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M O W A  P R Z Y  O T W A R C IU  Z JA Z D U
T O W A R Z Y S T W A  B R Y T A Ń S K IE G O  
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jl. i  ^  o  G U S  K I .

Zebranie Towarzystwa Brytańskiego, które 
mam zaszczyt rozpocząć—nie je s t zwyczajne. 
Ju ż  od piędziesięciu la t z górą Towarzystwo 
odbywa swe jesienne zjazdy w rozmaitych 
miastach Zjednoczonego Królestwa, w grani
cach którego niemasz już, jak  sądzę, żadnej

O Piędziesiąte czwarte doroczne zebranie Towarzy- 
stwa Brytańskiego odbyło się w końcu Września i w pier
wszych dniach Października r. b. w Montreal w Kana
dzie. Około 800 członków Towarzystwa przybyło do 
Montreal z Anglii, a bardzo znaczna liczba osób, jakie 
na czas posiedzeń przybyły do tego miasta z samej Ka
nady i ze Stanów Zjednoczonych, wymownie świadczy, 
jak  wielką sympatyją wzbudził w Ameryce przyjazd

ważniejszej miejscowości, której byśmy nie od
wiedzili. Obecnie,—snać niezadowoleni z mi
nionych powodzeń, skierowaliśmy się ku pod
bijaniu nowych światów. Gdy poraź pierwszy 
zrobiono propozycyją odwiedzenia K anady, 
wówczas znalazło się bardzo wielu takich, 
którzy patrzyli na ten projekt z powątpiewa
niem, co do mnie jednak, to ja  osobiście nigdy 
nie mogłem pojąć podstaw tego rodzaju obaw. 
Skoro raz została przyjętą podobna zasada, 
to już trudno przewidywać dokąd ona może 
doprowadzić. Rozwój państwa Brytańskiego 
jest tak  raptowny, iż mogą nastać czasy, w któ
rych odwiedzenie tak  na uboczu leżących

europejskich uczonych. Przyjęcie okazane członkom 
Towarzystwa zarówno przez miasto jak  i przez zarząd 
Kanady— nie pozosts , ia ło  nic do życzenia. Montreal 
poświęcił W tyn 40 000 dolarów, a z górą 300 
członków a ja z d u  z n a la z ło  gościnne umieszczenie w pry- 
watnrci u .naci: ii olegijum Mac Gilla (Mc Gili Col
lege; . e to se m  z ja z d  odbywał swe posiedzenia, zostało 
w t. ... . iii/ odpowiednio przygotowane i w niem to zo
stały w y g ło szo n e  wszystkie mowy ogólne i załatwione 
prace 3pecyjalnych sekcyj zjazdu. Zjazd został otwarty 
mową Prezesa, lorda Rayleigha, prof. fizyki doświadczal
nej w Cambridge, wprowadzonego przez sir W ilijama 
Thomsona. M ow ę tę  właśnie dajemy czytelnikom 
W sz W ia ta  w  p rzeK ład z ic .
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miast jak Londyn lub M anchester, będzie 
uważane nie za obowiązek, lecz za ustępstwo 
dla gościnności angielskiej. Lecz w gruncie 
rzeczy, jakkolwiek można było z początku 
czynić zarzuty — to jednak przeważyła je  ry
chło myśl o rozszerzeniu naszego wpływu i o 
poznaniu się z tą  częścią posiadłości naszej 
królowej, która łączy w sobie wspomnienia 
świetnej przeszłości z ustawicznym postępem, 
o jakim  do niedawna nawet marzyć nie było 
można. J a  osobiście nie jestem  obcym na 
waszych brzegach. Przypominam sobie do
kładnie te wrażenia, jakie na mnie wywarły 
przed siedemnastu laty  dzikie nurty rzeki ś-go 
Wawrzyńca i ponura wielkość Saguenay, nic 
zaś nie wzruszyło mnie bardziej nad grzecz
ność z jaką  byłem przez was przyjęty, a k tó 
ra  nie wątpię, iż będzie się ściągać nietylko do 
mnie, lecz do wszystkich angielskich członków 
Towarzystwa. Jestem  przekonany, iż ci, co 
zdecydowali się przepłynąć ocean, nie pożału
ją  swego postanowienia. My Anglicy powin
niśmy wiedzieć cośkolwiek więcej o tem, co się 
tyczy kolonij, każdy więc postęp na drodze 
ściślejszego zjednoczenia rozmaitych części' 
państwa, powinien być przez nas serdecznie 
oceniany. M iło jes t pomyśleć, iż nasze towa
rzystwo je s t jednym ze środków posunięcia tej 
sprawy naprzód, a myśl ta  powinna być dro
gą sercom nas wszystkich, ja  zaś ośmielam się 
twierdzić, iż większość gości w tym kra ju  zdu- 
mi się na widok tego co zobaczy i zawiezie ze 
sobą do domu wrażenia, których czas z pewno
ścią nie zatrze.

Należenie do tego zebrania przynosi mi 
wielki zaszczyt, lecz zarazem wkłada wielką 
odpowiedzialność. Głównie pod jednym wzglę
dem Stowarzyszenie postąpiłoby lepiej, wybie
rając innego prezesa. Moje upodobania i za
miłowania wprowadziły mnie na drogę badań 
matematycznych i fizycznych, a nie gieologicz- 
nych i bijologicznych, które z samej natury 
rzeczy w nowozwiedzanym kra ju  więcej bu
dzą zajęcia, dając nowe pole badań. Spis 
prac dokonanych przez wielu z w . v- •. oh 
działach nauki będzie niewątpliwie : : : ;,iecz 
w żadnym ja  udziału nie przyjmę. ż
nie uczynicie mnie odpowiedzią' .. ..a przed
miot tej mowy, który może być iź wolelibyście 
mieć odmiennym.

Doroczne zebrania nasze dają nam tę  przy
jemność, z jaką przyjaciele spotykają p ^ y ja -

ciół, lecz jednocześnie zasępia je myśl o nieo
becności tych, którzy już nigdy nie przyjmą 
udziału w naszych dysputach. W  ubiegłym 
roku poprzednik mój na tym urzędzie zanoto
wał niepowetowaną stratę Spotiswooda i H en
ryka Smitha, serdecznych przyjaciół niejedne
go z nas i sławnych członków naszego Towa
rzystwa. I  obecnie czujemy nowy ubytek: 
przed kilku laty sir W. Siemens był zawsze 
obecny na naszych zebraniach i niejednokrot
nie przyczynił się do ich powodzenia. Bez 
względu na okoliczności—czy to w swej mo
wie prezydyjalnej przed dwoma laty, czy to 
w swych wystąpieniach w sekcyi fizyki i me
chaniki,—zawsze przedstawiał nam nowe my
śli, które umiał wyrażać językiem, przystęp
nym z pewnością nawet dla dziecka, — tak 
wielkim bowiem był on mistrzem w sztuce ja 
snego przedstawiania rzeczy w swym świetnie 
wyrobionym stylu. „P rak tyka z nauką“ sta
nowiły dewizę jego życia. Silnie związany 
z praktyką, zajęty ustawicznie pomysłami 
w dziedzinie inżynieryi — miewał zawsze po
glądy, które nigdy nie były czysto teoretycz- 
nemi. Z  drugiej strony brzydził się on nie- 
objaśnionemi przepisami praktyki, starając 
się je  zawsze podporządkowywać zasadom 
naukowym, na których opiera się racyjonalny 
projekt i wynalazek.

Niema potrzeby, abym zdaw ał szczegóło
we sprawozdanie z prac Siemensa. Udział 
przyjęty przezeń w ostatnich czasach w ulep
szeniu maszyn dynamo-elektrycznych, jest nie
wątpliwie dokładnie znany przez bardzo wielu 
z was. Jem u-to zawdzięczamy praktyczne za
stosowanie metody, podanej poraź pierwszy 
przez W heatstonea, on-to w odgałęzienie p rą
du włączył cewki elektromagnesów wytwarza
jących pole, przez co powiększył znakomicie 
stateczność działania tych maszyn. W dzia
łalności jego widzimy wszędzie jedne i też sa
me cechy: określony cel na myśli i rozumnie 
skierowana wytrwałość w pokonywaniu t ru 
dności, które zwykle spotykają się na drodze 
postępu.

Przymioty te są niezbędne w każdym  po
myślnym wynalazku. Świat zazwyczaj nie
wiele wie o tych rzeczach i zwykle nową ma
szynę i nową metodę uważa za proste zasto
sowanie szczęśliwej myśli. Prawdopodobnie 
wiedząc wszystko przekonalibyśmy się, iż 
w dziewięciu razach na dziesięć powodzenie
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w równym stopniu zależy od zdrowego sądu 
i wytrwałości, jak  i od płodności wyobraźni. 
N ie można narzekać, aby prace naszych wy- 
nalasców nie były wynagradzane lecz wątpię 
pomimo to, czy wynagradzamy je  należycie 
w stosunku do ich zasług. Nie będzie przesa
dy w twierdzeniu, iż życie takiego człowieka 
jak  Siemens je s t w całości służbą publiczną, 
a korzyści jak ie  sam zdobywał, są niczem 
w porównaniu z tem, co dawał ogółowi.

Dla dowiedzenia słuszności tego twierdzenia 
dość będzie wspomnieć o jednem z najważ
niejszych dzieł jego czynnego życia, to jest 
o wprowadzeniu przezeń (łącznie z bratem ) 
do praktyki tak  zwanych pieców Siemensa 
(regenerative gas furnacej, w których osięga- 
my znakomitą oszczędność, ocenianą na mi- 
lijony tonn rocznie w paliwie przy fabrykacyi 
szkła i stali. Isto tę tej oszczędności łatwo 
jest zrozumieć. Jakąkolw iekbądź jest praca 
wytwarzana przez palenie się paliwa, zawsze 
wymaganą jes t przy niej pewna określona 
temperatura. Tak np. największe ilości ciepła 
jakie przedstawia woda wrząca, na nic się nie 
przydadzą do topienia stali. Skoro tylko tem 
peratura produktów spalenia spadnie poniżej 
wymaganej,—wówczas ciepło zawarte w tych 
produktach staje się zupełnie bezpożytecznem 
dla danego celu. Znaczenie tej uwagi zależy 
w zupełności od stopnia tej niezbędnie wyma
ganej tem peratury. Jeśli mamy odparowy
wać wodę lub ogrzewać dom, wówczas może
my spożytkować całą niemal ilość ciepła, bez 
uciekania się do jakichbądź specyjalnych 
urządzeń. Lecz rzeczy przedstawiają się zu
pełnie inaczej, gdy wymagana tem peratura jes t 
mało co niższą od tem peratury wytwarzanej 
przy spaleniu, gdyż wtedy wydzielające się 
gazy unoszą z sobą większą część całśj ilości 
wydzielanego przy spaleniu ciepła. N apotka
nie tej trudności doprowadziło Siemensa do 
wynalezienia pieców, znanych pod jego nazwi
skiem. Produkty spalenia, które pierwotnie 
puszczano nierozważnie w kom in, Siemens 
przeprowadza przez swobodnie ułożone cegły 
ogniotrwałe, które przechodzącym przez nie 
gazom odbierają zawarte w nich ciepło. Po 
pewnym przeciągu czasu cegła ogniotrwała, 
około której krążyły ogrzane gazy, staje się 
niemal tak  gorącą, jak  samo ognisko. Przez 
odpowiednie kanały gazy spalone są następnie 
przeprowadzone do innej komory z cegłą

i ogniotrw ałą, podczas gdy ciepło zebrane 
S w pierwszej komorze służy do ogrzania nie- 

spalonego gazu i powietrza, dążących do głó- 
5 wnego ogniska. "W ten  sposób niemal cała 

ilość ciepła wydzielonego przy wysokiej tem- 
! peraturze może być zużytą do roboty prowa

dzonej przy wysokiej temperaturze.
(dalszy ciąg nasi.).

SATURN.
napisał

Dr. Jan Jędrzej etoicz.

Dla interesujących się widokami planet zi
ma tegoroczna przedstawia dość rzadko zda
rzającą się sposobn ość przypatrzenia się Sa
turnowi w najdogodniejsze m położeniu. P la 
neta ta, jedna z odleglejszych w układzie sło
necznym, daleko poza Jow iszem  leżąca, obie
ga swą ogromną drogę około słońca w ciągu 
prawie la t 30, dochodząc w punkcie najdal
szym od słońca (aphelium) do 200 milijonów 
mil odległości, a zbliżając się w punkcie naj
bliższym (perihelium) zaledwie do ]80 miljo- 
nów mil. K ula planety po Jowiszu najwię
ksza, bo około 16 600 mil w średnicy równika 

; mająca, otoczona jest płaskim  pierścieniem 
i swobodnie około niej zawieszonym i przedsta- 
I wiającym jedyny tego rodzaju utwór w całym 

słonecznym układzie. Pierścień Saturna od
bywając z nim całą drogę około słońca, za- 

! chowuje w tym biegu zawsze jednakowe poło
żenie, to jest kąt nachylenia jego płaszczyzny 
do płaszczyzny drogi planety nie zmienia się. 
Położenie to wyobraża fig. 1, na której widać 

: perspektywicznie Saturna z pierścieniem w
4-ch głównych punktach jego drogi od r. 1878 

; do r. 1907. Ponieważ droga ziemi, zaledwie 
20 milijonów mil promienia mająca, jes t w sto
sunku do drogi Saturna bardzo mała, przeto 
patrząc z niej mamy prawie ten sam widok, 
jakbyśmy ze słońca S  patrzyli, a wtedy widząc 
pierścień w punkcie A , jak  to było w r. 1878 
widzimy tylko jego kant, który je s t tak  cienki, 
źe w mniejszych lunetach nie widać go wcale 
i Saturn wydaje się jak  pojedyńcza kula. Sko
ro Saturn postępuje w kierunku ku B  zaczy
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namy dostrzegać dolną czyli południową po
wierzchnię pierścienia w postaci wąskiej elipsy, 
rozszerzającej się ciągle tak, że w punkcie B  
przedstawia się jako szeroka elipsa najbar
dziej w tym właśnie punkcie otw arta z całej 
drogi Saturna. To położenie przypadnie pod-

Fig. 1.

czas tegorocznej zimy w r. 1885 — potem zno
wu, jak  łatwo zrozumieć z figury, szerokość 
elipsy zmniejszać się będzie aż do r. 1892, 
kiedy znowu tylko wąski kan t pierścienia bę
dzie widoczny. W r. 1899, po nowych 7 la 
tach i 4 miesiącach stanowiących czwartą 
część czasu całego obiegu Saturna, odwrotnie 
północna powierzchnia pierścienia najdogo
dniejszą będzie do rozpatryw ania.

W  roku obecnym Saturn dla gołego oka 
jako  gwiazda stosunkowo najświetniej przed
stawiać się będzie, bo do powyższe jokoliczno- 
ści, to jes t największej powierzchni odbijają
cej pierścienia, dołączy się jeszcze i to , że w 
tych latach, p laneta przechodzi swój punkt 
przysłoneczny, najbardziej więc zbliża się do 
ziemi. — Stąd też dziś już Saturn  ma blask 
silniejszy od najświetniejszych gwiazd Oryjona 
a nawet Bliźniąt, w bliskości których widać go 
przez całą noc.

Ponieważ budowa pierścienia S atu rna jest 
bardzo złożona i bardzo zajmująca ze względu 
na jego wyjątkowość, przeto la ta  tak  korzy
stne do oglądania go z upragnieniem  są ocze
kiwane a zdarzają się tylko co 15 lat. Oprócz 
pierścienia, Saturn posiada ośm księżyców, 
które obiegają dokoła niego poza pierście
niem prawie po tej samej płaszczyznie za wy
jątkiem 8-go zbaczającego nieco więcej od 
ogólnej płaszczyzny ruchów.

Cały ten układ ma podobieństwo do ogólne
go układu słonecznego, kula Saturna siłą gra- 
witacyi utrzymuje i księżyce i pierścień na 
ich drogach, tak jak  grawitacyja słońca utrzy
muje przy sobie wszystkie planety.

K ula  Saturna jest stosunkowo lekką, gę
stość jej wynosi mało co więcej od połowy 
gęstości wody—jest więc najlżejszą ze wszy
stkich planet. — Spłaszczenie jej wywołane 
prawdopodobnie szybkim obrotem około osi 
wynosi prawie '/10 część. Stan fizyczny 
samej kuli, o ile zmiany spostrzegane na jej 
powierzchni wnosić o tem pozwalają, różni się 
wielce od planet mniejszych, ziemi i M arsa — 
plamy widywane na Saturnie przedstawiają 
się jako chmury jego gęstej atmosfery, pośród 
których niejednokrotnie widywano wybuchy 
błyszczącej materyi nieraz długo trwające 
a w końcu rozchodzące się w smugi podłużne 
w kierunku obrotu rozciągnięte i powoli ga
snące. Z  tych objawów powierzchownych

F ig .  2 .

Układ pierścieni Saturna.

a )  P rz e rw a  E n c k e g o  w p ie rś . zew n.

b )  P r z e rw a  p rz y p u s z c z a ln a  M ey e ra  w  p ie rśc ien iu

w e w n ę t r z n y m .

c )  P rz e rw a  S tru y eg o  w p ie rśc ien iu  c ie m n y m .

wielkich zmian w postaci chmur, oraz lekko
ści planety domyślamy się znacznego jej roz
grzania i pod tym względem jest ona bardzo 
zbliżoną do Jowisza również posiadającego
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dość wysoką tem peraturę. Obrót Saturna 
około osi odbywa się w ciągu 10 godzin i 15 
minut prawie.

Pierścień S aturna przez m ałą lunetę wi
dziany przedstawia się jako pojedyńczy, je 
dnolity utwór otaczający w pewnej odległości 
kulę planety—rozpatrywany jednak przez sil
niejsze teleskopy okazuje się złożonym z kilku 
pierścieni współśrodkowych, z których 3 dość 
rozpoznać się daje: zewnętrzny, jasny oddzie
lony ciemną przerwą od mniejszego wewnętrz
nego silniej błyszczącego, który od strony 
planety przechodzi nieznacznie w trzeci mniej
szy trudno dostrzegalny, bo prawie ciemny.— 
Brzeg wewnętrzny tego trzeciego pierścienia 
najbliższego kuli niewyraźnie się kończy 
i wogóle cały ten ciemny pierścień je s t jakby 
półprzezroczysty, tak  że przez niego prze
świeca sama kula planety. Przerwa między 
pierścieniem zewnętrznym i wewnętrznym, 
zwana przerwą Cassiniego, je s t przy dobrych 
warunkach położenia zawsze widoczna, co na
leży przypisać dość znacznej jej prawdziwej 
szerokości, wynoszącej około 3000 kilome
trów. Prócz tej głównej jednak przerwy spo
strzegano nieraz węższe przerwy i w zewnętrz
nym i w ciemnym pierścieniu, lecz tych często 
przy zmienionem położeniu pierścienia nie 
można było odnaleźć.—W  zewnętrznym pier
ścieniu Encke, — w wewnętrznym ciemnym 
Struve takie bardzo wąskie przerwy dostrze
gali. Zagadkowa budowa pierścienia nie 
mogła tych przerw objaśnić. Przypuszczenie 
że je s t on płynny lub stały okazało się nie- 
możliwem, skoro Laplace dowiódł rachun
kiem, że jednolity pierścień musiałby przy 
lada zboczeniu wywołanem przez przyciąga
nie księżyców spaść na planetę. Maxwell 
dopiero zgodnie z przypuszczeniem Cassiniego 
wypowiedział zdanie, że pierścienie składają 
się z drobnych jak  pyłki satelitów, obiegają
cych jak  zwykłe księżyce około planety i zbi
tych w mniej lub więcej gęste szeregi. Przy 
takiem przypuszczeniu i przerwy z łatwością 
zrozumieć można — księżyce bowiem otaczają
ce, stosownie do swego ugrupowania, siłą 
ciężkości ściągają te drobne ciałka z ich dróg 
w pewnych miejscach, w których działanie ich 
jest największe, kiedy na dalsze punkty, gdzie 
ich działanie zmniejsza się, mały tylko wpływ 
w porównaniu z kulą Saturna wywierają. 
Ciałka usuwając się ze swych dróg w kierun

ku przyciągania księżyców zostawiają przerwy 
między szeregami. Przy 8 księżycach i ich 
rożnem grupowaniu się i działania maksy
malne ich przyciągania są bardzo różne. 
M eyer z Genewy sprobował to działanie ra 
chunkiem wykryć i przekonał się, że punkty 
działania największego przyciągania grup 
księżyców wypadły właśnie w tych miejscach 
pierścieni, gdzie przerwy dotychczas obser
wowano, prócz tego znalazł rachunkiem 
jeszcze jedno miejsce, na którem dotychczas 
żadnej przerwy nie widziano. — Czas pokaże, 
czy i ta  przerwa nie da się z czasem dostrzedz.

D la przekonania się o ścisłości rachunku 
M eyera dość spojrzeć na poniżej zestawione 
cyfry, z których pierwsze wskazują odległości 
granic i przerw pierścieni mierzone w sekun. 
łuku od środka Saturna,—drugie zaś—takież 
odległości punktów największego działania 
perturbacyjnego księżyców, w pierwszej ru 
bryce zamieszczonych, obrachowane teore
tycznie.
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Odpowiednie miejsca

tt H
6 1 0,56 10,54 w 7.own, brzeg ciem n. pierśc.
5 U , 69 I 1,79 przedział Struvego
6 13,02 13,21 wewnątrz, brzeg, jasnego pierśc.
4 X 14,68 X
6 17,24 16,94 przedział Cassiniego
3 18,95 18,84 przedział Enckego
3 20,16 20,51 zewnętrzny brzeg pierścienia

Czwarty z kolei punkt o 14,"68 od środka 
odległy nie odpowiada na pierścieniu żadnej 
przerwie obserwowanej, czyniąc możliwem 
wobec ogólnej zgodności, pokazanie się jej 
przy dokładniejszych narzędziach. Nie byłby 
to pierwszy przykład wyprzedzania rachun
kiem faktów daleko później sprawdzonych 
okiem.

Fig. 2 przedstawia cały układ pierścieni 
z kulą Saturna i przerwami tak, jakby się 
wydawał, gdybyśmy go mogli zobaczyć z pun
ktu na przedłużeniu osi planety leżącego.

Szczegóły dotyczące pierścieni nie zawsze 
dostrzedz się dają. Nawet przy użyciu bar
dzo silnych szkieł potrzeba spokojnego i przej
rzystego powietrza aby je zobaczyć. Ogro
mna odległość planety od ziemi około 180
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miljonów mil wynosząca dostatecznie tę  tru - ! 
dność usprawiedliwia.

W  średnich teleskopach ogólny widok Sa
tu rna przedstawia się przy dobrych w arun
kach powietrza tak  jak  na fig. 3 rysowanej 
w dniu 9 L istopada r. b. w Płońsku. Granice 
ciemnego pierścienia wogóle niewyraźnie za
ledwie chwilami uchwycić okiem można — 
przerwa Cassiniego jako najszersza, przedsta
wia się bardzo czysto na  całym obwodzie, ró
wnież wyraźnie odznacza się cień na pierście
niu przez kulę od słońca rzucony.—Smugi na 
kuli Saturna są zw ykle blade i szczegółowe 
kontury ich nie dadzą się łatwo oznaczyć.

Księżyce S aturna obiegające poza pierście
niem są daleko trudniej dostrzegalne aniżeli

dla wyobraźni ludzkiej co wspaniały świat S a
tu rna z całem jego otoczeniem. I w samej 
rzeczy znaczna ilość księżyców i pierścienie 
muszą tam wytwarzać widoki zupełnie różne 
od ziemskich. Przy prawdopodobnych dzi
siejszych danych o stame rozgrzania planety 
trudno przypuszczać, aby istniały tam  twory 
mogące z tych widoków korzystać—wyobrazić 
je  sobie jednak i na ziemi łatwo opierając się 
na wiadomościach ścisłą drogą zebranych. 
Światło odległego słońca jes t tam bardzo sła
be, ale wzmacnia się odbiciem od wielkiej 
powierzchni pierścieni przynajmniej dla oka 
ku tej powierzchni zwróconego. Z przeciwnej 
strony prawie niewidać pierścienia nieoświe
tlonego ale widać wielki pas okrągły na nie-

ł'ig . 3.

Saturn obserwowany w Płońsku d. 9 Listopada 1884 r.

księżyce Jowisza, są bowiem i mniejsze od 
nich i w znaczenie większej odległości od zie
mi. N ajbardziej błyszczący z nich je s t Ty
tan 6-ty z kolei i ten w słabych lunetach na
wet widzieć można, inne wymagają szkieł 
większych, 7-y zaś Hyperion je s t najsłabszy 
i dopiero w r. 1848 przez Bonda znaleziony 
został, kiedy większość ich już w X V I I  wieku 
była znaną. Czasy ich obiegów są różne 
i zwiększają się w miarę wzrastania odległości 
księżyców od planety, najbliższy księżyc przy 
samym pierścieniu obiegający potrzebuje 22 
godzin przeszło do całego obiegu, kiedy osta
tni najodleglejszy, dopiero w 2 miesiące i 20 
dn^ prawie kończy swą drogę.

Żadna planeta nie dawała tyle m ateryjału

bie, na którym wcale niema gwiazd—im bliżej 
równika, tem pas jest węższy. N a powierz
chni pierścienia widać cień okrągły planety. 
Liczne księżyce codziennie przedstawiają 
zaćmienia, albo też są zasłaniane przez pier
ścień, ukazując się niekiedy przez przerwy 
i znowu szybko znikając. Nachylenie osi 

! planety sprawia tam jak  i na ziemi 4 pory 
roku po 7 lat i 4 miesiące trwające, choć 
mniej od ziemskich wybitne z powodu wię
kszej odległości od słońca. Wszystkie po
dobne zjawiska łatwo sobie wyobrazić a nawet 
obliczyć — nie nauczą one jednak niczego, 
bo same oparte są tylko na faktach powyż- 

j szych, drogą ścisłych badań otrzymanych.
Płońsk, 11 Listopada 138 4 r.
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skreślił

Maksymilijan Flaum.

( Muteryjał historyczny podług Koppa).

Ażeby wyrobić sobie wyraźne pojęcie o 
dzisiejszych poglądach uczonych na powino
wactwo chemiczne, postarajmy się przedstawić 
je  w historycznym jego rozwoju. W staro
żytności przypuszczano, jak  to np. u Hipokra- 
tesa (w V w. przed Chr.) znajdujemy, że dwa 
ciała łączą się z sobą tylko w razie, jeśli mają 
jakiś wspólny pierwiastek (principium com- 
mune). U  innych starożytnych pojęcia te 
nie występują wyraźniej w ich pismach. Lecz 
tak, jak  Hipokrates pojmował tę siłę, pojmo
wali ją  i jego następcy, a u alchemika Alber
ta  Wielkiego (X I I I  wiek) mamy tego wska
zówki. Metale, według niego, łączą się chęt
nie z siarką propter affinitatem naturae, gdyż 

jak  wiadomo, alchemicy przyjmowali siarkę, 
merkuryjusz i sól za części składowe metali. 
Otóż ta  siarka hipotetyczna metalu działa 
jako pośrednik przy połączeniu metali z siar
ką. Od tego czasu też datuje termin affini- 
tas, przekazany nowoczesnej chemii i dotych
czas brzmieniem swojem wprowadzający w błąd 
początkujących. W tem również znaczeniu, 
choć może mniej wyraźnie, znajdujemy ten 
term in u G laubera (X V II wiek), Boylea (dru
ga połowa X V I I  wieku) i Bechera (współcze
śnie z Boylem). Wszakże u tego ostatniego 
używana jes t affinitas w znaczeniu, jakie na
dajemy słowu analogija. Dopiero w początku 
przeszłego stulecia wyrazowi affinitas zaczęto 
nadawać znaczenie bardziej zbliżone do na
szego teraźniejszego pojęcia pod względem 
chemicznym. Głównie zaś przyczynił się do 
tego chemik holenderski Boerhaye, u którego 
pojęcie affinitas znajdujemy przy objaśnianiu 
roztworów. Przyznaje on powinowactwo mię
dzy metalem, rozpuszczalnym w danym kwa
sie, a tym kwasem. Właściwie, podług pojęć 
naszych, działanie kwasu na metal nie jest 
rozpuszczaniem, lecz odbywa się tu już daleko 
głębsze działanie chemiczne, gdyż metal z

kwasem tworzy sól, a po wyparowaniu takiego 
roztworu nie otrzymamy pierwotnego metalu, 
lecz sól odpowiedniego kwasu. Z  tego przy
kładu właśnie, widząc, jak  ciała tak  różne 
jak metal i kwas tworzą ciało jednorodne, 
Boerhave wnosi, że istnieje pewne dążenie 
ciał niepodobnych do wzajemnego łączenia 
się między sobą.

Lecz, wracając do samego pojęcia powino
wactwa chemicznego, trzeba zauważyć, że od 
najdawniejszych czasów znane były procesy 

i chemiczne, zasadzające się jedynie na działa
niu tej siły. Jednak  dopiero Glauber w dzie
łach swoich wypowiada wyraźnie, że dane 
ciało nie ma jednakowej skłonności do połą
czenia się z dowolnem innem ciałem. W ie on 
o tem, że tylko niektóre tlenki, jako to tle
nek potasu lub wapnia, przy ogrzewaniu uwal
niają amonijak z jego połączenia z kwasem 
solnym. O reakcyi tej Boyle wyraża się w 
ten sposób, że przypuszcza, jakoby kwas wię
cej miał skłonności do łączenia się ze stałym 
ługiem, niż z lotnym, jakim  jest amonijak. 
W  ten sposób pojęcie to coraz się więcej roz- 

! wija ku końcowi X V II  wieku, a chemik an- 
I gielski Mayów przychodzi do wniosku, że wo- 
I góle ługi bardziej są skłonne do łączenia się z 

kwasami, niż którykolwiek metal. Jednocze- 
! śnie pojawia się pierwsza wyraźna teoryją, 

tłumacząca przyczynę działania powinowac
twa chemicznego. Teoryją ta, również przez 
Boylea wypowiedziana, przyjmuje, że ciała 

| składają się z mnóstwa maleńkich cząsteczek, 
a skutkiem przyciągania się tych cząsteczek 
w różnych ciałach, powstają zjawiska tworze
nia się i rozpadania ciał. Teoryją ta  dokła
dniej nie była przeprowadzoną a przyjętą tak 
że była w zasadzie przez słynnego chemika 
Stahla (początek X V I I I  wieku). Z innych 
na wymienienie zasługują teoryje współcze
śnie z nimi żyjących Bechera i Lemeryego. 
Pierwszy przypuszczał istnienie siły podobnej 
do magnetyzmu, sprzyjającej kwasom i zasa
dom przy wzajemnem ich łączeniu się. Le- 
mery zaś stara ł się dowieść, że śpiczaste koń
ce cząsteczek jednej części składowej, przeni
kając w pory drugiej części, stanowią przy
czynę łączenia się. Obiedwie te teoryje nie 
miały, prócz swoich twórców, prawie żadnych 
innych wybitnych przedstawicieli. Zasługuje 
jednak na uwagę teoryją, broniona przez 
Newtona, który przypuszczał istnienie siły
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przyciągającej (attraction) między ciałami 
wstępującemi w związek. Siła ta  jest obu
stronną t. j. działa w obudwu ciałach tworzą
cych związek. Nie utożsamia jej jednak New
ton z ogólną siłą ciążenia (gravitation), utrzy
mując, że wzrasta ona w większym stosunku 
przy zmniejszeniu odległości, niż ta  osta
tn ia ').

Stahl, o którym wspomnieliśmy, że przyjął 
w zasadzie teoryją Boylea, doszedł' własnemi 
doświadczeniami do wniosku, zgodnego z 
wnioskami tego ostatniego. B adał on działa
nie kwasów na ługi i rezultat tych prac s tre 
ścił, utrzymując, że z pośród wszystkich kwa 
sów kwas siarczany, potem zaś kwas saletrza- 
ny (azotny) są najsilniejszemi i że uwalniają 
one wszystkie inne kwasy z ich związków. 
Takie i tym podobne doświadczenia były ro
bione i przez innych chemików, a zebrany 
materyj ał, po części własnemi doświadczenia
mi uzupełniony, wydał w 1718 r. chemik 
Geoffroy, uporządkowawszy dotychczasowe 
wiadomości z tego przedmiotu w tablicach, 
które wkrótce bardzo się rozpowszechniły. 
N a wzór tych tablic układali inni chemicy 
inne, uzupełniając i poprawiając materyj ał, 
dostarczony przez Geoffroya. Tablice te u k ła 
dane były w następujący sposób: Działanie 
pewnego ciała na szereg innych, podobnych do 
siebie chemicznie ciał było przedstawiane w 
w jednej rubryce pionowej; nagłówek wymie
niał to ciało (np. jakąś zasadę), którego silę 
powinowactwa do innych badamy; pod niem 
zaś w rzędzie pionowym następowały ciała 
(np. kwasy), przez współdziałanie których z 
wymienionem w nagłówku otrzymujemy związ
ki. Porządek w jakim  wpisywano do tablic 
badane związki odpowiadał porządkowi, w ja 
kim one są spowinowacone z ciałem w n a 
główku wypisanem. Im  które ciało więcej 
było od nagłówka oddalonem, tem mniejsza 
siła powinowactwa łączyła je  z umieszczonem 
u góry. Tak np. każdy kwas, podług tych 
tablic, mógł być uwolniony ze związku z zasa
dą przez kwasy wyżej od niego umieszczone, 
sam zaś uwalniał te kwasy, k tóre na niższych 
szczeblach pozostawały. Reakcyj e były wy-

’) Siła ciążenia pomiędzy dwoma ciałami jest pro- 
porcyjonalną do ich mas i odwrotnie proporcyjonalną do 
kwadratu ich odległości.

konywane w roztworach (jak np. działanie 
kwasów na zasady i metale) lub przy tempe
ra turze topienia ciał (jak np. działanie siarki 
na metale). Lecz nietrudno było zauważyć 
ważny błąd w tych tablicach. Mnóstwo zja
wisk chemicznych, w sposób rażący zależnych 
od tem peratury, ówcześni chemicy już znali. 
T ak  np. S tahl zwraca uwagę na to, że przy 
niskiej tem peraturze srebro rozkłada kalomel 
(związek rtęci z chlorem), tworząc chlorek 
srebra i uwalniając rtęć, gdy tymczasem przy 
wysokiej temperaturze naodwrót rtęć rozkła
da chlorek srebra uwalniając srebro. Beaume 
(1773) pierwszy zaproponował, aby w tab li
cach powinowactwa umieszczano oddzielnie 
dwa rzędy,—jeden jako rezultat reakcyi na 
mokrej drodze (w roztworach) przy zwykłej 
tem peraturze, — drugi jako rezultat reakcyi 
na suchej drodze przy tem peraturze topienia 
się ciał. Po raz pierwszy tablice takie były 
ułożone przez Bergm ana (1775), który utrzy
mywał, że każde dwa ciała posiadają skłon
ność do wzajemnego łączenia się, jednak ró
żne ciała do jednego danego nie równie silną. 
Te stopnie powinowactwa, podług niego, mo
żna wyrazić liczbami, czego jednak on sam 
nie dokonał. U  niego też po raz pierwszy 
znajdujemy pojęcie powinowactwa wyboru 
(attractio  electiva), które Bergm an w ten spo
sób tłumaczy, że przypuszcza istnienie jakiejś 
predylekcyi pewnego ciała, do jednego większej 
niż do drugiego. Głównie badał on działanie 
kwasów na zasady i odwrotnie, aż do wzajem
nego nasycenia ') (neutralizacyi) tych związ
ków, a z doświadczeń swoich doszedł do na
stępującego wniosku, nazwanego przez niego 
samego paradoksem chemicznym. Każda za
sada tem więcej potrzebuje kwasu do zupeł
nego nasycenia, im większą jes t s iła  powino
wactwa między temi dwoma ciałami i naod
wrót, kwas tem więcej zużywa danej zasady, 
im większą jes t siła ich powinowactwa. Zby- 
tecznem chyba będzie wskazywać rażący błąd, 
zawarty w tem zdaniu. Analizy wykonane 
przez Bergmana, były tak  niedokładne, że

*) Nasyceniem (nsutralizacyją) nazywamy ten stan, 
w którym działające na siebie zasada i kwas straciły 
już własności, charakteryzujące je, a przez współdziała
nie utworzyły nowy związek z nowemi własnościami—  

| sól.
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prawie żadna nie zgadza się z rezultatami a- 
naliz jego następców, którzy błędy jego sta
rali się w następnie wydawanych tablicach 
poprawiać. Z  punktu widzenia teoretycznego 
Bergman uważa siłę powinowactwa w zasadzie 
za analogiczną z siłą ogólnego ciążenia, je 
dnak w skutkach swoich o tyle różną, o ile to 
wypływa z wielkości i wzajemnego położenia 
atomów.

Zanim przejdziemy do dalszych badań i do
świadczeń robionych na tem polu, musimy 
zwrócić uwagę na tak  zwane podwójne powi
nowactwo wyboru (attractio electiva duplex), 
które to pojęcie wraz z przykładami po raz 
pierwszy spotykamy u Bergmana. Pod tym 
terminem pojmujemy tę siłę, która sprzyja 
tworzeniu się dwu nowych związków przez 
współdziałanie chemiczne dwu danych ciał. 
Jeśli np. na siarczan potasu działać będziemy 
chlorkiem barytu (obadwa ciała w rostworach 
wzięte), otrzymamy siarczan barytu, który, 
jako ciało nierozpuszczalne, utworzy osad i 
chlorek potasu, który pozostanie w roztworze. 
Podobne reakcyje, prawie na każdym kroku 
w praktyce chemicznej spotykane, były już 
bardzo dawno znane. Z  punktu widzenia teo
retycznego pierwszy na nie zwrócił uwagę 
Bergman, nieumiejąc ich jednak dostatecznie 
objaśnić, w dziełach swoich przytacza tylko 
kilkadziesiąt podobnych przykładów, objaś
niając działanie w każdym przykładzie od
dzielnie. Współcześnie z nim żyjący Guyton 
de Morveau i te zjawiska stara ł się podcią- | 
gnąć pod pewne prawa ogólne i objaśnił je 
liczbami. Reakcyje podobne zachodzą, po
dług niego, tylko w tym razie, jeśli suma po
winowactwa części składowych w utworzonych 
związkach jest większą, niż suma powino
wactw części składowych w pierwotnie wzię
tych ciałach. Pojm ując powinowactwo jako 
rodzaj przyciągania cząsteczek ciał i zgadza
jąc  się na to, że siłę tego przyciągania można 
bezpośrednio mierzyć, musimy przyznać, że 
powyższy warunek rzeczywiście powinien mieć 
miejsce w podobnych reakcyjach. Wogóle 
na przyczynę istnienia siły powinowactwa 
Guyton de Morveau zapatrywał się w ten spo
sób, że utożsamiając ją  z ogólną siłą przycią
gania, przypuszcza istnienie różnej siły powi
nowactwa w różnych ciałach z powodu ró
żnych form atomów a  przez to i różnych po
łożeń ich środków ciężkości. Im środki cięż

kości dwu atomów bliżej są siebie położone, 
tem powinowactwo ich jest silniejsze. Teoryją 
ta  za twórcę swego miała słynnego naturali- 
stę Buffona. N a wymienienie zasługują tu 
jeszcze teoryje Kirwana i Wenzla. Pierw 
szy zgadzał się z zapatrywaniem Bergmana. 
Jednak  przyznawał tylko, że zasady tem sil
niej są spowinowacone z kwasami, im więk
szej ilości pierwszych potrzeba dla neutraliza- 
cyi kwasów, gdy tymczasem odwrotną propor- 
cyjonalność widział on w powinowactwie kwa
sów do zasad. Jestto  zdanie apriorystyczne 
i dziwić się trzeba, że Kirwan nie zmienił go 
wobec w wielu razach wprost przeciwnych re
zultatów własnych analiz, które zresztą dość 
jeszcze niedokładnie wówczas były wykony
wane. Teraz zaczęto się przekonywać, że 
mierzenie powinowactw zapomocą ilości ciał 
potrzebnych do wzajemnej neutralizacyi jest 
w wielu bardzo razach niedokładne i Wenzel 
s ta ra  się dowieść zależności pomiędzy powino
wactwem a czasem potrzebnym do rozpuszcze
nia danego ciała w danym rozpuszczalniku. 
Powinowactwa różnych ciał do jednego i tego 
samego rozpuszczalnika (przy równych ilo
ściach ciał rozpuszczonych) mają się, według 
niego, odwrotnie proporcyjonalnie do czasów, 
potrzebnych do całkowitego rozpuszczenia. 
Łatwo zauważyć niedokładność tego zdania, 
jak  również niemożność zastosowania go przy 
bardzo wielu reakcyjach. To tez przez współ
cześnie jeszcze żyjących chemików teoryją 
W enzla odrzucona została jako błędna.

{<1. c. «.)

Kilka nowych poglądów w dzie

dzinie fizyjologii i systematyki 

roślin,
podał

S t. D a w i d .

W  trzech pracach swoich (l-o  Sur les cau- 
ses et sur les limites des variations de struc- 
ture des vegetaux;--2-o LTespece vegetale 
consideree au point de vue de ł'anatomię
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comparee;—3-o Contributions & l'histologie 
systematique de la feuille des Caryophyllinees, 
precedees de rem arques complementaires sur 
1’importance des caracteres anatomiques en 
botanique descriptive), francuski botanik p. J .  
Vesque mówi o całym szeregu anatomicznych 
i fizyjologicznych badań, którym się poświęcił 
w celu rozwiązania p y tań : wskutek jakich 
środków rośliny przystosowują się do warun
ków zewnętrznych i jak  daleko może zajść to 
przystosowywanie się? Jeżeli pi'ace Vesquea 
poddamy ścisłej krytyce, to spotkamy w nich 
niejednokrotnie brak gruntowności i ścisłości 
w badaniach; z drugiej jednakże strony prace 
te, jako dążące do wprowadzenia bardziej ogól
nych poglądów do dziedziny fizyjologii i syste
matyki roślinnej, zasługują w każdym razie na 
uwagę botaników.

W  pierwszej z wymienionych prac autor 
stara  się odszukać przyczyny mechaniczne, 
wyjaśniające następujące zjawiska w fizyjolo
gii roślinnej:

a) Tworzenie się komórek slupkowatych 
w liściu;

b) powstawanie falistości na bocznych 
ściankach komórek naskórka;

c) tworzenie się miąszu gąbczastego liści;
d) powstawanie włosków;
e) powstawanie szparek;
f) zjawisko wypłonienia (etyjolizacyi);
g) mięsistość liści.
Wnioski, a raczej przypuszczenia, do jakich 

dochodzi Vesque, są następujące:
Komórki słupkowate rozwijają się pod 

wpływem transpiracyi; są one wielce pożyte
czne przy rozkładzie dwutlenku węgla (C 0 2).

Transpiracyja również stanowi pierwszą 
przyczynę powstawania falistości na bocznych 
ściankach komórek naskórka.

W łoski zwiększają się ilościowo i s ta ją  się 
dłuższe przy suchem powietrzu i jasnem o- 
świetleniu; nie udaje się jednakowoż wywołać 
rozwoju włosków na zupełnie gładkich rośli
nach, u tych ostatnich te same warunki ze 
wnętrzne wpływają tylko na zgrubienie kuti 
kuli. Powstawanie szparek zależy przede- 
wszystkiem od pewnego dziedzicznego przy
zwyczajenia; przyzwyczajenie to jednakże mo
że być zmienione przez transpiracyją: liczba 
szparek zależy od transpiracyi. Stopień wy
kształcenia międzykomórkowych przestrzeni 
je s t funkcyją siły transpiracyi, przestrzenie

międzykomórkowe są tem większe, im słabsza 
transpiracyja—przez to zostaje osiągnięta pe
wna samoregulacyja transpiracyi. Wypłonie- 
nie (etyjolizacyja) jest wynikiem nadmiernego 
zmniejszenia się transpiracyi. Mięsistość ro 
ślin zależy naprzód od podwyższonej tem 
peratury gruntu, dalej od tego, że grunt bywa 
przesiąknięty naprzemian to skoncentrowa
nym, to rozcieńczonym rostworem części po
żywnych. Mięsistość czyni rośliny zdolnemi 
do skutecznego przeciwdziałania peryjodycz- 

 ̂ nej suchości gruntu. Jako główny wynik 
wypowiada autor następujące zdanie : między 
fizyjologicznym pożytkiem z organu zmienio
nego przez wpływy zewnętrzne i przyczyną 
mechaniczną tej zmiany niema żadnej koniecz
nej zależności.

W  drugiej, obszernej pracy, która zawiera 
dość ciekawych spostrzeżeń, autor stara  się 
wykazać, że przy systematycznym podziale 
roślin przeceniamy wartość niektórych cech 
anatomicznych. A utor przedewszystkiem sta
wia sobie pytanie, czy to, co przyjmują za 
charakter gatunku nie je s t w rzeczywistości 
tylko cechą wywołaną przez przystosowanie 
się do świata zewnętrznego, czy zatem gatunki 
często nie przedstawiają tylko form przysto
sowanych jednej i tejże samej formy pierwot
nej. Cechy, które na roślinie, że tak powie
my, zostały wyciśnięte przez warunki zewnę
trzne, Vesque nazywa epharmonicznemi i ści
śle odróżnia od cech niezawisłych od otocze
nia zewnętrznego, jako to przebieg wiązek 
łyko-drzewnych. liczba wiązek wchodzących 
w liść, układ liści na łodydze i t. p. Form a 
pierwotna obejmuje wszystkie rośliny, które 
różnią się jedna od drugiej tylko cechami 
epharmonicznemi. Dla czego jednakże dwie 
formy roślinne, różniące się tylko cechami 
epharmonicznemi nie są identyczne, jeżeli je  
hodujemy jednę przy drugiej przy jednako
wych warunkach? A  dalej czem się to dzieje, 
że wogóle powstają różnice epharmoniczne, 
jeżeli wpływ epharmonizmu jes t tak  słaby? 
Podobne zarzuty stawia sobie i sam autor 
i stara  się odeprzeć je  na swój sposób, lecz 
dowody jego są powierzchowne i nie wytrzy
m ują krytyki.

W dalszym ciągu tejże pracy, wyjaśniwszy 
jeszcze bliżej różnicę między cechami niepod- 
dającemi się przystosowywaniu a cechami 
epharmonicznemi, autor krytycznie rozbiera
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rodzaj Capparis, odrzuca dotychczasowy jego 
podział, ponieważ często różnice między od
mianami byłyby ważniejsze niż między gatun
kami i proponuje klasyfikacyją, opartą przez 
niego na czysto anatomicznych stosunkach. 
Określenie gatunku, według Yesąuea, powin
no być takie: gatunek jest to zbiór roślin po
chodzących od jednej formy pierwotnej, które 
posiadają jedne i też same organy epharmo- 
niczne i różnią się między sobą tylko więk
szym lub mniejszym rozwojem każdego z tych 
organów. Podział zaś gatunku zależy albo 
od stopnia rozwoju organów epharmonicz- 
nych, albo też opiera się na filetycznych 
małoważnych cechach (Dp. kolorze korony 
i t. p.).

W dalszym ciągu autor stara  się dać odpo
wiedzi na takie py tan ia: „jakiemi środkami 
roślina przystosowuje się do oświetlenia? J a 
kim sposobem zabezpiecza się przeciwko zbyt 
silnej transpiracyi? J a k  zatrzymuje ona wo
dę w swojern ciele i jakie elementy mechani
czne podtrzymują przy więdnięciu tkanki 
miąszu liścia (parenchymatyczne) ? “. W  17 
paragrafach zaznajamia nas autor ze swojemi 
poglądami na te kwestyje, atoli podobne ze
stawienie należy uważać za przedwczesne, 
póki nie zostanie wykonana stosunkowo więk
sza ilość specyjalnych badań.

Główne cechy gatunkowe oparte na anato
mii liścia są następujące:

1) Obecność lub nieobecność kryształów 
wogóle lub w naskórku.

2) N atura (nie ilość) utworów kutikular- 
nych.

3) Jedno- lub wielo-warstwowy naskórek.
4) Obecność lub nieobecność hipodermy.
5) Dwustronna (bifacial) lub współśrodko- 

wa (central) budowa śródliścia (mezofilu).
6) Obecność lub nieobecność elementów 

sklerenchymatycznych, towarzyszących wiąz
kom łykodrzewnym.

7) Obecność lub nieobecność komórek skle
rotycznych.

Zastosowując do praktyki swoje poglądy 
autor w końcu drugiej pracy kreśli monogra- 
fiją pewnego działu Cappareae (a mianowicie 
drzewiastych Capparideae).

W  trzeciej pracy Yesąue przedstawia opar
tą  na histologicznej budowie liścia systematy
kę Caryophyllinae, poprzedzając ją  obszer
niejszą przedmową o naturalnych i sztucznych j

I

systematach, o zastosowaniu anatomii do od
różniania grup rozmaitej wartości, o cechach 
rodzin i rodzajów, o stosunkowej starości ga
tunków i nakoniec o wartości dla systematyki 
rozmaitych cech anatomicznych (włoski, szpar
ki i t. p.).

Wogóle atoli wnioski, jakie Yesąue wypro
wadza ze swoich doświadczeń, muszą być 
przyjmowane z wielką oględnością, a same 
doświadczenia wymagają krytycznego zapa
trywania się na nie.

SPRAWOZDANIE.

Ernest Haeckel- — Królestwo pierwotniaków, 
popularny przegląd najniższych iyjącycli istot, 
z dodatkiem naukowym, zawierającym system 
pierwotniaków. Przełożył z niemieckiego za upo
ważnieniem autora Julijan Steinhaus. Z  licz- 

nemi drzeworytami. Warszawa. 1885.
Sir. 96.

Trudność przeprowadzenia linii granicznej 
pomiędzy zwierzętami a roślinami, nasunęła 
Haecklowi niezbyt szczęśliwą myśl utworzenia 
pośredniego królestwa protistów czyli pierwo
tniaków. Obejmuje ono 14 klas najniższych 
istot żyjących, począwszy od najprostszej mo- 
nery, tego „organizmu bez organów", którego 
ciało w stanie zupełnego rozwoju składa się 
z bryłki protoplazmy bez jąd ra  i błony, a koń
cząc na wymoczkach (infusoria), których or
ganizm przedstawia wprawdzie jednę tylko 
komórkę, ale stosunkowo wysoko zróżniczko
waną pod względem morfologicznym i fizyjo- 
logicznym; oprócz bowiem błony komórkowej, 
jąd ra i jąderka posiadają wymoczki otwór do 
przyjmowania pokarmu (gęba) i otwór odcho- 
dowy, włókna mięśniowe, organy wydzielania 
i t. p. Jednem  słowem do królestwa pierwo
tniaków włącza Haeckel grupę Protozoa 
i grzyby, jako stojące na najniższym stopniu 
rozwoju wśród istot ustrojowych. W skutek 
przystosowania do odmiennych warunków ży
cia, pierwotniaki dały początek dwum różnią
cym się od siebie fizyjologicznie i morfologicz
nie grupom istot organicznych — zwierzętom 
i roślinom. Od|prawdziwych zwierząt różnią 
się pierwotniaki według Haeckla tem, że nie 
wznoszą się do stadyjum gastruli t. j. zarod

I
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ka o dwu listkach zarodkowych, od prawdzi
wych zaś roślin tem, źe ostatnie posiadają 
chlorofil i rozm nażają się zawsze (?) drogą 
płciową, czego nie widzimy u pierwotniaków 
(?) (str. 58).

Jak  wszystko, co wychodzi z pod pióra 
słynnego profesora z Jeny, tak  i niniejsze 
dziełko odznacza się przedewszystkiem jasnym  
i przystępnym wykładem, umiejętnym dobo- ! 
rem przykładów i pięknemi rysunkami. Czy 
jednak myśl utworzenia państw a pierwotnia
ków posiada jakąś wartość naukową, czy 
przyjmując podział istot żyjących na powyż
sze trzy grupy, usuniemy tem trudności, na
potykane przy określeniu ścisłej pomiędzy 
zwierzętami a roślinami granicy—o tem nale
ży powątpiewać. Jak o  cechę charakterysty
czną zwierząt przyjmuje Haeckel istnienie 
u nich gastruli, ta  jednak gastru la prawdzi
wych zwierząt jes t tylko rezultatem  dzielenia 
pojedyńczej komórki — jajka, według zatem 
Haeckla musielibyśmy wszystkie zwierzęta na 
pierwszem stadyjum rozwoju zaliczać do kró
lestwa pierwotniaków. Jeszcze bardziej chwiej
ną i naciąganą jes t granica między pierw ot
niakami a roślinami. H aeckel opiera ją  na 
fałszywem założeniu, że pierwsze rozmnażają 
się bezpłciowo, podczas gdy rośliny zawsze 
drogą płciową. Możemy wskazać całe grupy 
„prawdziwych** roślin, u których bądź zupeł
nie nie znamy procesu rozm nażania płciowe
go, jak  np. wodorosty z grupy Chroococcaceae, 
Oscillariaceae, Rivularieae i t. d., bądź też 
takie, u których obok rozmnażania płciowego 
istnieje też stale rozmnażanie bezpłciowe za
pomocą spor, jak  mchy, wątrobowce, paprocie 
i inne skrytokwiatowe. Z  drugiej zaś strony 
grzyby, które autor do pierwotniaków zalicza, 
nie wszystkie rozmnażają się drogą bezpłcio
wą. Pomijając już M ucorini i inne, u któ
rych rozmnażanie płciowe polega na kopula- 
cyi (zlaniu się) dwu komórek t. zw. gamet, 
dla utworzenia zygospory, zwrócimy tu  tylko 
uwagę na to, że w grupie Perenosporeae 
i Ancyłistae istnieją dobrze rozwinięte orga
ny płciowe (oogonium i antheridium ), a przed
stawiciele rodzaju M onoblepharis posiadają 
nawet ciałka nasienne. B rak  chlorofilu u grzy
bów, jest tylko skutkiem ich życia pasorzytne* 
go i w żaden sposób nie może służyć za cechę 
odróżniającą je  od innych roślin, ponieważ 
i wśród tych ostatnich ma miejsce znikanie

j chlorofilu skoro się do pasorzytnego przystoso- 
! wują życia (Cuscuta, M onotropa i inne). Zre- 
! sztą pomiędzy pierwotniakami nie brak oso

bników bogato w chlorofil uposażonych, że 
wspomnimy tu  tylko: Yolvocineae, Stentora, 
niektóre W irczyki i t. p. Również budowa 
jednokomórkowa nie może być wyłączną cechą 
protistów, skoro wśród wodorostów napotyka
my mnóstwo gatunków, z jednej tylko komór
ki złożonych (Chroococcaceae, Desmidiaceae, 
Confervoideae i t. d.), a jednak wodorosty za
licza H aeckel do prawdziwych roślin.

Utworzenie osobnego królestwa pierwotnia
ków miałoby racyją bytu tylko w takim  razie, 
gdyby przezto mogła być ustanowioną ścisła 
granica pomiędzy zwierzętami a roślinami. 
B adania jednak dowiodły, że taka granica 
w naturze wcale nie istnieje, że co najwyżej 
znajduje się ona tylko w fantazyi niektórych 
przyrodników. Nieuznając takiej granicy, 
H aeckel ustanawia królestwo pierwotniaków 
i w ten sposób zamiast jednej sztucznćj g ra
nicy, tworzy dwie,— ale gdzie się kończy kró
lestwo protistów i gdzie się zaczyna państwo 
zwierząt i roślin, na to pytanie nie znajduje
my uzasadnionej odpowiedzi, nawet po prze
czytaniu jego broszury. Owszem, utworzenie 
królestwa pierwotniaków podwaja tylko tru 
dności oznaczenia ścisłej granicy pomiędzy 
zwierzętami i roślinami.

W ystępując przeciwko myśli przewodniej 
powyższego dziełka i uznając cel, w jakim  ono 
podjęte zostało za chybiony, nie chcemy by
najmniej wnioskować tem o bezpożyteczności 
tej pracy. Ja k o  przegląd najniższych istot 
żyjących bez względu na to, czy je  do roślin, 
zwierząt, lub jak  chce Haeckel do pierw otnia
ków zaliczać będziemy, posiada niniejsza p ra
ca niezaprzeczoną wartość. Zapoznaje ona 
czytelnika ze światem z powodu swej m ikro
skopowej wielkości zupełnie mu obcym, a je 
dnak bardzo rozpowszechnionym i bogatym 
w najrozmaitsze i zajmujące formy, z którem i 
się bezustannie spotykamy, a nawet połykamy 
w niezmiernej ilości wraz z wodą, k tó rą pije* 
my i różnemi pokarmami. To też przyswo
jenie tego dziełka literaturze naszej, tak  ubo
giej w pożyteczne a popularne prace, należy 
przyjąć z uznaniem.

Do najciekawszych ustępów książki należy 
spór H aeckla o Bathybiusa i monery. Pod 
zwaną Bathibius Haeckelii opisał Huxłey w r.
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1868 bezkształtne masy protoplazmy, znajdo
wane przezeń w szlamie głębi morskich. P rze
konano się jednak później, że woda morska 
przez dolanie alkoholu tworzy osad gipsu 
zupełnie podobny do Bathybiusa, jak  to do
świadczalnie przedstawił prof. Moebius w r. 
1876 na zjeździe przyrodników niemieckich 
w Hamburgu, wskutek czego istnienie Bathy
biusa podano w wątpliwość i Huxley zrzekł 
się swoich praw do niego. Pomimoto jednak 
Haeckel, jako ojciec chrzestny Bathybiusa, 
poczuwa się do obowiązku bronienia zawcze- 
śnie —według niego —  pogrzebanego dziecka, 
powołując się na fakt, że Thomson, Carpen- 
ter i Bessels badając żywego Bathybiusa, spo
strzegli w nim ruchy, podobne do ruchów Rhi- 
zopoda, a przecież osad gipsu zdolnością ru 
chu nie jest obdarzony. K tóż jednak zarę
czyć może, że wspomnieni badacze mieli do 
czynienia z żywym Bathybiusem , a nie z pro- 
toplazmą raczej innych niższych organizmów, 
tembardziej, że muł przez nich badany, zawie
ra ł mnóstwo muszelek korzenionóżek. N ada
remnie więc sili się Haeckel wskrzesić Bathy
biusa, którego obalenie uważa za zamach 
przeciw monerom i.... teoryi rozwoju. Istn ie
nie moner zostało udowodnionem przez Cien- 
kowskiego, Grimma i samego Haeckla, baje
czny zaś Bathybius je s t płodem błędnych spo
strzeżeń i przypuszczenie jego istnienia opie
ra  się na złudzeniach. Teoryją zaś rozwoju 
wygłaszał Darwin nietylko przed „odkryciem*1 
Bathybiusa, lecz wówczas, kiedy istnienia mo
ner nikt nawet nie przypuszczał. Łączenie 
zatem losu teoryi z Bathybiusem i monerami 
nietylko jes t naciąganem, lecz nawet wydaje 
się nam śmiesznem.

W dodatku podaje autor system pierwot
niaków. Dowiadujemy się zeń poraź pierw
szy, że „nigdzie nie można znaleść w grzy
bach jądra*1 (str. 87), tymczasem dowiedzio
nym jes t faktem, że komórki grzybów nietyl
ko jedno, ale częstokroć kilka zawierają ją 
der. Nie pojmujemy również, na jakiej zasa
dzie twierdzi autor, że grzyby nie wytwarzają 
celulozy (str. 48). W edług Haeckla rośliny 
wdychają dwutlenek węgla, a wydychają tlen, 
zwierzęta zaś przeciwnie i tylko rośliny paso- 
rzytne oddychają na sposób zwierząt (str. 12). 
Otóż od czasu ukazania się znakomitej „Ex- 
perimentałphysiołogie der Pflanzen“ Sachsa 
(1865), nikt już obecnie nie wątpi, że wszy

stkie bez wyjątku rośliny oddychają w taki 
sam zupełnie sposób, jak  zwierzęta, a przyj
mowanie dwutlenku węgla należy uważać za 
proces odżywiania nie zaś oddychania roślin, 
dwutlenek bowiem węgla służy roślinom za 
pokarm.

W tłumaczeniu polskiem tu  i owdzie napo
tykamy rażące błędy, których w popularnej 
szczególnie pracy należałoby się starannie wy
strzegać. Liść Mimozy nie jes t wcale ,,okryty 
pierzem** (str. 9), ale jes t on pierzasty, to jest 
z obu stron głównego ogonka siedzą małe list- 

| ki (w oryginale na str. 11 czytamy: gefieder- 
tes Mimosenblatt), a jądro Stentora posiada 
kształt różańca, nie zaś „wieńca róż“ (str. 24 
i 26), jak  p. S. tłumaczy dwuznaczne słowo 
niemieckie „rosenkranzfórmig** (str. 27 i 29 
oryg.). Terminologija szwankuje na każdym 

| kroku, a już takie nazwy gatunkowe, jak: „wie
lokomórkowy duży słonecznikowy** (Actino- 
sphaerium); „jednokomórkowy mały słoneczni- 
kowy‘* (Actinophris) (str. 44), należą do pra
wdziwych dziwolągów językowych. Roślinę 
owadożerną Dionaea nazywa tłumacz „łapką 

: na muchy** (str. 10), zamiast powszechnie 
przyjętej nazwy „muchołówka.** Oprócz tego 

i znajdujemy mnóstwo wyrazów obcych i błę
dów gramatycznych, jak  np : zasadzany zam. 
oparty (str. 1 i inne), rychłe zam. luźne (str. 
15), przymykają do królestwa zwierząt zamiast 
zbliżają się (str. 22), farbnik zam. barwnik 
(str. 12), zwierzęta przedstawiają znaczne od
stępstwa zam. zboczenia (str. 13) i t. d. N a 
str. 11 pisze tłumacz: „niektóre/c/; wiciowcdw 
i śluzowego opisywano** i t. d. zam. wiciowce 
i śluzówce, (takich błędów naliczyliśmy mnó
stwo); od „rzęsa** formuje tłumacz 2 przyp. 
1. mn. rzęsów zamiast rzęs. Składnia szyku 
jes t tu  bardzo słabo uwzględnioną, skoro na 
każdym kroku napotykamy takie zwroty, jak  
„o fizyjologiczno-chemicznych funkcyjach“ 
(str. 13), „mikroskopowe krzemionkowe pan
cerze i wapienne muszelki1* (str. 3), „czasopi
smo dla naukowej zoologii, dla mikroskopo
wej anatomii**, zamiast czasopismo poświęcone 
i t. d.“ Takie zwroty są obce duchowi naszego 
języka, jednakże napotykamy je  na każdej 
stronicy po kilka nawet razy.

Nieliczne przypiski tłumacza są pożyteczne, 
uważamy tylko za obowiązek swój sprostować 
błędną informacyją na str. 45 podaną, że mo- 
nografija Rostafińskiego o śluzowcach jes t je-
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dyną. dotychczas, od roku bowiem 1864 posia
damy znakomitą rzecz o śluzowcach de Ba- 
ryego pod t. Die Mycetozoen.

G. Grosglik.

KRONIKA NAUKOWA.

( Chemija).

— P i ę c i o t l e n e k  f o s f o r u ,  według 
nowych badań pp. Hautefeuille i Perrey, is t
nieje aż w trzech odmiennych modyfikacyjach, 
a mianowicie: w krystalicznej, bezkształtnej 
proszkowatej i szklistej. Z tych dwie osta
tnie są polimeryczne względem pierwszej. 
K iedy fosfor płonie w rurce szklanej w s tru 
mieniu suchego powietrza, to na chłodnych 
miejscach rurki otrzymujemy krystaliczny n a
lot pierwszej odmiany, na ogrzanych osiada 
proszek, a na rozpalonych do czerwoności— 
odmiana szklista. Handlowy pięciotlenek fo
sforu jes t mięszaniną odmiany krystalicznej 
z proszkowatą. Odmiana krystaliczna je s t 
lotna i daje parę o ciśnieniu 760 mm. już przy 
250°, ale ogrzana cokolwiek powyżej, para  ta  
przechodzi z nadzwyczajną łatwością w poli- 
meryczną odmianę proszkowatą. Z  obudwu 
tych odmian powstaje szklista przez ogrzewa
nie do czerwoności. W oda rospuszcza kry
staliczną odmianę bardzo łatwo, gdy dwie 
drugie są o wiele trudniej rospuszczalne.

(Ber. d. d. ch. Ges., X V II ,  Ref., 404).
Zn.

— S t o s u n e k  p o m i ę d z y  t e m p e 
r a t u r ą  i c i ś n i e n i e m  p ł y n n e g o  
t l e n k u  w ę g l a .  P an  W . Olszewski za
wiadamia Paryską A kadem iją Umiejętności 
w liście datowanym z K rakow a dnia 14 P a 
ździernika r. b., o następujących wynikach 
swych badań:

„Otrzymywałem tlenek węgla, ogrzewając 
mięszaninę kwasu szczawiowego i siarczanego. 
Wiadomo, źe gaz, przygotowany w ten spo
sób, zawiera równe objętości tlenku i dwu
tlenku węgla: otrzymałem z niego zupełnie 
czysty tlenek, przepuszczając go przez szereg i 
flaszek, napełnionych rostworem wodanu so
du. Umieściłem małe kawałki stopionego 
wodanu potasu w żelaznej butelce przyrządu 
N atterera, w której tlenek węgla poddałem

! następnie ciśnieniu sięgającemu 70 atmosfer.
Przed każdem doświadczeniem zachowywa- 

| łem tę ostrożność, że spra wdzałem, czy tle
nek węgla, podlegający ciśnieniu, był zupeł
nie czystym—zapomocą rostworu wodanu ba- 
ry ty —i skraplałem tylko tlenek węgla zupeł
nie wolny od dwutlenku. Tej samej metody 
używałem zresztą w poprzednich moich do
świadczeniach dla oczyszczenia gazu od dwu
tlenku węgla i od wody.

„Przyrząd, którym posługiwałem się przy 
tych doświadczeniach, był ten sam, którego 
używałem przy tlenie, powietrzu atmosfery- 
cznem i azocie. W strzymuję się od dokła
dnego jego opisu aż do chwili, gdy ukończę 
moje doświadczenia nad skropleniem tlenu, 
któremi jestem  zajęty obecnie.

„Oto są rezultaty doświadczeń względem
tlenku węgla;

ciśnienie temperatura
atm. 0
35,5 . . . — 139,5 (punkt krytyczny)
25,7 . . . — 145,3
23,4 . . . — 147,7
21,5 . . . — 148,8
20,4 . . . — 150,0
18,1 . . . — 152,0
16,1 . . . — 154,4
14,8 . . . — 155,7
6,3 . .  . — 168,2
4,6 . .  . — 172,6
1,0 . .  . — 190,0

w próżni . . . — 21 l,0(punkt zamarzania)
,,Płynny tlenek węgla jest przezroczystym

i bezbarwnym w granicach tem peratur — 139°,5 
i —190°.

„W  próżni, przy tem peraturze — 211°, za
mienia się on na śnieg, lub na masę zbitą 
i nieprzezroczystą, stosownie do większej lub 
mniejszej szybkości, z jaką następuje dopro
wadzenie do próżni. Tlenek węgla płynny 
zamienia się na lód zupełnie przejrzysty, gdy 
rozrzedzanie postępuje tak stopniowo, iż przy 
tem zachodzi tylko powolne parowanie po
wierzchni bez wyraźnego wrzenia. Przy zwię
kszeniu ciśnienia do jednej atmosfery, masa 
topi się odwrotnie na płyn bezbarwny.

„Z  moich doświadczeń wynika, źe znaczne 
podobieństwo tlenku węgla do azotu w stanie 
gazowym, ustaje przy bardzo niskich tempe
raturach: mianowicie tem peratura krytyczna 
i tem peratura wrzenia, przy ciśnieniu 1 atm o
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sfery, są, wyższe o kilka stopni dla tlenku wę
gla, niż dla azotu. Różne są także i tempe
ratury zamarzania tych dwu gazów. R ze
czywiście, przy wyłącznem stosowaniu próżni, 
nie udało mi się przeprowadzić azotu do sta
nu stałego, gdy tlenek węgla zamarza w tych 
samych warunkach, okazując tem peraturę 
wyższą od tem peratury azotu parującego 
w próżni. Te różnice należy przypisać zape
wne obecności stałego pierwiastku w tlenku 
węgla.“

(C. R ., t. X C IX , s. 706). (tłum. A. H.).

— W ł a s n o ś c i  p ł y n n e g o  m e t a 
n u  i j e g o  z a s t o s o w a n i e  j a k o  
ś r o d k a  o z i ę b i a j ą c e g o .  P . Z. W ró
blewski przytacza następujące dane dla skro 
plonego metanu: gaz ten był otrzymany z o- 
ctanu ołowiu i wapna i zawierał w sobie jako 
zanieczyszczenie około 8%  wodoru; wrzał 
przy — 73,5° (pod ciśn. 56,8 atm .—punkt kry
tyczny), przy — 75,9° (ciśn. 52,5 atm.), przy 
— 98,2° (ciśn. 24,9 atm.), przy — 113,4° (ciśn. 
16,4 atm.), przy — 130,9° (ciśn. li,7 atm.), 
przy — 155° do — 160° (ciśn. ] atm.); płynny 
metan jes t bezbarwny i przezroczysty; nie za
marza przy — 160°.

(Ber. d. d. ch. Ges., X V II , Ref., 412).
__  Zn.

( Technologija).

— N o w y  m a t e r y j a ł  d o  w y r o b u  
p a p i e r u .  K ilkakrotnie już proponowano 
w tym celu mech, obficie szczególniej na P ó ł
nocy rosnący. Obecnie, jak  donosi „Deutsche 
Industrie Zeitung,'1 szwedzki konsul Gade 
przedstawił rządowi Stanów Zjednoczonych 
sprawozdanie, dotyczące zastosowania białego 
mchu do wyrobu papieru. W  olbrzymich ilo
ściach znajdujący się mech ten w Szwecyi 
i Norwegii, nie używa się w tym celu w świe
żym stanie, przeciwnie, na użytek powyższy 
służą często na stopę grube warstwy mchu, 
które w połowie zbutwiałe przez ciąg lat kil
ku, przedstawiają znakomity m ateryjał suro
wy do wyrobu papieru. W  Szwecyi krzątają 
się już około założenia fabryki papieru z tego 
m ateryjału, w sąsiedztwie której znajdują się 
pokłady mchu tak  olbrzymie, iż starczyć mo
gą na la t dziesiątki. Wzory z materyjału te 
go otrzymanego papieru i tektury znajdują 
się już w handlu: ta  ostatnia w arkuszach na

1 3/ i  cala grubych. Tektura je s t tak twarda,
! jak  drzewo, można ją  z łatwością zabarwiać 
I i politurować. Zapewne w wielu celach za

stąpi ona drzewo, posiadając wszystkie jego 
zalety; nie ulega spękaniu i spaczeniu, może 
np. służyć na drzwi lub ramy do okien, nada
wałaby się też na ozdoby. I  znowu mimowo- 
li wzmianka ta  przypomina nam nasze pokła
dy torfu mchowego w Otwocku i innych miej
scowościach kraju. Francuzi potrafili, jak  to 
mieliśmy sposobność się przekonać, zużytko
wać i w tym kierunku ten materyjał. Oglą
daliśmy otrzymane z niego: tekturę, rodzaj 
przędzy i t. p. wyroby. Czyżbyśmy w rzeczy 
samej mieli być tak obojętni, czy mało przed
siębiorczy lub tchórzliwi, żebyśmy czekali, aż 
cudzoziemcy zabiorą się do eksploatacyi 
i przeróbki tego surowego materyjału?

St. Pr.

K a le n d a r z y k  f i i M r a f i c z n i .

i 7-go Listopada 170 1 r ur. Jędrzej Celsius, Szwed, 
fizyk, którego imię zyskało ogólny popularność skutkiem 
przyjęcia jego stustopniowej podział ki termometru; umarł 
1 74 4 r.

3 0 -go Listopada 1817 r. ur. Adolf Wurtz, z pocho
dzenia Alzatczyk; jeden z najznakomitszych chemików 
współczesnych; zarazem znakomity patryjota i mąż sta
nu francuski; um, 13 Maja 1884 r.

3 0-go listopada 1 7 68 r. ur. Jędrzej Śniadecki 
w Żninie na Wielkopolsce; studyjował w Krakowie, Pa- 
wii, Edynburgu, nakoniec Wiedniu; zwiedził wszystkie 
ogniska wiedzy ówczesnej ; powrócił 1 7 96 i w  Listopa
dzie tego roku otworzył w Wilnie pierwszy na ziemi 
polskiej wykład chemii Łavoisierowskiej; w dalszym 
rozwoju przeszedł na pole fizyjolog'.i i tu zdobył sobie 
europejską sławę swoją ,,Teoryją jestestw organicznych** 
tłumaczoną na francuski i niemiecki: jego „Początki 
chemii” były 3 razy wydane; wiele rospraw umieszczał 
w Roczn. Warsz Tow. [’rz. N., Dzienniku Wileńskim 
i pismach zagranicznych; um. w Wilnie 11 Maja 1 838.

Treść: Mowa przy otwarciu zjazdu wygłoszona 
przez lorda Rayleigha, przełożył .1. J . Boguski. —  
Saturn, napisał Dr. Jan . Jędrzejewicz. —  O powino
wactwie chemicznem, skreślił Maksymilian Flaum. —  
Kilka nowych poglądów w dziedzinie fizyjologii i syste
matyki roślin, podał St. Dawid.— Sprawozdanie.— Kro
nika naukowa. —  Kalendarzyk bijograficzny. —  Ogło
szenia.

W y d a w c a  E. Dziewulski. R e d a k to r  Br. Znatowicz.
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Dla użytku lekarzy i studentów medycyny

w y d an e  z o s ta ły  i z n a jd u ją  się  w  h a n d lu  :

J .  C O H N H E IM A

Odczyty z patologii ogólnej.
Przekład z Ii-g o  przerobionego wyd. z 1882 r.

T rzy  tom y: tom I, str. 608, — Tom II . 
str. 262,—Tom I I I ,  str. 340. Spis alfabe
tyczny str. 20. Ogółem 76  i  pól a rk u szy  

druku. Cena rs. 5.

S. J A C C O U D

Wykład patologii szczegółowej.
Przekład z V II-go wyd. francuskiego z 1883 r. 
Dzieło ozdobione drzeworytami i tablicami 

chromolitograficznemi.

T rzy  tom y: tom I , str. 928, — Tom II, 
str. 984,—Tom I I I ,  str. 961. Ogółem 185  

a rk u szy  druku. Cena rs. 13.

Skład główny w Księgarni

G E B E T H N E R A  i  W O L F F A .  
15—4

B I B L I J O T E K I  M A T E M A T Y C Z N O - F I Z Y C Z N Ś J

wydawanej pod redakcyją M. A . B araniec
kiego z zapomogi K asy pomocy naukowej im. 

Mianowskiego wyszły dotąd tomy :

W  seryi I : Początki arytmetyki, M.
Berkmana, cena kop. 65; Wiadomości począt
kowe Z fizyki S. K ram sztyka, dwie części, 30 
kop. i 45 kop.; Wiadomości początkowe z 
gieografii fizycznej i meteorologii A . W .
Witkowskiego, kop. 45.

W seryi I I I :  Arytmetyka M. A. B ara
nieckiego, rs. I kop. 70.

W  seryi IV : Rozwiązywanie równań li
czebnych J .  Sochockiego, rs. 2; Gieometryja 
analityczna w. Zajączkowskiego, rs. 3.

3 - 3

N A K Ł A D E M  K S IĘ G A R N I

TEODORA PAPROCKIEGO i SKI
w W A R S Z A W I E ,  

C h m i e l n a  Nr 8, 
wyszła z druku Część I  dzieła, 

Protf. S ilv . P . T H O M P S O N A
p. t.:

p rz e k ła d

J. J. B o g u s k i e g o.

P rzedpłata na całość składającą się z dwu 
części, objętości około 30 arkuszy druku wy
nosi Rs. 2 kop. 50, z przesyłką Rs. 3,—po 
wyjściu Cz. I I ,  cena podwyższoną zostanie.

Przedpłatę przyjmują wydawcy oraz wszys
tkie księgarnie krajowe i zagraniczne.

12—8

W  tych dniach opuścił prasę IY  tom

za rok 1884.
Tom IV „Pamiętnika Fizyjograficznego" 

zawiera 24 rozprawy napisane przez 22 
autorów, pomieszczone na 440  stronicach 
formatu wielkiej ósemki i objaśnione 16 ta
blicami litograficznemi oraz 21 drzeworytami 
w tekście. 0—5

Z  począ tk iem  przysz łeg o  1885  roku  cena p ren u m era cy jn a  W szechświata zo
s tan ie  podw yższon a , a  m ia n o w ic ie : w  W arszaw ie roczn ie rs. 8, pó łroczn ie  
rs. 4, k w a rta ln ie —2, a  n a  p ro w in c y i z  p rzesy łk ą  rocznie rs. 10, półrocznie—5. 

„W szechśw iat(< p r zy jm u je  ogłoszenia , których  treść m a jak iko lw iek  
zw iązek  z n a u k ą , na  n astępu jących  w a ru n k a ch : 

Za 1 w iersz  zw ykłego  d ru k u  w  szpalcie  albo jeg o  m iejsce  pob iera  się za  
p ie rw szy  ra z  kop. 7 i  p ó ł, za  sześć n astępnych  ra zy  kop. 6, za dalsze kop. 5.

4o3Bojeuo U,eH3ypoi<>. BapmaBa 9 HojiGpji 1884 r. Druk J. B ergera, E lek to ra ln a  Nr. 14.




