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Niezwykłe objawy przyrody zawsze szcze
gólną zwracają na siebie uwagę, pojmujemy 
jednak, że na należyte wyjaśnienie przyczyny 
tak wyjątkowego zjawiska nie łatwo natrafić 
odrazu. Tak właśnie ma się rzecz z owem 
czerwonem zabarwieniem nieba, które wy
stępowało w godzinach wieczornych w ciągu 
ostatnich miesięcy przeszłego roku. Dlate
go też jakkolwiek kilkakrotnie zajmowaliśmy 
się tą kwestyją, wypada nam do niej jeszcze 
wrócić.

W  pierwszej chwili mogło się wydawać, że 
mamy tu do czynienia z zorzą północną, wy
jaśnienie to wszakże utrzymać się nie mogło 
wobec tej prostej uwagi, źe zjawisko wystę
powało nie w stronie północnej nieba, ale na 
zachodzie i że nadto igiełka magnesowa nie 
okazywała przytem żadnych ruchów, które 
towarzyszą zawsze wyładowaniom elektrycz
nym, dającym początek zorzy północnej.

Zwrócono się tedy do pyłów wulkanicznych, 
unoszących się w atmosferze, do igiełek lo
dowych, do pary wodnej, widziano w tem zja
wisko kosmiczne, światło zodyjakalne, wresz
cie zwykłą zorzę wieczorną, występującą tylko 
w wzmożonem natężeniu. Ten ostatni po
gląd może być ściślej, aniżeli inne uzasadnio
ny naukowo, okazuje się zgodniejszym z wy
nikami badań spektralnych i znalazł stąd 
wielu stronników. Mianowicie też w sposób 
bardzo przekonywający przemawia za nim 
prof. Zech ze Stuttgartu i dlatego uważamy 
za właściwe przytoczyć tu jego rozumo
wanie.

Wiadomo wszystkim, źe zwykła codzienna 
zorza wieczorna barwi także niebo na czer
wono; barwę tę wywołuje para wodna w a t
mosferze, pochłaniająca ze światła słonecz
nego niektóre barwy, tak że pozostałe, które 
się przez nią przedrzeć mogą, tworzą kolor 
czerwony. O tej własności pary przekony
wamy się łatwo, gdy spoglądamy na tarczę 
słoneczną przez parę uchodzącą z lokomoty
wy tuż nad kominem, para wydaje się poma
rańczowo czerwoną, gdy w większej wysoko
ści tworzy obłoki białe; stamtąd bowiem do
chodzi nas światło, nie przechodzące przez 
nią, lecz tylko od niej odbite, tak samo jak  od
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znanych białych chmur kłębiastych. Zdaje 
się, że pochłanianie to promieni przez parę 
wodną, które nadaje jej barwę czerwoną, za
chodzi głównie przy stanie jej pośrednim, jaki 
ona często w powietrzu przybiera, między 
stanem czysto gazowym, a skroplonemi pę
cherzykami wodnemi. Łatwo też pojąć, dla 
czego zorza czerwona występuje tylko wieczo
rem lub rano, wtedy bowiem promienie sło
neczne przechodzą znaczne warstwy powie
trza i to najbliższe ziemi, najbogatsze w parę 
wodną.

Pochłanianie wszakże światła przez parę 
wodną dokładniej zbadać można było do
piero przy pomocy spektroskopu. Poznano 
już dawno, że w widmie słonecznem występu
ją  linije a raczej smugi, które stają się szer- 
szemi i wyraźniejszemi, gdy słońce znajduje 
się blisko poziomu; to już kazało się domyślać, 
że linije te wywołane są przez pochłanianie 
światła w atmosferze ziemskiej i dlatego 
nazwano je atmosferycznemi. Nietrudno też 
było rozstrzygnąć, której mianowicie części 
składowej atmosfery linije te początek swój 
zawdzięczają. Astronom francuski Janssen, 
rozpatrując widmo słoneczne ze szczytów 
Eaulhornu, na wysokości 3000 metrów, po
znał, że linije te są tam daleko słabsze; świa
tło dochodziło tam do spektroskopu przez ! 
warstwy górne powietrza, zawierające małe 
tylko ilości pary wodnej, linije te zatem wy
wołane są przez nią właśnie. Aby wniosek 
ten potwierdzić doświadczeniem bezpośre- 
dniem, Janssen rozpatrywał z dzwonnicy ko
ścioła św. Piotra w Genewie przez spektro
skop światło, pochodzące z zapalonego stosu 
drzewa na jeziorze Genewskiem w porcie 
Nyon, w odległości 21 kilometrów,— asystent 
zaś badał widmo tegoż płomienia z oddalenia 
nieznacznego. To ostatnie widmo okazało 
się ciągłem,bez smug absorbcyjnych,gdy Jan- 
sen dostrzegł właśnie linije zwane atmosfery
cznemi. Otrzymał je jeszcze wyraźniej, gdy 
światło przechodziło przez rurę żelazną, dłu
gą na 37 metrów, wypełnioną parą wodną 
i z obu stron zamkniętą taflami szklanemi.

W ten sposób znamy dobrze linije widmo
we, które wytwarza para wodna, a obecność 
jej w atmosferze z linij tych poznać możemy 
niewątpliwie. Linije te przerzynają głównie 
barwę żółtą, zieloną i niebieską, te więc czę
ści składowe światła słonecznego w przejściu

przez parę wodną najsilniejszemu ulegają po
chłanianiu, a czerwień nieosłabiona wystę
puje w pełnej mocy i nadaje barwę zorzy 
wieczornej.

I  inne wszakże jeszcze zjawisko jest powo
dem zaczerwienienia nieba,—tak zwana mia
nowicie śreżoga, która jest następstwem dy
mu pochodzącego z płonących torfowisk. Dym 
taki przy spokojnem powietrzu może się dłu
go w atmosferze unosić i światłu słoneczne
mu nadaje zabarwienie brudno-czerwonawe. 
Toż samo ma miejsce, jeżeli na światło gazo
we spoglądamy przez szkło słabo uczernione 
sadzą. Lommel jednak okazał, że przy przej
ściu światła przez przestrzeń wypełnioną dro- 
bnemi cząstkami, zawsze następuje zabar
wienie czerwonawe, a co jest skutkiem ugi
nania światła. Rozumie się, że widmo świa
tła przechodzącego przez taki środek, zajęty 
drobnemi cząstkami, nie okazuje zgoła po
wyższych linij atmosferycznych, których źró
dłem jest para wodna.

Otóż badanie spektralne łun zmierzcho
wych, o których mówimy, wykazało w ich 
widmie właśnie te linije atmosferyczne, które 
dostrzedz można przy każdej zorzy wieczor
nej, tym razem tylko występujące z niezwy- 
kłetn natężeniem; w szczególności wykazały 
rzecz tę niewątpliwie badania E. Gotharda 
w Węgrzech.

Z tym tedy szczegółem nie zgadza się tłu 
maczenie tego zjawiska pyłem wulkanicznym, 
pochodzącym z wybuchu na wyspach Sundzkich 
26 Sierpnia r. z. Prof. Zech nie sądzi, żeby 
pył wulkaniczny mógł się tak długo utrzymy
wać w powietrzu i aby tak daleko się rozbiegł, 
inni uczeni nie uważają rzeczy tej za niepo
dobną. Spory te wszakże, o'możliwość lub 
niemożliwość takiego zawieszenia pyłu w po
wietrzu są tylko gołosłowne, ale to pewna, że 
pył wulkaniczny nie mógłby wzmódz natęże
nia linij widmowych pary wodnej. Możnaby 
wprawdzie powiedzieć, że z pyłem wulkan 
wyrzucił też znaczne masy pary wodnej, ale 
para taka wznosząc się w górę, w coraz rzad
szych warstwach atmosfery corazby się bar
dziej rozszerzała, oziębiała, skraplała i po 
krótkim czasie spadła jako woda.

Rudolf Ealb, znany z rozgłosu, jaki wywo
łała przed kilku laty ogłoszona przez niego 
teoryja trzęsień ziemi, która wszakże okazała
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się błędną, wystąpił z niewięcej szczęśliwą 
teoryją zórz listopadowych.

Za przyczynę ich mianowicie uważa on 
obecność w powietrzu znacznej ilości drobnych 
igiełek lodowych,—igiełki te, jak wiadomo, 
powodują dokoła słońca zjawisko tak zwa
nych kół wielkich. Sądzi on mianowicie, że 
przy znacznej ich ilości, koła przybrać mogą 
silne zabarwienie czerwone, które udziela się 
chmurom. Koła wielkie tłumaczą się wszak
że załamaniem światła w pryzmatach lodo
wych i występują najpiękniej przy cienkich 
chmurach pierzastych, gdy ilość tych krysz
tałków nie jest zbyt znaczną, gruba ich bo
wiem warstwa tłumi światło słoneczne, a na
wet w przypuszczeniu, że przy wielkiej obfi
tości igiełek koła byłyby czerwone, nie poj
mujemy w jaki sposób barwa ta rozlać się 
może po znacznej części nieba. A przy tem 
wszystkiem kryształki lodowe nie wytwarzają 
linij atmosferycznych w widmie, gdy zaś przej
dą w stan pary nie wywołują znów kół wiel
kich.

Dlatego ostatecznie zawsze zwracać się 
trzeba do pary wodnej, zachodzi tylko pyta
nie, skąd naraz wzięły się w atmosferze tak 
znaczne jej ilości, któreby mogły sprowadzić 
owo silne, niezwykłe zabarwienie nieba. Otóż 
Zech sądzi, że para ta  nie pochodzi z wód 
ziemskich, źe przybyła do atmosfery z prze
strzeni światowych, źe jest pochodzenia kos
micznego.

Jakkolwiek dziwne m wydawać się nam 
może to wtargnięcie do nas materyi poza
ziemskiej, to wszakże wypadku takiego za 
niemożliwy uważać nie mamy powodu. Me
teory i gwiazdy spadające są to przecież bry
ły, które przybywają do nas ze sfer świato
wych, dla czegóżby istnieć nie mogły meteo
ry wodne. W  ostatnich czasach zaczęto na
wet tłumaczyć grad jako zjawisko kos
miczne '), jako aerolity lodowe, a przynaj
mniej w taki tylko sposób można pojmować 
początek olbrzymich brył lodowych spadają
cych na ziemię. Łatwiej nam zgodzić się za
pewne na istnienie w zimnej przestrzeni świa
towej wody w postaci lodu, aniżeli pary; 
drobne wszakże masy wywierają słabe tylko

')  O tej teoryi niezadługo obszerniej pomówimy 
w naszem piśmie.

przyciąganie, para przeto wytwarzająca się na 
powierzchni brył lodowych wywiera na pozo
stałą masę słabe tylko ciśnienie, tak że nie 
powstrzymuje dalszego parowania, które się 
wzmaga, gdy taka bryła lodowa znajdzie się 
w pobliżu słońca. W przestrzeni światowej 
krążą nie tylko olbrzymie słońca i planety, 
unoszą się tam i drobne bryły meteoryczne, 
a zapewne i masy pyłu, gazy i pary. Słońce 
nie jest też nieruchomem, wraz z całym or
szakiem swych planet przesuwa się w prze
strzeni, napotykać tedy możemy materyją, 
obcą nietylko ziemi, ale i układowi słoneczne
mu wogóle.

W  podobny sposób, mówi Zech, zbiór taki 
pary wodnej dostał się do naszej atmosfery 
i przez ziemię pochwycony został. Masa ta 
pary napotyka najpierw górne, niesłychanie 
rozrzedzone warstwy powietrza i opadaniu 
jej nic nie stoi na zawadzie, dopóki nie dosię
gnie warstw posiadających gęstość jej równą 
lub większą. Odtąd spadek jej ku ziemi sta
je się wolniejszym, rozchodzenie się jej śród 
gazów atmosferycznych następuje głównie 
wskutek dyfuzyi, która sprowadza zawsze 
mięszanie się gazów najrozmaitszej gęstości.

Obłok pary wodnej, rozprzestrzeniając się 
w ten sposób ku dołowi, nabiera gęstości co
raz większej i tworzy wreszcie warstwę, która 
pochłania dostateczne ilości światła do wy
tworzenia barwy czerwonej. Zorza zwykła 
następuje bezzwłocznie po zachodzie słońca, 
łuny zaś listopadowe występowały w pełnej 
sile dopiero w pół godziny lub w godzinę po 
zachodzie słońca, to jest wtedy, gdy słońce 
dosyć nisko już pod poziom się skryło; znaczy 
to, że sprowadzająca je para zajmowała wy
sokie warstwy atmosfery, nie wytwarzała 
się tedy z wód ziemskich. Przyjąwszy tłu
maczenie takie zórz zeszłorocznych rozumie
my i to, że mogły one wystąpić nagle, a po
tem słabły tylko stopniowo w ciągu niemal 
trzech miesięcy.

Ten ostatni szczegół zgadza się zresztą ró
wnie dobrze i z teoryją pyłu wulkanicznego, 
charakter jednak widma łun zmierzchowych 
zmusza do wytłumaczenia ich, powołać udział 
pary wodnej,—a to tłumaczeniu Zecha nadaje 
pewne prawdopodobieństwo.

Być jednak może, źe wyjątkowe to zjawi
sko, jest następstwem pomyślnego zbiegu kil
ku rozmaitych przyczyn.
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O W P Ł Y W IE  MORFINY NA ORGANIZM L O D Z Ę
Z  odczytu p. B, Balia

streścił T.  W .

Pomiędzy różnemi rodzajami obłąkania, 
pochodzącemi z zatrucia, które grają tak wa
żną rolę w psychijatryi, jest jeden, za
sługujący na szczególniejszą uwagę, tak z po
wodu wielkiej doniosłości naukowej, jak  i 
szybkiego rozszerzania się na zachodzie w 
przeciągu ostatnich lat kilku. Mówimy tu 
o morfinomanii.

Chorobę tę stworzył, rzec można, lekarz 
Wood, przyzwyczajając chorych swoich do za- 
skórnego wstrzykiwania morfiny. Rzeczywi
ście metoda ta prędko się przyjęła; ale odda
jąc wielkie usługi w uśmierzaniu dolegliwości 
fizycznych i moralnych, spowodowała chorobę 
dawniej nieznaną. Choroba ta  objawia się 
przez uczucie niepowstrzymanej potrzeby za
życia morfiny.

Ja k  już nadmieniliśmy, morfina uspakaja 
nietylko dolegliwości fizyczne, ale i cierpie
nia moralne. Za jednem ukłuciem igły wszel
kie zmartwienia ulatują a ich miejsce zastę
puje jakiś roskoszny spokój.

Morfina ma smak nieprzyjemny i przyjmo
wana wewnętrznie działa wprost na żołądek, 
skąd pochodzi brak apetytu, ciężkość w żo
łądku, nudności, a nawet wymioty. Z  tych 
przyczyn morfinomani zażywają morfiny spo
sobem zaskórnego wstrzykiwania, tembar- 
dziej, że zażyta w ten sposób daleko prędzej 
zaczyna swoje działanie, nieszkodząc trawie
niu i zostawiając zdolności umysłowe. Oprócz 
tego, chory uczuwa jakąś dziwną przyjemność, 
nakłuwając ciało swoje igłą. Chory, który 
zaczyna wstrzykiwać morfinę doznaje z począt
ku po większej części przyjemnego uczucia, 
złe skutki nie zaraz się okazują. Okres ten 
może trwać parę tygodni, albo parę miesięcy, 
czasem nawet lat kilka. Ale raz zażywszy, 
chory nie może się obejść bez tej trucizny, 
tak że prędzej czy później musi ona źle od
działywać na organizm.

O stanie normalnym morfinomanów można 
powiedzieć, że jest to sparaliżowanie woli

i zupełne odrętwienie, z którego otrząsnąć się 
j nie są zdolni. Co się tyczy wewnętrznej stro- 

j  ny człowieka, to pamięć i rozsądek nie zdają 
się być wcale osłabionemi. Morfina służy 
nawet czasem dla niektórych pracowników, 
jako środek pobudzający działalność umysło
wą. Z  drugiej strony zażywanie tej trucizny 
osłabia poczucie moralności, tak że morfino
mani często popełniają różne przestępstwa, 
a nawet dopuszczają się czasem zbrodni. Inną 
wadą, którą jeszcze częściej widzimy u mor- 
finomanow, jest kłamstwo. Są to bezczelni 
kłamcy, szczególniej w tych rzeczach, które 
tyczą się ich nałogu. Twierdzą np. że zupeł
nie zaprzestali wstrzykiwania morfiny, gdy 
czynią to jak i pierwej. Dla tego też lekarze 
nie powinni im nigdy wierzyć pod tym wzglę
dem.

Obłąkanie, pochodzące od zatrucia morfiną 
objawia się najczęściej pod postacią halucy- 
nacyj wzrokowych. Obłędy innych zmysłów 
zdarzają się również często u wielu chorych, 
chory uczuwa np. smak nieprzyjemny w u- 
stach i nieznośne zapachy. Do halucynacyj 
wzrokowych zaliczyć należy paniczny strach, 
któremu często podlegają morfinomani. Drę
czy ich prawie zawsze jakaś niespokojność 
wewnętrzna. Czasem jednak obłąkanie przy
biera zupełnie inny obrót: zamiast przygnie
cenia i smutku, chorzy wpadają w szał i wte
dy mogą się dopuścić wszelkich zbrodni.

Zwróćmy teraz uwagę na inne wstrząśnie- 
nia mózgu, pochodzące z nadużycia morfiny. 
Są to głównie niezmiernie częste zawroty 
głowy i bezsenność. Morfina nie usypia 
wcale chorego, przeciwnie przymusza go ona 
przepędzać noce całe bezsennie, podbudzając 
organy myślenia. W  dzień chory jest sen
nym i zasypia jak tylko usiądzie na czas dłuż
szy. Jednakże nie trwa to długo, tak źe nie 
zaznaje on nigdy takiego spoczynku, jak w 
stanie normalnym.

Czułość dotykowa bywa zwykle osłabiona 
i tą właśnie nieczułością nerwów można sobie 
objaśnić, dla czego morfinomani doznają ra 
czej przyjemności niż bólu, nakłuwając ciało 
swoje igłą. Chorzy cierpią niekiedy na new- 
ralgiją i hiperestezyją, ale dolegliwości te by
wają najczęściej spowodowane powstrzymy
waniem się od morfiny.

Pomiędzy najbardziej zadziwiającemi skut
kami zaskórnego wstrzykiwania morfiny wy-
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mienić wypada przywrócenie czułości skóry 
u osób, które tej czułości są, pozbawione. J a 
ko przykład można przytoczyć pewną młodą 
his tery czkę, która straciła czułość nietylko 
na skórze ale i na błonach śluzowych; gdy 
zaczęto używać morfiny, czułość normalna 
powoli wróciła.

Oprócz tego morfina sprowadza jeszcze i in
ne złe skutki, a najbardziej szkodliwą jest 
dla wzroku. Morfinomani podlegają często 
chorobom oczu, jak np. czarna katarakta, 
które są właściwe ludziom używającym zbyt 
wiele tytoniu.

Osobliwszy wpływ wywiera morfina na or
gany trawienia. Wstrzykiwana za skórę nie 
tylko, że nie szkodzi trawieniu, ale przeciwnie 
powiększa apetyt i sprowadza nawet czasem 
wilczy głód. Zażywana zaś wewnętrznie styka 
się bezpośrednio z błoną śluzową żołądka i 
jak już było powiedziane, sprowadza nudności 
i nawet wymioty. Następuje wtedy zupełny 
brak apetytu, tak że odżywianie staje się pra
wie niemożebnem. U niektórych osób już 
samo zaskórne wstrzykiwanie morfiny wywo
łuje nudności i wymioty, takie osoby nie by
wają nigdy morfinomanami, gdyż przyrodzony 
wstręt powstrzymuje ich od tego nałogu.

Ale najszkodliwszym jest niewątpliwie 
wpływ morfiny na oddychanie i krążenie krwi. 
Puls uderza nieregularnie, bicie serca jest 
osłabione,—oddech utrudniony, głos ochry
pły. Jednakże wszystkie te objawy zdarzają 
się częściej przy powstrzymywaniu się od 
morfiny. W niektórych razach trapi chorych 
febra, której paroksyzmy następują po sobie 
w równych odstępach czasu.

Morfina sprawia to, że człowiek starzeje 
się dziwnie prędko, pod wpływem tej trucizny 
oczy tracą swój blask zwykły, twarz staje się 
maską nieruchomą bez żadnego wyrazu, skóra 
żółknie i nabiera koloru ziemistego, nareszcie 
pojawiają się zmarszczki przedwczesne. Za
skórne wstrzykiwanie morfiny powoduje ró
wnież osobliwsze stwardnienie skóry, tak że 
ostrze igły zaledwie przez nią przejść jest 
w stanie. Skóra taka stwardniała, czerwona 
i nabrzmiała, zachowuje ślady codziennych 
nakłuć, któremi jest upstrzona. Ale nim do 
tego dojdzie, skóra morfinomanów pokrywa 
się stwardniałemi pryszczykami i wrzodami.

Morfinomani, powiększając ciągle dozy za
żywanej trucizny, mogą dojść do zupełnego

zatrucia. Czasem kończą nagłą śmiercią. 
Najczęściej chory wpada stopniowo w osłabie
nie i umiera nakoniec z suchot albo z wycień
czenia, jeżeli przedtem jeszcze jaka peryjody- 
cznie wracająca choroba, chociażby nawet 
iekka, nie zabierze go z tego świata.

Wielu bardzo morfinomanów próbują od
zwyczaić się od tej trucizny, lub też oddają 
się sami w ręce lekarzy, bo jeżeli pijaństwo 
jest nieuleczalnem, morfinomanija daje się u- 
leczyć. Pierwszym warunkiem wyleczenia 
jest zupełne powstrzymanie się od morfiny,' 
albo przynajmniej stopniowe zmniejszanie do
zy zażywanej trucizny.

L I S T Y  l P O D R O Ż Y
przez

J ó ze fa  S iem irad zk iego .

VII.

Na pokładzie parowca St. Simon. Wrzesień, 1883.

(Dokończenie).

Dnia 25 odpłynęliśmy z Colona mając 
wciąż wiatr przeciwny. Drugiego dnia po
dróży umarł na żółtąfebrę jeden z pasażerów, 
co nas o mało nie przyprawiło o kwarantannę 
w Puerto Cabello. Zresztą bez przygód ża
dnych, przy spokojnem morzu, lecz zawsze 
przeciw wiatru, minąwszy znane już czytelni
kowi z imienia porty Kolumbii i Wenezueli, 
wpłynęliśmy na morze Antylskie. Dnia 4 
Września odpływaliśmy około południa z Po
intę ś  Pitre. Jednocześnie z nami opuszcza 
port piękna korweta wojenna francuska 
Rigault de Genouiłly. Morze dość niespo
kojne od rana nam towarzyszyło, ku wieczoro
wi wiatr wzmógł się znacznie, żagle zwinięto, 
marynarze w swych gumowych kurtkach bie
gają po pokładzie, oficerowie zaaferowani,— 
kapitan milczący—źle to wszystko wróży. 
Spać w kajutach niepodobna, bo wszystko 
szczelnie zamknięte —duszno,—gorąco machi
ny i zapach koksu z dna okrętu dochodzący 
wszystkich ^pasażerów na górę wypędził. 
W  saloniku nad schodami i ,,fumoirze“ mie-
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ścimy się jako tako, lecz spać niepodobna, 
statek rzuca nami jak  piłką na wszystkie 
strony. Około 11 w nocy zaczęła się burza 
i to nie na żarty. Nie zapomnę nigdy tej 
nocy: żałosny świst wichru, ostry głos świs- 
tawki miczmanów, ryk bydła na pokładzie, 
łoskot ‘"fal zalewających pokład co chwila 
i wpadających do wnętrza statku, brzęk szkła 
i porcelany tłukącej się w bufecie—nieustan
ne błyskawice, wreszcie zagłuszający wszys
tko ryk uraganu—składały się na całość 
więcej niż poetyczną—straszną. O północy 
wyszedłem na pokład zobaczyć, co się z inny
mi pasażerami dzieje. Chwyciwszy się obu
rącz jakiejś liny napotkanej omackiem—pa
trzę wokoło. Na tle błyskawic rysują się 
czarne kontury masztów i komina; morza nie 
widać—całe otoczenie zlało się w jakiś chaos 
nieopisany—a fosforyczny blask wzburzonego 
oceanu zlewa się z nieustającem światłem 
błyskawic. Czuję gwałtowne, konwulsyjne, 
że tak powiem wstrząśnienia statku. Trzy
mając się liny posuwam się parę kroków do 
okna saloniku, zobaczyć co się tam dzieje. 
Ujrzałem obraz najczarniejszej rozpaczy. K o
biety, dzieci, we łzach—jedne leżą uchwyciw
szy się oburącz balustrady schodów, drugie 
na klęczkach polecają dusze Bogu — inne 
w rozpaczy rwą sobie włosy—inne wreszcie, 
bezsilne, osłabione chorobą, wodzą wokoło 
przerażonym, błędnym wzrokiem, jakby szu
kając pomocy i opieki, której nikt z żyjących 
im dać nie był w stanie. Dwie tylko twarze 
spokojne widzę: jedna — młoda, przystojna 
włoszka, matka dwojga prześlicznych, jasno
włosych dzieciaków, tuli je do łona, usiłu
jąc uspokoić przerażone maleństwo; druga— 
Siostra miłosierdzia, z wyrazem spokojnej 
rezygnacyi odmawia różaniec... a St. Simon 
się kołysze jak nigdy jeszcze, pioruny biją 
i ryczy rozszalały ocean. Powróciłem do re
szty towarzyszy, których zastałem zaalarmo
wanych, woda wybiwszy jedno z okien fu- 
moiru, zalała podłogę—mamy jej na 3 cale, 
lampa zgasła i nikt nie ma zapałek. Zosta
jemy tedy w ciemności. Ciężkie krzesła i 
pudło z warcabami pływają po podłodze w to
warzystwie zbłąkanej poduszki i dwu par 
kamaszy, hałasując niemiłosiernie. Około 2 
uciszyła się burza, choć kołysanie wciąż jesz
cze silne było. Po przebytem niebezpieczeń
stwie, o którego doniosłości słabe bardzo

mieliśmy pojęcie, przyszła wesołość,—żarto
waliśmy sobie z morza, że nam kąpiel bez
płatną w kajucie sprawiło i t. d., na gawędce 
zeszedł nam czas do rana. Słońce weszło — 
horyzont był jasny, morze spokojne, majtko
wie myli i czyścili pokład, zmęczony kapitan 
spać poszedł. St. Simon wyszedł bez szwan
ku—jedno okno wybite, dwie złamane ławki, 
trochę potłuczonego szkła w bufecie i jeden 
wół zmieciony z pokładu—to i wszystko. Od
tąd mamy już morze spokojne przez ciąg ca
łej podróży. J  eszcze dwu pasażerów prze
nosi się do wieczności. Obawa kwarantanny 
wzrasta i nie bez powodu—bo jeszcze mamy 
kilku chorych i rekonwalescentów na pokła
dzie.

Dnia 18 Września, opłynąwszy bez szwan
ku przylądek Finisterre wpłynęliśmy do 
pierwszego portu europejskiego—Santander. 
Port naturalny wyśmienity—obszerny, zasło
nięty jak  nie można lepiej; położenie miasta 
bardzo malownicze. Zarzucamy kotwicę 
zdała od miasta. Zjawiają się celnicy, ka
rabinierzy, komisyja sanitarna—a po przej
rzeniu papierów, każą nam wywiesić na prze
dnim maszcie żółtą chorągiew—sztandar kwa
rantanny. Przysłano jeszcze celników i ka
rabinierów, lecz na szczęście cała historyja 
ma tylko marne złoto na celu. Zyzowaty je 
gomość, reprezentujący władzę lekarską, za 
obietnicę paru franków pozwala pasażerom 
zamiast iść do szpitala- zrobić wycieczkę do 
miasta, a karabinijerzy i celnicy porzuciwszy 
swoje sztucery na pokładzie, poczęstowani 
dobrym obiadkiem, pozwolili spokojnie wyła
dować i naładować co się tylko spodobało. 
Miasto ładne, czyste, lecz ulice wąskie, kilka 
gmachów starożytnych, między innemi kate
dra w bardzo oryginalnym stylu i poważnie, 
surowo wyglądająca zewnątrz, wewnątrz— 
brzydka, z figurkami z malowanego drzewa. 
Na rynku wiele ładnych przekupek cebuli. 
Po trzytygodniowem żywieniu się konser
wami wszelkiego rodzaju z prawdziwą przy
jemnością zjedliśmy doskonałe śniadanie 
w hotelu—gdzie nas świeżutkie masło, świeże 
jaja, wyśmienite owoce i dobre wino czekało. 
Z Santander wywiozłem wrażenie, które się 
po przeglądzie krajów europejskich i amery
kańskich mi znanych tak streścić daje:— 
chcesz widzieć ładne kobiety, w których ży
łach krew nie woda płynie—i to nie jednę
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lub dwie na tysiąc, lecz wszystkie, od ubo
giej przekupki sardynek lub cebuli do seno- 
rity ubranej czarno z wielkim grzebieniem 
we włosach i czarnej zalotnie zarzuconej ko
ronkowej chusteczce na głowie—jedź do Hi- : 
szpanii, bo nigdzie ani tak pięknych ani w ta 
kiej ilości nie znajdziesz; chcesz widzieć za
miast sztucznych szynijonów i fijoków włosy 
prześliczne naturalne, od jasno blond przy 
czarnych brwiach i rzęsach do owej kruczej 
czarności, właściwej córom Andaluzyi, która 
widziana pod światło—złocistym się mieni od
cieniem—jedź do Hiszpanii; nie dziwię się dzia
dom naszym, że niejeden z nich pod Saragossą 
lub Madrytem serce swoje zostawił...

Co mię jeszcze uderzyło na ulicach, obok 
czerwonych blinowatych czapek karlistów— ! 
to obfitość zaprzęgów wołowych— wszystkie 
prawie ciężary wożą tu jak  na Ukrainie—wo- | 
łatni. Jarzmo uwiązane do rogów, przykryte 
baranią skórką; poganiacz idzie naprzód [ 
z krótką laską na ramieniu—którą kieruje ! 
woły.

Z gazet dowiadujemy się, źe burza którąś- 
my przebyli, była sławnym cyklonem 4 Wrze
śnia, który niezmierne zrządził szkody na An
ty llach, kilkanaście statków zginęło bez wie
ści... Rigault de Genouilly ciężko uszkodzony 
ledwie z życiem uszedł.

Dnia 19 odpłynęliśmy z Santander, a 20 
z rana wpłynęliśmy na żółte wody Garonny. 
Po obu brzegach szeregi winnic i ładnych pa
łacyków w francuskim stylu—wąskich, wyso
kich, krytych łupkiem z mnóstwem sterczą
cych iglic i ozdób na dachu. Około 8 godz. zarzu
camy kotwicę wprost Chateau Lafitte, dobrze 
wszystkim znanego. Wystrzałem armatnim 
dajemy znać o naszem przybyciu. Złowiesz
cza żółta chorągiew wciąż jeszcze na naszym 
maszcie powiewa. Z białego czworogrania
stego gmachu widniejącego niedaleko przed 
nami, odpływa mały jacht parowy ku nam. 
nie spuszczamy drabiny—tylko doktor okrę
towy na kiju wręcza papiery doktorowi na 
jachcie, które tenże naprzód starannie siar
ką okurza—toż samo się robi z łodzią, w któ
rej odpływa do kwarantanny agent pocztowy 
z korespondencyją, —łódź uwiązano na dłu
giej lince do jachtu—korespondencyją się o- 
kurza a okurzony pocztmistrz wraca na po
kład, — kilka godzin upłynęło jeszcze w nie
pewności—nareszcie wyrok zapadł:—pasaże

rowie wysiadający w Bordeaux idą na trzy 
dni do kwarantanny—miny się wydłużają 
mocno—jestem w liczbie wysiadających,—od
wożą nas do szpitala wraz z bagażami, które 
muszą być równie jak  i my poddane dezin 
fekcyi—zamykają nas w małych celkach i po 
trzydniowem okurzaniu siarką, za co każą 
płacić po 10 franków dziennie—wypuszczają 
nas wreszcie na wolność. W trzy dni potem 
byłem w Warszawie na łonie rodziny, do 
której tak mi już tęskno było, że każda go
dzina drogi wiecznością mi się wydawała.

OGÓLNE POJĘCIA 0  PYŁKACH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W  POW IETRZU

I 0 ICH ZNACZENIU, 

skreślił 

Józef Natanson.

16. Fermentacyja i gnicie. W  epoce roz
woju mikrografii jedno szczególniej odkrycie 
wielce było płodnem w następstwa. W  ciągu 
lat 1835 i 1836, prawie jednocześnie i od sie
bie niezależnie stwierdzają: Cagniard de La- 
tour akademik w Paryżu i Teodor Schwann 
prof. w Berlinie, a zaraz za nim botanik 
Kiitzing, że przez Leenwenhoecka jeszcze 
opisane kuleczki drożdżowe nie są niczem in- 
nem, jeno rośliną, odżywiającą się na 
wzór innych, a przez dzielenie się rozmnażają
cą, że roślinka ta żywi się, rozradza i mnoży 
kosztem materyjału, w którym żyje. Ciekawe 
to odkrycie, wyjaśniające, jako materyja za
liczona do osobnej, tajemniczej grupy fer
mentów i napozór roślinnego charakteru nie 
zdradzająca, prostą jest rośliną, niepospolite 
w uczonym świecie wywarło wrażenie. W pra
wdzie przed trzema wyżej przytoczonymi 
przyrodnikami, inni już badacze w bieżącym 
wieku drożdżami się zajmowali, ale Kieser 
(1814) jak Leenwenhoeck, nie wyraża się o 
ich naturze, Desmazieres (1826) zaś zalicza 
je  do zwierząt. Natomiast zaś chemik Astier, 
powtarzając za Fabronim, że drożdże do 
zwierzęcych zaliczyć należy istot, wypowiada 
(1813) łatwo nasuwające się przypuszczenie, 
iż pod nazwą fermentacyi znana i opisywana



488 W SZ E C H ŚW IA T , N r. 31.

chemiczna zmiana płynu, w którym drożdże | 
żyją, może być prostem tylko następstwem 
życia ich i wzrostu, a więc skutkiem wywoła- ; 
nym przez drożdże, będące jej przyczyną. 
Przypuszczenie to wyraźnie też z samego po
czątku wypowiada Oagniard de Latour; mniej 
wyraźnie przebija ono w uwagach Schwanna 
i Kutzinga. Aby zrozumieć doniosłość tego 
nowego przewrotu w poglądach na fermenta- 
cyją, pojąć należy iż właśnie zjawiska tego 
rodzaju jak  fermentacyja i gnicie służyły za 
główną i ostateczną broń, niby ciężka artyle- 
ryja w ręku heterogienistów, którzy dowo
dzili na tych przykładach, jak to przy rozkła
dzie martwej materyi powstaje życie... z ni
czego. Takie zapatrywanie się wypływało 
zresztą z ówczesnych pojęć naukowych w che
mii organicznej. Chemicy byli pod bezwa
runkowym wpływem nowej gwiazdy, oświeca
jącej blaskiem swym cały obszar chemii orga
nicznej czystej i stosowanej, gwiazdą tą  był 
Justus v. Liebig, którego zasługi na polu 
zastosowania zasad chemii do fizyjologii i u- 
prawy roślin zjednały mu w spółczesnem i 
następnem jeszcze pokoleniu chemików, za
palonych i ślepych czcicieli. W edług głoszo
nych przez niego, a od Gray-Lussaca przeję
tych pojęć o materyi, ciała organiczne prze
dewszystkiem różniły się od mineralnych nie
stałością swej cząsteczki i rozkład materyi 
organicznej, jakiemu ona w przyrodzie podle
ga, prostem miał być tylko następstwem owej 
organicznej, niestałej natury. Według Lie
biga zatem, żadna inna przyczyna nie mogła 
wywołać fermentacyi jak  tylko skład chemi
czny cząsteczki fermentującego ciała, a mia
nowicie jego organiczny charakter. Pomimo 
więc, że następny szereg doskonałych prac 
nad drożdżami, wykonanych przez Quevennea, 
Turpina i Mitscherlicha ') potwierdzał i uza
sadniał dalej pogląd Cagniard de Latoura, 
Liebig na takie pojmowanie zjawiska zgodzić 
się nie chciał, zaś wszyscy chemicy, odwró
ciwszy znów, jak zwykle w takich • razach, 
kwestyją naopak, utrzymywali, że zdolność 
materyi do fermentacyi jest przyczyną pow
stawania i rozradzania się życia roślinnego

' )  Mitscherlich zresztą trzym ał się poglądów Berze- 
liusa i nie łączył się z zapatrywaniem poprzedników 
swych na charakter fermentacyi. ( Przyj). A u t.)

drożdży. Dopiero stopniowo w obec dalej 
przez Hełmhołtza, Urea i Pasteura wykrywa
nych stanowczych faktów, zwolennicy Liebiga 
cofać się musieli, jednak i wtedy niechcąc 
się poddać, utrzymywali jeszcze, że nie ż y- 
c i e drożdży stanowi przyczynę fermentacyi, 
lecz że jest ona wynikiem ś m i e r c i  i r o z 
k ł a d u  obumierających komórek drożdżo- 
wych. Znacznie później dopiero udało się 
doświadczalnie udowodnić, że wraz ze śmier
cią drożdży, ustaje proces fermentacyi płynu.

Tak więc chemiją szła w owych czasach 
ręka w rękę z teoryją heterogienii, a wpływ 
Liebiga opóźnił może—lecz uświetnił bezwa
runkowo tryumf prawdy, jaka co do przyczyn 
i przebiegu fermentacyi zarówno jak i gnicia 
powoli lecz stanowczo, krok po kroku, była 
zdobywaną.

17. Wznowienie doświadczeń. Rok odkry
cia roślinnej natury drożdży, tak ważny ze 
względu na wątpliwości, jakie rzucił na spo
sób pojmowania procesów fermentacyjnych, 
jest zarazem rokiem wznowienia bezpośred
nich nad autogienezą doświadczeń, do któ
rych współczesny rozwój mikrografii i ule
pszenie mikroskopu poprowadzić niechybnie 
musiały. F r. Schulze, nieufając doświadcze
niom Spallanzaniego, podejrzewa, że to chyba 
wpływ powietrza czyni możliwem zaradzanie 
się życia w przegrzanej we wrzątku wodzie; 
gdyż powietrze widocznie przecież jest nie- 
czystem. Przedsiębierze on więc w r. 1836 
szereg doświadczeń, w których przepuszcza 
powietrze przez kwas siarczany i ług kausty
czny, lecz tak jak Spallanzani rezultaty o- 
trzymuje sprzeczne. Po Schulzem zaraz 
(1837) ogłasza Schwann bezpośrednio po pra
cy nad drożdżami podjęte doświadczenia z 
cieczami, ulegającemi gniciu. Okazuje się 
z nich, iż zawsze prawie odwar (rosół) z mię
sa pozostawać będzie bez psucia się lub gni
cia, jeśli będzie usunięty z pod wpływu zwy
kłego powietrza, a zostawiony w zetknięciu 
z powietrzem poddanem wysokiemu gorącu, 
czyli przeżarzonem. W  roztworze takim 
Schwann nawet po dłuższym przeciągu czasu, 
najczęściej nie dostrzegał ani śladów wido
cznego życia. Schwann zatem, który rokiem 
później miał się unieśmiertelnić odkryciem 
komórki zwierzęcej, jest właściwym wynalas- 
cą metody wyjaławiania (sterilisatio) roztwo
rów, metody która w ćwierć wieku później
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zyskała sobie pierwszorzędny rozgłos jako 
oręż niepokonany w ręku przeciwników sa
morodztwa. Wyjaławianiem roztworów w 
doświadczeniach nad samorodztwem czynio
nych zajmują się następnie z względnem po
wodzeniem : Helmholtz (1843), który posłu
giwał się własnościami dyjalizy, zamiast tem
peraturą, Leuckart (1853), a następnie 
Schroder i van Dush (1854), którzy inną 
znów obrali sobie drogę, mianowicie uciekali 
się do mechanicznego filtrowania powietrza 
zapomocą pędzenia go lub ssania przez rurki 
z ubitą warstwą czystej waty. Doświadczenia 
Schwanna niezawsze jednakowy wszakże da
wały rezultat, a następcy jego jeszcze mniej 
nieledwie byli szczęśliwi, zwłaszcza rezultaty 
Schrodera i Yan Dusha były z sobą nawza
jem niezgodne i niejednostajne, bo gdy w fil- 
trowanem powietrzu wiele bardzo cieczy nie 
ulegało psuciu się i zachowywało skład swój 
chemiczny, mleko np. zawsze psuło się w tych 
warunkach. Przyczynę onych niezgodności 
miał wykryć później dopiero Pasteur.

Widzimy, jak kwestyją samorodztwa redu
kuje się powoli w umysłach uczonych do 
kwestyi wpływu atmosfery i oczyszczenia po
wietrza, jak tedy powoli drogą historyi idąc, 
do naszego zbliżyliśmy się przedmiotu.

Zanim do dalszych, coraz ściślej obie kwe- 
styje zespalających doświadczeń i badań nad 
samorodztwem, przejdziemy, musimy, dla ści
słości historycznej, maleńkie zrobić zboczenie 
ku nowej dziedzinie badań, która z odrębne
go zupełnie punktu wychodząc, równolegle 
świat uczony do szukania pyłków poprowa 
dziła.

18. Charakter chorób zaraźliwych. Dziedzi
ną tą są mianowicie dociekania nad etyjolo- 
giją (przyczyną powstawania) chorób zara
źliwych.

Zdawien dawna ludzkość jest i była trapio
ną przez różne choroby udzielające się, prze
noszące z chorych na zdrowych. Przenosze
nie choroby następuje albo wskutek bezpo
średniego zetknięcia z organizmem chorym, 
alboteż, w innych wypadkach, nawet bez 
wszelkiego bezpośredniego zetknięcia, w spo
sób prawdziwie zagadkowy. Te ostatnie cho
roby, zwane zazwyczaj nieściśle pospólnemi 
(epidemicznemi) odznaczają się tedy tem, że 
chory rozszerza zarazę dokoła i udziela jej 
niekoniecznie tym, którzy z nim bezpośrednio, i

z jego pościelą, sprzętami, odzieżą itp. się zet
knęli, lecz tym, którz y zupełnie styczności 
takiej nie mieli, a więc mieszkańcom drugiego 
domu, innej ulicy, dzielnicy lub nawet miasta 
innego. Znanem jest u nas powszechnie ła
twe przechodzenie karbunkułu z okolicy do 
okolicy; znaną jest gwałtowność z jaką chole
ra miasto lub kraj cały przebiega, a która o 
wiele ustępuje jeszcze gwałtowności, z jaką 
w wiekach średnich szerzyła się morowa za
raza. Rola powietrza w tych chorobach ła 
two wpada w podejrzenie (widać to z dawnej 
ludowej nazwy moru, „morowe powietrze"), 
lecz jeśli zważyć, iż zaraza każda, czy przez 
zetknięcie, czy w inny, niebezpośredni sposób 
udzielona, w organizm wszczepioną tylko nie
jako zostaje, a w organizmie mnoży się, roz- 
radza, aż go opanuje i wyniszczy, rzecz pro
sta, iż zagadkowemu pierwiastkowi zarazy 
łatwo przypisać można charakter żyjącego 
jakiegoś jestestwa. W  starożytności już pi
sali łacinnicy o contagium vivum (zarazek 
żyjący), nieokreślając bliżej, co pod tem ro
zumieją. W czasach nauki nowej, pierwszy 
Kircher, około 1650 r. (1601—80) wyraża 
przypuszczenie, iż w powietrzu unoszą się dro 
bne zarody choroby, zarazki, które gdy w 
zdrowy wchodzą organizm, udzielają mu cho
roby przez zaszczepienie. Linneusz około 
1750 (1707 — 78) powagą swą potwierdził ten 
pogląd Kircher a, ale nauka wtedy nie mogła 
się była porywać, na szukanie tych zarazków. 
Najpierwsze odkrycia przyrodnicze, mające 

| związek z kwestyją zarazy, przypadają w bo- 
| tanice. Rośliny bowiem, jak  ludzie i zwie- 
! rzęta, ulegają zaraźliwym chorobom, jakiemi 

np. są rdza lub śnieć na pszenicy, zaraza 
kartofli i t. p. Otóż w 1755 r. botanik Tillet 
odkrył, iż śnieć pszenicy jest poprostu wy
nikiem osiedlenia się w ziarnach kłosowych 
pasorzytnego grzybka. Odkrycie to potwier
dził w r. 1807 Prevost, lecz ani jeden ani dru
gi nie wyprowadzili ogólniejszych wniosków, 
tłomaczących etyjologiją zarazy jako takiej 
i nie poznali nawet dokładnie prawdy we 
względzie samego pasorzyta, śnieć pszeni
czną stanowiącego. Kwestyją więc nie po
szła dalej naprzód, a teoryja—ściślej mówiąc 
domysł—Kirchera dalej jak i przedtem pa
nował, nieporuszając ku badaniom umysłów. 
Poruszenia w tym kierunku dokonać miały 
dopiero straszliwe epidemije cholery, które
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zachodnią Europę trzema przebiegły nawałni
cami. Właściwie dopiero druga i trzecia po- 
spólnica (w 1847/8 i w 1853/4 r.), przypada
jące w okresie szerszego już rozwoju mikro- 
grafii, wywołują prace Ehrenberga (1847 i 8), 
za którym idą Swagne, Meyer, Brittan, Budd, 
Wedl, Robin, Pouchet, Dundas Thompson 
i Osborne. Wszyscy oni pracowali mniej lub 
więcej napróżno, bo bez osiągnięcia celu, 
Thompson znalazł wprawdzie (1854) w je 
dnym z londyńskich szpitali mnóstwo różnych 
istotek, nie dopatrzył jednak żadnej z specy
ficznie cholerycznym charakterem. Doświad
czenia te wszakże w ogólności, a zwłaszcza 
doświadczenia Thompsona, który przepędzał 
wielkie ilości powietrza przez długi szereg fla
szek dwuszyjowych z wodą dystylowaną, zwró
ciły bliższą uwagę na pyłki w powietrzu się uno - 
szące i przyczyniły się do gorliwszego jeszcze 
zajęcia się kwestyją „czystości" powietrza, 
którą wyprowadziły na stół badania nad sa- 
morodztwem.

S T A C H A  ZOOLOGICZNA
w Roscoff (w Bretonii)

przez

W ł. W rz.

Stacyją czyli nadmorską pracownię w Ros
coff założył prof. Lacaze Duthiers po wielu 
trudach i zabiegach. Rząd francuski sto
pniowo rozszerzał pomieszczenie pracowni, 
która obecnie wielkie oddaje usługi, chociaż 
nie jest jeszcze doprowadzona do stanu do
skonałości. Wszystkie wydatki ponosi rząd 
francuski, a pracujący żadnych opłat nie 
wnoszą. Do pracowni ściągają się liczni cu
dzoziemcy, którzy tem chętniej przyjeżdżają, 
że jej kierownik i założyciel zarówno jest u- 
przejmy dla krajowców i dla obcych. Prof. 
Pol z Genewy w następujący sposób opisuje 
urządzenie pracowni i bieg dokonywanych 
w niej badań >).

’ ) Revue scientifiąue, 18  8 3 , Nr. 14 , str. 4 1 7 .

Bogactwo fauny morskiej w Roscoff stawia 
tę stacyją na równi z najsławniejszemi sta- 
cyjami świata. Fauna nietylko jest tu bar
dzo urozmaicona, ale nadto zupełnie odmien
na od fauny morza Śródziemnego, tak że je 
dna i druga nawzajem się uzupełniają i jednę 
stanowią całość. W Roscoff laboratoryjum 
otwarte jest cały rok, ale najlepsza pora do 
pracy przypada od Czerwca do Września, 
kiedy nad morzem Sródziemnem naj wy trwal
si pracownicy muszą zaniechać zajęć z powo
du nadzwyczajnych upałów. Tym sposobem 
Bretonija i morze Śródziemne, zamiast robić 
sobie konkurencyją, nawzajem się dopełniają.

Laboratoryjum zoologii doświadczalnej 
mieści się na rynku Roscoff w pobliżu wybrze
ża i w odległości 10 minut drogi od stacyi 
kolei żelaznej, łączącej Roscoff z pierwszo- 
rzędnemi linijami zachodniego towarzystwa. 
Laboratoryja zajmują trzy domy. Pierwszy 
z nich, którym przez długi czas musiano się 
zadawalniać, ma przy sobie ogród, gdzie mie
szczą się akwaryja; drugi dom jest własnością 
rządu i wyłącznie jest przeznaczony na pra
cownie, trzeci bardzo niedawno przeszedł na 
własność laboratoryjum i o tyle jest już u- 
rządzony, że może w nim pracować jedna al
bo dwie osoby. W  przyszłości jedna sala 
ma być tam przeznaczona na pomieszczenie 
zbiorów a druga do dysekcyj.

Laboratoryjum w Roscoff dostarcza nie 
tylko miejsca do pracy, ale i mieszkania. 
Je s t to rzecz bardzo ważna dla naturalistów, 
gdyż przybywający zmuszony byłby tracić 
nieraz całe dnie na szukanie odpowiedniego 
mieszkania i poprzestawać na drogiein a nie- 
wygodnem. Należy zauważyć, że mieszkają
cy w samem laboratoryjum nie ponosi ża
dnych kosztów, co jest ogromnie ważne dla 
mniej zamożnych przyrodników. Urządzenie 
wcale nie jest podobne do urządzenia stacyj 
południowych, bo wycieczki podczas odpływu 
morza są jedynem źródłem zaopatrzenia się 
w odpowiednie zwierzęta. Te łowy wycisnęły 
swoje oryginalne piętno na całym ustroju 
pracowni. Każdy pracownik dostaje mapę 
dna morskiego, chwilowo opuszczonego przez 
wodę podczas odpływu, na mapie ustrój dna 
jest oznaczony z największą dokładnością. 
Każdy otrzymuje nadto wiadro parciane, 
w którem mieści się kilka słojów; naczynia są 
bardzo wygodne do noszenia i wystarczają
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do pomieszczenia łupów zdobytych podczas 
odpływu. Na stołach znajdują się niskie 
naczynia szklane, u góry rozszerzone, aby po
wietrze miało należyty przystęp do wody. J e 
den dzban z wodą słodką, drugi z morską 
i szafel uzupełniają urządzenie. Kto nie przy
wiózł ze sobą własnego mikroskopu otrzymuje 
go tutaj ze wszystkiemi przyborami. Kto 
chce zachować przy życiu jakieś większe zwie
rzę, może użyć jednego z akwaryjów łub sa
dzawki, urządzonej na brzegu morza. Sa
dzawka jest 36 metrów szeroka, od morza od
dziela ją  mur w podkowę zbudowany i około 
4 metrów wysoki, który zatrzymuje w sadzaw
ce wodę dostającą się tam podczas przypływu 
morza. W  tej sadzawce między innemi więk- 
szemi zwierzętami hoduje się wielki skrzy- 
płocz (Limulus) amerykański, zdaje się być 
zupełnie ze swego mieszkania zadowolniony.

Sadzawka nie wystarcza wymaganiom pra
cujących i jest tylko czasowym składem. 
Dlatego konieczne są poszukiwania na tej 
części dna morskiego, która się wynurza pod
czas odpływu. Przy tych poszukiwaniach 
bardzo jest pożądane towarzystwo miejsco
wych osób znających trudne często do odna
lezienia kryjówki niektórych stworzeń. W y
prawy mają tę wadę, że odbywają się tylko 
raz na miesiąc podczas wielkiego odpływu 
morza. Dla tego też przed tym oczekiwanym 
dniem układają się projekty i każdy wypy
tuje się o najlepsze miejsca do połowu poszu
kiwanych przez się okazów, które mogą być 
zdobyte jedynie podczas wielkiego odpływu. 
Godzina wyjścia zbliża się, każdy zaopatruje 
się w konieczne sprzęty: w rydel i grabie do 
wzruszania piasku i mułu, w młotek, nożyczki 
i drąg do odwracania kamieni. Konieczne 
jest ostrzeżenie, że trzeba przywdziać wełnia
ne ubranie i to ciepłe, bo chociaż w Roscoff 
mirt i figa dobrze rosną, dzięki mało zmien
nej temperaturze, która nigdy nie jest ani za- 
niska ani zawysoka, jednak wiatr morski jest 
nawet wśród lata chłodny. Trzeba też i nogi 
stosownie zaopatrzyć, bo dużo się chodzi po 
wodzie. Morze odpływając zostawia wodę na I 
brzegu w różnych zagłębieniach, w których 
powstają małe jeziorka, tylko skaliste wy
brzeża są suche, lecz zajmują małą przestrzeń. 
Byłoby stratą czasu wyszukiwać suche przej
ścia, więc chodzi się po wodzie nieraz po pas 
a w celu uniknięcia uderzenia słońca trzeba

się tak ubrać, żeby ani jeden kawałek skóry 
nie był obnażony.

W Roscoff po każdym przypływie szczegól
niej zaś po wielkim, każdy ma ogromne pole 
do zajęć. Ze wszystkich stron jak tylko mo
żna okiem zasięgnąć otacza nas cały świat 
wysepek i skał, pooddzielanych równinami ze 
żwiru lub drobnego piasku i polami mułu po
krytego zosterami; kiedy morze zejdzie bar
dzo nisko, można zejść aż do roślin morskich, 
bujnie się tam krzewiących. Urozmaicony ten 
widok żywo przypomina brzegi Norwegii z tą 
tylko różnicą, że dno jest tutaj mniej poszar
pane, co pozwala dalej zapuszczać się od 
brzegu, gdyż nie przeszkadzają głębokie i tru
dne do przebycia, chociaż wąskie kanały. 
Przy oświetleniu słonecznem widok dna mor
skiego bardzo jest piękny, kolory tak są żywe 
i urozmaicone, że mogłyby wprowadzić w kło
pot dobrego nawet malarza.

Podczas odpływu wszelkie żyjątka chowają 
się pod skały, albo zagrzebują w piasek lub 
muł i tylko gdzieniegdzie w jakiejś kałuży 
jej mieszkańcy bojaźliwie wyglądają ze swo
ich kryjówek. Nowicyjusz długo mógłby na 
próżno szukać zdobyczy w najludniejszem 
miejscu. Dlatego trzeba naprzód wziąć parę 
praktycznych lekcyj rozpoznawania schronisk 
zwierząt, częstokroć po mało widocznych o- 
znakach. Na piaszczystym brzegu kupki pia
sku rozmaitej wielkości i formy pokazują nam 
wyraźnie gdzie się zakopały różne gatunki 
robaków. Pod kamieniami kryją się mię
czaki i przeróżne kraby. Ledwieśmy zdążyli 
splondrować małą przestrzeń, już musimy u- 
ciekać przed przypływem, żeby nie być zmu
szonymi do oczekiwania na jakiejś wyższej skale 
następnego odpływu, któryby nam pozwolił 
dostać się na ląd. Podczas powrotu w gór
nej granicy przypływu, przez krótki czas za
lanej przez morze, zbieramy rozmaite pąkle 
(Balanus) z rzędu wicionogów (Lirripedia). 
Następnego dnia, zrobiwszy wycieczkę w inną 
stronę brzegu znajdziemy tam zupełnie od
mienną faunę. Poszukiwania nie ograniczają 
się brzegami, stacyj a posiada dwa piękne i 
mocne statki, łatwo manewrujące i zdolne do 
wytrzymania takiego stanu morza, który prze
raziłby mieszkańca brzegów morza Śródziem
nego. Statki te za pomocą sieci i różnych 
przyrządów wydobywają wszelkie zwierzęta 
morskie z dna i ze znacznych głębin. W ten
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sposób częstokroć poławiają największe oso
bliwości.

Każdy doświadczony pracownik przybywa 
do Roscoff mając już ułożony plan zajęć. 
Przybywszy na miejsce i wszystko obejrzaw
szy, zabiera się do roboty, w czem mu perso
nel miejscowy czynnie dopomaga dostarczając 
poszukiwanego materyjału. Można więc najzu- , 
pełniej zadowolnić swe żądania pod względem 
badań, rozumie się jeżeli niema się nadzwy
czajnych wymagań. Przypomnijmy jeszcze, 
że przybysz ma tutaj za darmo mieszkanie 
i wszystkie potrzebne narzędzia i przyrządy— 
od mikroskopu aż do najnowszego mikro
tomu.

W  sali akwaryjów przyrodnik może hodo
wać zwierzęta. Część ogrodu przy starym 
domu jest pokryta dachem i otoczona okna
mi, co daje wewnątrz znaczną ilość światła.
W tym budynku znajdują się dwa cementowe 
akwaryja, każde objętości od 7 do 8 tysięcy 
litrów, są one napełnione wodą morską. 
Wzdłuż oszklonych ścian mieszczą się 4 
szklane naczynia, każde objętości metra 
sześciennego, także napełnione wodą morską, 
w których syfony odpowiednio urządzone, 
w swoim czasie naśladują przypływ i odpływ 
morza. Pośrodku tego budynku stoją stoły 
służące do rozpatrywania zdobyczy, przynie
sionej z ekskursyi. Przy nowych domach sta- 
cyi urządzają akwaryja większe i bezporów- 
nania wygodniejsze, fundamenty już są za
łożone.

Stoły do dysekcyi jedne są umieszczone 
w pokojach przeznaczonych na mieszkanie, 
inne zaś w sali ogólnej na dole, gdyż specyja- 
liści lubią spokój i samotność, młodzi zaś 
pragnący mieć ogólny pogląd na organiza- 
cyją zwierząt, przekładają prace zbiorowe, bo 
nawzajem sobie pomagają i mogą korzystać 
z praktycznych wykładów i objaśnień miej
scowego preparatora. Zbytecznem zdaje się 
byłoby objaśniać wyższość nauki praktycznej 
nad nauką czerpaną z książek, chociażby no
szących nawet miano praktycznych. Rady 
i wskazówki panów Joyeux, Laffuie i Pruvot 
pozwalają prędko przezwyciężać pierwsze 
trudności, napotykane przy badaniach. Bo ileż- 
by na to trzeba czasu aby własnem doświadcze
niem dojść do poznania tych niezliczonych 
szczegółów, których nieznajomość naraża na 
tyle trudności.

Nowy dom pracowni będzie zawierał drugą 
salę do pracy, widniejszą i obszerniejszą od 
teraźniejszej, która już jest zaciasna wobec 
ciągle wzrastającej liczby pracowników, przy
ciąganych miejscowemi warunkami, zupełnie 
jednakowemi dla krajowców i cudzoziemców.

JO ąESPON DENCY JA  W SZEC H ŚW IA TA .

A kadem ija  U m iejętn ości w  K ra k o w ie .

Posiedzenie Wydziału matematyczno-przyrod
niczego, z d. 21 Lipca 1884 r.

Po odczytaniu protokułu z poprzedniego 
posiedzenia, p. sekretarz Wydziału zawiado- 
mia, źe druk ośmnastego tomu Sprawozdań 
Komisyi fizyjograficznej jest na ukończeniu 
i następnie jako drugi referent zdaje sprawę 
z pracy p. Abakanowicza, wniesionej na ze- 
szłem posiedzeniu przez p. Wróblewskiego 
pod tytułem : O nowym sposobie budowy 
zwojów do machin dynamo-elektrycznych.

P . dr. Alth wykłada treść swej pracy 
Opis gieognostyczny Szczawnicy i Pionin a 
następnie referuje pracę p. Dr. Kreutza: 
Skały trachitowe w pionińskiem paśmie wapie
ni rafowych. Po dyskusyi nad temi pracami 
wydział objawił życzenie, aby do pierwszej 
dołączona była mapa gieologiczna tych oko
lic, bez względu na możliwą późniejszą jej 
publikacyją w atlasie gieologicznym Galicyi, 
którego wydawnictwo Akademija podjęła.

P. dr. Rostafiński przedstawia swą pracę: 
Stosunek biegu dziennego cholery w r. 1873 
w Krakowie, do współczesnych opadów atmo
sferycznych. Rzecz statystyczna, podjęta 
w sprawie sporu między pp. dr. Kochem a 
Pasteurem.

P. dr. Olszewski odczytał dwie noty: 1) 
Temperatura krytyczna i ciśnienie krytyczne 
powietrza; 2) Zależność temperatury parowa
nia ciekłego powietrza od ciśnienia.

Wreszcie p. dr. Rostafiński referuje pracę 
p. dr. Zaleskiego: O tworzeniu się zarod
ników w komórkach drożdży.

Na posiedzeniu administracyjnem uchwalo
no między innemi prace pp. Abakanowicza, 
Altha, Kreutza, Rostafińskiego i Zaleskiego, 
odesłać do komitetu redakcyjnego. Noty p.
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Olszewskiego będą jak zwykle pomieszczone w 
treści sprawozdań wydziałowych.

W  miesiącach Sierpniu i Wrześniu Akade- 
mija posiedzeń nie odbywa, prace jednak 
można jak  zwykle nadsyłać na ręce Sekreta
rza Wydziału p. dr. Stefana Kuczyńskiego.

Kraków, 23 Lipca 1884 r. Dr. J. R.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na S ierp ień  1884 .

Słońce przechodzi z gromady Raka do 
gwiazd Lwa; wysokość jego nad poziomem 
Warszawy, w południe dnia 5 Sierpnia wy
nosi 55 stopni, a do końca miesiąca zmniejsza 
się o 9 stopni.

Wschód słońca w Warszawie:

Sierpnia o godzinie 4 minut 21 
» w ^ j) 35
» n 4 „ 52
» » 5 „ 8

Zachód:

Dnia 1 Sierpnia o godzinie 
» 1° *
n 20 „ „
» „ „

Długość dnia:

Dnia 1 Sierpnia god. 15 minut 29 
„ 10 „ „ 14 „ 59
„ 20 „ ,, 14 ,, 22
„ 30 „ „ 1 3  „ 44

W chwili południa na kompasie, zegary po
winny wskazywać:

Dnia 1 Sierpnia godzinę 12 min. 6 
ii 10 „ „ 12 ,, 5
,, 20 ,, „ 12 „ 3
„ 30 „ „ 12 „ 0

Odmiany księżyca:

Pełnia D. 7 o godz. 0 min. 31 rano
Ostat. kwad. „ 14 „ 4 „ 32 „
Nów „ 20 „ 11 „ 18 wiecz.
1-a kwadra „ 28 „ 5 „ 6 „

Księżyc w perigeum d. 16, w apogeum d. 
1 i 29, na równiku d. 10 i 23.

Planety:

Merkury w gromadzie Lwa, następnie po
między gwiazdami Panny, wschodzi we dnie, 
zachodzi w d. 1 o godz. 8 min. 36; w d. 15 o 
godz. 8 min. 4; w d. 30 o godz. 7 min. 12 
z wieczora; przy dobrej pogodzie w połowie 
miesiąca dostrzegalny.

Wenus w gromadzie Bliźniąt, jako jutrzen
ka z łatwością dostrzegalna, gdyż wschodzi w 
d. 1 o godz. 2 m. 37; w d. 15 o godz. 1 m. 48 
w d. 30 o godz. 1 min. 23 z północy; zachodzi 
we dnie.

Mars w gromadzie Panny; wschodzi we 
dnie, zachodzi w d. 1 o godz. 9 min. 30; w d. 
15 o godz. 8 min. 47; w d. 30 o godz. 8 z wie
czora; z powodu znacznego oddalenia od zie
mi jest juź mały i gołem okiem z trudnością 
widzialny.

Jowisz pomiędzy gwiazdami Raka, wscho
dzi we dnie, dopiero w drugiej połowie mie
siąca przed słońcem, a mianowicie d. 20 o g. 
4; d. 30 o godz. 3 '/a z północy; zachodzi w d. 
1 o godz. 8 min. 12; od d. 10 zaś we dnie.

Saturn w gromadzie Byka, wschodzi d. 1 
o godz. 12 min. 35; w d. 15 o godz. 11 m. 40; 
w d. 30 o godz. 10 min. 47 w nocy; zachodzi 
we dnie.

Z gwiazd stałych dosięgają swojego naj
wyższego stanowiska nad poziomem w d. 15 
Sierpnia około godz. 10 wieczorem. W  zeni
cie gwiazdy Łabędzia, na południe od zenitu 
gromada Orła z trzema jasnemi gwiazdami 
stojącemi prawie w jednej linii nad sobą, 
z których środkowa (alfa Orła) najświetniej
sza; nad samym poziomem w południowej 
stronie nieba gromada Strzelca; wymienione 
gromady znajdują się na drodze mlecznej’ 
albo blisko niej.

Pomiędzy 8 a 13 sierpnia pojawia się zna
czna liczba gwiazd spadających. K.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— C i e p ł o  s ł o n e c z n e .  Różne wzglę
dy budzą domysł, że natężenie promieniowa
nia słonecznego niezawsze jest jednakowem, 
a prawdopodobnie różnice te mają wpływ na 
znaczne odstępstwa zjawisk meteorologicznych

Dnia 1 „ 10 „ 20 
„ 30

7 minut 50
7 n 34
7 r> 14
6 y> 52
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od średniego ich przebiegu, oddawna też 
przypuszczano, że natężenie promieniowania 
słonecznego zostawać musi w związku z obfi
tością plam na słońcu. Aby wszakże zmien
ność promieniowania słonecznego wykryć, 
trzeba przez czas dostatecznie długi oznaczać 
ilość ciepła przez słońce nadsyłaną. Z ada
niem tem zajmował się w ciągu kilku lat os
tatnich Frolich w Berlinie. Przy mierzeniu 
ciepła słonecznego idzie wszakże przede
wszystkiem o wyrugowanie wpływu atmosfe
ry, co osiągnąć można w ten sposób, że w c ią 
gu dnia pogodnego mierzy się ilość ciepła 
przybywającą na powierzchnię ziemi, a stąd 
wyprowadza prawo, wykazujące zależność po
chłaniania promieni ciepła przez atmosferę 
od drogi, jaką promienie słoneczne w niej 
przebiegają. Każde pojedyńcże oznaczenie 
ilości ciepła wymaga przeto szeregu obserwa- 
cyj dokonywanych przynajmniej w ciągu po
łowy dnia. Do pomiarów tych używał 
Frolich stosu termoelektrycznego i gal- 
wanometru astatycznego Siemensa i Halskego. 
Oprócz tego trzeba było postarać się jeszcze 
o przygotowanie miary normalnej, niezależ
nej od czasu, do porównywania zaobserwowa
nych ilości ciepła; po różnych próbach F ro 
lich użył do tego celu dwu powierzchni— 
czarnej (pokrytej werniksem matowym) i bia
łej (powleczonej kredą), których stosunek 
promieniowania pozostawał niezmiennym, co 
pozwalało wnosić i o niezmienności promie
niowania obu tych powierzchni.

Obserwacyje swe rozpoczął Frolich jeszcze 
w 1879 na szczycie Faulhornu, pogoda tam 
jednak nie sprzyjała. Również nie były po
myślne obserwacyje prowadzone w obserwa
toryjum berlińskiem w ciągu zimy 1879 —80, 
a to z powodu szkodliwego wpływu mgły nad 
miastem się unoszącej. Nieco lepiej powio
dła się praca w r. 1881 i 1882 w pewnej willi 
zamiejskiej, ale dopiero za pomyślne zupełnie 
uważa Frolich obserwacyje na wieży w We- 
stend pod Berlinem. Okazały one, że natę
żenie promieniowania słonecznego w ciągu 
lata 1883 nie było stałem, okazywało owszem 
znaczną chwiejność. Od początku mianowi
cie Lipca do połowy Sierpnia nastąpił wzrost 
jego o 6 proc., od tego czasu do połowy W rze
śnia znów ubytek o 8 proc., odtąd do połowy 
Października nie nastąpiła żadna widoczna 
zmiana, a do 19 Lutego 1884 r. znowu oka

zał się przyrost przeszło o 10 proc. Według 
zaś współczesnych dostrzeżeń w obserwato
ryjum astrofizycznem w Potsdamie od Lipca 
do Października rozwój plam na słońcu był 
dosyć jednostajny z wyjątkiem Sierpnia, 
w którym to miesiącu wystąpiło plam mniej. 
Z tego możnaby było wnosić, że z powiększa
niem obfitości plam wiąże się zmniejszanie 
promieniowania ciepła. Rezultat ten pozo
staje wszakże w sprzeczności z niektóremi 
innemi względami, które prowadzą do wnio
sku, że właśnie w czasie największej ofitości 
plam na słońcu, najsilniejszą też jest działal
ność jego cieplikowa. Rozstrzygnięcie więc 
tej kwestyi, waż nej zarówno dla meteorologii, 
jak i dla fizyki słońca, wymaga dalszych je
szcze badań. S. K.

(Bijologija).

— S z c z e p i e n i e  w o d o w s t r ę t u ,  
W  dalszym ciągu poszukiwań nad szczepie
niem wodowstrętu, które p. L. Pasteur wspól
nie z pp. Chamberland i Roux wykonał, do
szedł badacz ten do rezultatów, mających 
według niego wielkie praktyczne znaczenie.

Przeszczepiając jad w-odowstrętu z psa na 
małpę a potem z małpy na małpę stwierdził 
Pasteur osłabienie jadu. Przez szczepienie 
z małpy na małpę osłabiony jad, przeszcze
piony dalej na psa, królika lub morską świn
kę, pozostaje osłabionym. Osłabienie to z ła
twością daje się osiągnąć po niewielkiej licz
bie przeszczepień pomiędzy małpami, jadem 
tym niemożna wywołać wodowstrętu u psów, 
wstrzykując im jad pod skórę, ani też przez 
zresztą tak pewne zaszczepienie w mózgu, 
przeciwnie zwierzę zostaje zabezpieczone od 
wodowstrętu.

Jadowitość zarazka zwiększa się z drugiej 
strony, jeżeli go przeszczepiać z królika na 
królika, lub ze świnki morskiej na świnkę 
morską. W ten sposób podwyższona jado
witość po dojściu do maximum w króliku, 
przyjmuje się z tą  zwiększoną zdolnością dzia
łania na psach, wywołując silniejsze objawy, 
aniżeli jad zwykłego psa wściekłego.

Jakkolwiek gwałtowność jadu wodowstrętu 
zwiększa się przy przejściu z królika na kró
lika, lub ze świnki morskiej na świnkę mor
ską, dla osiągnięcia stanu najwyższej jadowito-
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ści, jad musi przejść przez znaczną liczbę ciał 
tych zwierząt, jeżeli przedtem na małpach był j  
osłabiony. Wyniki doświadczeń owych spo
dziewa się Pasteur spożytkować przy ochron- 
nem szczepieniu psów, a nawet przy ochronie i 
ludzi, przez psy wściekłe pokąsanych. W tym 
celu zbiera on ze swymi współpracownikami 
dalszy materyjał doświadczalny.

(Compt. rend., T. X C V III, str. 1229).
St. Pr.

(Zoologija).

— S z k o d n i k i  o g r o d o w e .  Ogrody 
i parki w Warszawie i okolicy w roku bieżą
cym nawiedzają różne gatunki owadów szko
dliwych. Panującym szkodnikiem na wiosnę, 
który objadał liście drzew owocowych, była 
gąsienica motyla prządki pierścieniówki (Ga- 
stropacha neustria L.). Pomimo starannego 
obierania i niszczenia gąsienic, w wielu ogro
dach, na gałązkach różnych drzew, obecnie 
już nowe pokolenie składa jajka w kształcie 
charakterystycznych obrączek. Na listkach 
śliw, jabłoni i innych drzew owocowych, spo
tykają się dość często w Lipcu, samiczki mo
tyla nocnego, białka rudnica (Liparis chrysor- 
rhoea L.), wraz z jajkami ułożonemi w po- 
długowatą kupkę, pokrytą włoskami rudemi 
z jedwabistym połyskiem. Gąsienica białki 
rudnicy należy do bardzo - wielkich szkodni
ków niszczących ogrody.

Czeremchy (Prunus padus) i głogi (Cratae- 
gus) niszczyły gąsienice drobnych motylków 
o białych skrzydełkach z czarnemi kropkami, 
zwanych namiotnikami z tego powodu, że gą
sienice ich opuszczoną roślinę oprzędają je
dną wspólną pajęczyną własnego wytworu. 
Czeremchy niszczył i niszczy namiotnik cze- 
remszak (Hyponomeuta (Tinea) padi. Zell.), 
głogi zaś padły ofiarą namiotnika zmiennego 
(Hyponomeuta (Tinca) variabilis. Tsch.).

Gąsienica błonkoskrzydłego owadu pilarza 
lipowca (Tenthredo annulipes Klug.), wygry
za miąsz na liściach lip do tego stopnia, źe 
zostaje tylko nerwacyja i liście usychają.

W owocach wiśni i czereśni, szczególniej 
wcześniej dojrzewających, napotykano tak 
zwane robaki, które są gąsienicą muchy 
wiśniówki (Spilographa cerasi, Trypeta sig- 
signata Meig.).

W owocach malin znów, gości robak będą
cy gąsienicą czyli pędrakiem drobnego 
chrząszczyka maliniaka (Byturus tomentosus. 
Fab.).

Szczegółowy opis wspomnianych szkodni
ków, jako też ich obyczajów będzie podany 
w Ogrodniku Polskim. A. S.

— N o w a  p i j a w k a .  Pp. Poirier i A. 
T. de Rochebrune opisali starannie pod 
względem anatomicznym gatunek pijawki, 
który żyje przyczepiony nietylko do błony ślu
zowej paszczy krokodyla, ale także na bro
dawkach językowych Gymnoplax egiptiacus 
(żółw) i wewnątrz worka pelikana (Pelecanus 
crispus i P. Onocrotalus). Nazwali ową pi
jawkę Lophobdella Quatrefagesii, na cześć 
uczonego profesora antropologii w Muzueum 
hist. nat. w Paryżu; umieszczają nowy ten ga
tunek w rodzinie Lophobdellidae spokrewnio
nej z rodziną Rhynchobdellidae (pijawki wła
ściwe).

(Compt. rend., Nr 26, 1884). A. S.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Nadesłany do naszej redakcyi zeszyt 
czasopisma Meteorologische Zeitschrift zawie
ra następujące sprawozdanie o trzech pierw
szych tomach Pamiętnika Fizyjograficznego: 

„Pamiętnik Fizyjograficzny, którego trzy 
pierwsze tomy mamy przed sobą, jest obecnie 
jedynem w świecie wydawnictwem tego ro
dzaju, wychodzącem bez udziału instytucyi 
rządowej lub uorganizowanego towarzystwa 
naukowego, oraz bez opieki jakiegokolwiek 
mecenasa. Został on założony przez szczupłe 
grono badaczów, którzy przystępując do tru
dnego dzieła rozporządzali jedynie zapałem 
do badania kraju. Koszt druku nie został 
dostatecznie pokryty drogą przedpłaty. A 
przecież wyszły już trzy tomy, których treść 
i wygląd zewnętrzny na równą zasługują po
chwałę. Wprawdzie wszystkie rozprawy są 
pisane po polsku, jednakże dodane nad tabli
cami i kartami francuskie tłumaczenie nadpi- 
sów, pozwala korzystać ze znacznej części 
materyjału nawet ;osobom, nieznającym pol
skiego języka. Podajemy tu treść działu
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Meteorologii i  hidrografii Pamiętnika'1. N a 
stępuje streszczenie prac pp. Kowalczyka, 
Jędrzejewicza, Pietkiewicza, Słowikowskiego 
i Wróblewskiego, ogłoszonych w trzech pierw
szych toniach Pamiętnika Fizyjograficznego.

Książki i broszury nadesłane do Redak- 
cyi Wszechświata,

— Mag. N. M. B o l e s ł a w  D a n i e l e  w i c  z, 
Z dziedziny statystyki matematycznej. Str. 3 0, wyda
nie z zapomogi kasy im. Mianowskiego, W arszawa, 
1 8 8 4 .

—  Regulacyja W isły podług projektu inż. M arka 
Lajourdie. Przekład z niedrukowanego rękopisu fran
cuskiego. Str. 9 2; odbitka z Korespondenta Płockiego. 
P łock, 1 8 8 4 .

K alendarzyk  b iM r a f ic z n y .
5-go Sierpnia 1 766  ur. W ilhelm  W ollaston, zna

kom ity chemik angielski; odkrył pierwiastki palad i ru -  
ten i badał jeden z pierwszych własności platyny; um . 
2 2 Grudnia 1 8 2 8 r.

6 -go Sierpnia 1 79 5 ur. Henryk Rość zasłużony 
w chemii analitycznej; win, w 18 64 r.

7 -go Sierpnia 184 8 r. um arł w Sztokholmie Jan  
Jakdb  Berzelijusz.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G B A F I C Z N Y
TOM  W I A  ROK 1884

w y jd z ie  w  ciągu ro k u  b ie żą ce g o  i za w iera ć  b ęd z ie  prace
następujących autorów:

W  dziale I-ym (Meteorologija): J .  Jędrzej ewicza, J .  Kowalczyka, Ap. Pietkiewicza; w dziale
Il-im  (Gieologija): W. Kosińskiego (zebrane przez J .  Trejdosiewicza), A. Michalskiego, J . B. 
Puscha (tłum. B. Rejchmana), L. Zejsznera (zebrane przez W. Ohoroszewskiego); w dziale 
IH -im  (Botanikai zoologija): B. Ejchiera, K . Łapczyńskiego M. Twardowskiej, H. Dziedzic- 
kiego, F.Osterloffa, J .  Sznabla, A. Wałeckiego; w dziale IY-ym: L. Dudrewicza, Z. Gło

gi era, J .  Karłowicza, J .  Kozłowskiego, T. Łuniewskiego.

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
P P . D r. T . Chałubiński, J .  Aleksandrowicz były dziekan uniw., K. Deike, D r. L . Dudrewicz, E . Dziewulski, 
K. Jurkiewicz b. dziekan uniw ., S. Kram sztyk, A . Śłósarski, J .  Trejdosiewicz prof. uniw., A . W ałecki, A. Wrześ-

niowski prof. uniw., Br. Znatowicz.

Prenumerata na tom IV -ty Pamiętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5 dla Warszawy, 
oraz rs. 5 kop. 5 0  dla prowincyi z przesyłką

i może być nadsyłana pod adresem W y d a w n ic tw a  P am iętn ik a  F izyjograficznego ,
P o d w a le  2.

Po wyjściu tomu zostanie ustanowiona cena księgarska na rs. 7 kop. 50. 

yl03B0Jieuo Ilciiaypoio. BapiuaBa 20 Iiojm 1884 r. D ru k  J. B ergera, E lek to ra ln a  Nr. 14.

T r e ść : Jeszcze o łunach zmierzchowych napisał 
Stanisław Kramsztyk.— O wpływie morfiny na orga
nizm ludzki. Z odczytu p. B. Balia streścił T . W .—  
Listy z podróży przea Józefa Siemiradzkiego (dokoń
czenie).— Ogólne pojęcia o pyłkach znajdujących się 

w powietrzu i o ich znaczeniu, skreślił Józef Natanson. 
— Stacyja zoologiczna w Roscoff (w Bretonii) przez W ł. 
W rz.— Korespondencyją W szechświata.— Kalendarzyk 
astronomiczny.— Kronika naukowa.— Wiadomości bie
żące.—  Książki i broszury nadesłane do redakeyi 

j  W szechświata. —  Kalendarzyk bijograficzny. —  Ogło
szenia.

W ydawca E. Dziewulski. R ed ak to r Br. Znatowicz.

B IB L IJO T E K A

wydawana przez 
M . A . Har<m iećkie<jo,

z zapomogi
K asy im . M ian ow sk iego .

August W. Witkowski, docent szkoły poli
technicznej we Lwowie: „Wiadomości począt
kowe z gieografii fizycznej i meteorologii”
(tom IY, seryi I „Biblijoteki matematyczno- 
fizycznej,“ wydawanej pod redakcyją M. A. 
Baranieckiego z zapomogi kasy im. Mianow
skiego). Str. 118, drzew. 22, litografij 4, w o- 
prawie, cena kop. 45.




