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JUBILEUSZ PROF. SZOKALSKIEGO.

Wieczór 25 Października był jedną z chwil 
rzadkich nietylko u nas, ale i wszędzie na 
świecie, w których grono ludzi, poważnych 
i trudno poddających się uniesieniom, przy
chodzi złożyć hołd zasłudze. Sędziwy latam i, 
ale młody umysłem i sercem Ju b ila t w ciągu 
swego długotrwałego zawodu wywierał wpływ 
tak  znaczny i tak dodatni na rozwój nauki i na 
podniesienie jej poziomu w kraju naszym, 
brał udział tak wielki i tak  znakomity w 
sprawach ojczystego piśmiennictwa i wy
kształcenia specyjalnego, a czynem i słowem 
żywem lub pisanem podniósł, umocnił, oświe
cił tak  wielu, że imię jego, znane równie do
brze w kraju jak  i zagranicą, przez wszyst
kich je s t powtarzane ze czcią i uznaniem. To 
też piędziesiąta rocznica doktoryzacyi Szo- 
kalskiego w Giessen, sprowadziła do sali To
warzystwa Lekarskiego wszystkich, którzy 
tylko wstęp tam m ają i wywołała ogromną 
liczbę adresów i powinszować z całej Polski, 
z całej Europy i z poza je j krańców w n ajro 
zmaitszych narzeczach słowiańskich, rom ań
skich i giermańskich języków.

Uroczystość jubileuszową otworzył prezes 
Tow. Lekarskiego, p. dr. Orłowski, ustępu
jąc  z kolei słowa p. d-rowi Zygm. Kramszty- 
kowi. Z pięknego przemówienia p. Kram - 
sztyka pozwalamy sobie wyjąć kilka ustę
pów.

„Gdybyśmy, Szanowni Panowie, za punkt 
wyjścia dla obliczenia lekarskiej działalności 
profesora Szokalskiego, przyjęli nie chwilę j  

urzędowego otrzymania tytułu, lecz chwilę ! 
rzeczywistego rozpoczęcia tych czynności, to 
by jubileusz przypadł o parę la t wcześniej. 
Profesor Szokalski nie tylko dłużej je s t czyn
ny, niż inni, ale tę czynność i wcześniej roz
począł.

Łatwo zrozumieć, źe nie gładko i nie po 
różach szły dalsze la ta , zanim nawiązał zno
wu przerwane studyja i zanim przed laty

50-ciu uniwersytet w Giessen przyznał Mu 
ty tuł Doktora Medycyny. Zebraliśmy się 
dziś, aby uczcić pełną pracy, a pełną pożyt
ku działalność Jego w ciągu tych lat pię- 
dziesięciu, a mnie przypadł w udziale bardzo 
zaszczytny, lecz nie łatwy obowiązek, ten 
długi okres życia, aż przepełniony czynami 
i myślą, w jedną krótką ująć godzinę.

Pom ijając inne, a tak  liczne i tak chlubnie 
spełniane prace społeczne, święcimy dziś 
przedewszystkiem lekarską i naukową dzia
łalność Jub ilata . Ale cóż można powiedzieć 
o ściśle lekarskiej działalności? Prof. Szo
kalski w ciągu tych lat piędziesięciu leczył 
z pewnością wiele setek tysięcy chorych; ła 
two obliczyć, ilu spomiędzy nich wyleczony
mi zostało. Ale też do tych liczb wymow
nych nic więcej dodać nie można.

Daleko wdzięczniejsze otwiera się nam po
le, gdy wzrok obrócimy na naukowe, na lite ra
ckie prace jubilata, których zbiór całkowity 
niezmiernie imponująco występuje. Spis bi- 
blijografiezny prac profesora Szokalskiego 
obejmuje ich około 2 0 0 , a są pomiędzy nie
mi i obszerne dwutomowe dzieła. Zebraw
szy razem to wszystko, co profesor Szokal
ski napisał i drukiem ogłosił, złożylibyśmy 
cały stos książek.

C harakter prac naukowych profesora Szo
kalskiego, zależał bardzo od zmiennych wa
runków jego życia i niepodobna mówić o 
nich, niedotknąwszy choć najważniejszych 
tego życia wydarzeń.

Po otrzymaniu stopnia naukowego jeszcze 
la t kilka przepędził młody doktor na uni
wersytetach niemieckich, zanim osiadł w sto- 
łecznem mieście ówczesnego pielgrzymstwa 
polskiego, w Paryżu. Pobyt w Paryżu trw ał 
lat kilkanaście i był bardzo obfity w prace 
naukowe i to w prace wielkiej doniosłości.

Była to chwila ważna dla nauki, chwila 
przełomu na wielu kierunkach. Nowy okres, 
który trw a dotychczas, świtał naówczas. Cho
roby straciły swą tajemniczą indywidualność; 
zaczęto na nie patrzeć, jako na nieprawidło
we tylko zmiany, zachodzące w ustro ju . 
W ięc w owym czasie dopiero zaczęto na miej
scowe zmiany anatomiczne baczniejszą zwra
cać uwagę, w nich szukano podstawy wszyst
kich objawów chorobnych i samej istoty cho-
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roby; histologija rodziła się. Profesor Szo- 
kalski stanął w pierwszym rzędzie walczą
cych o nowe poglądy i stanął, jako jeden 
z najwybitniejszych.

To też współcześni odzywają się o Szokal- 
skim, jako o histologu swojego czasu (der 
Mikroskopiker unserer Tage).

Jakkolwiek i anatomiczne prace i długi 
szereg spostrzeżeń klinicznych dowodzą, że 
wcale prof. Szokalskiemu nie brakło zmysłu 
spostrzegawczego, wszakże był on przede- 
wszystkiem myślicielem, a czynności oka 
i teoryje wzroku zdają się najbardziej umysł 
jego zajmować.

Dwie prace profesora Szokalskiego miały 
w tym kierunku zasadnicze znaczenie: roz
prawa o barwach i o czuciu przestrzeni.

Pominę liczne pozostałe rozprawy, choć 
nie tak rozległego dla nauki znaczenia, któ- 
remi objął podówczas profesor Szokalski p ra 
wie całą fizyjologiją oka. Powiem tylko słów 
kilka o ogólnej charakterystyce wszystkich 
tych prac, o ich stronie bardziej zewnętrznej.

Nie były to wcale prace kompilacyjne; nie j 
szlo autorowi o to. aby przedstawić stan pe
wnej kwestyi naukowej w danej chwili; do 
pisania skłaniały go tylko pewne myśli no
we, które wypowiedzieć pragnął. Myśl tę 
ścigał we wszystkich jej szczegółac h, szukał 
wszędzie zjawisk, któreby teoryją jego uza
sadniały i które ze swej strony teoryja mo
głaby objąć. Stąd w każdej z tych rozpraw 
ogromne bogactwo szczegółów,' a treść jest 
zawsze daleko obszerniejsza, aniżeli ty tu ł ka
że oczekiwać. W idać, że umysł rozległy roz
sadza granice, jakie sam sobie w danej chwi
li zakreślił. Żadna z tych rozpraw nie jest 
zamkniętą w sobie całością, wszędzie okazu
je się związek danej kwestyi z innemi kwe- 
styjami naukowemi, a często zbacza autor 
i na szersze pole filozofii. Ponieważ zbierał 
dla swych rozpraw materyj a ł i ze wszyst
kich dawniejszych prac naukowych, więc nie
raz, jakby bezwiednie, powstała istotna, zu
pełna monografija, k tóra w swoim czasie 
była najważniejszem źródłem dla danej kwe
styi.

W  tych paryskich rozprawach spotykamy 
już ten sam , prawie popularny wykład, któ
ry odtąd wszystkie prace profesora Szokal
skiego cechuje. Taki sposób pisania może 
złudzić niejednego. Odnosi się mimowolnie

wrażenie, że kto tak prosto pisze, ten pisze
0 rzeczach zwykłych i znanych. A le to po
gląd pozorny. Profesor Szokalski dopiero 
wtedy do pisania przystępuje, skoro kwestyją 
zgłębił i dobrze zrozumiał i tak ją  jasno po
tem w swem piśmie przedstawia, jak  jasno ją  
widzi przed swoim umysłem. W  rzeczywi
stości są to prace, sięgające głęboko w naj
ważniejsze pytania fizyjologiczne i żeby do
brze je  objąć, a przedewszystkiem, żeby ob
jąć całe bogactwo szczegółów, potrzeba te 
prace czytać bardzo uważnie, a nawet nieje
dnokrotnie.

W  r. 1851 spełniło się wreszcie gorące 
życzenie profesora Szokalskiego; powrócił do 
kraju. Jego życie od tej chwili znane jest 
nam wszystkim, bo na nie ciągle patrzymy. 
Nie będę więc wyliczał tych wszystkich wa
żnych dla kra ju  zakładów, w których profe
sor pracował, [albo pracuje, a których naj
większą był częścią. Śmiało można o Nim 
powiedzieć, że „bujnie żył za trzech ludzi, 
a więc żył potrójnie.“

Profesor Szokalski był już wdrożony do 
rozległych prac naukowych; znalazł w kraju 
ważną podstawę, jakiej nie posiadał za g ra
nicą: bogaty a własny materyj a ł kliniczny, 
w specyjalnym szpitalu zebrany. Myśleć
1 pisać nie przestał ani na chwilę. Więc 
mógł wśród obcych uczonych zachować i po
dnieść to stanowisko, które się tylko z tru 
dem nabywa i dumę osobistą tak  łechce; 
mógł po dawnemu na wielką skalę zakreślo
ne pisać monografije.

Ale kraj w owym czasie prac takich nie 
potrzebował. Były to najsmutniejsze może 
chwile dla życia umysłowego; kraj zapomniał 
już tradycyi uniwersytetu i wielkiej nauki; 
mógł tylko w rozdrobnionych dawkach naukę 
przyjmować. K to inny, niespotkawszy uczo- 

! nego grona, wśród którego żyć przywykł,
zamknąłby się dumnie, a niezrywając daw
nych naukowych stosunków i nienawiązując 
nowych, żyłby w ojczyźnie, lecz nie dla oj
czyzny. Prof. Sz. nauki nie odrywał nigdy 
od życia, pisał zawsze w ten sposób, aby w 
danych warunkach największy przynieść po
żytek. Profesor Szokalski ma jedno pra
gnienie, w spełnienie którego wierzył zawsze 
i wierzy, że nauka przestanie u nas wyłącznie 
obcym być produktem, że się kiedyś kraj na 

I własną zdobędzie naukę. Ażeby czynnie tej
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upragnionej pomagać przyszłości, musiał 
zstąpić nieco ze swego wyniosłego stanowi
ska. Być może, że nauka nietyle co przed
tem z prac Jego  korzystała, ale kraj niewąt
pliwie większą korzyść odnosił. Te drobne 
prace, to jak  krople deszczu, co wsiąkają w 
ziemię, żyźniejszą ją  czynią, ale same giną 
bez śladu.

Łatwo więc zrozumieć, jak  pożytecznem 
było to rozdrobnienie myśli. Ale prof. Szo
kalski niezupełnie się rozpraszał. Od czasu 
do czasu pojawiają się większe rozprawy, a 
w wieloletnich odstępach wydaje prof. Szo
kalski i obszerne dzieła, na wielką zakreślo
ne miarę, któreby same przez się sławę za
pewnić mogły.

„Fantazyjne objawy zmysłowe1' dostarczy
ły autorowi najlepszej sposobności do wyka
zania całej wytworności stylu, głębokiej zna
jomości człowieka, ogromnej erudycyi i tru d 
nej sztuki mówienia w sposób najprostszy
0 sprawach najbardziej zawiłych. Jeszcze
1 dziś nie minął czas dla wszelkiego rodzaju 
cudowności, która w starej zawsze powraca 
postaci i zawsze świeży zapał obudzą; jeszcze 
i dziś ta  książka byłaby na czasie.

Drugie obszerne dzieło prof. Szokalskiego 
stanowi, również dwutomowy, „W ykład cho
rób przyrządu wzrokowego u człowieka.“ 
Profesor oftalmologii w Szkole Głównej czuć 
m usiał najmocniej brak książki odpowied
niej. A  chociaż nagięcie się do koniecznego 
szkolnego systematu i pilnowanie rozmiarów 
każdego szczegółu w stosunku do całości, nie 
zdaje się odpowiadać rozległemu umysłowi 
autora, spełnił wszakże swój obowiązek i ob
darzył literaturę naszą pierwszym i dotąd 
jedynym zupełnym podręcznikiem oftalmolo
gii. Gdyby wszyscy swój obowiązek pojmo
wali w ten sposób i nie żałowali pracy na je 
go spełnienie, toby literatura nasza książko
wa nie potrzebowała samemi żyć przekła
dami.

Trzecie wreszcie obszerne dzieło drukuje 
się dopiero, więc nie jest jeszcze własnością 
powszechną, a jako treścią sięgające daleko 
poza okulistykę i poza medycynę, do spra
wozdania mego nie należy.

To dzieło jeszcze pod prasą i ta  n ieprzer
wana dotychczas działalność Ju b ila ta  nadają 
uroczystości dzisiejszej niezwykłe piętno. Naj- ! 
częściej jubileusz 50-letni jest przypomnie- |

niem tylko zamkniętej już działalności i u- 
kończonego już życia w społeczeństwie. Czę
sto jest to chwila, z k tórą jub ila t czynności 
swe przerywa i na zasłużony przechodzi spo
czynek. Profesor Szokalski tylko profeso
rem być przestał, zresztą jest w pełni swej 
działalności: jes t ciągle lekarzem, zwierzchni
kiem Instytutu Oftalmicznego, stałym sekre
tarzem naszego Towarzystwa i pisać nie 
przestaje; jest wszystkiem, czem był w ciągu 
długiego życia. I  dlatego sprawozdanie ury
wa się, jak  powieść nieskończona'*.

W szeregu upominków, wręczonych czcigo
dnemu Jubilatowi wspomnimy w tem miejscu 
o czwartym tomie Pam iętnika Fizyjograficz
nego, dedykowanym Profesorowi Szokalskie- 
mu. Oddając go, Dziekan Jurkiewicz prze
mówił następującerni słow y:

Czcigodny Jubilacie!

„Pół wieku upłynęło od chwili, w której ja 
ko młodzian oddający się z zapałem studyjo- 

! waniu jednej z najważniejszych gałęzi wiedzy 
ludzkiej—medycyny—za jej adepta uznany 
zostałeś. Odtąd przez lat piędziesiąt, a więc 
przez niezwykle długi okres żywota, jakim 
niewielu tylko z pracowników w ciężkim za
wodzie lekarskim cieszyć się danem bywa— 
spełniałeś gorliwie i niezmordowanie posłan
nictwo swoje ku pożytkowi cierpiących, ku 
zbogaceniu nauki, z zaszczytem dla siebie a 
chlubą dla ziemi rodzinnej. Nie mnie tu po
dnosić zasługi Twoje, jako uczonego i biegłe
go lekarza—bo to współkolegów Twoich jes t 
rzeczą.

Wątpliwości nie ulega, że dla osiągnięcia 
wysokiego stanowiska zdobytego przez Ciebie 
w specyjalności lekarskiej, jakiej poświęciłeś 
się szczególnie, dopomogły Ci stanowczo li
czne fakty naukowe, zaczerpnięte na polu czy
sto przyrodniczem. Ale oprócz nieuchronnej 
potrzeby posiłkowania się niemi, umiejętności 
przyrodnicze, jak  to z licznych prac Twoich 
piśmiennych widzimy, w całym rozległym swo
im obszarze były Ci zawsze przedmiotem ulu
bionym, miały w Tobie stałego zwolennika 
i wielbiciela. I  rozwój ich wszechświatowy 
i krzewienie się ich na ojczystej glebie, wielce 
Ci zawsze leżały na sercu. Gorąco odczuwa
łeś każdy nowy objaw postępu przyrodoznaw
stwa na obczyźnie—a już najgoręcej na k ra 
jowej niwie. Dowodziłeś tego stale słowem
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i czynem w każdej chwili i na każdem miej
scu.

Jeżeli szczupłe grono przyrodników war
szawskich w ściślejsze zespoliło się koło, jeżeli 
pojedyncze i rozproszone ich siły do jednego 
zbiegły się ogniska—to w znacznej części 
Twoim zabiegom, Twoim zacnym usiłowaniom 
przypisać należy. Za Twojem bowiem sta ra 
niem znaleźli oni gościnność w murach Towa- j  
rzystwa lekarskiego, jako oddział jego bijoło- 
giczny—czasopisma naukowe przez nich wy- I 
dawane miały w Tobie stale żarliwego orędo
wnika—Pam iętnik wreszcie Fizyjograficzny, 
ta czterotomowa już skarbnica wiedzy przy
rodniczej o ziemi naszej, rozwinęła się pod 
sympatycznem i ożywczem tchnieniem zachęty 
Twojej.

O tóż komitet redakcyjny tegoż Pamiętnika, 
pragnąc w dniu jubileuszowym piędziesięcio- 
letniej lekarskiej Twojej działalności uczcić 
zacny Twój żywot naukowy i obywatelski—a 
zarazem wyrazić Oi szczere i wdzięczne uzna
nie przyrodników krajowych za żywy współu
dział i gorącą życzliwość, jaką okazywałeś za
wsze sprawie przyrodoznawstwa—postanowił 
czwarty tom pisma tego, wychodzący obecnie, 
poświęcić Tobie, Czcigodny Jubilacie, zapisu
jąc na pierwszej jego karcie szanowne imie 
Twoje.

Składając Ci ten upominek w imieniu przy
rodników warszawskich, jestem  tylko słabem 
echem głębokiej czci i najwyższego poważa
nia, jakiemi są oni dla Ciebie przejęci. Bądź 
nam przez długie jeszcze lata, jak  byłeś dotąd 
wzorem uczonego i obywatela szczerze i gorą
co miłującego sprawę wiedzy ojczystej.“

Po odczytaniu depesz telegraficznych, na
desłanych w liczbie około 50, zebrani udali 
się na wspólną biesiadę. Spomiędzy przemó
wień, tutaj wypowiedzianych, wspomnimy go
rące słowa prof. dra Hoyera, w następstwie 
których posypały się składki na stypendyjum 
imienia Szokalskiego, oraz toast Dziekana 
Aleksandrowicza, który jeszcze ra z  wynurzył 
Jubilatowi uczucia przyrodników warszaw
skich w następujących w yrazach:

Panow ie!

„Przed dwoma laty, gdyś my obchodzili podo
bną serdeczną uroczystość, dla uczczenia za- ' 
sług 25 letniej naukowej działalności czcigo- j

dnego Szokalskiego, jako Sekretarza stałego 
Towarzystwa lekarskiego, zabierając głos, 
miałem zaszczyt wykazać Jego wielkie usługi, 
jakie wyświadczył on dla kraju i dla nas przy
rodników. Obecnie gdy mamy szczęście ob
chodzić uroczystość Jego naukowej działal
ności szerszego zakresu—półwiekowej, której 
budujący obraz przedstawił nam pan dr. 
Kramsztyk, niepodobna przemilczeć o tych 
Jego zasługach i nie przypomnieć, źe Jem u-to 
zawdzięczamy otwarcie dla nas podwoi Towa
rzystwa lekarskiego, na posiedzenia bijologi- 
czne i że Jem u winniśmy zorganizowanie 
naszego kółka, dla wzajemnego zbliżenia 
się i skupienia sił do wspólnej harmonijnej 
pracy—kółka, którego on sam, jak duch opie
kuńczy, mimo sędziwy wiek swój, dotąd oży
wiać nie przestaje; że wreszcie Jem u żywot 
swój winny dwa przez nas prowadzone wyda
wnictwa: Wszechświat i Pam iętnik Fizyjo- 
graficzny, którego tom IY , w dowód uznania 
naszego i serdecznej wdzięczności, na pamiąt
kę obecnego jubileuszu Jem u poświęcony zo
stał.

Rozważywszy cały przebieg życia tego uko
chanego Jub ila ta  naszego przychodzimy do 
przekonania, że matka przyroda musiała zali
czyć go do swoich wybrańców, bo chociaż dla 
zahartowania, nieraz prowadziła go przez 
ciernie i głogi, lecz obdarzywszy go głową 
i sercem, jakie tylko rzadkim śmiertelnikom 
dostają się w udziale, uczyniła z niego wzór 
człowieka, o którym rzec można: Ecce homo!

Podzielając w zupełności wypowiedziane 
w jednem z pism dzisiejszych zdanie, źe imię 
Szokalski, jest synonimem zacności, a życie Jego 
szeregiem zasług oddanych nauce i  krajowi— 
i dziękując M atce przyrodzie za takiego syna, 
wnoszę toast za Jego zdrowie, z życzeniem, 
aby nam jaknajdłużej służył swoim budują
cym przykładem."
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KILKA SŁOW 0  I T E L I E M  MAŁP
podług

J. F isch era .

(Ciąg dalszy).

Resus magot ( I n u u s  e c a u d a t u s )  
trzy makaki, czyli małpy jaw ajskie (M a c a- 
c u s  c y n o m o l g u s )  i jedna płaksa (C e- 
b u s  h y p o l e u c u s ) ,  były narysowane 
ołówkiem do wielkiej ilustracyi. Ponieważ 
rysunki te były uderzająco podobnemi, dałem 
każdej małpie jej portret.

Resus i makaki jawajskie poznały natych
miast rysunki i zachowały się względem nich 
tak, jak  względem lustra. Resus zaczął się j  

uśmiechać, potem śmiać a wreszcie obrócił 
się tyłem do obrazu wydając radosne wycia;— 
nieruchomy w tej pozycyi spodziewał się wi
dać, że go małpa z rysunku podrapie. M a
kaki położyły rysunek; skórę na czole zm arsz
czyły, wargi wydęły i podziwiały obrazek to 
zbliska to zdaleka. Inne gatunki poznały 
także naturę rysunków, ale nie objawiały 
swoich uczuć tak  żywo, jak  wyżej wymienione 
gatunki. Najmniej inteligientną okazała się 
płaksa (Cebus), która kręciła głową na wszys
tkie boki i usiłowała rozedrzeć rysunek paz
nokciami. W idoczną jest rzeczą, że płaksa 
nie poznawała ani swojego wizerunku, ani 
podobizny małp innych, oceniała tylko owady 
narysowane a przelękła się na widok rysunku 
lub malowidła węża.

Mimo tych przykładów nie rozciągam wcale 
tej zasady do całego gatunku, sądząc o zdol
nościach pojedynczych przedstawicieli. U 
małp, tak  jak  u człowieka i innych zwie
rząt , w tym samym gatunku są istoty 
bardzo zdolne i bardzo ograniczone. Ż adna 
z moich małp nie umiała odróżnić rysunku 
krajobrazu, domu i t. p.,—pod tym względem 
są one podobne całkiem do dzikich ludów.

Bardzo m ała liczba psów okazuje jakieś 
wrażenie na widok lustra. N iektóre zaledwie 
je  odróżniają i zostają całkiem obojętnemi 
wobec zwierciadła, inne wyją lub szczekają, a 
żaden nigdy nie usiłuje zdać sobie sprawy

z istotnej obecności drugiego indywiduum. 
Te same spostrzeżenia robiłem na kotach, a 
kot Blanoharda w Paryżu, który z furyją rzu
cił się na zwierciadło, był jedynym tylko 
w tej mierze przykładem.

Resus z radością spoglądał w zwierciadło, 
uśmiechał się doń zwykle z wielkiem zadowo
leniem i w końcu obracał się tyłem do niego. 
Wyraźnie szukał zaczepki z małpą w zwier
ciadle, a  niemogąc jej się doczekać posuwał 
ręką poza zwierciadłem, jak  gdyby chciał 
pochwycić obraz. Korzystając z tego uszczy
pnąłem go mocno poza lustrem, zaczerwienił 
się z gniewu, nie na mnie, lecz na obraz odbi
ty. Twarz przybrała kolor purpurowy, uszy 
się wydłużyły i odstały od głowy, szczęki 
poruszały się ciągłem ziewaniem.

To ziewanie było tak  nieustające, że nie 
mógł ani go powstrzymać, ani żuć, ani przeły
kać. To było dowodem silnego gniewu i 
gwałtownego zakłócenia nerwowego. Zjawi
sko to powtarza się bardzo często u papiona 
(Gynocephalus sphinx L.) a zwłaszcza wtedy, 
gdy zwierzę w napadzie gniewu nie może ani 
się bronić, ani atakować. Drugim objawem 
gniewu jest gwałtowne wstrząsanie łapami 
szczebli klatki, lub jakiegobądź przedmiotu. 
To przyzwyczajenie wyniesione z lasu, ma nie
zawodnie na eelu przestraszyć nieprzyjaciela 
hałasem. Molly nigdy nie zaniedbywał tych 
ćwiczeń, zwłaszcza gdy będąc zaczepionym 
przez kogo, słyszał później śmiech tej osoby, 
rozumiał dobrze ten śmiech szydzący, gnie
wał się z tego powodu i robił hałas. N ad
mienię tutaj, że klatka była opartą o stół, a 
jedno i drugie silnie przyparte do muru: ko
nieczną jest ta  ostrożność ze względu na nad
zwyczajną siłę mięśniową tych zwierząt. Do
póki klatka chwiała się, Molly ją  podpierał 
jak  tylko została unieruchomioną, próbował 
znowu ją  poruszyć i powtarzał te manewry 
dotąd, aż gwoździe obluzowane słabo już k la t
kę utrzymywały w położeniu właściwem.— 
W tedy rozpoczynał na nowo hałas. Gdy 
wyłożyłem klatkę podłogą kauczukową by 
zmniejszyć hałas i osłabić uderzenia, _ małpa 
zaprzestała tych ćwiczeń. N ie chodziło jej 
przeto wcale o przyjemność bujania klatki, 
tylko wyłącznym celem jej było robienie ha
łasu. Wreszcie to przyzwyczajenie niezaw- 
sze je s t objawem gniewu. Niektóre małpy 
(Inuus ecaudatus, czyli magot pospolity, M a.
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caeus cynomolgus, M. nemestrinus, M. ery- 
thraeus, M. radiatus i ■ t. d.) postępują tak 
samo nie skutkiem gniewu, ale z nudów, nie
cierpliwości, lub dla zwrócenia na siebie uwa
gi. W braku czegoś odpowiedniejszego, re- 
sus szukał w słomie kawałków zeschłej skóry 
chleba, łupiny orzecha, kości, jakiegobądź 
prz edmiotu twardego, którymby mógł uderzać 
o klatkę.

Niecierpliwość i nudy objawiają się i u 
człowieka w podobny sposób. Wymienimy 
jeszcze spomiędzy m ałp: Cynocephalus ba- 
buin, porcarius, Cercocebus radiatus, Cerco- 
pithecus griseoviridis, diana, petaurista, fu- 
liginosus, Cebus capucinus, hypoleucus.

Dla wyrażenia życzenia, małpa wydaje 
przedłużone oh! lub o—oh! dwusylabowe, 
druga sylaba o kwintę wyższa. Gdy mówiłem 
np. do kogo o ulubionych potrawach (np. o 
mleku, jabłkach, kartoflach, ryżu), resus cho
ciaż nie zwracałem się wcale do niego, zazna
czał znane sobie wyrazy odgłosami potakiwa
nia i wydawał swoje przeciągłe oh, wargami 
wydłużonemi jak do gwizdania. To samo 
miało miejsce, gdy wydawałem polecenie, by 
mu przyniesiono żywność, resus zwracał na
tychmiast oczy na drzwi, któremi miał wejść 
przedmiot jego oczekiwań. Przybierał on tę 
postawę w jakiejbądź porze dnia lub nocy, 
nie była ona przeto wypływem peryjodycztiej 
potrzeby, co u niektórych zwierząt może po
niekąd tłumaczyć pewne regularnie powtarza
jące się czynności. Ta pozycyja małpy była 
niezależną zupełnie od osoby, która wyma
wiała wyrazy. Mógłbym przytoczyć tysiące 
faktów, obserwowanych u mnie przez mnó
stwo osób dowodzących, że małpy chwytają 
dokładnie stosunek pewnych wyrazów, do 
wyrażających je  przedmiotów.

Resus nadto znał nazwy wszystkich zwie
rząt, które wspólnie z nim zamieszkiwały ten 
sam pokój, ale w oddzielnych klatkach, było 
ich jednak 60—70. Dosyć mi było wymówić 
nazwisko któregokolwiek ze zwierząt, niepod- 
nosząc głosu, ani wzrokiem wskazując, resus 
wychylał natychmiast głowę z klatki, nadając 
ruchom swoim najwyraźniejszy kierunek, ku 
zwierzęciu będącemu w mowie.

Obawa węży była u niego nadzwyczajną i 
rozciągała się na wszystkie przedmioty mniej 
lub więcej do węży podobne kształtami, np. 
tak  samo bał się ru r gazowych i rysunków

rurek wężowatych. To uczucie wstrętu jest 
wspólne wszystkim małpom. Jeden z moich 
pensyjonarzy, wspaniały mandryl (Cynoce
phalus mormon) miał zwyczaj myszkować 
wszędzie. Dla ograniczenia jego kontroli, po
umieszczałem skóry wężowe pod przedmiota
mi, które chciałem mieć nietknięte. Sposób 
cudownie podziałał. Temu samemu mandry- 
lowi podsunąłem raz prospekt podróży Sem- 
pera po Filipinach, był tam  rysunek holotu- 
ryi. N a widok tego morskiego korniszona 
mandryl skoczył na równe nogi, zaczął ude
rzać o ziemię rękami i nogami, włos mu się 
najeżył a całe ciało trzęsło się od stóp do 
głowy.

Resus dał mi jeszcze lepszy przykład tego 
strachu. Otrzymałem raz wielkiego dusiciela 
Anakondę (Eunectes murinus), którego kaź- 
dodziennie przynosić kazałem do pokoju, 
gdzie się kąpał w ciepłej wodzie. W  dziewięć 
dni później dosyć było zawołać „przynieście 
węża“ . Natychmiast mój resus ginął w sło
mie. Wąż, którego powierzono moim stara
niom, oddawna już  był uleczony i odesłany, a 
jeszcze fatalne te wyrazy „przynieście węża“ 
wprawiały w febryczne drżenie biednego Mol
ly, o jakiejkolwiek godzinie dnia lub nocy.

Tę obawę małp wobec węży pewno trzeba 
przypisywać zgubnym skutkom jadu; małpy 
znają te skutki od lat tysięcy i ta obawa stała 
się już u nich dziedziczną; jes t to w każdym 
razie rzecz do sprawdzenia, co do mnie nie 
mogę twierdzić stanowczo, bo nie miałem spo
sobności prowadzenia studyjów na małpach 
urodzonych w niewoli. W reszcie kwestyi tej 
nie można brać lekko, bo np. u ludzi obawa 
węży wcale nie jest wrodzoną; widzimy nieraz 
dzieci bawiące się ropuchami lub jaszczurka
mi, których później boją się skutkiem fałszy
wie nabytych pojęć.

Perty mówi na str. 39 wspomnianego dzie
ła : „Psy są jedynemi zwierzętami, które po
trafią czytać w wyrazie twarzy człowieka4'. 
Nie zgadzam się wcale z tą  opiniją. Trzeba 
tylko mieć małpy i poznać dobrze ich naturę, 
aby się przekonać, źe one umieją lepiej od 

| dzieci czytać w ludzkiej twarzy.
Wyjątek tylko stanowią małpy nowego lą

du, które albo mało albo nic zgoła nie umieją 
czytać w ludzkiej twarzy.

Miałem samiczkę z Jaw y (Macacus cyno
molgus) natury niezmiernie słodkiej i łago-
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dnej: dosyć było mówiąc do niej, głos nieco 
podnieść, aby sparaliżować natychm iast wszel
kie jej ruchy. Gdy wchodziłem do pokoju 
śledziła mnie wzrokiem, starając się czytać 
w mojej twarzy, zyskać moją sympatyją lek- | 
kim szmerem, oddalając się lub zbliżając sto
sownie do gry mojej fizyjognomii. Gdy się j 
do niej uśmiechnąłem, wydawała okrzyk ra 
dości, właziła mi na kolana, przytulała się 
do mnie, wargi jej drgały, a oczy były we 
mnie utkwione. Ale za pierwszem skrzywie
niem, za naj mniejszem brwi ściągnięciem 
moja m ałpa złaziła z kolan z wrzaskiem i 
szukała ocalenia w spiesznej ucieczce.

Resus odpowiadał tak samo wyrazowi mo
ich uczuć, czy to cichą postawą, czy też sko
kami bezładnemi, okrzykami na różne tony 
lub wreszcie uśmiechem.

O rangutang z frankfurckiego ogrodu rozu
miał wszystko co mówił stróż, który go pilno
wał, ten zaś robił z nim wszystko co chciał, 
posługując się tylko słowami, a  nigdy groźbą.

Nie zapominajmy, że wszystkie te objawy 
pamięci i roztropności, są rezultatem  osobi
stego wykształcenia małpy, opartego na do
świadczeniu własnem, dalekiem od wszelkiego 
tresowania.

M ałpy mają pasyją czyszczenia. J a k  tylko 
dopadną czło wieka, czyszczą go od stóp do 
głowy, żadna szparka nie ujdzie ich uwagi. 
Robią one ten przegląd zresztą bardzo powa
żnie. Nie zatrzymuję się nad temi szczegóła
mi, dodam tylko, źe ta  mani ja czyszczenia ma 
za pobudkę wzgląd na osobiste bezpieczeń
stwo; życie w dziewiczych lasach naraża mał
py na odwiedziny mnóstwa pasorzytów, na kol
ce, ciernie i t. p., stąd pochodzi zwyczaj wza
jemnego czyszczenia się z tych nieproszonych 
gości.

Mój resus nie mógł znieść ludzi nie porzą
dnie ubranych. Był on zawsze gotów bronić 
mnie, rzucał się na tych co choć końcem p a l
ców chcieli mnie dotykać. Dla dzieci nie miał 
najmniejszego szacunku, moźnaby sądzić, że 
je uważał za grube małpy, parę razy nawet 
rzucał się na dzieci drażniony ich zaczepkami. 
Niektóre jednak małpy bawią się chętnie z 
dziećmi, a jeden z mandryli szukał zabawy 
z dziećmi mojego współziomka.

Resus miał np. poczucie niższości mojego 
służącego względem mnie. Gniewał się na j  

niego, gdy słyszał źe ja  go strofuję, gniew

jego stosował się do tonu moich wymówek, 
i niewiele brakowało nawet do czynnych re- 
fleksyj. We wszelkich zamiarach bicia osoby 
lub psa, najchętniej mi zawsze dopomagał, 
ale gdy chodziło o uderzenie małpy, gniew je 
go zwracał się ku napastnikowi. Współczucie 
nie jes t obce małpom. Bronią one i wspie
ra ją  istoty zagrożone, zasłaniając je  nieraz 
własnem ciałem. Współczucie to rozciąga 
się częstokroć na istoty innego gatunku. Re
sus był oburzony, widząc, ja k  łasica, którą tre
sowali, zadawała śmiertelne ukąszenia szczu
rom, ciągnął łasicę za ogon, a nawet kąsał 

| ją , chcąc tym sposobem ocalić szczura. Tę 
gotowość niesienia pomocy łatwo wytłum a
czyć życiem towarzyskiem, jakie małpy pro
wadzą.

Małpy sypiają w początkach niewoli zawie
szone na drążkach, ale w krótkim czasie przy
zwyczajają się do wygód klatki i do sypiania 
na ziemi. Resus umiał wybornie okrywać się 
kołdrą, pociągał ją  nieraz zębami aż na gło
wę. Sny miał częste i ruchliwe. Widziałem 
go nieraz uśmiechającym się przez sen, sły
szałem wydającego we śnie odgłosy zadowole
nia, radości lub przestrachu. W ostatnim 
przypadku zawsze się budził, uciekał na naj
wyższy drążek i rzucał do okoła przerażonym 
wzrokiem ').

Jego  posłuszeństwo było zupełnem, roz
bijało się tylko niekiedy o łakomstwo. Jeśli 
zostawiłem jaki przysmak na stole, w mojej 
obecności nigdy go nie tknął, ale skoro się 
tylko odwróciłem, przedmiot jego pożądliwo
ści niknął bez śladu. Nie można było inaczej 
działać przeciwko tej wadzie, jak  tylko drogą 
podstępu. Miał on np. zwyczaj otwierać do 
szafy, gdzie zwąchał garnuszek z miodem, nie 
można było znaleść świetniejszego lekarstwa, 
jak stawiając obok miodu Pseudopus apus 
wypchanego. Środek był niezawodny.

Lubił on także wykradać mi cygara, aby je 
żuć. By go zrazić poumieszczałem w pudeł
kach z cygarami zeschnięte jaszczurki łub 
skóry jaszczurek wypchane piaskiem. Temi 
sposobami zyskuje się daleko więcej z m ałpa
mi, aniżeli karaniem

Poczucie prawa własności jes t wspólne

') To fakty odnoszą się nietylko do resusa, ale do 
wszystkich małp starago lądu, któro posiadałem.
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wszystkim małpom. Dałem raz małpce z Jaw y 
kołderkę czerwoną, a innej niebieską. K ażda 
z nich była zazdrosną o swoją własność. 
Najmniejsze wdzieranie się w prawa właści
wego posiadacza wywoływało bójki.

Mógłbym też przytoczyć liczne przykłady 
zawiści i chciwości, które to wady zbliżają 
bardzo małpy do dzikich i niewykształconych 
ludzi.

(d. n.J.

osra ni polon
P O E K W A D O R Z E

przez

Jana S zto lcm ana.

Guayaquil.— Yaguachi.— Riobamba.

(C iąg dalszy).

Opuściwszy po 1  '/ 2 godzinnym przystanku 
gościnną osadę, jechaliśmy zawsze dość ró 
wną drogą. Tylko wąwóz, którym płynie 
„Rio de las Sardinas“, jeden z dopływów 
rzeki Chimbo, nazwany tak dlatego, że w nim 
nigdy nie było i nie będzie sardynek (chyba 
jeżeli przypadkiem jaki podróżny wrzuci tam 
puszkę marynowanych sardynek); otóż tylko 
wąwóz „Sardinas‘‘ przegrodził nam drogę. 
Trzeba było na spuszczenie się na dno jego 
i na wygrzebanie się do góry przeszło półgo
dziny czasu, poczem wyjechaliśmy na dość 
obszerną równinę zwaną „Los Llanos“ . Tu 
rozciągają się obszerne plantacyje trzciny cu
krowej, należące do hacyjendy tejże samej 
nazwy. Hacyjenda Los Llanos—jedna z naj
wydajniejszych w prowincyi Riobamba, posia
da wielki młyn wodny do wyciskania trzciny 
cukrowej. Niezatrzymując się, przejechaliś
my hacyjendę i po kilkugodzinnej jeździe (no
ga za nogą) około godziny 4-ej po południu 
stanęliśmy wreszcie w miasteczku Pallatanga.

Pallatanga jest to niewielka osada złożona 
s kilkudziesięciu chat. Prędzej dla malarza, 
mż dla podróżnika mogłaby być ponętną: do- |

mostwa rozrzucone w ar tystycznym nieładzie 
na dnie dość obszernej i wesołej doliny, są to 
po większej części skromne chałupy biedaków. 
Środkiem nieregularnego i niezniwelowanego 
placu płynie mały strumyczek, tu  wznosi się 
dość obszerna, lecz o nędznym wyglądzie ka
plica. P iękna i obfita roślinność, kwadraty 
pól uprawnych i dość znaczny strumień o kry
ształowych wodach, płynący u stóp miastecz
ka, czynią to miejsce uroczem dla poety. Po
nieważ jednak poeci w gruncie rzeczy są to 
zwykli śmiertelnicy, lubiący mniej lub więcej 
wygodę i czystość, każdy więc z nich pozna
wszy zbliska miasteczko, doznałby niemiłego 
rozczarowania pomimo całego poetycznego 
zapału.

W  Puento de Chimbo radzono mi, abym 
zajechał do jednego z potentatów miejscowych 
(między ślepymi jednooki jes t królem), nieja
kiego pana X . Idąc więc za radą, zajecha
łem przed podwórze jego domu, noszącego 
wybitne cechy dostatku i zapytałem o właści
ciela nieszpetnej służącej, k tóra właśnie z ku
chni przenosiła dymiące się talerze do jadal
nego pokoju. Żmięszana niespodzianem po

jawieniem się podróżnego i niewiedząc wido
cznie co odpowiedzieć, rzuciła okiem do wnę
trza domu, a otrzymawszy zapewne stamtąd 
telegraficzny sygnał, odpowiedziała wnet, że 
właściciel wyjechał i źe dopiero nazajutrz po
wróci. Dowiedziałem się jednak, że było to 
kłamstwem i że przez ekonomiją fortelu tako
wego użył. Rozmyślając nad tym wypadkiem, 
dość rzadkim w krajach hiszpano-amerykań- 
skich, gdzie gościnność jest jedną z cech na
rodowych, przyjąłem zaproszenie mego ar- 
riera, Agustina, który jakkolwiek bardzo 
skromnej kondycyi, poszedł za naturalnym 
popędem serca i czynem swym zawstydził o- 
wego jegomości. Bez zwłoki więc ruszyliśmy 
ku chacie Agustina, która o kilka staj od 
miasteczka leżała.

Tu wyszła na nasze spotkanie żona mego 
arriera, a otrzymawszy rozkaz przyrządzenia 
obiadu, zajęła się tem niezwłocznie przy po
mocy towarzyszącej nam kobiety. J a  tymcza
sem wysłałem Agustina, aby  w miasteczku 
zajął się wyszukaniem jednego muła jucz
nego pod mój kufer, arriero mój bowiem tłu 
maczył się, że jego konie zmęczone podróżą 
do Puente de Chimbo, nie wytrzymają dwu
dniowej podróży do Riobamba. Okazało się
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jednak, że w Pallatandze nie tak łatwo, jak 
mi się to zrazu zdawało o muły juczne.
0  zachodzie słońca powrócił Agustin oznaj
miając, że nic nie wskórał—i że nazajutrz 
trzeba będzie nanowo poszukiwania rozpo
cząć.

D nia następnego, zjadłszy bardzo wcześnie 
śniadanie, pojechałem w towarzystwie Agu- 
stina do miasteczka, aby się wyszukaniem 
muła zająć. Tu dowiedzieliśmy się, że zeszłe
go wieczoru przybył do sąsiedniej hacyjendy 
właściciel, niejaki Don B ernardo Dśvalos
1 że ten rozporządzając kilkunastu mułami 
jucznemi, mógłby mi jednego pod ładunek 
wynająć. Ju ż  wsiadaliśmy na koń, aby do 
hacyjendy pojechać, gdy sam Davalos na 
dzielnym koniu ukazał się na jednym z rogów 
placu. Podjechałem  ku niemu, a zarekomen
dowawszy się przyjętym tu zwyczajem, wyło
żyłem moją sytuacyją. Odpowiedział mi, że 
ma wprawdzie ze sobą dwadzieścia kilka mu
łów, lecz że takowe prowadzi z ładunkiem do 
Golumba, gdzie inną hacyjendę posiada. N a 
tom iast zaofiarował się ze zwykłą ryjobam- 
beóczykom galanteryją towarzyszyć mi do 
miejscowego sędziego pokoju, który jako 
przedstawiciel władzy, dostarczy mi żądanego 
muła.

Istnieje bowiem zarówno w P eru  jak  i w 
Ekwadorze, pomimo tak zwanych republikań
skich swobód i równości wobec prawra, bar
barzyński zwyczaj. Gdy zachodzi potrzeba 
ludzi lub koni i mułów dla transportu bagaży 
czy to w czasie wojny, czy to na żądanie ja 
kiego podróżnego, cieszącego się pewną powa
gą, przedstawiciel miejscowej władzy wydaje 
rozkaz sprowadzenia ludzi lub koni, a rozkaz 
ten egzekwują tak  zwani „comisarios“ lub 
,,celadores“ . Ci par force sprowadzają żąda
ną liczbę biedaków i ich szkapin, gdyż w tym 
razie biedak mógłby tylko apelować do Boga. 
W  podobnych dokumentach urzędowych ko
nie i muły figurują jako „bagages mayores“ , 
a ludzie (zwykle Indyjanie), jako  „bagages 
menores“ (sic ')• Grdy ich się używa pod ja - 
kikolwiekbądź transport rządowy, zwykle bie
dacy nic nie zarabiają, a często nawet w cza- j  

sie przemarszu wojsk swe szkapiny, stanowią

ce nieraz cały dobytek nieszczęśliwego—tra 
cą, jak  to miało miejsce w czasie ostatniej 
rewolucyi; jeżeli zaś służyć m ają osobie pry
watnej—tej pozostawia się swobodę zapłace
nia, co mu się spodoba, bywa więc często, że 
i tu biedak pokrzywdzonym zostaje.

Czułem zawsze wstręt do tego rodzaju re
krutowania arrierów i przez całą podróż w 
Peru, pomimo żem posiadał odpowiedni cyr- 
kularz m inistra spraw wewnętrznych do p re
fektów całej republiki, uniknąłem szczęśliwie 
używania go, wiedząc jak  się krzywdzi zwykle 
biedaka, odrywając go może w niefortunnej 
chwili od zajęć około roli. W  tym jednak 
razie okoliczności zmuszały mnie do chwyce
nia się tego środka, do czego także skłoniła 
mnie myśl, że sowitszą niż zwykle zapłatą 
wynagrodzę arrierowi krzywdę, jakąbym  mu 
mógł wyrządzić, zabierając go wbrew jego 
woli do Riobamba. Przypadek jednak zrzą
dził, że i tym razem uniknąłem styczności z 
samowolnem prawem, ów bowiem sędzia, don 
Rafael Carrillo, m iał do dyspozycyi własnego 
muła i dodał mi jednego ze swych parobków, 
jako a rrie ra— wszystko za bardzo umiarkowa
ną cenę. Zaprosił mnie nadto, abym jeszcze 
tego wieczora przeniósł się na nocleg do jego 
domu, co chętnie przyjąłem.

Po zjedzeniu obiadu u A gustina i pożegna
wszy go wraz z żoną, jak  również i ową parę 
małżeńską, która także dla braku jednego 
muła jucznego nie mogła z Pallatangi wy
ruszyć. przeniosłem się do domu sędziego i 
w jego towarzystwie, popijając dobrą czarną 
kawę, wieczór na pogawędce spędziłem. Syna 
jego, oficera wojsk rewolucyjnych, poznałem 
był poprzednio w Alausi, było to więc dla 

i mnie najlepszą rekomendacyją i dobry sta ro 
wina rad  był, że znalazł kogoś, komu był w 
stanie opowiadać o czynach bohaterskich swe
go potomka. Pomimo jednak tak  ponętnego 
m ateryjału do rozmowy, natura zrobić swoje 
musiała i już około 9 wieczorem, sen zaczął 
przymykać stare powieki mego sędziego. Ro
bił wysiłki, czasami oczy szeroko roztwierał, 
lecz widząc, że nec Hercules contra naturam, 
pożegnał się i spać poszedł.

(d. c. n.)

')  Bagages nazywają w Ekwadorze konie i muły do 
podróży, czy to wierzchowe, czy juczne.
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O D O B ą O C I  N A F T Y
przez

Bronisława Pawlewskiego.

(Ciąg dalszy;.

4. C h e m i c z n y  s k ł a d  n a f t y .  Naf
ta jak  już nadmieniono nie jest ciałem pro- 
stem, lecz składa się z węglowodorów rozmai
tych szeregów. Galicyjska nafta pod wzglę
dem chemicznym dotąd bardzo mało jest zba
daną. W skład galicyjskiej nafty przede
wszystkiem wchodzi szereg węglowodorów
ogólnego wzoru CQH 2n-}-2 (n—1. 2. 3. 4___)
zwanych węglowodorami nasyconemi, naftowe- 
mi, parafinami i t. d. Jeżeli we wzorze ogól
nym CnH 2n-f-2 będziemy zamiast n podsta
wiać rozmaite wartości kolejne, otrzymamy 
cały szereg pojedynczych węglowodorów C H t, 
C2H g, C3H s, 0*13,0 i t. d., aż do C30H 62, który 
ma się jeszcze w nafcie znajdować. Jeżeli 
będziemy porównywali własności fizyczne tego 
szeregu węglowodorów, dostrzeżemy, iż w 
miarę wzrastania wartości n, dane węglowo
dory pojedyncze zmieniają stopniowo swe 
w łasności.Itak , ciężar właściwy pojedynczych 
wyrazów stopniowo wzrasta, np. 0 H t—0,559, 
C8H ,8 = : 0,703, 0 13H 28 = 0 ,7 9 2  i t. d. (po
wietrze =  1 ); punkt wrzenia stale się podnosi 
np. C 4H io wre przy 1°, C5H | 2 przy 30°, 
C 10H 22 przy 158°, Ci5 H 32 przy 258° i t. d.; 
skupienie fizyczne coraz bardziej wzrasta, tak 
np. pierwsze cztery węglowodory są gazami 
przy zwykłej temperaturze, następne już np. 
0 3H 12 i t. d. są płynami i to tem gęstszemi, 
im większą wartość posiada n.

Ti tego szeregu w nafcie znajduje się zwy
kle bardzo wńelka ilość węglowodorów, gali
cyjska jednak nafta pod tym względem jest 
bardzo mało badaną; wiadomo tylko źe zawie
ra  w sobie: pentan 0 5 H | 2 z punktem wrzenia 
29—30°, pentan wrący przy 37°, heksan 
CoH14 wrący przy 60—61°, heksan wrący 
przy 70°, heptan O7H 10 wrący przy 99° 
(Lachowicz), oktan C8H , 8 wrący przy 125° 
(Grabowski i Leszko), nonan C0H 20 z pun
ktem wrzenia 137° (ciż sami), nonan z pun

ktem wrzenia 148° (Lachowicz), dekan Ci0H 22 

wrący przy 153° (tenże), drugi dekan wrący 
przy 163° (tenże). Obecność innych węglo
wodorów w nafcie galicyjskiej, należących do 
tego szeregu, o ile mi to jest wiadomem, nie 
była wskazywaną.

Drugim szeregiem węglowodorów, wystę
pujących w nafcie, jest szereg ogólnego wzo
ru CSH*,, węglowodorów nienasyconych albo 
etylenowych. Ich  występowanie w nafcie 
galicyjskiej jeszcze mniej niż poprzednich 
jest badanem, jeszcze bardziej niepewnem. 
Grabowski i Leszko zdaje się wydzielili z naf
ty galicyjskiej heptylen C7I I 14 wrący przy 
103—104°, Lachowicz zaś nie znalazł go w 
nafcie galicyjskiej i utrzymuje, że węglowodo
ry tego szeregu w niej nie występują wcale. 
Zważywszy jednak, iż nafta galicyjska pod 
wielu względami jest podobną do nafty ame
rykańskiej, źe w tej ostatniej wykryto kilka 
węglowodorów szeregu etylenowego, prawdo- 
podobnem będzie i ich występowanie w nafcie 
galicyjskiej — wymagać będzie ta kwestyją 
tylko szczegółowszego zbadania.

Profesor politechniki lwowskiej p. August 
F reund już oddawna dowodził obecności w 
nafcie galicyjskiej węglowodorów tak zwa
nych aromatycznych, wzoru CnH 2,i-fi, w 
którym n w nafcie galicyjskiej ma dochodzić 
aż do 16. Przed niedawnym czasem p. L a
chowicz idąc odmienną nieco drogą, potwier
dził obecność w nafcie galicyjskiej z tegoż 
szeregu następujących węglowodorów: ben
zolu CgH p, toluolu C 7H 8, izoksylolu OsH 10 

i mezytylenu C9H 12. Tenże chemik mniema, 
iż w galicyjskiej nafcie prawdopodobnie znaj
dują się węglowodory aromatyczne innego 
szeregu, mianowicie CnIŁn, odróżniające się 
zatem od poprzednich większą o 6  atomów 
zawartością wodoru, węglowodorów zaznaczo
nych przez Berthelota, a dokładniej badanych 

J  przez pp. W redena i Znatowicza w laborato- 
ryjum chemicznem uniwersytetu warszaw
skiego.

Tyle wiemy o chemicznym składzie nafty 
galicyjskiej. Zaledwie w niej kilka pojedyń- 
czych węglowodorów wykryto, przypuszczono 
obecność niektórych innych, lecz ich napewno 
nie stwierdzono. Galicyjska nafta wymaga 
jeszcze wielu szczegółowych prac nad sobą. 
N ie wiadomo wcale, jakie węglowodory wcho
dzą w skład części nafty wysoko wrącej.
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5. O t r z y m y w a n i e  n a f t y .  Surowa 
nafta, tak  zwana ropa, taka jaka się z ziemi 
wydostaje, nigdy nie jes t czystą, nie jes t zda
tną  do bezpośredniego użycia. W  odpowie
dnich dystylarniach naftowych, w nafciar- 
niach, bywa przerabianą na rozmaite produk
ty, między któremi najważniejszym jest sama 
nafta, używana do oświetlania. Po  odpowie- 
dniem oczyszczeniu od wody, od mechanicz
nych domięszek, poddaje się daną ropę dysty- 
Iacyi. Ponieważ ropa składa się z najroz
maitszych węglowodorów, o różnym bardzo 
punkcie wrzenia, to rzecz jasna, że przy dy- 
stylacyi w miarę podnoszenia się ciepła w 
kotle, przechodzić będą produkty o rozmai
tym punkcie wrzenia. Najpierw przechodzą 
produkty lżejsze, lotniejsze, potem^coraz cięż
sze i coraz trudniej lotne. Dystylacyja nafty 
nie wszędzie jes t prowadzoną jednostajnie, 
według jednej stale przyjętej normy, przeto 
też w rozmaitych dystylarniach otrzymują 
rozmaitą ilość produktów dystylacyi; produk
ty te różnią się w swych własnościach raz 
mniej, drugi raz więcej. Trzeba jednak pa
miętać, że te różnice są także zależne od ró 
żnic w składzie chemicznym samych rop. 
Większość dystylarni naftowych otrzymuje 
głównie trzy produkty dystylacyi: benzyny 
t. j .  części bardzo lotne i bardzo palne, naftę 
używaną do oświetlania i oleje używane do 
smarowania maszyn. Z  tych trzech produ
któw tylko nafta je s t głównym produktem  
dystylacyi, benzyny zaś i oleje ubocznemi i 
często fabrykanci nie wiedzą, co mają z temi 
produktami, otrzymywanemi w wielkich ilo
ściach, robić. Większość amerykańskich dy- 
stylaró otrzymuje te produkty t a k : wszystko 
to co przechodzi do 150° zalicza się do ben
zyn, nafta jest produktem dystylującym w 
granicach tem peratury od 150° do 270°, po 
wyżej wrące części stanowią oleje. W  Ga- 
licyi na naftę często odbierają tę  część, k tóra 
dystyluje od 120—300°. Galicyjskie dysty- 
larnie również otrzymują te  trzy produkty, 
tem peratury jednak najczęściej nie uwzglę
dniają, lecz opierają się na oznaczeniu ciężaru 
właściwego dystylatu, który jest najniższym u 
benzyn, największym u olejów. Rozmaite 
fabryki dowolnie prawie i rozmaicie zmieniają 
dla tych produktów granice tem peratury, 
stąd też otrzymywane z różnych fabryk pro
dukty, a nas głównie obchodzi w tym razie

nafta, nie mogą posiadać jednakowych wła
sności już wskutek samego prowadzenia dy
stylacyi. Rozmaitość ta  własności nafty nie 
może jednak przechodzić poza pewne granice, 
nie powinna się okazywać szkodliwą dla kon
sumentów. N afta handlowa powinna zawsze 
odpowiadać pewnym warunkom, pewnym wy
maganiom zadość czynić.

W a r u n k i  d o b r o c i  n a f t y .  Aby 
dana nafta handlowa była dobrą t. j. paliła 
się jednostajnie, jasno, aby nie eksplodowała, 
pominąwszy już samą budowę lamp (w złej 
lampie i dobra nafta źle się palić będzie, a 
nafty np. kaukaskie, wymagają zupełnie od
dzielnych lamp), powinna okazywać: 1) Od
powiedni ciężar właściwy, 2 ) Odpowiednie 
granice dystylacyi, 3) Odpowiednią tem pera
turę zapalności, 4) Odpowiedni skład procen
towy, 5) Odpowiedni stopień światła, odpo
wiednią siłę fotometryczną. Te są, mojem 
zdaniem najgłówniejsze cechy, które oznaczyć 
wypada, jeżeli chcemy wyrokować o dobroci 
nafty. Pozostaje zatem tylko dokładniejsze 
ich określenie.

C i ę ż a ’r  w ł a ś c i w y  n a f t y .  Przy 
dystylacyi nafty w fabrykach, po odebraniu 
benzyn, otrzymują w Galicyi tę część na naf
tę, k tóra zaczyna okazywać ciężar właściwy 
0,750, ciężar ten stopniowo wzrasta, a  pod 
koniec odbierania nafty wynosi już 0,870. Te 
dystylaty zmięszane razem otrzymują nazwę 
nafty i one to głównie używane bywają do o- 
świetlania. N afta taka w sumie okazywać 
może ciężar właściwy 0,78—0,83, poza te 
granice ciężar właściwy dobrej nafty wychy
lać się nie powinien. Sumaryczny ten ciężar 
właściwy jeszcze nie wykazuje dobroci naf
ty, można bowiem z produktów o ciężarze 
właściwym niższym od 0,75 i wyższym od 0,87 
otrzymać mięszaninę o ciężarze właściwym 
0,78—0,83, a mimo to, tak  otrzymana nafta 
nie będzie wcale dobrą. Oznaczenie ciężaru 
właściwego badanej nafty jest zatem podrzęd
niejszą wskazówką, uzupełniającą tylko i w 
specyjalnych tylko wypadkach posiadającą 
znaczenie. Gdyby bowiem z samego tylko 
ciężaru właściwego chciano sądzić o dobroci 
nafty, możnaby mięszaninę benzyn i olejów 
policzyć za dobrą naftę. T aka jednak nafta 
przedstawia wielkie niebezpieczeństwo eksplo- 
zyi, a po wydzieleniu benzyn będzie się palić 
bardzo leniwo, słabym płomieniem, najeżę-
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ściej kopcącym, gdyż oleje bardzo trudno się 
podnoszą po knocie, trudno się palą z wydzie
leniem węgla w tych lampach, w których 
zwykła dobra nafta nie kopci wcale. Badałem 
jednę taką lwowską naftę, która się składała 
tylko z samej benzyny i gęstych olejów nasy
conych nawet bardzo mocno parafiną. Zgrub- 
sza i na oko nafta ta, prócz niskiego bardzo 
punktu zapalności, niczem się zbyt wyraźnie 
od innych nie różniła, dopiero po rozdystylo- 
waniu na oddzielne części odpowiednie, wrą- 
ce przy oznaczonych temperaturach, wystąpiły 
kolosalne różnice, wykazujące grube fałszer
stwo nafty. W  tym zatem razie oznaczenie 
ciężaru właściwego sumarycznego produktu 
nie mogło być wskazówką jego dobroci.

G r a n i c e  d y s t y l a c y i  n a f t y .  Po
nieważ na naftę odbiera się tylko produkt 
dystylacyi ropy, posiadający oznaczony ciężar 
właściwy, a oznaczonemu ciężarowi właści
wemu odpowiada zwykle oznaczona tem pera
tura wrzenia, przeto handlowa nafta prawie 
stałe granice dystylacyi posiadać powinna, 
z nieznacznemi tylko odchyleniami w jednę 
lub w drugą stronę. Gdyby naftę otrzymywa
no z ropy jako produkt dystylujący w grani
cach 150—250', wtedy i handlowa nafta po- 
winnaby prawie w całości przechodzić w po
wyższych granicach. Tak jednak zupełnie 
nie jest, odchylenia pra wie zawsze występują 
i występować muszą—raz źe oddzielanie pro
duktów z oznaczoną tem peraturą dystylacyi, 
przy prowadzeniu dystylacyi na wielką skalę 
jes t bardzo utrudnionem, powtóre, że w da
nym dystylacie, pod wpływem powietrza, świa
tła  i czasu następują pewne, chociaż niezna
czne rozkłady, wpływające na zmianę ciężaru 
właściwego i granic tem peratury dystylacyi. 
W  danym produkcie przedystylowanym wy
tw arzają się z czasem, wydzielają lotne części 
nawet gazy—a po ich wydzieleniu ciężar wła
ściwy płynu zwiększa się, granica wyższa dy
stylacyi przejdzie nawet znacznie poza 270°. 
Wyższą granicę dystylacyi nafty jest dosyć 
trudno oznaczyć, przy dystylowaniu bowiem 
tem peratura stopniowo musi być podnoszoną, 
a w miarę jej podnoszenia następuje coraz 
znaczniejszy rozkład ciała, części lotniejsze 
uchodzą, trudno lotne cięższe pozostają w na
czyniu. Za to granica niższa dystylacyi nafty 
da się oznaczyć bardzo łatwo i to oznaczenie

może być dosyć ważną przy ocenianiu dobroci 
nafty wskazówką.

Ściśle rzeczy biorąc, świeża dobra nafta nie 
powinna zaczynać dystylować poniżej 150°, 
wskutek jednak podanych co tylko przyczyn, 
ten początek dystylacyi zwykle się obniża. 
I  tak, badałem nafty które poczynały dystylo
wać przy 125, 118, 116, 96 stopniach, a nafta 
która się składała z benzyn i olejów już przy 
56° bardzo mocno wrzała i dystylowała w 
dość znacznym stopniu. Jeżeli niższa granica 
dystylacyi nafty ma być wskazówką dobroci 
tego produktu, nie powinna nigdy opadać po
niżej 1 0 0 °, inaczej będzie grozić niebezpieczeń
stwem zapalności.

(dok. nasi.).

K A L E N D A R Z Y K  A ST R O N O M IC Z N Y
na L istopad  1 8 8 4 .

Słońce przechodzi z gromady Wagi do 
gwiazd Niedźwiadka; wysokość jego nad po
ziomem Warszawy w południe dnia 1 dosięga 
23'/« stopni, dnia 15 19'/io stp-> a dnia 30 
tylko 16°.

Wschód słońca w Warszawie:

Dnia 1 0  Listopada o godzinie 7 minut 0 
» 15 n 7 „ 25
* 30 „ „ 7 „ 48

Zachód:

Dnia 1 0  Listopada o godzinie 4 minut 28 
n 1 '5 „ „ 4 „ 4
„ 30 „ „ 3 „ 49

DługośA dnia:

Dnia 10 Listop. god. 9 minut 28
,, 15 ,, ,, 8  „ 39
„ 30 „ ,, 8  „ 1

W chwili południa na kompasie, zegary po
winny wskazywać:

Dnia 1 L istopada godz. 1 1  min. 44 
)i )j » 11 ,, 45
>» 30 11 „ 49
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Odmiany księżyca:

Pełnia D. 3 o godz. 10 min. 1  rano 
Ostat.kwad. „ 9 „ 1 2  „ 36 w nocy
Nów „ 1 7  ,, 7 „ 36 wiecz.
1-a kwadra „2 5  ,, 11 „ 40 „

Księżyc najbliżej ziemi d. 4, najdalej od 
niej d. 20, na równiku d. 12 i 27.

Planety.

M erkury w gromadzie Niedźwiadka, spo 
wodu bliskości słońca niewidzialny.

W enus w gromadzie Panny; wschodzi d. 1 
o godzinie 3 z północy, d. 15 o g. 3 m. 28, d 
30 o g. 4 m. 11; zachodzi we dnie; z rana ła 
two dostrzegalna.

M ars w gromadzie Niedźwiadka, wschodzi 
we dnie; zachodzi d. 19 o g. 5 m. 2(i, d. 15 o g. 
5 m. 3, d. 30 o g. 4 m. 45; z trudnością wi
dzialny.

Jowisz pomiędzy gwiazdami Lwa, wschodzi 
w d. 1 o g. 12 m. 33 z półnoey, w d. 15 o g. 
l i m .  48, w d. 30 o g. 10 in. 54 wieczorem; 
zachodzi we dnie; w nocy bez trudności do
strzegalny.

Saturn pomiędzy gwiazdami Byka, wschodzi 
w d. 1 o g. 6  m. 45, w d. 15 o g. 5 m. 43, w d. 
30 o g. 4 m. 40 z wieczora; zachodzi we dnie; 
widzialny przez całą noc.

Z  gwiazd stałych przechodzą przez połu
dnik w d. 15 około godz. 9 wieczorem; Z  pół
nocnej strony poziomu gwiazdy wielkiego 
Wozu i gwiazda biegunowa; w zenicie groma
da Kasyjopei; na południe od zenitu A ndro
meda, nad południową stroną poziomu gwia
zdy W ieloryba.

Kometa, o której była podana wiadomość 
w poprzedzającym kalendarzyku, posunęła się 
już znacznie ku równikowi; świeci jeszcze nad 
naszym poziomem w godzinach wieczornych, 
ale gołem okiem je s t niedostrzegalna, osobli
wie przy blasku księżyca. K.

KRONIKA NAUKOWA.

{Fizyka).

— C i e p ł o  w z b u d z a n e  p r z e z  s i l 
n e  c i ś n i e n i e  c i a ł  s t a ł y c h .  Przyj

muje się powszechnie, że ciśnienie kilku ty
sięcy atmosfer, wywarte na ciało stałe, wy
twarza nader znaczną ilość ciepła, tak że bry
ła bronzu używanego na dzwony m iała się na 
powierzchni stopić pod ciśnieniem 6  0 0 0  a t
mosfer. P . W . Spring, który od kilkunastu 
już la t prowadzi ciekawe badania nad wpły
wem wielkich ciśnień, otrzymał rezultaty po
glądowi temu wręcz przeciwne. Przytacza 
on mianowicie, że stempel pod ciśnieniem 
7 000 atmosfer zagłębia się w walec metalo
wy najwyżej na 1  mm., praca przy tem wyko
nana wynosiła 7 kilogrametrów, co odpowiada 
0,0165 ciepłostki, a taka nieznaczna ilość cie
pła nie może znacznie podnieść tem peratury 
bryły metalowej. Potwierdzają to i inne do
świadczenia, tak np. foron (produkt rozkładu 
kamforanu wapnia), którego punkt topliwości 
przypada przy 28°, nie stopił się pod ciśnie
niem 7 000 atmosfer w temperaturze pokojo
wej 19°; pod takiemże ciśnieniem proch się 
nie zapalił.

Poprzednio jeszcze p. Spring przez ściska
nie proszków siarkowych i metalicznych o- 
trzymał związki chemiczne. Opierając się zaś 
na powyższych doświadczeniach wnosi, że 
działania chemiczne nie są następstwem cie
p ła  wywoływanego przez ciśnienie, ale że 
powstają pod bezpośredniem działaniem tego 
ciśnienia.

Co się tyczy tego wytwarzania związków 
chemicznych, to z ostatnich badań Springa 
wypływa, że przy wielokrotnie powtarzanem 
ciśnieniu, ilość powstających stąd siarków 
metalicznych szybko wzrasta. Ze 1 0 0  części 
mięszaniny siarki i srebra otrzymał on po je- 
dnokrotnem ściśnięciu 4,51, po drugiem 12,43, 
po szóstem 69,41 części siarku srebra. N a 
ilość związków wywiera wpływ i czas; gdy 
pomiędzy pierwszem a drugiem ściśnięciem 
powyższej mięszaniny upłynął rok, znalazło 
się 41,63 zamiast 12,43 odsetek śiarku srebra.

S. K.

( Technologija).

— M e c h  t o r f o w y  j a k o  z ł y  p r z e 
w o d n i k  c i e p ł a .  Ostatniemi czasy do
nosiliśmy (N r 35 Wszechświata) o obowiąz- 
kowem wprowadzeniu mchu torfowego w 
Brunszwiku do dezynfekcyi dołów kloacznych.
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Pism a codzienne nasze zaznaczyły -wejście 
kwest yi tej w Warszawie także na gładszą 
drogę. Jakkolwiek wzmianka, którą chcemy 
tu przytoczyć należy więcej do pisma techni
cznego, ze względu na bierność ogółu, wobec 
użytków jakie z materyjałów surowych krajo
wych ciągnąć możemy, nie uważamy jej za zby
teczną. Czasopismo niemieckie „B ierbrauer‘‘ 
donosi o bardzo pomyślnym wyniku próby u- 
życia mchu torfowego w kształcie sproszkowa
nej ściółki na warstwy odosobniające w nowej 
lodowni browaru Riebecka i Ski w Rendnitz 
pod Lipskiem, użyty w tym celu mech torfowy 
okazał się lepszym od wszystkich dotychczas 
stosowanych środków, jak  np. popiołu i t. p.

Nad jedną z lodowni znajduje się skład 
słomy. D la zapobieżenia jej zwilgotnieniu, 
dotychczas pokrywano podłogę przed położe
niem słomy grubą warstwą liści, sieczki i t. p. 
Obecnie użyto w tym celu ściółki torfowej 
proszkowanej, stosując 50 cm. grubą warstwę, 
słoma trzyma się na niej zupełnie sucho. 
Warstwę tę zamierzają zmienić w przyszłym 
dopiero roku, podczas gdy sieczkę częściej już 
zmieniano. Zużyto mchu torfowego około 600 
centnarów.

St. Pr.

( Fizyjologija).

— T e m p e r a t u r a  z w i e r z ą t  c i e -  
p ł o k r w i s t y c h .  Prof. Richet, opierając 
się na własnych i licznych obcych doświadcze
niach, przytacza następne dane tyczące się 
temperatury różnych zwierząt ssących i p ta
ków. Pies (średnia ze 162 obserwacyi) 39,25°, 
królik (204) 39,55°, świnka morska (128) 
39,17°, baran (39) 39,50°, wół (16) 39,7°, 
Świnia (13) 39,7°, lis (14) 39,2°, m ałpa (5) 
38,1°, koń (78) 37,75°. Co do innych zwie
rząt ssących liczba obserwacyj jest zbyt szczu
płą, aby upoważnić mogła do pewnych wnios
ków; najwyższą okazała się tem peratura wilka 
40,5°, najniższą tygrysa 37,2°, tem peraturę 
myszy znalazł Adamkiewicz 38°, każda z tych 
ostatnich liczb otrzymaną wszakże została z 
jednej tylko obserwacyi. Z danych tych oka
zuje się przedewszystkiem, że zwierzęta obda
rzone włosem gęstym, jak  baran, królik, po
siadają tem peraturę wyższą aniżeli zwierzęta 
nagoskórne lub opatrzone włosem krótkim i

rzadkim, jak  koń lub małpa. Widzimy stąd, 
jak  znaczny wpływ na utrzymanie tem peratu
ry ciała posiada zewnętrzna jego osłona, wy
soką tem peraturę świni tłumaczy dostatecznie 
gruba warstwa tłuszczu podskórnego. P o 
twierdza to i obserwacyj a, że tem peratura 
królika ogolonego je s t o pół stopnia przeszło 
niższa aniżeli normalnego; królik bowiem ogo
lony przez promieniowanie czyli stygnięcie 
ciała, trac i znacznie więcej ciepła, aniżeli 
zwierzę, które od tej utraty osłania jego sierć. 
Okoliczność tę, łatwą do przewidzenia, wyka
zał prof. R ichet i doświadczeniem bezpośred- 
niem, zbierając przy pomocy reflektorów kuli
stych promienie przez zw ierzęta te wysyłane 
i rzucając je  na term om etr Lesliego, królik 
normalny wy w oływał podniesienie tem peratu
ry o 4,5°, ogolony zaś o 8,5°. Służący w p ra
cowni zwrócił uwagę profesora na to, że kró
liki ogolone zjadają blisko dwa razy więcej, 
aniżeli nieogolone,— obserwacyj e dokładniej
sze wykazały, że gdy ilość pok armu (kapusty) 
królika normalnego wynosiła dziennie od 670 
do 860 gramów, ogolony konsumował od 800 
do 1  0 0 0  gramów, pomimo to ciężar jego 
ciała malał od 2 345 do 1 917 gr., a po 21 
dniach zwierzę umarło.

Dla wynagrodzenia przeto silnej utraty cie
pła, wymagało ono znacznie większej ilości 
pożywienia a pomimo to traciło w ciąż na cię
żarze ciała, które ulegało stopniowemu wy
cieńczeniu. Gdyby to jeszcze było potrzebnem, 
mamy tu nowy dowód, źe źródłem  ciepła zwie
rzęcego jes t palenie fizyjologiczne m ateryja
łów opałowych, dostarczanych w postaci po
karmu.

Wpływ osłony zewnętrznej na ciepło zwie
rzęce okazuje się i na człowieku, którego tem
peratura wynosi 37°, znacznie mniej, aniżeli 
innych ssących;—zresztą, nie mógł on lepszej 
od zimna wynaleść ochrony nad futra zwie
rząt.

Co się tyczy ptaków, których tem peratura, 
jak  wiadomo, jest znacznie wyższą, to najli
czniejsze obserwacyje posiadamy co dopłetwo- 
nogich, mianowicie teź listkozębnych—kaczki, 
gęsi, łabędzia. Średnia ich tem peratura wy
nosi 42,2°. Rzecz godna uwagi, że inne płe- 
twonogie posiadają tem peraturę znacznie niż
szą—40°, prawdopodobnie przyczyny tej ró 
żnicy dopatrywać należy raczej w różnicach 
upierzenia, aniżeli w odmiennych warunkach
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procesów chemicznych będących źródłem cie
p ła kurowate i gołębie okazują tem peraturę 
średnią wyższą niż kaczki —42,5°, a u kruka 
znaleziono 42,9°, wszakże z jednej tylko ob- 
serwacyi.

Wpływ tem peratury zewnętrznej okazał 
się wyraźnie na wróblu,—według Milne-Ed- 
wardsa (z 1 1  obserwacyj) tem peratura p taka 
tego w lecie wynosi 43,77°, w zimie zaś tylko 
40,8°. I  tem peratura zwierząt ssących jest 
również dosyć wybitnie zależną od tem pera
tury  zewnętrznej,—w czasie skwarnych dni 
lata, gdy term om etr wskazywał 24° do 26°, 
tem peratura królików R icheta dochodziła do 
40,6° a nawet 40,8°. Nie można więc tw ier
dzić, jak  się to mówić zwykło, że tem peratura 
zwierząt ciepłokrwistych zgoła od tem peratu
ry zewnętrznej nie zawisła. Rozumie się zre
sztą, że zależność ta  nie je s t znaczną; jak  
dalece tem peratura zwierzęcia różnić się mo
że od otaczającej, przedstawia to lis przyto
czony przez kapitana Parryego, który okazał 
tem peraturę 41,1°, gdy term om etr umieszczo
ny w powietrzu opadł do — 35,6°.

W ogóle więc tem peratura zwierzęcia zale
ży od trzech zmiennych,—od palenia fizyjolo- 
gicznego, które jes t źródłem ciepła; od więk
szej łub mniejszej gęstości pokrycia ciała, 
które ochrania ciepło wytworzone i wreszcie 
od tem peratury zewnętrznej, wywołującej sil
niejsze lub słabsze wysyłanie ciepła przez cia
ło zwierzęce.

W  ogólności zaś granice tem peratury zwie
rząt ciepłokrwistych sięgają od 36° do 44°, a 
mianowicie 37,ł u człowieka, 39° u ssących, 
41° u ptaków. S. K.

WIADOMOŚCI B IEŻĄCE.

— W  angielskiem czasopiśmie „N atu re“ , 
w N r 778 z d. 25 W rześnia 1884 czytamy: 

„W arszawski nasz korespondent donosi, iż 
w mieście tem zm arł d. 14 b. m. profesor 
chemii w b. Szkole Głównej, Jak ó b  Natanson. 
Zm arły prof. Natanson przygotował syntety
cznie mocznik działaniem am onijaku na 
fosgen (COCl2) jeszcze w r. 185(i, prof. N a
tanson pisał bardzo wiele po polsku, a spo
między dzieł jego najważniejszem je s t „K ró t

ki wykład chemii organicznej “ i większy, nie
dokończony kurs chemii organicznej. Zm arły 
ulepszył także sposoby oznaczania gęstości 
p ar“ .

K a le n d a r z y k  b i j o i r a f i c z n y .
3-go Listopada 1818 r. nr. Fryderyk Stein, infuzy- 

jolog.
7-go Listopada 18 18 r. ur. Emil du Bois-Reymond, 

znakomity fizyjolog, obecnie prof. w Berlinie.
8-go Listopada 1834 r. nr. J .  Zóllner, fizyk, um. 

2 6 Kwietnia 188 2 r.
9-go Listopada 1748 r. ur. Klaudyjusz Ludwik hr. 

de Berthollet, autor dzieła Essai de statiąuo chomiyue 
i badacz zasłużony w wielu gałęziach chemii; um. 6 
Listopada 1822 r.

Treść: Jubileusz profesora Szokalskiego. —  Kilka 
słów o inteligiencyi małp, podług J .  Fischera (dal
szy ciąg).— Ostatni rok podróży po Ekwadorze przez 
Jana Sztolcmana (ciąg dalszy).— O dobroci nafty, przez 
Bronisława Pawlewskiego (ciąg dalszy). —  Kalenda
rzyk astronomiczny.— Kronika naukowa.— Wiadomości 
bieżące. —  Kalendarzyk bij o graficzny.— Ogłoszenia.

W y d a w c a  E. Dziewulski. R e d a k t o r  Br. Znatowicz.

W  tych dniach opuścił prasę IV  tom

za rok 1884.
Tom IV „Pamiętnika Fizyjograficznego", 

zawiera 24 rozprawy napisane przez 22 

autorów, pomieszczone na 4 40  stronicach 

formatu wielkiej ósemki i objaśnione 16 ta

blicami litograficznemi oraz 21 drzeworytami 

w tekście. 0— 2

Z zapomogi K asy pomocy dla osób pracują
cych na polu naukowem im. Mianowskiego

wyszła książka p. t . :

WIADOMOŚCI POCZĄTKOWE l BOTANIKI
napisał

Dr. Kazimierz Filipowicz,

(podług dzieła dr. Le Maout ., Leęons elementaires do 
Botanique“ ), str. I I I  -J- 234 , 1 94 drzeworyty w tek
ście. Warszawa, druk J .  Bergera, skład główny w księ
garni E. Wendego i Ski. Cena rs. I.

0—3
J.03i)ojieH0 IieH3ypoMj. liapuiaea 19 OKTflfipji 1884 r. Druk J. K ergera, E lek to ra ln a  N r 14.




