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I.

Dawniej, za czasów kapitana Rossa, a po
tem za czasów Wallicha, gdy podczas sondo
wania głębin, przenoszących 1000 metrów, 
wydobywano na pokład istoty żyjące, tłuma
czono sobie to zjawisko przypuszczeniem, że 
się przypadkiem do liny przyczepiły podczas 
jej przejścia przez powierzchowne warstwy 
wody, albo też, że to są trupy zwierząt, na dno 
opadłe.

W  roku 1841 Edward Forbes, dokonawszy 
dragowania na dnie Archipelagu i innych

*) E . P e r r i e r .  L ’expedition du „ T a lism a n .“  Revue 
Scientifique, 1883. S tr. 737 —  741.

M . E . R i v i e r e .  L ’exposition du „T rav a illeu r“ et 
du „ T a lism a n .“ T am że, 1884. S tr. 231 —  240.

mórz, przyszedł do przekonania, że liczba 
zwierząt, żyjących na dnie morskiem, szybko 
maleje, w miarę zwiększania się głębokości. 
Badania tego liczonego nie przechodziły głę
bokości 420 metrów; wszakże na mocy prawa 
znikania organizmów w głębinach, które zda
wało się wynikać z jego spostrzeżeń, przyszedł 
on do wniosku, że w małej odległości od tej osta
tecznej granicy jego poszukiwań nie może być 
istot ożywionych i dalej wnioskował, że brak 
szczątków organicznych w pewnych pokładach 
dowodzi, że osiadły one w bardzo głębokiem 
morzu. Zdanie Forbesa powszechnie przyjęto, 
zwłaszcza gdy późniejsze badania Lowena, 
Darwina, Dana i innych zdawały się dostar
czać dowodu, że nawet tam, gdzie rozwój ży
cia zwierzęcego powinien być najbujniejszy, 
jak np. w strefach raf i wysp koralowych, ży
cie zwierzęce nie przekracza granic przez For
besa oznaczonych.

Mniemano tedy, że życie jest niemożliwe 
w otchłaniach morskich, że woda jest tam 
skazana na ciemność, samotność i nierucho
mość. Wszelkie pod tym względem powątpie
wanie byłoby wówczas bardzo źle przyjęte, 
a najbardziej kompetentni ludzie zawsze mieli 
doskonałe dowody przekonywające, że prawa 
natury sprzeciwiają się bytności istot ożywio
nych w warunkach, urzeczywistnionych na dnie
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oceanów. Byłoto ciśnienie, wywierane na orga
nizmy przez słup wody, na kilka tysięcy me
trów głębokiej, powolność w odświeżaniu się 
wody, a wreszcie brak wodorostów i wszelkiej 
roślinności. Zresztą, powątpiewającym odpo
wiadano, że, według spostrzeżeń Forbesa, do
świadczenie zgadza się z teoryją.

Taki był stan rzeczy do r. 1861, gdy lina 
telegrafu pomiędzy Angliją i Sardyniją ule
gła zerwaniu w głębokości przeszło 2000 mtr. 
Dla zbadania przyczyny tego wypadku, inży
nierowie choć kawałkami linę wyłowili. Jeden 
z takich kawałków dostał się do rąk prof. 
A. Milne-Edwardsa, który pomiędzy rozmai- 
temi obcemi ciałami, przylegającemi do liny, 
znalazł kilka polipów i rozmaite mięczaki, 
które oczywiście żyły podczas ich wyciągnię
cia z wody, bo się jeszcze zachowały w nich 
części miękkie, a nadto rozwinęły się one na 
linie, albowiem ich podstawy były niejako na 
linie tej odciśnięte. Jedne z tych zwierząt nie 
okazywały żadnego podobieństwa do gatun
ków morza Śródziemnego i dotychczas nie 
były znane; inne istniały podczas dawniejszych 
epok gieologicznych i były znajdowane w for- 
macyjach trzeciorzędowych Włoch i Sycylii; 
inne wreszcie uważano za największe rzadko
ści morza Śródziemnego.

Wkrótce potem prof. A. Milne-Edwards 
przypomniał to ważne odkrycie, występując 
jednocześnie przeciwko teoryi Forbesa

„Ostatecznie, powiada on, widzimy, że na 
pewnej części dna morza Śródziemnego, gdzie 
głębokość wody zmienia się od 2000 do 2800 
metrów, żyją liczne zwierzęta stanowczo osia
dłe, oraz widzimy, że prawie wszystkie należą 
do gatunków bardzo rzadkich, albo też do ta 
kich, które dotychczas uchodziły przed poszu
kiwaniami zoologów; widzimy wreszcie, że 
niektóre spomiędzy nich nie zdają się różnić 
od pewnych gatunków kopalnych, których 
szczątki są zagrzebane w górnych warstwach 
trzeciorzędowych tego samego basenu.”

„Te wypadki nie są, zdaniem mojem, obo
jętne ani dla gieologii, ani dla historyi natu
ralnej zwierząt bezkręgowych i każą nam spo
dziewać się, że dokładniejsze zbadanie głębin 
morskich pozwoli odkryć w obecnej faunie 
inne gatunki, które uważamy za zaginione, 
albowiem dotychczas znamy je tylko w stanie 
kopalnym. Może też fizyjologowie pomyślą, że 
godnym jest uwagi fakt istnienia pod ciśnie

niem 200 atmosfer, w miejscu, dokąd światło 
nie może w należytej przenikać ilości, tak do
skonale zbudowanych istot, jak mięczaki 
brzuchonogie“.

Tak, na pewien czas przed rozpoczęciem po
ważnych dragowań, prawo ustanowione przez 
Forbesa zostało obalone. Na nieszczęście, po
mimo wszelkich zachodów i nalegań, rząd fran
cuski w niczem nie przyczynił się do rozpoczę
cia odpowiednich badań, gdy tymczasem Szwe- 
cyja, Ameryka i Anglija wysyłały okręty dla 
sondowania przepaści oceanu. Pierwsze son
dowania i dragowania potwierdziły istnienie 
w głębinach szczególnej fauny, która składa 
się pomiędzy innemi z dziwacznych form, z form 
ślepych, albo z rodzai dotychczas znanych tyl
ko w stanie kopalnym.

Po wielu bezowocnych zachodach celem 
uzyskania środków koniecznych do przedsię
brania podobnych wypraw, rząd francuski nie 
opierał się dłużej prądowi naukowemu, który 
właściwie od niego powinien był wychodzić. 
Na wezwania ministra oświaty publicznej, rni- 
nisteryjum marynarki szczerze dopomogło ba
daniom zoologicznym, dając do rozporządzenia 
komisyi naukowej, pod przewodnictwem prof. 
A. Milne-Edwardsa statek parowy „Travail- 
leur,“ oraz odpowiedni personel i będące w je
go posiadaniu narzędzia do sondowania i dra
gowania.

Pierwsze poszukiwania miały miejsce 1880 r., 
a osiągnięte rezultaty nietylko dały poznać 
wielką mnogość nieznanych poprzednio istot, 
ale nadto wykazały, w jaki sposób organizm 
powinien się zmienić, abj się zastosować do 
bijologicznych warunków środka, w którym 
ma pędzić swój żywot, aź do głębokości około 
6000 metrów, gdzie już żadnej niema roślin
ności.

Pierwsza wyprawa Trayailleura (1880), 
krótko z konieczności trwała, a chociaż była 
zaimprowizowana w przeciągu kilku miesięcy, 
chociaż posługiwała się staremi maszynami 
i ograniczała zatoką biskajską, jednakże 
uwieńczyło ją  nadspodziewane powodzenie, bo 
nikt nie spodziewał się tak bogatego żniwa 
nowych faktów. Z tego powodu rząd zdecydo
wał się prowadzić poszukiwania następnego 
roku. Podczas drugiej wyprawy, „Travail- 
leur” mógł rozszerzyć pole swych badań aż 
do morza Śródziemnego, mógł zwiedzić wy
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brzeża Prowancyi, Korsyki, Algieru i MaroJT- 
ko, wszędzie zapuszczając sondę i dragę.

Ta druga wyprawa bardzo była pomyślna, 
albowiem dostarczyła mnóstwa nowych fak
tów niezaprzeczenie ogromnego znaczenia, po
mimo, że morze Śródziemne niebardzo jest 
w głębinach zamieszkałe, albowiem jego woda 
od 200 do 3000 metrów, posiada stałą tempe
raturę (13° termometru stustopniowego) z po
wodu, że próg Gibraltaru nie pozwala prze
niknąć do niego zimnym prądom oceanu 
Atlantyckiego.

Ten sam statek poraź trzeci puścił się na 
morze 1882 roku. Tą razą posunął się on na 
oceanie Atlantyckim aż do wysp Kanaryj
skich i powrócił do Francyi z łupami jeszcze 
bogatszemi. Pokazało się jednak, że nie jest 
on odpowiedni do odbywania dalekich podró
ży, że wolno idzie i zamało może zabrać wę
gla, bo tylko na tydzień. Dlatego do następ
nej podróży wybrano odpowiedniejszy statek 
„Talisman,” zdolny odbyć daleką drogę.

Młynki akustyczne.
przez

Stanisława Kramsztyka.

Ważne odkrycia posiadają zawsze w nauce 
znaczenie nietylko ze względu na własną swą 
doniosłość, ale i dlatego jeszcze, źe otwierają 
obszary nowych badań, które bezpośrednio 
uwadze się naszej nie nastręczały; analogija 
przenosi myśl do pokrewnych gałęzi wiedzy 
i każe tam poszukiwać zjawisk odpowiednich.

Tak właśnie rzecz się ma ze słynnemi ba
daniami Crookesa nad promieniowaniem, 
uwieńczonemi odkryciem radyjometru czyli 
młynka świetlnego, który przechodzi w ruch 
obrotowy pod wpływem promieni światła i 
ciepła. Wprawdzie nie można ruchu tego przy
pisywać bezpośredniemu działaniu i sam Croo- 
kes odstąpił od tego pierwotnego swego po
glądu, a teoryja radyjometru dotąd zupełnie 
ustaloną nie została, nasunęło się jednak py
tanie, czyby nie można wywołać ruchu isto
tnego, widocznego pod wpływem fal głoso
wych, w podobny sposób, jak fale eteru powo

dują obrót radyjometru. Pytanie to tem bar
dziej było usprawiedliwionem, że dosyć już 
dawno zauważono przyciągania i odpychania 
pod wpływem ciał dźwięczących, lubo na spo
strzeżenie to bliższej nie zwrócono uwagi.

W roku mianowicie 1834 dostrzegł Guyot, 
że wahadełko, utworzone z lekkiego kwadra
towego skrawka papieru, zawieszone w pobli
żu pręta drgającego poprzecznie, ulegało przy
ciąganiu, gdy płaszczyzna papieru była ró
wnoległą do płaszczyzny drgań, odpychaniu 
zaś, gdy płaszczyzny te wzajemnie do siebie 
były prostopadłe. Schellbach w r. 1870 wypro
wadził z doświadczeń swych zasadę, że drga
nia głosowe środka sprężystego przyciągają 
ciała gatunkowe cięższe ku środkowi wstrzą- 
śnień, odpychają zaś ciała lżejsze; tak np. ba
lonik ze złota malarskiego, umieszczony przed 
otworem skrzynki rezonacyjnej lcamertonu, 
ulegał przyciąganiu, napełniony zaś wodorem, 
doznawał odpychania.

Dopiero wszakże w ciągu ostatnich sześciu 
lat, pod. wpływem zajęcia, spowodowanego 
przez radyjometr, zbudowano kilka przyrzą
dów, służących do uwidocznienia ruchów, wy
wołanych przez drgania głosowe; nad obmyśle
niem ich pracowali mianowicie: lord Raleygh, 
autor znakomitego wykładu akustyki, prof. 
Alfred M. Mayer z Hoboken, znany wynalasca 
Edison, prof. Mach z Pragi, D-r A. Haber- 
ditzel z Wiednia i prof. Dvofak z Zagrzebia. 
Przyrządy te mało jeszcze są znane, dlatego 
też podajemy tu, według londyńskiej „Natu
rę, “ opis i rysunki kilku takich młynków aku
stycznych czyli głosowych prof. Dvofaka.

Pierwszy z tych przyrządów, przedstawiony 
na fig. 1-ej, składa się z lekkiego krzyża dre
wnianego, opartego na ostrzu i dźwigającego 
cztery, również bardzo lekkie, rezonatory 
szklane. Wiadomo, że rezonatory są to kule 
wewnątrz puste, czyli raczej wypełnione po
wietrzem, które przez dźwięki, rozlegające się 
zewnątrz, łatwo w drganie wprawionem być 
może, jeżeli rezonator taki posiada otwór do
statecznie szeroki. Zachodzi tu wogóle toż sa
mo, co w rurze z jednej strony otwartej, 
a z drugiej zamkniętej; powietrze w niej za
warte przechodzi wtedy w stan silnych drgań 
głosowych i tworzy fale stojące, gdy przez 
otwór dochodzą fale tonu, odpowiadającego 
wymiarom rury. Podobnież rezonator kulisty 
odzywa się wtedy tylko, gdy śród rozlegają
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cych się wokoło dźwięków brzmi i ton, wymia
rom jego odpowiedni, czyli ton jemu właściwy, 
na wszystkie zaś inne jest nieczułym. Zwykle 
rezonatory posiadają dwa otwory (podobny 
rezonator widzimy na fig. 6), z których jeden, 
szeroki, zwraca się w stronę, skąd głos pocho
dzi, drugi zaś, lejkowato zwężony, wprowadza 
do ucha; gdy tedy między rozlegającemi się 
wokoło głosami, nie występuje ton właściwy 
rezonatorowi, słyszymy tylko szum przytłu
miony (jeżeli oczywiście drugie ucho starannie 
jest zatkane), gdy natomiast w badanym 
dźwięku złożonym mieści się i ton właściwy 
rezonatorowi, zawarte w nim powietrze prze
chodzi w drganie, a głos nader silnie wpada 
do ucha.

Rezonatory wszakże, wchodzące w skład 
przyrządu, o którym teraz mówimy, posiadają

t J

F ig . 1. F ig . 2 .

tylko po jednym otworze, mającym 4 milime
try szerokości, gdy średnica samych kul wy
nosi 4,4 centymetra; odpowiadają one tono
wi g ‘, polegającemu na 392 drganiach na se
kundę. Otóż, gdy ten ton g ‘ wywołany zostaje 
w pobliżu zapomocą stosownego kamertonu, 
powietrze w każdym z czterech rezonatorów 
ulega drganiu, a młynek zaczyna się obracać. 
Podobny ruch zresztą mógłby być wywołanym 
i zapomocą jednego rezonatora, należycie 
z drugiej strony podpory zrównoważonego, 
oczywiście wszakże działanie jest pewniejsze, 
gdy w miejsce jednego użyje się czterech re
zonatorów.

Obrót więc tu dokonywa się w podobny spo
sób, jak w kółku Segnera lub w młynku elek
trycznym, to wszakże nie tłumaczy jeszcze

jego przyczyny. Gdy w powietrzu powstają 
fale stojące, w miejscach węzłowych zacho
dzą naprzemian zagęszczenia i rozrzedzenia 
warstw powietrza, następują one wszakże tak 
szybko po sobie, że działanie ich nawzajem się 
znosi, a tem samem wpływu na zmianę ciśnie
nia nie mają. Z badań wszakże tak prof. Dvo- 
raka, jakoteż lorda Raleygha i prof. Mayera 
wypływa, że gdy natężenie głosu jest znaczne, 
gdy zatem obszerność drgań względem długo
ści fal nie może być uważaną za nieskończenie 
małą, ciśnienie w drgających częściach po
wietrza nie może już być uważane za równe 
ciśnieniu powietrza niezakłóconego, ale jest 
cokolwiek większe i może być nawet wykazane 
zapomocą prób manometrycznych. Wskutek 
tego w punktach węzłowych rezonatorów ci
śnienie jest większe, aniżeli w miejscach są
siednich, rezonator zatem z jednej strony 
otwarty, z drugiej zamknięty, poddany jest 
pewnemu nadmiarowi ciśnienia wewnętrznego 
od strony ściany zamkniętej, a nadmiar ten 
tłumaczy dostatecznie obrót młynka.

Należy nam jeszcze opowiedzieć pokrótce, 
jakich sposobów używa Dvofak do wywołania 
odpowiednich, pobudzających dźwięków. Słu
żą mu do tego celu ciężkie kamertony, osa
dzone w zwykły sposób na skrzynkach rezona- 
cyjnych i wprawiane w drganie działaniem 
elektromagnesów, umieszczonych między ich 
widełkami. Elektromagnes taki E  (fig. 2) skła
da się z dwu tafelek żelaznych, rozdzielonych 
kartką papieru i otoczonych zwojem odosob
nionego drutu miedzianego, a zapomocą skrzy
wionej podpórki abc, połączony ze skrzynką 
rezonacyjną K, na której osadzony jest i ka- 
merton, obejmujący widełkami swemi ów elek
trom agnes^. Powodzenie doświadczenia w wy
sokim stopniu zależy od należytego urządzenia 
skrzynek rezonacyjnych i kamertonów, a ton 
samej skrzynki drewnianej winien zgadzać się 
doskonale zarówno z tonem kamertonu, jak 
i słupa powietrza, zawartego w jej wydrążeniu. 
Skrzynkę, jaką posługuje się prof. Dvofak, 
widzimy na fig. 6, gdzie F  oznacza osadę, słu
żącą do umieszczania pręta kamertonu; skrzyn
ka nie dotyka się bezpośrednio stołu, oparta 
jest na czterech rurkach gumowych. Dźwięk 
kamertonu, w taki sposób osadzonego, jest 
nadzwyczaj silny i jeszcze w odległości 4 de
cymetrów wprawia młynek w obrót.

Drugi przyrząd Dvoraka, „rezonator wiru-
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iący,” składa się z płaskiego pudełka walco
wego, wyrobionego ze sztywnego, glansowa- 
nego papieru i opatrzonego czterema boczne- 
mi otworami; rezonator ten przedstwia fig. 3 
w rzucie bocznym i górnym. Każdy z powyż-

F ig . 3 .

szych otworów o-.„orzony jest krótką, otwartą 
rurą papierową. Jestto więc w ogólności re
zonator o czterech otworach, urządzony w ten 
sposób, że może być zawieszonym na nitce 
jedwabnej; dla wywołania obrotu trzeba tylko 
przyrząd taki umieścić w pobliżu kamertonu. 
Dla tonu g' wymiary rezonatora wynoszą: śre
dnica 7 centymetrów, wysokość 3,6 cm., śre
dnice otworów 0,6 cm.

Trzeci przyrząd Dvoraka, nazwany przez 
niego „radyjometrem głosowym,” przedsta
wiony był Akademii wiedeńskiej 1881 r. Skła
da się on także z krzyża drewnianego D (fig. 4),

opartego przy pomocy osadki szklanej na 
ostrzu pionowem; do czterech i’amion krzyża 
uczepione są cztery kartki cienkiego, białego

papieru, mające około 0,8 milimetra grubości 
i przewiercone w licznych punktach. Dziurki 
te zbiegają ku jednej stronie stożkowato, po 
drugiej są rozszerzone. Do wyrobienia ich 
służy młoteczek ołowiany, jak na fig. 5 A, po-

F ig . 5.

siadający następne wymiary: ab —  0,38 cm., 
cd —  0,2 cm. Otworki przypadają w odległo
ści 0,6 do 0,65 cm. jeden od drugiego. Gdy 
karta tak podziurawiona umieszczoną jest 
przed otworem skrzynki rezonacyjnej kamer
tonu, ulega odpychaniu, jeżeli wąskie końce 
otworków stożkowatych znajdują się od stro
ny skrzynki, przyciąganiu zaś, jeżeli końce 
rozszerzone zwrócone są ku skrzynce. Lepiej, 
lubo w sposób mniej prosty, dają się otworki 
te wyrabiać przy pomocy młoteczka B  (fig. 5) 
i matrycy C. K ąt pochyłości stożka wynosi 
55°, a koniec zwężony ma szerokości 2 mili
metry.

K arta zwilgocona nakłada się na matrycę 
i przedziurawia dwoma lub trzema silnemi 
uderzeniami młoteczka; po takiem przygoto
waniu karty werniksują się i uczepiają do 
krzyża. Obrót jest szybszy, gdy karty osadzo
ne są ukośnie (fig. 5 E)\ końce rozrzerzone 
otworków zwrócone są tu na zewnątrz. Mły
nek tak urządzony, którego karty posiadają 
po 25 otworków, umieszczony przed otworem 
skrzynki rezonacyjnej, obraca się ze znaczną 
siłą.

Czwarty przyrząd Dvofaka nosi nazwę „ane- 
mometru akustycznego;” widzimy go na fig. 6. 
Jestto rzeczywiście maleńki wiatraczek, bar
dzo prostego urządzenia, którego skrzydła 
zrobione są z drobnych skrawków sztywnego 
papieru, lekko zakrzywionych. Skrzyneczka 
rezonacyjna, poprzednio opisana, umieszczona 
jest w niewielkiej odległości, a pomiędzy nią 
a wiatraczkiem znajduje się zwykły rezonator 
Helmholtza o dw-u otworach, zwrócony otwo



166 W SZ EC H ŚW IA T . Nr. 11.

rem szerszym & ku skrzynce, a węższym a ku 
wiatraczkowi.

Z tego, co wyżej powiedziano o nadmiarze 
ciśnień w punktach węzłowych, wnieść można, 
że przez otwór a wyrywa się słaby prąd po
wietrza, który uderza o skrzydełka wiatraczka

F ig . 6

i wprawia je w obrót. D-r Dvofak używa zre
sztą i do tych doświadczeń rezonatora o je
dnym otworze, R, zwróconym w stronę młyn
ka. Rezonator ten utworzony jest z kuli szkla
nej, której ścięty mały odcinek zastąpiono 
przylutowanątafelką szkła, posiadającą w środ
ku maleńki otworek. Można dodać jeszcze, że 
gdy powietrze, wypływające z otworu rezona
tora, badane jest metodą zabarwiania dymem 
i rozpatrywane przez szczeliny w obracającym 
się krążku wycięte, dostrzedz można, że prąd 
tem utworzony jest z szeregu pierścieni wiro
wych.

Inny rodzaj „anemometru akustycznego” 
może być urządzony przy pomocy karty, prze
dziurawionej setką otworków stożkowych, po
przednio opisanych; karta taka zastępuje rezo
nator i umieszcza się między skrzynką a wia
traczkiem. Prąd powietrza, przepływający 
przez otworki, wywołuje obrót.

Przyrządy innych wynalasców, lubo dotąd 
dokładnie opisane i wyjaśnione nie zostały, 
zdaje się, że polegają na tych samych w ogól
ności zasadach. Prof. Dvofak sądzi, źe w po
dobny sposób będzie można urządzić wagę 
skręcenia akustyczną, któraby mogła służyć 
do porównywania natężenia tonów jednakowej 
liczby drgań.

Od powyższych aparatów różni się wszakże 
zupełnie fonomotor Edisona, który można 
uważać za zabawkę mechaniczną, przeobraża
jącą drgania głosowe w ruch obrotowy wału

dokoła osi. Przy pomocy takiego osobliwego 
przyrządu, Edison nie poruszył wprawdzie 
kamieni, ale zdołał przewiercić deseczkę so
snową.

JESZCZE NIECO

0 KOTŁACH PAROWYCH BEZ PALENISKA.
nap isa ł E .  P .

Nadzwyczajne zajęcie i naprężona uwaga, 
jakie w najszerszych kołach techników i prze
mysłowców wywołał wynalazek Honigmanna, 
o którym treściwe sprawozdanie było już po
mieszczone w Nr. 2 (str. 31) Wszechświata za 
rok bieżący, powinno usprawiedliwić nas przed 
czytelnikami, że ponownie poruszamy ten 
przedmiot z zamiarem przytoczenia kilku 
szczegółów o odbywających się doświadcze
niach w celach obszernego praktycznego za
stosowania tego wynalazku.

Łatwo zrozumieć niezwykłe zainteresowa
nie się nowym pomysłem, gdy zważymy, że 
dawno odczuwano potrzebę i wielką ważność 
posługiwania się do lokomocyi kotłami, wy- 
twarzającemi parę bez paleniska i, co za tem 
idzie, bez dymu i iskier; zastanówmy się tylko 
nad nieocenioną pożytecznością takiego źró
dła pary dla pociągu tramwajów na ulicach 
miast, dla dróg żelaznych, przechodzących 
przez długie tunele, wreszcie dla parowców, 
krążących na wąskich rzekach lub kana
łach wśród miast i w wielu tym podobnych 
wypadkach.

Kiedy pojawia się jakaś rzeczywista potrze
ba, naturalnie niebrak wtedy i starań dozado- 
syćuczynienia jej; pracowano więc dużo i 
wszechstronnie nad zajmującym nas przed
miotem, odstępowano nawet kilkakrotnie od 
pary, jako motoru, zwracając się do elektry
czności i do powietrza ścieśnionego. Na tem 
ostatnieru polu rodak nasz, inżynier Mękarski, 
zaszczytnie się odznaczył.

Wszelakoż wszystkie nowe pomysły nie mo
gły sobie wywalczyć pierwszeństwa przed pa
rą, głównie z przyczyn większych kosztów, 
dlatego też wynalazki w dziedzinie wytwarza
nia pary bez paleniska, choć na innych, mniej 
korzystnych zasadach polegające aniżeli Ho-
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nigmanna, znajdowały dotąd względnie jeszcze 
największe zastosowanie. Teraz zapewne cze
ka ich los niezaszćzytny, pójdą może w zu
pełne zapomnienie, lecz dla całości obrazu po
zwolimy sobie w krótkości wspomnieć o nich, 
tembardziej, że przy takiem jedynie przedsta
wieniu rzeczy, wyższość pomysłu Honigmanna 
wyraźniej wystąpi.

Jeszcze w roku 1823 uczony angielski Per- 
kins, czyniąc doświadczenia nad znanym fak
tem, że woda może być ogrzana daleko poza 
punkt wrzenia, to jest powyżej 100° C. jeżeli 
znajduje się pod wyższem ciśnieniem, zau
ważył, iż tak przegrzana woda, w miarę zmniej
szania ciśnienia, stopniowo przemienia się 
w parę. Zasadę tę wszakże dopiero po upły
wie pół wieku, t. j. 10 lat temu, w Ameryce 
zastosował D-r Lamm do parowozów, mają
cych przeznaczenie kursowania na torze kole
jowym, ułożonym wzdłuż szosy od Nowego 
Orleanu nad rzeką Mississippi do Carolton. 
Praktyczne rozwiązanie przedstawiało się jak 
następuje: zamiast zwykłego kotła z paleniskiem 
i skrzynią ogniową, na parowozie ułożono po
ziomo cylinder, mieszczący w sobie około 1300 
litrów wody, przegrzanej do 193° C. czyli pod 
ciśnieniem 13 atmosfer; odpowiednio temu 
ściany cylindra były silnie zbudowane, a za
pobiegając zewnętrznemu ochładzaniu się, 
osłoniono je złym przewodnikiem ciepła.

Niewchodząc w szczegóły mechanizmu pa
rowozu Lamma, nadmienimy tylko, że para, 
wytwarzająca się przy stopniowem zmniejsza
niu ciśnienia powietrza, działała w ten sam 
sposób, jak w parowozach zwykłych, to jest 
na tłoki cylindrów parowych. Napełnianie 
kotła parowozu przegrzaną wodą, rzecz pro
sta, mogło być uskuteczniane jedynie ze sto
sownie urządzonych zbiorników na stacyjach, 
skąd parowozy wychodziły.

Pierwszy, prz „ Lamma zbudowany paro
wóz, ważący około 4 tonn ( =  4000 kilogr.), 
przebiegał 5-kilometrową przestrzeń w ciągu 
25 minut czyli z prędkością 12 kilometrów na 
godzinę.

Po dokonauiu różnych ulepszeń, parowozy 
tego systemu wprowadzono dla tramwajów 
w niektórych większych miastach Ameryki, 
jakoto w Nowym Yorku, Chicago i t .  d.; w r. 
zaś 1876 francuski inżynier Francą, poczy
niwszy jeszcze udoskonalenia i zmiany swego 
pomysłu, puścił w bieg parowozy takie w P a 

ryżu na linii tramwajowej St. Augustin- 
Neuilly, długości 4,3 kilom,, a w najnowszych 
czasach wszedł w użycie parowóz Francqa na 
11 kilom, długiej kolei, ułożonej na szosie 
z Lille do Roubaix.

Pomimo to wszakże, ani parowozy Lamma 
ani też wydoskonalone Francąa, szerszego 
zastosowania nie doczekały się, albowiem 
przekonano się niebawem o wielce ważnych ich 
niedogodnościach, jakie doświadczenia prak
tyczne wykazały. Szereg niedogodności tych 
jest dosyć długi; przytaczając tylko naj
więcej znaezenia mające, należy na pierwszem 
miejscu wymienić wielkie i ciągłe niebezpie
czeństwo wybuchów i rozerwania ścian ko
tła, przeciwko czemu nawet silne stalowe 
płyty nie dają dostatecznej gwarancyi, dlate
go też p. Francą radzi nigdy nie przekraczać 
15 atmosfer ciśnienia, czyli przegrzewania wo
dy do 200°, natedy wszakże, szczególnie 
przy większych podniesieniach drogi żelaznej 
czas jazdy parowozu bardzo się zmniejsza 
i trzeba częstych zatrzymywań w celu napeł
niania kotła.

Względy bezpieczeństwa przeto nie pozwa
lają na urządzanie wśród miast stacyj, na któ
rych z kotłów stałych dokonywa się napełnia
nie kotłów parowozowych, więc stacyje wspo
mniane koniecznie urządzać wypada w nale- 
żytem oddaleniu od miast i wszelkich zabudo
wań. Warunki takie już same przez się 
uciążliwe, rozumie się, wpływać muszą na 
znaczne powiększenie kosztów, nie dziw więc, 
że pomysł Honigmanna przywitano z tak ogól
nym zapałem, gdyż w zastosowaniu kotłów 
jego systemu unika się wszystkich przyta
czanych niedogodności. Kotły bowiem stałe 
albo tak zwane stacyjne, z których kocioł Ho
nigmanna ma pobierać początkową parę prę
żności od 3 do 5 atmosfer, nie przedstawiają 
niebezpieczeństwa i należą do powszechnie 
używanych w wielu zakładach fabrycznych. 
W razie zaś przystosowania kotła Honigman
na do jazdy dłuższej, niema potrzeby budo
wania go silniejszej, niż zwykle, konstrukcyi, 
lecz poprostu nadaje mu się większą objętość 
dla pomieszczenia odpowiedniej ilości stężone
go roztworu sody gryzącej.

Pierwsze zastosowanie kotła Honigmanna, 
jak wiemy, z Nr. 2 Wszechświata, miało miej
sce do parowozu, próbne jazdy i doświadcze
nia przeprowadzono w końcu Września r. z.
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w pobliżu Akwisgranu na bocznicy kolejowej 
ilo Grevenberg, gdzie znajduje się fabryka 
sody p. Honigmanna. Wyniki doświadczeń 
były nadzwyczaj zadawalniające; parowóz po
ruszał się spokojnie i równo, pary i dymu ani 
śladu — przyznano zatem tej konstrukcyi pa
rowozowi, iż łącząc w sobie wszelkie własności 
dodatnie elektryczności i pary nie posiada ich 
stron ujemnych. Z wszelkiem tedy prawdopo
dobieństwem pomysłowi Honigmanna świetną 
przyszłość przepowiedzieć można.

Ku dalszym doświadczeniom i obszerniej
szemu zastosowaniu obecnie bądź czynią się 
odpowiednie kroki, bądź przystąpiono już do 
nich; i tak na kolei konnej z Berlina do Char- 
lottenburga, w końcu ubiegłego roku zrobiono 
wszelkie przygotowania dla puszczenia w bieg 
parowozu z kotłem Honigmanna; od kilku 
miesięcy zaś zaprowadzono w celu dłuższej 
próby kocioł Honigmanna na jednym z ma
łych parowców, należących do berlińskie
go Towarzystwa żeglugi parowej na rzece 
Sprewie.

Posiadając obszerniejsze sprawozdania o wy
konaniu tych prób, zamierzyliśmy ważniejsze- 
mi danemi podzielić się z czytelnikiem.

Kocioł próbny, uwidoczniony na poniżej 
umieszczonym rysunku, składa się z żelaznego

ca. 0̂  o,6
0,7

0,8 I- , j-„| meti
o,i oiS 0,7 , 0,9

o płaskich dnach cylindra stojącego A, wyso
kości 1,4 metr. i średnicy 1,1 metr.; cylinder 
ten czyli kocioł ługowy napełniony jest około

600 kilogr. stężonego roztworu sody gryzącej. 
Właściwy zaś kocioł parowy B, zawieszony 
wewnątrz cylindra A , jest również kształtu 
cylindrycznego, średnicy 0,7 metr., przy wy
sokości 1,5 metr. dna wszakże są wypukłe; 
około dolnych części ścian cylindrycznych, za
nurzonych w ługu, oraz w dnie spodniem, wsta
wiono pewną ilość rurek (tak zwanych Fielda) 
w celu powiększenia powierzchni nagrzewa
nia, która tym sposobem dosięga prawie 
5 mtr. kwadr.

Z rozpoczęciem wytwarzania się pary, kocioł 
B  zawiera do 400 kilogr. wody i zaopatrzony 
jest, jak każdy parowy kocioł, manometrem, 
szkiełkiem do wskazywania wodostanu i klapą 
bezpieczeństwa. Wytwarzająca się para z ko
tła B  przez rurę C dostaje się do maszyny, 
ściślej mówiąc, do cylindrów parowych, gdzie 
porusza tłoki; rura C, umyślnie jest wężykowato 
wygięta, ażeby para najdłuższą drogą przecho
dząc, przez gorętszy roztwór sody cokolwiek 
przegrzała się i w stanie prawie suchym do
chodziła do maszyny, co zapobiega niepotrze
bnemu skraplaniu w cylindrach.

Po dokonaniu pracy w maszynie, para po
wraca do kotła ługowego przez rurę D, która 
w pobliżu dna zagięta wężykiem, wypuszcza 
przez mnóstwo drobnych dziurek parę; tym 
sposobem bowiem osięga się dokładniejsze 
i bezpośrednie zmięszanie ługu z parą. Ponie
waż dla utrzymania prawidłowego biegu ko
tła, nader ważną jest ciągła wiadomość różni
cy temperatury, przeto oba kotły zaopatrzone 
są w dokładne termometry.

Przez cały dość długi, bo kilkomiesięczny 
przeciąg doświadczeń zauważono, iż prężność 
pary trzymała się w granicach od 4 do 5 
atmosfer, co odpowiadało temperaturze 152° 
i 159° G. i że wtedy roztwór sody posiadał 
160° i 174° C., wogóle zaś różnica temperatu
ry pary i roztworu bywała niewielką i wyno
siła najczęściej 10° do 12°.

Dawno znany jest fakt, że przy mięszaniu 
niektórych roztworów solnych z wodą, wsku
tek reakcyi chemicznej ciepło zostaje wydzie
lone. Tak np. zmięszawszy w równych ilo
ściach stężony roztwór sody gryzącej i wodę, 
otrzymamy podwyższenie temperatury do 85°, 
lecz opisywany aparat, prócz tej zasadniczej 
korzyści, mianowicie wytwarzania się ciepła 
przy zmięszaniu skroplonej pary z ługiem, po
siada jeszcze tę wielką zaletę ekonomiczną, iż
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spożytkowuje całkowicie ciepło związane w pa
rze, która już pracowała.

Niekoniec na tem, pomysł Honigmanna 
pochełpió się może jeszcze jedną dobrą stro
ną; w kotle ługowym bowiem, z powodu po
chłaniania pary, powstaje niejako próżnia, 
którą w innych konstrukcyjach, w celu ry
chlejszego skraplania zużytej pary dla odda
nia ciepła, osięga się w sposób sztuczny za
pomocą pompki powietrznej, jak np. w tak 
zwanym systemie maszyn parowych z kon- 
densacyją.

Z pierwotnego sprawozdania o tym wyna
lazku pamiętamy, że rozcieńczenie ługu przez 
pochłanianą parę do pewnego tylko stopnia 
dopuścić można, albowiem w miarę przybie
rania wody, temperatura ługu spada, co zno
wu pociąga za sobą wytwarzanie pary mniej
szej prężności.

Jeżeli rozcieńczenie doszło do tego stopnia, 
iż na jednę część sody gryzącej przypada je
dna część wody, natenczas już ług taki odpo
wiednio temperaturze swej 144° O., wytwo
rzyć może parę o prężności tylko 3 atmosfer. 
Zawczasu więc zapobiegać należy nadmierne
mu rozcieńczeniu, gdyż i szkodliwie działające 
wrzenie ługu ma miejsce przy tem niższej tem
peraturze, czem więcej przybrał on wody, jak 
przekonywają następujące zestawienia:

Ilość wody w ługu Temperatura
w procentach wrzenia ługu

10% 245° O.
20% 215° C.
35% 210° O.
40% 185° O.

Stosownie do wymaganej prężności pary, 
winien być wybrany stopień stężenia ługu; 
doświadczenia wykazały np., iż 200 kilogr. 
ługu, zawierającego 35% wody, jest w stanie 
zamienić 70 kdogr. wody na parę prężności 
7 atmosfer, rozumie się wszakże, gdy zmniej
szyć prężność pary, ta sama ilość ługu odpa
rować może większą ilość wody; i tak 100 
kilogramów ługu stężonego, jak wyżej, prze
mienia
wodę w ilości 85 klgr. na parę o prężności 3 atmosfer 

100 „ 2% „
150 „ I '/ ,  „

Widocznie więc system ten daje najlepsze 
rezultaty w warunkach, niewymagających wy
sokiej prężności pary.

Z dalszych zebranych doświadczeń przyto
czymy tu, odnośnie do obsługi kotłów, spo
strzeżenie, iż po 4 lub 5 godzinach pracy ko
tła następuje rozcieńczenie ługu, mogące nie 
dawać już pary żądanej prężności, nieczeka- 
jąc zatem na ostateczny okres, odnowić należy 
ładunek, wprowadzając do kotła ługowego 
sodę gryzącą w stanie stałym łub w stężonym 
roztworze, nieprzerywając przy tem biegu ko
tła, jeżeli zachodzi potrzeba tego; wypuszcza
jąc natomiast równocześnie rozcieńczony ług, 
posiadamy możność utrzymania stężenia ługu 
ciągle na jednym stopniu. Bez przerwy ró
wnież dopełniany być może w odą kocioł, wy
twarzający parę.

Używany już i rozcieńczony ług przy nagrze
waniu na ognisku w otwartych naczyniach z że
laza lanego odparowuje się, przezco stęża się 
i staje się znowuż do użytku przydatnym; jest- 
to więc niemała rubryka na korzyść ekonomii 
w wydatkach eksploatacyjnych.

Na zakończenie, uwzględniając i odwrotną 
stronę medalu, spostrzeżemy niemiłą wpraw
dzie, wszelako nie nadto wielkiej wagi okoli
czność; oto zewnętrzne ścianki kotła parowe
go, zanurzone w ługu, podlegały (co zresztą 
można było oczekiwać) silnemu uszkodzeniu, 
lecz po 4-miesięcznej próbie nigdzie nie były 
przegryzione. W  każdym razie jestto wska
zówką do wyboru na kotły odporniejszego na 
działanie sody gryzącej materyjału, aniżeli 
żelazo,

C H L O R O F I L
w ciele zwierząt niższych i grzybów.

podał S .  G r.

W ostatnich czasach (1881) badania Gezy 
Entza, Brandta i Hamanna usiłowały wyka
zać, że zielone ciałka, jakie się dają spostrze
gać w ciele niektórych niższych zwierząt, jak 
wymoczki, hydra i inne, były błędnie za chlo
rofil brane i że są to właściwie wodorosty je
dnokomórkowe, które przemieszkują w ciele 
niektórych zwierząt, tworząc z niemi tak zw. 
współkę (consortium), polegającą na tem, że 
zwierzę ochrania dany gatunek wodorostu od 
szkodliwych wpływów zewnętrznych, dostar
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cza mu wody i bezwodnika węglanego, a w za
mian za to, otrzymuje od swego wspólnika 
potrzebny pokarm organiczny, który wodorost 
wyrabia w swoim aparacie chlorofilowym pod 
wpływem światła. Spółka, na tych samych 
zasadach oparta, została już dawniej, bo w po
czątkach zeszłego dziesięciolecia, zauważoną 
u roślin i pierwszy Schwendener, znany pro
fesor berliński, wypowiedział myśl, że porosty 
(Lichenes) przedstawiają tylko połączenie 
grzyba z wodorostem w celu wzajemnej ko
rzyści, a późniejsze badania Stahla, Reessa 
i innych uczonych dowiodły słuszności poglą
dów Schwendenera, gdyż nietylko zdołano 
rozłączyć oba organizmy, w skład porostu 
wchodzące, ale i rozłączony z jednej strony 
grzyb i z drugiej wodorost, rozwijały się dalej 
samodzielnie tak, że określono gatunki i ob
serwowano, jak  zarodniki grzyba i wodorostu, 
oddzielnie wyhodowane, łączyły się ze sobą 
dla utworzenia porostu. Otóż pod wpływem 
tych badań rozpowszechnił się obecnie w nau
ce pogląd conaj mniej przedwczesny, że wszę
dzie, gdzie w ciele niższych zwierząt spostrze
gamy ciałka zielone, ostatnie należy uważać 
za wodorosty i już znowu dają się słyszeć gło
sy o wyłącznej obecności chlorofilu u roślin, 
jakkolwiek badania wspomnianych wyżej uczo
nych do takiego uogólnienia prawa nie dają. 
Przeciwko takiemu poglądowi powstaje obec
nie prof. Th. W. Engelmann, który w pracy 
swej „O chlorofilu zwierzęcym” (Ueber thie- 
risches chlorophyll. Bonn, 1883) podaje fakt 
obecności chlorofilu w protoplazmie organi
zmów, do zwierząt powszechnie zaliczanych. 
W Kwietniu r. z. obserwował Engelmann 
śród bezbarwnych wirczyków (Vorticella cam- 
panula i nebulifera) niektóre okazy, wyraźnie 
na zielono zabarwione. — Zielony barwnik 
znajduje się wyłącznie w miąszu korowym 
ciała (exoplazma), szczególnie naokoło otworu 
gębowego, jądra zaś i miąsz wewnętrzny 
(endoplazma) zdaje się, żesą bezbarwne. Świe
żo z wody wydobyte wirczyki są jednostajnie 
zabarwione; jeżeli zaś takie wirczyki umieści
my w naczyniu i poddamy dość silnemu dzia
łaniu światła, to barwnik zielony zbiera się 
w małe ciałka, silnie światło łamiące, które 
wychodzą z miąszu obwodowego i pozostają 
na zewnętrznej powierzchni ciała w postaci 
drobnych kulek. Engelmann przyjmuje zielo
ny barwnik wirczyków za chlorofil i pogląd

swój popiera następującemi doświadczeniami. 
Stężony kwas siarczany zabarwia ciało zielo
nych wirczyków na kolor brunatno-żółty, po 
większej części z wyraźnym odcieniem purpu
rowym, niekiedy zaś niebiesko-zielonym lub 
niebieskawym. W alkoholu i eterze barwnik 
znika, również po śmierci zwierzęcia. Działanie 
rozcieńczonych kwasów niszczy barwnik, cze
go jednak nie spostrzegamy w chlorofilu 
roślin.

Pod względem własności optycznych zielony 
barwnik wirczyków niezawsze podobnym jest 
do chlorofilu. Tylko barwnik skupiony, w po
staci kulek, otrzymywanych przez działanie 
światła, przedstawia widmo charakterystyczne 
dla chlorofilu, mianowicie w pasie czerwonym 
między B i C widmo to posiada wyraźną lini- 
ją  pochłaniania. Osobniki jednostajnie zabar
wione, nie dały charakterystycznego widma 
chlorofilu.

Odwrotnie zachowują się wirczyki pod 
względem asymilacyi. Badając wirczyki je
dnostajnie zabarwione i z barwnikiem skupio
nym w wodzie wolnej od czystego tlenu, lecz 
zawierającej bakteryje, bardzo czułe na obec
ność tego gazu (np. Bacterium termo), Engeł- 
mann tylko w pierwszym razie obserwował 
ruch tych bakteryj, z czego można wnosić, że 
tylko jednostajnie zabarwione wirczyki wydzie
lają tlen, niezbędny dla wywołania ruchu bak
teryj, t. j. że tylko one asymilują, rozkładają 
bezwodnik węglany na tlen i węgiel. Najżyw
szy ruch bakteryj miał miejsce w pasie żółtym 
i czerwonym widma miniaturowego (mikro- 
spektru).

Powyżej przytoczone doświadczenia dowo
dzą, jak mniema Engelmann, identyczności 
badanego barwnika wirczyków z chlorofilem 
roślin i uczony ten przypuszcza, że zielone 
wirczyki zdolne są przyswajać (asymilować) 
w świetle tak samo, jak zielone rośliny. Autor 
w końcu dodaje, że fakty, przezeń przytoczo
ne, wystarczają, ażeby raz na zawsze zarzucić 
pogląd o wyłącznie roślinnym charakterze 
chlorofilu, pogląd wskrzeszony, dzięki jJracom 
Brandta, Gezy Entza i Hamanna.

Inne badania Engelmanna dotyczą obecno
ści chlorofilu u grzybów. Grzyby, jak wiado
mo, nie posiadają zieleni i odżywiają się ko
sztem innych organizmów, żyją pasorzytnie. 
Otóż Engelmann zauważył obecność chloro
filu u niektórych bakteryj. Autor badał kro
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ple wody, które, oprócz niewielkiej ilości bak- 
teryj, zawierały głównie Spirille, bardzo bli
sko z bakteryjami spokrewnione. Są to grzyb
ki postaci spiralnej z cienkiemi nićmi na obu 
końcach. Takie organizmy pozostawały dłuż- j  

szy czas w kropli wody, między dwoma szkieł
kami przykrywkowemi zawartej i nie okazy- | 
wały najmniejszych śladów ruchu, kiedy wraz j 
z szkiełkami przykrywkowemi były umieszczo
ne w ciemnej skrzyneczce. Po niejakim cza- | 
sie szkiełka oświetlono, a wtedy w kropli wo
dy dawał się obserwować żywy ruch organi- | 
zmów, mianowicie Spirilli, które żywo ku świa- | 
tłu podążały. Ponieważ swobodny przystęp 
powietrza do kropli wody był tamowany, En- 
gelmann doszedł do przekonania, że w wodzie 
znajduje się organizm, który pod wpływem 
światła wydziela tlen i w ten sposób wywołuje 
ruch grzybków, które gromadzą się w świetle. 
Wiadomo bowiem, że mnóstwo niższych orga
nizmów, do jakich i niektóre grzybki należą, 
zdolne są poruszać się w atmosferze, w której 
ma miejsce tworzenie się tlenu pod wpływem 
asymilacyi, podczas gdy w braku tego ciała 
pozostają nieruchome. Otóż Engelmann sta
rannie poszukiwał w obserwowanej przez się 
kropli wody wodorostów, które posiadają, jak 
wiadomo, chlorofil i są w stanie asymilować, 
a zatem wydzielać potrzebny naszym grzyb
kom tlen, lecz obecności wodorostów wykryć 
nie zdołał. Natomiast pokazało się, że, znaj
dujące się w wodzie w niewielkiej ilości bak- 
teryje, były wyraźnie zabarwione na zielono. 
Zielony ten barwnik jest bez wątpienia chloro
filem, ponieważ tylko on mógł pod wpływem 
światła wytwarzać tlen w miejscu, dokąd przy
stęp jego z zewnątrz był wstrzymywany. A za
tem niewszystkie grzyby są pozbawione zieleni. 
Niektóre z nich, jak np. odkryta przez Engel- 
manna bakteryja zielona (Bacterium chlori- 
num), jak również niektóre obserwowane przez 
van Tiegheina gatunki zielone bakteryj zawie
rają chlorofil i mogą rozkładać bezwodnik 
węglany na tlen i węgiel pod wpływem świa
tła. Rozumie się, że ilość tlenu, wydzielanego 
przez bakteryją zieloną, stosunkowo ubogą 
w chlorofil, jest w każdym razie nieznaczna, 
a ponieważ Spirille pomimoto bardzo prędko 
się poruszają, dążąc do miejsc tworzenia się 
tlenu, więc wrażliwość ich na zmianę gazów 
otoczenia musi być bardzo znaczną. Doświad
czenia dowiodły, że Spirille zwykle wyszukują

miejsc, gdzie prężność tlenu jest mniejsza, 
aniżeli cząstkowa prężność tlenu powietrza 
atmosferycznego.

KRZEWIENIE PRZYRODOZNAWSTWA
I  IISTY TU C TJE NAUKOWE.

II.

Prace naukowe w  dziedzinie iijologii w  Niemczech, 
Francyi i Anglii,

(podług mowy prof. Ray-Lankestra). 
podał J .  ]\ L

(Dokończenie).

Jeśli więc, po tem wyszczególnieniu, obli
czyć w Anglii całkowitą ilość posad dla całe
go obszaru bijologii, przez państwo utrzymy
wanych, otrzymuje się w Londynie 15, na pro- 
wincyi 23, razem 38, łącznie z asystentami 
czy zastępcami profesorów, gdy w ten sam 
sposób przeprowadzony rachunek dla Nie
miec wykazał ich 300!

Nietylko jednak pod względem liczebnym, 
co do ilości instytucyj, posad i środków nau
czania, Anglija znacznie niżej stoi od Niemiec, 
ale i co do samej organizacyi tych instytucyj, 
co do pożytku z istniejących pracowni, co do 
sposobu szerzenia wiedzy i zamiłowania do 
niej. Systemat niemiecki, przy którym uczo
nemu przedewszystkiem dają pracownię, a do
datkowo żądają od niego wykładu (niezbyt 
pi’zeciążającego i za k tóry  oddzielne zyskuje 
wynagrodzenie), okazał się w praktyce wybor
nym. I  gdy w Anglii zewsząd płyną skargi 
i narzekania, tu na wygórowaną opłatę, tam 
na zaniedbanie wykładów, owdzie na nieobe- 
znanie profesora z przedmiotem, — w Niem
czech pracownie posuwają naprzód wiedzę, 
a wykłady, dzięki przyjętemu sposobowi wypo
sażania uczonych i opłacania profesorów, pro
wadzone są przez najlepszych znawców przed
miotu, opłata zaś za wykłady tak niewielka, 
że docenci prywatni musieli zażądać państwo
wej interwencyi i oznaczenia minimalnej stopy 
wynagrodzenia za wykłady, aby módz z po
bierającymi pensyją profesorami skutecznie 
się współubiegać.
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Przegląd ten faktycznego stanu rzeczy pro
wadzi oczywiście angielskiego uczonego do 
wniosku, iż Anglija—naród i rząd angielski— 
niedość zrobiła i nie dosyć robi dla postępu 
i krzewienia wiedzy bijologicznej. To, że na 
złotej karcie nauki zapisały się imiona Har- 
veya, Darwina, Huntera i Listera, nie dowo
dzi jeszcze, aby społeczeństwo angielskie do
statecznie powinność swoją nauce spłaciło, — 
woła zamiłowany przyrodnik.

Oddając następnie sprawiedliwość rządowi, 
iż dba o postępy wiedzy w ogólności i na to 
łoży, nie pomija on tych zajmujących zaiste 
i na przytoczenie tu zasługujących faktów, 
jak  utrzymywanie przez państwo obserwato- 
ryjów przy British Museurn, przy Ogrodach 
królewskich w Kew, założenie i utrzymanie 
stacyi gieologicznej doświadczalnej (Geologi- 
cal-Survey), jak przyznawanie zapomogi ro
cznej po 4000 Ł. (przeszło 40000 rubli!) To
warzystwu królewskiemu nauk (Royal-Society 
of Great Britain), jak wyznaczanie corocznie 
po 400 Ł. na badania doświadczalne i studyja 
nad chorobami ludzkiemi. Wszystko to dowo
dzi, podług mówcy, że wogółe rząd w Anglii 
pojmuje wysokie znaczenie naukowości i żywi 
chęć podniesienia jej poziomu; przyczynę zaś 
niedostatecznego rozwoju i poparcia dla bijo
logii mówca upatruje w złem zrozumieniu 
i nieświadomości, jak dalece stan jest nieza- 
dawalniający, oraz w opozycyi niektórych teo
retyków, żądających, aby uczeni własną siłą 
i pracą, nie zaś kosztem rządu i skarbu publi
cznego zapewniali sobie możność pracy a ro
dzinom utrzymanie. Tu zwalcza profesor an
gielski błędne mniemanie, jakoby odkrycia 
w dziedzinie naukowej, nawet najbardziej dla 
ludzkości dobroczynne, mogły być źródłem 
dochodu i jakoby zapewnić mogły wynagro
dzenie materyjalne za wielką ilość poniesionej 
pracy. Słusznie powiada, iż odkrycia nąuko- 
we różnią się co do tego najbardziej katego
rycznie od wynalazków przemysłowych, na 
które uzyskać można patent czy przywilej, 
podczas gdy odkrycie w dziedzinie nauki staje 
się ogólną własnością wiedzy. Dalej napada 
prof. Ray-Lankester na tych teoretyków, któ
rzy z zasady przeciwni są opiece państwowej 
w jakiejkolwiek sferze działalności, która, we
dług ich teoryj ekonomicznych, jedynie na 
osobistej inicyjatywie i na „samopomocy” je 
dnostek pracujących opierać się powinna.

Polemika ta, głównie do stosunków angiel
skich zastosowanie mająca, nie przedstawia 
głębszego dla nas interesu. W  dalszym ciągu 
rozbiera uczony profesor pytanie, czy pracu
jący na polu naukowem badacze mogą zarob
kować i dostateczne znaleść utrzymanie, bądź 
nauczając i pobierając za wykłady opłatę, 
bądź też pisząc i wydając dzieła naukowe. Co 
do pierwszego z tych pytań, tak na drodze 
teoretycznego rozumowania, jak  i przez poró
wnanie z Niemcami, wyżej przytoczone, do
chodzi mówca do wniosku, źe profesor, skaza
ny na utrzymanie się z wykładów, będzie z ko
nieczności albo złym pracownikiem na polu 
ńauki, albo złym profesorem. Badacz i uczony 
najlepiej i najkorzystniej wykładać może pe
wien dział ogólnej nauki, któremu się po
święca; im bardziej dział ten jest ograniczony 
i zbliża się do przedmiotu zajęć profesora, 
tem wykład jego będzie lepszym i większą 
przyniesie korzyść. Takie specyjalne wykłady 
jednak nie mogą się opłacać, a nieodłączne 
od samodzielnej pracy naukowej studyja 
w pracowni wyłączają niemal ten zakres nau
czania publicznego, jaki jedynie — i to z tru 
dnością — zapewnić może utrzymanie. Z  pi
saniem dzieł jest jeszcze gorzej: jeśli dzieło 
niema być powtórzeniem lub zebraniem tego, 
co inni na polu wiedzy zrobili, to jest mniej 
więcej naukowym podręcznikiem, musi zawie
rać rezultaty lub poglądy nowe, a do tych 
przyjść bez długich nad nauką badań niepo
dobna. Jakżeż więc żądać, aby uczony zajął 
się pracą w nadziei, że popracowawszy, wyda 
dzieło o przedmiocie pracy? jak żądać, aby 
mógł opracowywać specyjalny temat — często 
bardzo ważny i ciekawy, gdy traktujące o nim 
dzieło, jeśli nawet wydanem przezeń zosta
nie, bardzo niewielu zaledwie znajdzie czy
telników!?

Prof. Ray-Lankester radzi więc Anglikom 
naśladować Niemców i żąda tego, — co tylko 
w Anglii przy jej zasobach i budżecie pań
stwowym przez poważne usta źądanem być 
może, — żąda mianowicie utworzenia kosztem 
skarbu czterdziestu jeszcze katedr i pracowni 
bijologicznych, co przedstawia, licząc 4000 Ł. 
na organizacyją każdej z tych katedr, ogólny 
koszt jednorazowy 160000 Ł. (około 1650000 
rubli), oraz roczny wydatek na utrzymanie, 
licząc po 1500 Ł., czyli ogółem corocznie 
60000 (przeszło 600000 rubli) ofiary na cele
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bijologiczne. Dalej żąda on, aby w Londynie 
otwartą została pracownia naukowa dla po
szukiwań w dziedzinie zdrowia publicznego 
i wykazuje, iż legowany testamentem zmarłe
go przed 200 już laty, Tomasza Greshama, 
fundusz na pracownię naukową w Londynie, | 
który dziś z procentami przedstawiałby kolo
salną sumę trzech milijonów funtów szterlin- 
gów (prawie 31 milijonów rubli), a użytym zo
stał nieprawnie na inne cele, winien być obe
cnie nauce zwrócony i na założenie takiej wła
śnie pracowni użyty. Wreszcie zaznaczając, 
iż gdy wszystkie prawie państwa europejskie 
posiadają stacyje morskie do badania fauny 
i flory mórz i oceanów '), jedyna niemal An- 
głija, owa „królowa mórz,” nie ma dotąd ani 
jednej na swych wybrzeżach podobnej praco
wni, uczony Anglik żąda, aby i na ten cel 
skarb państwa coprędzej potrzebny fundusz, 
a przynajmniej zasiłek wyznaczył. Inne je
szcze różne szczegóły, zwróconych przeciw rzą
dowi i różnym korporacyjom publicznym A n
glii wywodów, tutaj pomijamy; nie możemy 
jednak nie zatrzymać się na pięknych wywo
dach ogólnych, któremi prof. Ray-Lankester 
zakończył swoją znakomitą mowę.

Nauki ścisłe, powiada, potrzebują i z inne
go jeszcze względu pomocy i opieki rządowej. 
W  różnych kołach i warstwach społecznych 
Anglii — jak i gdzieindziej — objawia się 
przeciw nim opozycyja. Są ludzie, którzy, 
uznając w głębi ducha pożytek, jaki z postę
pu wiedzy wypływa i ludzkości całej staje się 
udziałem, występują gwałtownie przeciw jej 
postępowi, przeciw nauczaniu i krzewieniu 
nauk ścisłych. W naukach tych widzą oni źró
dło „pozytywizmu,” nieprzyjaciela moralności 
i religii, wroga sztuk pięknych, źródło zamętu 
w pojęciach humanitarnych i społecznych; po
dług nich, wiedza ścisła zabija szlachetne i 
podniosłe uczucia, krępuje polot myśli i pro
wadzi na bezdroża. Botanik lub zoolog w ich 
pojęciu — to pedant lub szaleniec, fizyjolog— 
to znęcający się okrutnik, a gieolog lub astro
nom — to bluźnierca!

Zarzuty te niewarte są zbijania i dyskusyi 
poważnej. Ale, jeśli w mniemaniu ludzi w ten 
sposób się zapatrujących, pożyteczną i zba
wienną może być wiedza, jedynie po wyłącze-

' )  Porów n. W szechśw iat z r . b. N r. 3 a rtyku ł prof. 
W rześniow skiego. ( P .  K .)

niu z niej zakresu przyrodoznawstwa,— to je 
dnak i ci przeciwnicy nauk ścisłych nie mogą 
zaprzeczyć, że ogólne pojęcie „wiedzy” ogar
niać musi i powinno cały obszar wiadomości 
ludzkich i że nie może być do pewnych tylko 
nauk stosowane, a innym jakimkolwiek gałę
ziom ludzkiego dociekania, nie przyznane. 
Wszystko to, co wchodzi w zakres wiadomości 
człowieka, wszystko, co zakres ten rozszerza, 
wszystko, co dąży do poznania „przyczyny” 
lub do wykrycia „prawdy,” — wszystko to 
jest nauką i wiedzą. Wszelkie zatem przyczyn 
lub prawd tych dociekanie, za naukowe i na
leżące do wiedzy ogólnej uznanem być musi. 
Wiedza obejmuje wszystko, na ogromnym jej 
obszarze wszystko ze sobą się wiąże, a żaden 
ludzki umysł wyrzec nie może, że ta oto dzie
dzina jest pożyteczną, inna — jałową lub szko
dliwą. Zapatrywanie takie ogranicza wiedzę, 
tamuje jej postęp nietylko w danej dziedzinie, 
lecz, ponieważ wszystkie ze sobą są powiąza
ne — w ogólnym jej rozwoju. Nauki zaś ści
słe nietylko zaznajamiają człowieka z przyro
dą i, na usługi mu ją  oddając, dążą do prze
dłużenia i uprzyjemnienia mu życia, lecz nadto, 
dając mu sposobność i zachętę do wdzierania 
się i wglądania w niezgłębione prawa przyro
dy, czynią zadość naturalnym jego popę
dom i wrodzonemu dążeniu, nasycają jego 
płomienną żądzę wiedzy, pomagają mu w usta
wicznej pogoni za niepochwytną prawdą. Iść 
za tym wrodzonym popędem, dążyć do ciągłe
go zwiększania maleńkiego jeszcze obszaru 
wiadomości naszych, oto piękne zadanie, oto 
źródło czystej radości, oto najszczytniejszy 
i prawdziwie szlachetny cel życia. Były prze
cie czasy, gdy na ludzi, oddających się bada
niom ścisłym, patrzano ze wzgardą, jeśli nie 
z nienawiścią, bo celu ich i dążeń i pobudek 
nie rozumiano. Spodziewajmy się, że przyjdą 
lepsze czasy, gdy dążenie do poznania prawdy, 
wytrwałość w naukowej pracy, połączona ze 
skromnością, gdy zamiłowanie przyrodoznaw
stwa, rosnące z poznawaniem przyrody, gdy 
ogólna miłość ludzkości całej,— gdy te wszyst
kie uczucia i przymioty prawdziwie nauce 
oddanego badacza zdobędą sobie uznanie i sza
cunek powszechny, gdy za niezaprzeczoną 
prawdę poczytanem będzie, iż niema nic wznio
ślejszego nad wiedzę i naukę. Wówczas temu, 
kto uprawia naukę dla wiedzy, a pracę dla 
nauki, przestaną zarzucać nieszlachetność po
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budek i nie będą odsądzać go od uczuć i mo
ralności. Wówczas pojmować będą, że nauka 
ze sztuką niem a nic wspólnego i jedna nie 
przeszkadza drugiej, oraz jej nie wyłącza; że 
nauka musi postępować naprzód i zbogacać 
wiedzę, a sztuka odzwierciedlać uczucia i po
jęcie rzeczywistego piękna w społeczeństwie. 
Wówczas okaże się, źe postęp wiedzy i nauki 
nie skalał podniosłych uczuć, nie zmienił szla
chetnych popędów i nie obniżył dobrych in
stynktów, naturze ludzkiej właściwych, lecz że 
przeciwnie, postęp na tem polu i zwiększenie 
się pracowników i miłośników nauki pociąga 
za sobą podniesienie wyobrażeń z dziedziny 
moralnej i obyczajowej.

Każdy, kto wierzy w wysokie posłannictwo 
nauki i w konieczny postęp wiedzy, powinien 
nad skutecznem i ciągłem wzmożeniem środ
ków oświaty i nad krzewieniem jej wśród spo
łeczeństwa pracować i w imię tej podniosłej 
idei rozwinął i zakończył swą mowę znako
mity embryjolog angielski.

SPRAWOZDANIE.

0 mikroskopowem badaniu grzybków cho- 
robo-twórczych, przez H. Hoyera. W arsza
wa, 1884. (Odbitka z „Gazety Lekarskiej”).

Zawsze chętny i gotowy do udzielania ro
zumnych rad, szanowny autor, oceniając całą 
doniosłość badań grzybków chorobo-twór
czych, dla szerszego kółka pracowników, a 
mianowicie lekarzy, naprzód sam zapoznał się 
dokładnie ze sposobami badania i hodowlą 
wspomnianych grzybków, a następnie pospie
szył nabytą wiedzą i doświadczeniem podzielić 
się z chętnymi zwolennikami nauki. Jakkol
wiek istnieje w obcych językach kilka wyczer
pujących prac w danym przedmiocie, autor 
zdecydował się ogłosić drukiem własne bada
nia, ponieważ w języku polskim niema jeszcze 
oryginalnej podobnej pracy, a nadto, praca 
prof. Hoyera zawiera wskazówki dla wszyst
kich, którzyby się chcieli zapoznać z grzybkami 
chorobo-twórczemi, oparte na doświadczeniu, 
z całą ścisłością sprawdzone, wypróbowane 
i, o ile można, ulepszone, ażeby korzystający 
ze wskazówek nie potrzebowali błądzić i znie
chęcać się niepowodzeniami. „Mikroskopowe 
badania i t. d.” zawierają odnośną literaturę

przedmiotu, krótko ocenione dzieła najznako
mitszych badaczów pasorzytnych grzybków 
chorobo-twórczych, wraz ze sposobami ich bar
wienia. Następnie podane są treściwie sposo
by rozpoznawania grzybków pleśniowych i 
drożdżowych, oraz rady zapoznania się z bak- 
teryjami w żywej przyrodzie, obserwowanie 
bowiem żyjących bakteryj uważa autor za 
niezbędne w celu poznania właściwości form, 
ruchów i t. d. tych istot.

W  pracy swej prof. Hoyer najobszerniej 
mówi o postępowaniu w celu otrzymania czy
stego bakteryjnego materyjału przez zało
żenie hodowli na odżywczym gruncie ze stałą 
konsystencyją (na kartoflach gotowanych, roz
tworze kleju stolarskiego lub żelatyny) lub 
też na płynach odżywczych, jak galareta 
z „agar-agar,” wodorostu morskiego (Lami- 
naria), lub galareta z surowicy krwi. Prze
chodzi następnie do sposobów barwienia bak
teryj zapomocą barwników anilinowych, za
trzymuje się bardzo szczegółowo nad barwie
niem bakteryj gruźliczych, bakteryj trądu, 
bakteryj, znajdujących się we krwi, tkankach, 
bakteryi czarnej krwi, ostrego zapalenia płuc. 
Wreszcie wspomina o innych grzybkach, jak 
Actinomyces, Aspergillus, kończąc, dodaje, 
że w celu wyszukania bakteryj pośród tkanek, 
potrzebny jest aparat oświetlający prof. Ab- 
bego, nadto różne szkiełka, nieodzowne przy 
hodowli, oraz preparaty chemiczne, wymienia
jąc firmy, które mogą dostarczyć potrzebnych 
aparatów lub preparatów.

Udzielone rady w pracy prof. Hoyera tak 
są jasno wypowiedziane, a przytem do tego 
stopnia dokładne i szczegółowe, że nie pozo
stawiają najmniejszej wątpliwości nawet w dro
biazgach, z tego też powodu najzupełniej wy
starczają i są niezbędne dla każdego począt
kującego pracownika na polu badania grzyb
ków chorobo-twórczych. A. S.

KRONIKA NAUKOWA.

(Aslronomijd).

— W e s t a .  Już oddawna domyślano się, 
że niektóre z drobnych planet, krążących mię
dzy Marsem a Jowiszem, posiadają blask 
zmienny; wyjąwszy jednak Fergusona przed 
laty trzydziestu, nikt dotąd rzeczy tej bliżej
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nie badał. W ciągu ostatniej dopiero wiosny 
przeprowadził W. Harrington szereg obser- 
wacyj nad Westą, która, jak wiadomo, należy 
do największych między niemi, — znajdowała 
się ona wtedy w pobliżu swego stanowiska. 
Porównanie blasku jej z dwiema sąsiedniemi 
gwiazdami wykazało, że światło jej ulega isto
tnie szybkim zmianom; dla wyjaśnienia tej 
nieprawidłowości, przyjąć można, że Westa 
posiada powierzchnię chropawą czyli górzystą 
i że obraca się dokoła osi; czasu jednak obro
tu Harrington oznaczyć nie zdołał.

Z powodu drobności tych planet, pozornej 
ich średnicy oznaczyć prawie niepodobna, co 
do Westy wszakże, rezultaty różnych pomia
rów dosyć są zgodne i wydają na średnią od
ległość planety 0,49", co odpowiada rzeczy
wistej średnicy 500 mil ang. Na podstawie 
tej liczby i na zasadzie swych obserwacyj jej 
blasku, obliczył H. a l b e d o  Westy (to jest 
zdolność odbijania światła) i poznał, że pod 
tym względem zbliża się ona do innych mniej
szych brył układu słonecznego, jak księżyca 
i Merkurego; posiada ona zatem odpowiedni 
ustrój powierzchni, nie dostaje jej wody i atmo
sfery, a prawdopodobnie odnosi się to i do in
nych asteroid.

Szczegóły te z tego względu są ciekawe, że 
są to pierwsze niemal wiadomości, jakie po
siadamy o tej grupie brył planetarnych. Do
damy tu jeszcze, że z końcem roku zeszłego 
liczba znanych asteroid wynosiła 234.

S. K.
(Chemija).

— P t o m a i n y .  Z kwestyją ptomain za
znajomiliśmy naszych czytelników w jednym 
z poprzednich numerów (porówn. Nr. 4, 1884). 
Do liczby pracowników na tem polu przybyli 
znowu dwaj uczeni włoscy, J . Guareschi i Mos- 
so, profesorowie uniwersytetu w Turynie. Ba
dania owe, na wielką skalę prowadzone, po
dzielili na trzy części. Pierwsza obejmuje uwa
gi nad płynami, używanemi do wyciągania 
ptomain, nad produktami gnijącego mózgu, 
włóknika i krwi i nad własnościami chemi- 
cznemii fizyjologicznemi tychże produktów.

Druga część zawiera nowe badania nad gni
jącym włóknikiem.

Trzecia część zawiera pogląd na rozwój hi
storyczny nauki o ptomainach i uwagi kryty
czne nad nią. Dotychczas ogłosili autorowie 
tylko pierwszą część swych badań.

Co do płynów, używanych do wyciągów, 
a więc eteru, alkoholu, chloroformu i t. d. wy
kazują badacze, że te zawierają zawsze dość 
znaczną nawet ilość zasad, podobnych do za
sad pirydynowych, do pikoliny i kolidyny, 
a któreto zasady z ptomainami mogą być po- 
mięszane.

Z gnijącego mózgu otrzymali autorowie, 
prócz soli amonowych i trójmetylijaku, nader 
małą ilość ptomainy.

Z włóknika otrzymali zapomocą wielokro
tnego wyciągania chloroformem, kilka zasad 
trupich w znaczniejszej ilości, pomiędzy inne- 
mi zasadę, otrzymaną przez Gautiera i Etarda 
z makreli (Scomber Scombrus) i przez Nenc
kiego z istoty białkowatej (gelatyny) gnijącej 
z sokiem trzustkowym.

Badania fizyjologiczne, poczynione z ptomai
nami czystemi lub też z wyciągami alkoholo- 
wemi, eterycznemi i t. d., uskutecznione na ża
bach, królikach i świnkach morskich, wyka
zały podobieństwo ptomain z kuraryną; dzia
łają one tak, jak kuraryna, porażająco na ner
wy ruchowe, gdy nerwy czucia, jakoteż i o- 
środki nerwowe pozostają nienaruszone. Inne 
ptomainy, mianowicie silniej trujące, działają 
też i na ośrodki.

Badania nad mózgiem i mięsem świeżem 
wykazały drobne ilości ptomain. Tu zwracają 
uwagę badacze, że większą znacznie ilość pto
main znajdowali przy użyciu kwasu siarczane- 
go w celu wyciągania tychże, niż przy użyciu 
słabych kwasów organicznych, jak winnego 
lub szczawiowego. Czynili dalsze poszukiwa
nia w tym kierunku i doszli do przekonania, 
że kwas siarczany, działając na istoty białko
wate, wytwarza zasady, zachowujące się jak 
alkaloidy roślinne. Z tego powodu polecają 
mocno unikać kwasu siarczanego w przypad
kach sądowych. G. P.

(Zoologija).
D-r Władysław Dybowski komunikuje nam 

następną wiadomość:
„Opracowując obecnie kolekcyją gąbek 

(Spongiae), pochodzących z morza Ochockie
go i Behringa, którą brat mój, D-r Benedykt 
Dybowski, zebrał podczas bytności swej na 
Kamczatce, już na pierwszym kroku zdołałem 
odkryć fakt nader ciekawy.

Wpośród gąbek, pochodzących z morza 
Behringa, znalazłem okazy gąbki: Lubomir- 
skia baicalensis m., która dotąd li tylko zj e-
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ziora bajkalskiego znaną, była ‘). Po najszcze- 
gółowszem zbadaniu okazów (z m. Behringa) 
znalazłem, iż takowe nietylko swą formą ze
wnętrzną (por. 1. c. tab. I, fig. 1), lecz także 
i wewnętrzną budową wcale się nie różnią od 
okazów bajkalskich.

Lubomirskia baicalensis jest przeto jedyną 
dotąd znaną gąbką, która, jak wody słodkie 
(jeziora bajkalskiego), tak też i słone (morza 
Behringa) zamieszkuje.

Już poprzednio miałem sposobność zwrócić 
uwagę na to, że gąbki bajkalskie z ogólnego 
charakteru swego bardziej do gąbek morskich 
niż do gąbek wód słodkich są podobne 2), 
dziś to moje zdanie faktem niniejszym stwier
dzam.

Fakt ten jest nietylko pod względem bijo
logicznym ważny i ciekawy, lecz także i pod 
tym względem, że naprowadza na myśl o po
chodzeniu samego jeziora Bajkału, a miano
wicie zdaje się przemawiać za dawno już zna
ną hipotezą, iż Bajkał jest tak zwanym „Re- 
licten-See.”

K alendarzy* b ijograficzny.

1 8 -g o  M arca  1 7 98  r . u r. G ustaw  R ose, chem ik , za
służony w chem ii rozbiorow ej; um . 1 5  L ip c a  1 87  2.

1 9 -go  1 7 7 7 u r . Jó z e f  C zekierski, je d e n  z założycieli 
Szkoły  lekarsk iej w W arszaw ie, k tó ra  później była p rze
tw orzona na  w ydział uniw ersytetu K ró lew sko-W arszaw 
skiego; z B randem  założyli T ow arzystw o L ekarsk ie  w ar
szawskie; u m . 2 0 C zerw ca 1 8 2  7.

2 0-go 1 6 3 8  a r . K unckel von L ow en stje rn ; pierwszy 
zbadał fosfor; um . 1 7 0 3 .

2 1 -go 1 7 5 7  ur. A dam  Sow erby, m inera lo g  i gieo- 
log; um . 2 5 P aźd z ie rn ik a  1 8 2 2 .

2 2 -g o  14 18  um . M ikołaj F lam e l, a lch em ik  francu 
sk i, rozg łośny  w swym  czasie rzekom y posiadacz sztuki 
rob ien ia  z ło ta ; u r. 1 3 3 0 .

2 3 -go 1 84  2 u r. K aro l L ieberm ann; razem  z G rae- 
bem  odkry ł sposób sz tucznego  w ytw arzania alizaryny; 
obecnie prof. w B erlinie.

*) P o rów n . W . D ybow ski, S tudien  iiber d . Spongien  
d. russischen B eiches m it besonderer B eriicksich tigung  
d e r  S po n g ien -F au n a  d . B a ik a lsees . (M e m . de 1’A cad. 
d. Sc. de S t. P etersb . Y l l - a  S er. T m . 2 2 . N r. 6 , p . 
12 — 18, tab . I, fig. I., tab . II, fig. 5 , tab . IV, 
fig. 1 a )  18 8 0  r . S t. P e tersbu rg .

2)  Porów n. Z oolog . A nze ig er, herausgegeben  v. P ro f . 
I .  V . Carus in  L e ip z ig  I .  J a h rg .  1 8 7 8 .  N r . 2 , p . 3 1 .

^oaBOJieuo Ilcu-iypołO. Bapmaisa 1 M a p ra  1884 r .
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