeciwnym. 
A zatem przechodzi przez pryzmę, odbija się 
od zwierciadeł M2 i Mt , przenika pryzmę 
w dolnej jej części i nakoniec padając na so
czewkę przedmiotową G lunety, daje wewnątrz 
lunety obraz widma, który badacz widzi przez 
szkło oczne L  lunety.

Zbudowanie takiego przyrządu przedstawia 
bardzo znaczne trudności techniczne, lecz na
leży się spodziewać, że one zostały zwięcięsko 
pokonare przez takiego mistrza w dziale opty
ki, jakim jest Cornu, przy współudziale zręcz
nych optyków paryskich. E. D.

( Chemija).
— R o z b i ó r  c h e m i c z n y  p o p i o ł u  

z w u l k a n u  K r a k a t o a .  Deszcz popiołu, 
który spadł 27 Sierpnia 1883 r. w południe 
około Molenvliet pod Batawiją, dostarczył 
materyjału do analizy chemicznej p. E. van 
der Burgowi. Popiół miał barwę szarą, ciężar 
właściwy przy 14° C. 2,356 i skład procento
wy następujący: dwutlenku krzemu 63,61, 
tlenku glinu 14,03, tlenniku żelaza (zawiera
jącego mangan) 11,72, tlenku wapnia 2,33, 
tlenku magnezu 0,77, tlenku sodu 0,21, tlen
ku potasu 0,16, chloru 0,59, bezwodnika siar- 
czanego 0,49, bezwodnika fosfornego 0,15, 
wody 0,93 (strata przy analizie 0 ,0 1 ). Część 
rozpuszczalna w wodzie stanowiła 2 %, część 
rozpuszczalna w kwasie solnym — 8,42%. 
Sądząc z wejrzenia, w popiele tym znajdował 
się kwarc, felspat sanidyn, pumeks, źelaziak 
magnetyczny i gotowy tlennik żelaza. (Ber. 
d. d. ch. G. X  VII, 55  Referatu). Zn.

— Yincenzo Cervello z Palermo wykrył no
wy glukozyd w Adonis vernalis, t. j. w miłku 
wiosennym. Glukozyd ten otrzymał zapomocą 
wyciągów alkoholowych, jako sól kwasu garb
nikowego i nazwał adonidyną.

Adonidyna jest istotą, niezawierającą azotu 
w swym składzie, bezbarwną, bez zapachu, 
smaku mocno gorzkiego. W alkoholu rozpu
szcza się, bardzo mało w wodzie i w eterze.

Działanie fizyjologiczne adonidyny odnosi 
się do mięśni prążkowanych; serce poraża 
w czasie skurczu, parcie krwi mocno pod
wyższa. G. P.

— Paolo Pellacani z Modeny otrzymał 
dwa alkaloidy z czarnuszki (Nigella sativa).
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Roślina ta zawiera olejek eteryczny i działa
jącą istotę, mocno fluoryzującą, dokładnie 
niezbadaną. Prócz tych ciał znajdują się dwa 
alkaloidy, które Pellacani nazwał nigeliną 
i konigeliną. Zasady te otrzymał autor przez 
wyciąganie alkoholem i oczyszczenie octanem 
ołowiu od kwasów organicznych, jako sól kwa
su wolframowego. Z soli tej wodą barytową 
otrzymywał czyste alkaloidy. W celu odłącze
nia dwu tych zasad od siebie, wyciągał ete
rem octowym z cieczy zalkalizowanej, przy
czem tylko konigeliną do eteru przechodziła. 
Działanie fizyjologiczne podobne jest jak pilo
karpiny. Nigelina działa na serce porażająco, 
a mianowicie na mięsień sercowy. Konigeliną 
poraża nerw błędny (nervus vagus).

G. P.

( Chemtja rolnicza).

— S o l e  p o t a s o w e  i i c h  z n a c z e 
n i e  w r o l n i c t w i e .

Znakomite kopalnie Stassfurckie pod Ma
gdeburgiem dostarczają rozmaitych soli po
tasowych, które dziś, dzięki Schulz-Lupilzowi, 
ziemianinowi z Brandenburgii z Darmstadtt 
i prof. Wagnerowi, coraz większe mają w rol
nictwie zastosowanie. Dotychczas sole pota
sowe używano pod te rośliny, które najwięk
szy %  potasu zawierały, jak np. pod buraki 
i kartofle. Dziś chemija rolnicza tego rodzaju 
pogląd częściowo odrzuca. Nie te ciała (na
wozy) najskuteczniej na spotęgowanie jako
ściowego i ilościowego wzrostu roślin wpływa
ją, które najłakomiej i najłatwiej bywają przez 
nie przyswajane, lecz te właśnie, które z tru 
dnością mogą być przez rośliny w ziemi od
szukane. Ostatnie te ciała mają jakoby dzia
łanie pośrednie, obecnością swoją zwiększając 
do pewnego stopnia zawartość najbardziej dro
gich i pożądanych dla roślin nawozów. Taki 
pogląd ustalać się dziś poczyna na znaczenie 
soli potasowych; na lżejszych zwłaszcza grun
tach znakomicie przy współudziale fosforanów 
mają one podnosić kulturę ziemi, przed rośli
nami strączkowemi zastosowane; ostatnie uwa
żane bywają za zbieraczy azotu.

Jeśli praktyka Niemców stwierdza ten po
gląd na znaczenie soli potasowych dla rolnic
twa, to najmniejszej nie ulega wątpliwości, iż 
sole te znakomicie się nadają do przechowa
nia związków azotowych w nawozie. Tu ró

wnież praktyka rolnicza stanowcze wypowie
działa już zdanie, stwierdzone przez takich, 
jak Kiihn i Marcker koryfeuszów. To też słu
sznie poważniejsze głosy w Prusach żądają 
oclenia produktów znakomitych tych bogactw 
podziemnych. Ameryka — ten Hannibal ante 
portas dla wszystkich rolników niemieckich, 
a kto wie, czy i nie dla naszych, — zrozumiała 
znaczenie tych soli (Abraumsalz, kainit, chlorek 
potasu) dla rolnictwa i dzisiaj już znaczne su
my na ten produkt wydaje. Czyżbyśmy, naj
bliżsi sąsiedzi. nie umieli z dogodnych skorzy
stać warunków i na większą rozpocząć skalę 
próby co do zastosowania tych soli u nas 
w kraju? Wszak zdaje się, że czas już obmy
ślić sposoby zwiększenia produkcyi wogóle, 
a zmniejszenia kosztów wytwarzania.

J. S. K.

— P o r ó w n a w c z e  p r ó b y  z a z o t a 
n a m i  s o d u  i p o t a s u ,  użytemi jako na
wóz w rolnictwie, niedawno znów podjęte zo
stały przez p. Deheraina. Azotan sodu okazy
wał się, jak to już dawno z praktyki wiadomo, 
równie skutecznym jak azotan potasu, pomi
mo, iż rośliny sodu nie przyjmują, a potasu 
znaczne zawierają ilości. Niewątpliwie zatem 
w większości wypadków ilość potasu w ziemi 
jest dostateczną, aby wywołać podwójny roz
kład i z nawożonych soli sodowych powstają 
w gruncie potasowe. P. Deherain wykonywał 
proste, a ciekawe bardzo doświadczenie: za
sadziwszy w doniczce z ziemią ogrodową fa
solę, podlewał ją  roztworem soli morskiej, 
(której główną częścią składową jest chlorek 
sodu) dopóty, dopóki roślina zupełnie nie zgi
nęła. Wówczas dokonywał rozbioru popiołów 
uschniętej rośliny i wykazał, iż przy niezwy
kłej ilości chloru w popiołach, nie znajduje się 
zgoła śladównawet sodu. I  w tym więc wypad
ku, przy ogromnym nadmiarze sodu, roślina 
czerpała jedynie sole potasowe. Na zasadzie 
tych doświadczeń, p. Deherain sądzi, że 
śmiało można w największej liczbie wypad
ków saletrę potasową zastępować daleko tań
szą saletrą chilijską, nie o potas bowiem przy 
tym nawozie chodzi, lecz wyłącznie prawie 
o azot. N.

(Botanika).

— L. Lichtheim znalazł dwa nowe gatunki 
pleśni z rodzaju Mucor, którym prof. Cohn



158 W SZEC H ŚW IA T. Nr. 10.

dał nazwy. Jeden z nich. z powodu podobień
stwa do Mucor stolonifer (Rhizopus), otrzy
mał nazwę Mucor rhizopodiformis, a drugi, 
z powodu rozgałęzienia sporangijalnych szy- 
pułek—M. corymbifer. Oba te grzybki nie 
są w stanie wywołać fermentacyi alkoholowej 
wT płynach cukier zawierających, czem także, 
oprócz cech morfologicznych różnią się od in
nych do siebie podobnych gatunków. L. Licht- 
heim obserwował wpływ, jaki wywierają te 
nowe gatunki na zwierzęta (króliki). Z do
świadczeń okazało się, że wprowadzone do na
czyń krwionośnych, wywołują one ciężką i za
wsze śmiertelną chorobę; przyczem, pod wzglę
dem działania, oba gatunki zachowują się 
prawie jednakowo, lecz znacznie się różnią od 
•Aspergillus. Nawet umiejscowienie grzybni 
(mycelium), która wyrosła wewnątrz ciała 
zwierząt i jej wygląd, były inne u danych ga
tunków niż u Aspergillus; włókna grzybni no
wych Mucorów rozwijają się głównie w ner
kach i w naczyniach limfatycznych przewodu 
pokarmowego, rzadziej w szpiku kostnym, 
a tylko wyjątkowo w wątrobie. (Ztschr. f. klin. 
Medicin. Bd. V II. Heft 2.) W. M.

— Chcąc sprawdzić obserwacyje Kny, o ile 
szkodliwe wpływy zewnętrzne (np. gąsienice), 
pozbawiające liści drzewa, wywołują utworze
nie się podwójnego słoju rocznego, jeśli na 
drzewie w tymże samym roku wyrastają je 
szcze raz liście, K . Wilhelm umyślnie ogoło
cił drzewo z liści, ażeby sztucznie wywołać toż 
samo zjawisko. Obserwator wybrał do do
świadczeń dąb bezszypułkowy (Quercus sessi- 
liflora), którego jedne okazy pozbawił liści na 
wiosnę, a inne tegoż wzrostu, zostawił z liść
mi dla porównania. Z obserwacyj, robionych 
z wielką dokładnością pokazało się, że pozba
wienie drzewa liści, pomimo że te jeszcze raz 
się rozwinęły, nie wpływało na podwojenie sło
ju  rocznego. W. Al.

(Zoologija).
— R o d o w ó d  p t a ków.  G. Baur w in

teresującej pracy: ,,Noga ptaków i smoków“ 
(Der Tarsus der Vógel und der Dinosaurier. 
Morphologisches Jahrbuch, Bd. V III) stara 
się udowodnić na mocy porównania rozwoju 
nogi ptasiej z ukształtowaniem jej u smoków, 
że istoty te powinny być uważane za przod
ków naszych ptaków. Smoki (Dinosauria) na

leżą, jak wiadomo, do potwornych jaszczurów 
kopalnych, które największego rozwoju dości
gły w okresie drugorzędowym. Na zasadzie 
porównawczych badań nogi rozmaitych smo
ków i różnych stadyjów rozwoju nogi ptasiej, 
Baur przychodzi do przekonania, że w roz
woju tej ostatniej powtarzają się kolejno for
my tego organu, spotykane u rozmaitych 
smoków, poczynając od gatunków najstar
szych t. j. najdawniejszych na kuli ziemskiej, 
do młodszych czyli późniejszych. Od smoków 
najdawniejszych, posiadających dobrze roz
winięte części nóg, jako to: piszczel (tibia) 
i strzałkę (fibula), kostki stępu (tarsus), 5 ko
stek śródstopia (metatarsus) i 5 palców, mo
żemy dojść stopniowo przez cały szereg ga
tunków pośrednich, u których zanikają pewne 
z tych utworów lub zrastają się z sobą, do ga
tunków nowszych, posiadających typową czte- 
ropalcową nogę ptasią. Tak samo zupełnie 
i w rozwoju nogi ptasiej od pierwotnej jej bu
dowy, w której z łatwością daje się odróżnić: 
piszczel, strzałka, kostki stępu, śródstopie i 5 
palców, przez szereg stadyjów pośrednich, do
chodzimy do formy ostatecznej. Przejściowe 
te formy odpowiadają rozmaitym przejścio
wym formom smoków. W  końcu zwraca Baur 
uwagę na zupełne podobieństwo, jakie odna
lazł Marsch, pomiędzy tylnemi kończynami 
smoka jurajskiego,—kanguro-płaza (Compso- 
gnatus) i nogami współczesnego mu, a najda
wniejszego ze wszystkich znanych dotychczas 
ptaków,—pierwogryfa (Archaeopteryx). Na
stępnie mówi o spostrzeżeniach Suleya nad 
nogami pewnego ptaka formacyi kredowej, 
których ukształtowanie dowodzi dawniejszego 
pochodzenia, oraz o tożsamości budowy nóg 
(według Marscha) dwu innych znanych do
tąd ptaków kredowych (Hesperornis i Ichtyor- 
nis) z budową obecnie żyjących. (Revue d. 
Forłschr. d. Naturwiss. 1884 Nr. 1 Geol).

M. K.

(Fizyjologija).
— O w c h ł a n i a n i u  t ł u s z c z o  w (nowe 

badania D-ra Władysława Gluzińskiego).
Co do wchłaniania tłuszczów panowały do

tychczas dwa mniemania, dwie teoryje: jedna 
mechaniczna, druga chemiczna. Teoryja me
chaniczna przypuszczała, że do naczyń chłon
nych, w kosmkach jelit się znajdujących, mo
gą się dostawać ciała stałe, morfo tyczne, po
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nieważ w mleczu znajdowano ziarnka mączki, 
kulki tłuszczowe i t. d. Teoryi tej hołdowali: 
Łieberkuhn, Herbst, Mayer, Oesterlen i Mo- 
leschot, którzy żywili żaby pokarmami z przy- 
mięszką barwnika ocznego (melaniny) i krwią 
zwierząt ssących, poczem barwnik i ciałka krwi 
znaleziono w naczyniach chłonnych i krwio
nośnych zwierzęcia badanego. Późniejsze do
świadczenia Dondersa, W itticha i Hoblan- 
dera wykazały, że i bez powyżej przytoczone
go karmienia znajdują się ciałka krwi podo
bne do ciałek krwi zwierząt ssących w naczy
niach żaby.

Również Funke, który wstrzykiwał emul
syjni z gumy arabskiej, wosku i stearyny, uje
mne otrzymał rezultaty Do zwolenników teo
ryi mechanicznej przyłączył się Briicke, twier
dząc, że naczynia chłonne są otwarto zakoń
czone, przezco i ciałka morfotyczne dostać się 
do nich mogą.

Druga teoryją, to jest chemiczna, utrzymy
wała, że tłuszcze jako takie nie mogą się do
stać do naczyń chłonnych, jako nierozpu
szczalne, lecz że dopiero uległszy zinydleniu, 
w roztworze przenikają przez ich ściany. Tak 
jedna jak  i druga teoryją miała dużo za, dużo 
i przeciw sobie, ostatecznie jednak nie zostały 
udowodnione ścisłemi niezbitemi doświadcze
niami.

W  roku 1855 ogłosiło królewskie Towa
rzystwo nauk w Kopenhadze nagrodę za zba
danie tego pytania. Nagrodę otrzymali Rind- 
fleisch i Teichman, rodak nasz i profesor ana
tomii w uniwersytecie Jagiellońskim. Teich- 
mann w swej podstawowej -pracy „Das Sauga- 
dersystem vom anatomischen Standpunkte“ 
udowadnia, że drobne cząstki mlecza (chylus) 
powstają w naczyniach chłonnych i że przej
ście ciał stałych nierozpuszczalnych nie jest 
możliwe bez rozdarcia ścian tych naczyń. 
Praca Rindfleischa również zaprzeczała mo
żności dostania się ciał stałych do naczyń 
chłonnych. Twierdzenie to jednak znów zo
stało zachwiane przez Recklinghausena, któ
ry doświadczalnie wykazał możliwość dosta
wania się ciał stałych do naczyń limfatycznych; 
mianowicie wstrzykiwał on do jamy brzusznej 
emulsyje, a ciałka, w nich zawieszone, dosta
wały się do naczyń chłonnych przepony brzu
sznej. To samo wykazał Schwalbe dla prze
stworów błon podpajęczych mózgu i rdzenia 
pacierzowego a naczyń chłonnych szyi, oka,

błędnika i błony śluzowej oka. Briicke usiło
wał wykazać taki sam stosunek co do naczyń 
chłonnych jelit, nie udało mu się jednak z tej 
przyczyny, że przez zewnętrzny ucisk, jaki 
przy wstrzykiwaniu emulsyi do jelit wywierał, 
kosmki zostały zgniecione.

W  podobny sposób, jak Briicke, robił do
świadczenia D-r Grluziński, t. j. wstrzykiwał 
emulsyją do jelit od wewnątrz. Zważając je 
dnak na wszystkie warunki, jakim podlega 
przyrząd wchłaniający za życia, a mianowicie 
że kosmki znajdują się w naprężeniu wskutek 
napływu krwi do nich, utrzymywał je w sztu- 
cznem naprężeniu zapomocą nastrzykania na
czyń krwionośnych jelit rtęcią. W  ten sposób 
warunek, za życia istniejący i po śmierci sztu
cznie został utrzymany.

Pierwsze próby z mlekiem wypadły niepo
myślnie, zamiast więc mleka, użył badacz 
emulsyi z oliwy i soku trzustkowego i po nie
jakim czasie przekonał się, badając kosmki 
jelit pod drobnowidzem, że były dokładnie 
wypełnione kulkami emulsyi, które się przez 
przedarcie ścian nie mogły dostać do we
wnątrz naczyń, gdyż parcie, użyte do tego, 
było za małe, rtęci nie znaleziono w prepara
cie, coby w tym razie było rzeczą nieuniknio
ną, a wreszcie obraz pod drobnowidzem był 
zupełnie odmienny od obrazu, gdzie sztucznie 
przedarcie sprowadzono. W pierwszym razie 
kulki emulsyi są nader regularnie i w porząd
ku ułożone, gdy w drugim, t. j . przy przedar
ciu ścian, obraz cały jest nieregularny, ku
leczki są w nieładzie rozrzucone.

Tak więc udowodnił autor, że ciałka stałe 
i kulki tłuszczu dostają się wprost jako takie 
przez naczynia chłonne i to zapomocą sił czy- 
sto-fizycznych, niemających żadnego związku 
ze sprawą życiową. G. P.

Kalendarzyk b iM ra ficzn y ,

10-go  M arca 1 7 6 2  r. ur. Je rem ija sz  K ich tcr, ch e
m ik; um . 4 K w ietnia 1 8 0 7 .

1 1 -go 1 8 1 8  ur. Henryk Sainte-Claire Deville, chemik 
i technolog; um. 1 Lipca 1 8 8 1 .

1 2 -go  18 24 ur. G ustaw  K irehhoff, fizyk,, prof. w B er
linie; razem  z Bunsenem  stworzyli analizę spektralną.

1 3 -g o  1 7 33 u r. Jó z e f  Priestley; pierwszy otrzyma! 
bardzo wiele gazów: tlen , azo t, ch lorow odór, am o n ijak , 
dw utlenek siark i, tlenn ik  azotu , tlenek  w ęgla, ety len;
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zw olennik teoryi flogistonow ćj, sam  nie znał don iosło 
ści sw ych odkryć; u m . 6 L u tego  18 0 4 .

1 4 -g o  1 7 52  u r .  A . T h a e r , je d e n  z na jbardzie j 
w sław ionych i najpopu larn ie jszych  w sw oim  czasie  ag ro 
nom ów; u m . 2 6 P aźd z ie rn ik a  18 28  w MOglinie.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

W l \  A n t. Sza . N ad es łan a  roślina zowie się C erato - 
phyllum  subm ersum  (R o g a te k  podw odny), kw iaty  po 
siada i owoce m a z haczy k am i j a k  kotw ica.

W P . J. B . Is to tn ie  P a n ie , p isem ko brukow e nie 
powinnoby rozsiew ać fałszów , dotyczących n au k i —  
a  je d n a k .. .

W P . A. B .  Gdyby P a n  chciał osobiście porozum ieć 
się w sw oich trudnościach  z redak to rem  W szechśw iata , 
zastałby  go P an  codziennie w godz. m iędzy 6 a  7 po 
obiedzie w m ieszkan iu  przy u l. Żóraw iej N r. 9 . Może 
to byłby dogodniejszy  sposób od korespondencyi.

Sprostowanie.

W  artykule p. t . „Z naczen ie  p o k a rm u  zw ierzęcego 
d la  rosiczki*1 (N r. 9 ) ,  opuszczony został wiersz p ism a, 
w skutek  czego odpow iedni ustęp s ta je  się zupełn ie n ie
zrozum iałym . M ianow icie w wierszu 2 1 od do łu  i niżej 
( s tr  14 3, szpalta  2 -g a )  zam iast: „ P rz e w a g a  roślin
k arm ionych  nad  n iekarm ionem i, najw yraźn iej w ystępo
w ała  w ilości kw iatostanów , m ianow icie 14 k arm ionych  
rosiczek m iało  razem  17 kw iatostanów , podczas gdy 
16 n ie k a rm io n y c h —  tylko 2 0 , ‘‘ pow inno być: „ . . .p o d 
czas gdy  16 n iekarm ionych  —- ty lko  7; pierw sze dały  
następn ie  9 0  to rebek , osta tn ie  tylko 2 0 . “

BROSZURY 
nadesłane do Redakcyi W szechświata:

J .  B ą k o w s k i .  M ięczaki z g ó r drohobyckich , 
z okolicy Z óraw na i M iko ła jow a . S tr. 6.

B r. G u s t a w i e  z, czł. K om . fizyjogr. i an tropo l. 
A k. U m . K ilk a  uw ag nad  tłum aczen iem  rozpraw  hipso- 
m etrycznych prof. K olbenhayera . S tr. 4 .

R om ana G u t w i ń s k i e g o  M atery ja ły  do flory wo
dorostów G alicyi, zebrane p rz e z ... O dbitka z X V I I I  t. 
Spraw ozdań K om  fizyjogr. A k . U m . S tr . 1 2 .

TreŚÓ: K rzew ienie p rzyrodoznaw stw a i insty-
tucyje naukow e. I I .  P ra ce  naukow e w dziedzinie bijologii 
w N iem czech, F rancy i i A n g lii, p od ług  m ow y prof. Ray- 
L ankestra , podał J .  M ,— Przyczyna pasów  bezdeszczow ych. 
Z  czasopism a ,,D e r N atu rfo rsch er‘* p o d a ł B . J . — E pide- 
m ije  w zatoce M eksykańskiej, przez A. W .— L isty  z podró-

,40380-10110 UeH3ypoio. Bapmaisa 23 $ 0Bpajia 1884

ży, przez  Jó zefa  S iem iradzk iego  (dokończen ie).— W spo- 
m nien ie  pośm iertne. H rab ia  du M oncel, przez J .  B . —  
O zw iązkach azotowych w g ra n ta c h  bagnisto-torfiastych, 
przez J .  S . K . —  K ronika  naukow a. —  K alendarzyk 
b ijograficzny. —  Odpowiedzi R edakcy i.—  Sprostow anie. 
N ow e książki. —  O głoszenia.

W ydaw ca E. D ziew ulski. R edaktor B r. Zna tow icz .

D-ra Kazimierza Filipowicza

ROŚLINY SKRYTOKWIATOWE
(ic r y p t o g a m a e ).

Onisanie i c t  M ilow y, tudzież sposobów zbierania, 
p a r o w a n i a  i  M a n ia .

Od b i t k a  t  Ws z e c h ś w i a t a .  
Warszawa, druk J. Bergera, 1884. 

1 6 -k a , s tr . 2 3 3 - ( -X X X V II I ,  6 tablic litografow anych.
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