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ADAM PRAŻMOWSKI
napisał

Eug. Dziewulski.

Niewielki zastęp naszych pracowników na 
niwie przyrodoznawstwa został znowu zmniej
szony o jednego dzielnego bojownika, który 
siłą wyższego talentu, wobec najnieprzyjaź- 
niejszych okoliczności, dorobił się imienia i 
uznania w kołach uczonych zagranicą, a u 
nas zasłużył sobie na powszechną miłość. 
Zmarł 5 Lutego r. b. w Paryżu, zdała od nas, 
spędziwszy lat 2 0  poza krajem, z ciągłą myślą 
o nim, a telegram w paru słowach powiado
mił nas, że Adam Prażmowski nie żyje. W ia
domość ta doszła do nas po odbytym już po
grzebie, a tem samem przyrodnicy warszaw
scy nie mieli możności przesłania wieńca do 
złożenia na trumnie ś. p. Adama, lecz tę przy
krość chociaż w części osładza ustęp depeszy, 
powiadamiający, iż deputacyje od obserwato- 
ryjum astronomicznego w Paryżu i ministe- 
ryjów francuskich postępowały za trumną. 
Aby chociaż w głównych zarysach przedsta
wić czytelnikowi tego zacnego obywatela kra
ju, uczonego i niezrównanego spostrzegacza i 
pomysłowego konstruktora przyrządów nau
kowych, przeznaczonych do bardzo ścisłych 
badań, muszę w paru słowach przytoczyć da
ne bijograficzne.

Adam Prażmowski urodził się w Warsza
wie d. 15 Marca 1821 r. z Józefa i Teresy 
z Gaszyńskich. Początkowe nauki pobierał 
w domu ojca, sędziego apelacyjnego, pod 
światłym kierunkiem biskupa płockiego, Ada
ma Prażmowskiego, członka Towarzystwa 
przyjaciół nauk. W  r. 1837 wstąpił na kursa 
dodatkowe w Warszawie, które jako uczeń ce
lujący ukończył w 1839 r. i niezwłocznie zo
stał zamianowany drugim pomocnikiem ob- 
serwatoryjum astronomicznego w Warszawie. 
Od roku 1848 do 1863 zajmował miejsce star
szego adjunkta obserwatoryjum Prażmowski 
więc pochodził ze starej naszej rodziny, a była 
to postać typowa: natura obdarzyła go wzro
stem okazałym, twarzą o pięknych rysach, o- 
kiem myśliciela i marzyciela. Zawsze nie
kłamany dobry humor, złote serce, uczynność

bez granic, łatwość i uprzejmość w obejściu, 
nakoniec elegancyja właściwa człowiekowi 
wychowanemu od dzieciństwa wśród salonów, 
przy doskonałem władaniu językiem francus
kim, czyniły go niezrównanym towarzyszem 
i kolegą. Przy tem Prażmowski był niez
miernie systematyczny, umiał czas rozdzielić 
tak, że mu wystarczał i na pracę i na roz
rywkę. Od wczesnego rana był zajęty pracą 
do godziny 1 -ej po południu, w tym czasie 
wychodził na obiad, następnie do 4-ej prze
siadywał w dobrze znanej podówczas cukierni 
na rogu Ś-to Krzyskiej i Nowego Światu spę
dzając czas na czytaniu pism peryjodycznych 
i gawędce w kole przyrodników i lekarzy, któ
rzy tam zbierali się każdodziennie. Po 4-ej 
przechadzał się kilka razy przez Krakowskie 
Przedmieście i Nowy-Świat. Okazała jego 
postać z kapeluszem fantastycznie osadzonym 
na głowie każdemu wpadała w oko, z powodu 
tych to wycieczek był znany całej Warszawie. 
Około 5 powracał do obserwatoryjum i zaj
mował się pracą do późnej nocy. Jakie miał 
dane do pracy naukowej i czego dokonał nau
czy nas bliższe rozpatrzenie się w jego życiu.

Wykształcenie naukowe, które otrzymał 
Prażmowski więcej było odpowiedniem dla 
możnego pana, aniżeli dla pracownika, który 
musiał zarabiać na swoje utrzymanie, a naj
mniej przygotowywało do oryginalnych badań 
w szczególności w dziale astro-fizyki, który to 
dział z takiem zamiłowaniem uprawiał. Po 
trzeba było rzeczywiście wyższego talentu, aby 
samemu dalej umieć się wykształcić i mieć 
ten święty ogień, podtrzymujący ciągłe pra
gnienie wiedzy, które umysł z natury zdolny 
i odpowiednio wyrobiony naukowo popycha do 
przekroczenia poza granice dotychczasowej 
wiedzy, do krainy dotąd nieznanej, aby tam 
znalazł dla siebie odpowiednie pole działania. 
Zajęcia urzędowe Prażmowskiego, polegające 
na zbieraniu materyjału obserwacyjnego as
tronomicznego i meteorologicznego, nie odpo
wiadały naturze jego zdolności, przedewszys- 
tkiem myśli jego były skierowane do ulepsze
nia środków t. j. przyrządów, zapomocą któ
rych dokonywa się spostrzeżeń, a zatem lune
ty a przedewTszystkiem jej części składowej 
soczewki, lecz chcąc cokolwiek w tym kierun
ku zrobić, potrzeba było być samemu dosko
nałym technikiem, umieć szlifować soczewki 

s jak pierwszorzędny robotnik w tem rzemiośle,
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a nawet go prześcignąć. Faktem jest, że tę 
technikę pokonał Prażmowski i był mistrzem 
jednym z pierwszych w tej sprawie. Wszys
tkiego tego nauczył się sam, siedząc w W ar
szawie, przeto łatwo jest zrozumieć, jakiego 
to musiało wymagać nakładu pracy, aby dojść 
do tej doskonałości. Nie było w Warszawie 
wzorowych termometrów', ani instytucyi, któ- 
raby posiadała ich odpowiedni zbiór, zresztą 
wyrób termometrów wówczas pozostawiał 
jeszcze wiele do życzenia, Prażmowski potrze
bując mieć do swych robót dokładne termo
metry, zabiera się do tego nowego rzemiosła 
i po pewnym czasie dochodzi do takiej wpra
wy, że przy gotowy wa sam wyborowe termo 
metry; robi dla Komisyi spraw wewnętrznych 
wzorowe gęstościomierze i alkolomierze, któ
rych drugi egzemplarz, będący osobistą jego 
własnością, przeszedł z gabinetem fizycznym 
b. Szkoły głównej w posiadanie dzisiejszego 
uniwersytetu. Przyrząd ten jest prawdziwem 
arcydziełem doskonałości, takim przyrządem 
może się chlubić nawet najsławniejsza praco
wnia, a Instytut fizyczny w Berlinie będący 
pod zawiadywaniem Helmholtza, nie posiada 
gęstościomierzy takich, które mogłyby być 
porównywane z gęstościomierzami w mowie 
będącemi. Nakoniec, do badań natury czysto 
fizycznej, Prażmowski potrzebował odpowie
dnich przyrządów, a niemając tych do rozpo
rządzenia, przygotowywał je sobie własną rę
ką na małej tokarni, do której przyszedł z o- 
gromnym wysiłkiem, przy środkach jakiemi 
rozporządzał. Znaczna liczba przyrządów 
fizycznych, zrobionych ręką Prażmowskiego a 
ofiarowanych później przez niego gabinetowi 
fizycznemu b. Szkoły głównej była prawdziwą 
ozdobą tego zbioru, robota mechaniczna tych 
przyrządów odznacza się doskonałem wykoń
czeniem, konstrukcyja ich niekiedy nowa a zaw
sze praktyczna. A zatem Prażmowski byłjesz- 
cze bardzo zręcznym i dobrym mechanikiem.

W roku 1848 w Warszawie podczas panu
jącej cholery utrwala się mniemanie, niczem 
zresztą nieuzasadnione, że w czasie tego ro
dzaju epidemii, magnetyczne działanie ziemi 
ulega pewnym zmianom—wtedy najwyższa 
władza naukowa zwraca się do Obserwato
ryjum astronomicznego z żądaniem, aby tę 
sprawę naukowo rozstrzygnięto. Chcąc dać 
odpowiedź przyzwoitą należało zrobić pomia
ry magnetyczne, lecz magnetometru nie po

siadało ani Obserwatoryjum, ani nikt w W ar
szawie. Prażmowski szybko własnoręcznie 
buduje ten przyrząd i rezultaty swych ozna
czeń ogłasza 1848 r. w Biblijotece Warszaw
skiej. Dodać tu należy, że Prażmowski zbu
dował niezmiernie prosty a łatwy w użyciu 
przyrząd do obliczania wilgotności powietrza, 
który można nazwać linijką psyckrometryczną. 
Wiadomą jest rzeczą,, że z odczytań termo
metru suchego i mokrego oblicza się zapomo
cą odpowiedniego wzoru lub tablic ilość wil
goci w powietrzu i stan higrometryczny. Przy 
obliczeniach tych dosyć mozolnych, bardzo 
często wkradają się błędy,—Prażmowski wzór 
ten matematyczny umiał pojąć plastycznie i 
wyrazić go zapomocą 3 podziałek umieszczo
nych na drewnianej deseczce, z których środ
kowa jest ruchomą. Pomysł ten przynosi 
wynałascy chlubę—każda rzecz prawdziwie 
mądra, jest jednocześnie i prosta. Przyrząd 
ten w kraju naszym, jest nieznany, lecz mary
narka francuska od wielu lat nim się posłu
guje, a z tego powodu imię wynałascy jest 
popularne pomiędzy marynarzami francuski
mi i każdy z nich zna doskonale i bardzo ceni 
„echelle psychrometriąue de M. Prażmowski11.

Zajęcia urzędowe Prażmowskiego w obser
watoryjum były przerywane różnemi pracami 
zewnątrz tej instytucyi przez niego dokonane- 
mi. I  tak w czasie pomiarów gieodozyjnycli 
w Królestwie Polskiem (od r. 1845 do 1853) 
brał czynny udział, w roku 1847, w części a- 
stronomicznej, a w r. 1852/3 powierzono mu 
zarząd nad ekspedycyją południkową astrono
miczną, mającą na celu pomiary południka na 
Wołyniu, Podolu i w Besarabii przechodzące
go przez Petersburg, a ciągnącego się od 
morza Lodowatego do Dunaju. Sprawozdanie 
z tych pomiarów złożone na ręce astronoma 
Struve w r. 1853, było drukowane w wydaw- 

i nictwach Akademii nauk w Petersburgu. 
Praca ta dała poznać światu uczonemu Pra
żmowskiego jako pierwszorzędnego i pomy
słowego obserwatora. Po ogłoszeniu tej pra
cy drukiem, Prażmowski za przybyciem do 
Paryża w celach naukowych, doznał najlep
szego przyjęcia od uczonych francuskich, a 
sławny astronom Leverrier, nie wahał się za
proponować naszemu uczonemu, miejsca ad- 
junkta w obserwatoryjum paryskiem ‘). Wów-

‘)  Wiadomość ta, jak  i wiole innych w niniejszym
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czas ś. p. Adam nie myślał o opuszczeniu 
Warszawy i miejsca ofiarowanego nie przyjął. 
Dobre władanie językiem francuskim nietylko 
ułatwiało mu osobiste stosunki z francuskimi 
uczonymi, lecz nadto dawało możność ogła
szania wszystkich prawie prac w tym języku.

Wszystkie nowe pomysły zawsze zajmowa
ły Prażmowskiego, po przeczytaniu więc 
wzmianki w gazetach o urządzeniu zegaru elek
trycznego w Paryżu, natychmiast własnoręcz
nie urządził tego rodzaju zegar w obserwato- 
ryjurn warszawskiem, który przez kilkanaście 
lat był czynny. Zbudował również wahadło 
Foucaulta wykazujące obrot ziemi i zawiesił 
je w obserwatoryjum.

Umysł jego zajmowała zawsze natura słoń
ca, którego całkowite zaćmienie obserwował 
w Wysokiem Mazowieckiem (dzisiejsza gub. 
Łomżyńska), d. 28 Lipca 1851 r. Obserwacyja 
ta dała materyjał do krytycznej oceny dotych
czasowych prac w tym kierunku i wskazała 
drogę przyszłego badania. Wówczas pano
wało w nauce przekonanie, że słońce jest ma
są ciemną a fotosfera (do której wtedy zalicza
no i koronę) otaczająca słońce wysyła świa
tło i ciepło—jeżeliby zaś rzecz miała się prze
ciwnie, to fotosfera dawałaby światło tylko 
odbite, a o takich promieniach wiemy że są 
spolaryzowane. Prażmowski na tej drodze 
zamierzał rozstrzygnąć pytanie odnoszące się 
do natury słońca i w tym celu potrzebował 
dokonać nowych spostrzeżeń przy całkowitem 
zaćmieniu słońca. Udało mu się wyjednać od 
władzy skromny fundusz na odbycie podróży 
do Hiszpanii w celu obserwowania takiego 
zaćmienia d. 18 Lipca 1860 r. Przyrząd jakim 
się posługiwał, była to bardzo tania luneta, 
będąca obecnie w posiadaniu gabinetu fizycz
nego przy uniwersytecie, wewnątrz której był 
osadzony zwyczajny polaryzator. Zapomocą 
tych przyrządów wykazał, że światło korony 
słonecznej jest spolaryzowane. Spostrzeżenie 
to miało nadzwyczajną doniosłość z tego 
względu, że badania takie były wówczas jedy
ną drogą do wnioskowania o naturze słońca, 
analiza spektralna bowiem jeszcze nie istniała, 
ponieważ praca Kirhhoffa i Bunsena była' o-

życiorysie, pochodzi od prof. d r. C hałub ińsk iego , ktdry 
zo ś. p. P rażm ow skim  razom  był podow czas w P aryżu 
i zawszo z n im  pozostawał w najściślejszych stosunkach.

(Przyp. Autora).

głoszona po raz pierwszy w 1861 r. Astrono
mowie francuscy i amerykańscy zaprzeczyli 
stanowczo faktowi dostrzeżonemu przez Praż
mowskiego, lecz w lat kilka potem dokładne 
obserwacyje zaćmienia słońca nauczyły nie
wątpliwie, że światło korony jest rzeczywiście 
spolaryzowane.

W  r. 1860 powierzono Prażmowskiemu ka
tedrę fizyki doświadczalnej w Akademii me
dycznej, a w r. 1862 wykładał tenże przed
miot w b. Szkole głównej. Prażmowski wiele 
czasu poświęcił na przyprowadzenie gabinetu 
fizycznego do porządku, jak również znaczną 
liczbę przyrządów lekcyjnych sam zbudował. 
Gabinet fizyczny b. Akademii medycznej był 
zawiązkiem gabinetu b. Szkoły głównej. Do
łączono do tego zbioru stare przyrządy pozo
stałe z b. Aleksandryjskiego uniwersytetu, 
z których znaczną liczbę doprowadził do stanu 
używalności.

Prażmowski nie miał daru słowa, z tego 
powodu w wykładach jego tylko część do
świadczalna posiadała niezaprzeczenie wielką 
wartość, lecz należało się spodziewać, że w 
pracowni fizycznej będzie wybornym kierowni
kiem i wychowa nowe pokolenie fizyków, sło
wem stworzy u nas szkołę fizyczną,—o pra
cowni fizycznej mogła być dopiero mowa, gdy 
młodzież przejdzie na kurs 3-ci, po wysłucha
niu i wystudyjowaniu odpowiednich umiejęt
ności, lecz w tym czasie Prażmowski już nie 
był profesorem. (d. //.).

Zastosowanie płynów oziębiają
cych w budowlach inżynierskich.

napisał

E. Paidly .

Do wielce trudnych a jednocześnie zawsze 
niebezpiecznych i kosztownych zadań budo
wnictwa należą wszelkie roboty przeprowadza
ne w gruntach wodnistych i rozpływowych, 
pospolicie kurzawkami zwanych. W  rozli
cznych gałęziach sztuki inżynierskiej szcze
gólnie ostatnie dziesiątki lat przyniosły dużo 
udoskonaleń lub nowych pomysłów, lecz przy
toczona na wstępie dziedzina, dotąd nie mogła 
się poszczycić ważniejszemi ulepszeniami, fun- 
damentacyje bowiem i przebijanie szachtów



Nr 8. WSZECHŚWIAT. 117

górniczych w gruntach wodnistych prowadzo
no dawnym prawie niezmienionym sposobem.

W ubiegłym dopiero roku pojawił się po
mysł, wyróżniający się odrębnością i oi-ygi- 
nalnością niezwykłą, a przytem zdaje się po
łączony z niemalemi korzyściami i dogodno- 
ściami, o ile sądzić można z dotychczasowych 
doświadczeń w praktyce. Wynalascą nowego 
postępowania jest niemiecki górni|^j^ftsch. 
Myśl swoją zastosował on pierwszy raz pod
czas budowy szachtu w kopalniach lignitu 
„Archibald“ w pobliżu Aschersleben (w Pru
sach niedaleko słynnego Stassfurthu).

Sposób Poetscha polega na sztucznem za
mrożeniu wodnistego gruntu na twardą zbitą 
masę, która wtedy wykopuje się lub przebija 
zapomocą środków najzwyczajniejszych, bez 
uciekania się do złożonych cembrzynowań i 
naturalnie bez uciążliwego i kosztownego wy
czerpywania lub pompowania wody. 1

Zwięzły opis postępowania przy pierwszem 
zastosowaniu oziębiających płynów w budo
wie górniczej, najjaśniej przedstawi nam cały 
ogólny zarys tej ciekawej metody.

W  wspomnianych poprzednio kopalniach 
węgla brunatnego okazała się potrzeba prze
bicia nowego szachtu, który przechodzić miał 
przez warstwę rozpływowego piasku grubości 
5,5 metr., ażeby więc zamrozić ten wodnisty 
grunt zapuszczono pionowe rury żelazne prze
znaczone do ciągłego przepływu oziębiającego 
płynu. Wybrano w tym celu stężony roz
twór chlorku wapnia zamarzający dopiero 
przy — 40° C., płyn ten zanim puszczono w 
obieg ochładzano przedtem w osobnej maszy
nie oziębiającej do temperatury — 25° C.; 
23 sztuk rur żelaznych, mających po 200 mm. 
średnicy i zamkniętych u spodu, zapuszczono, 
rozstawiając je naokoło otworu szachtowego 
mającego długości 4,7 metr. i szerokości 3,14 
metr. w świetle, wewnątrz każdej rury umie
szczono rurki mniejsze o średnicy 30 mm., te 
ostatnie dolnym otwartym końcem nie sięga
ły do samego spodu zewnętrznych rur. Ozię
biony poprzednio do — 25° C., roztwór chlor
ku wapnia, a zatem daleki od zmarznięcia 
i w stanie zupełnie płynnym, wpuszczono do 
rurek wewnętrznych, stąd zaś rurami zewnę- 
trznemi odpływając w miarę podnoszenia się 
w górę cokolwiek się ogrzewał, dla tego też 
w zamiarze utrzymania go w ciągłej tempera
turze — 25° C., doprowadzano go do maszy

ny oziębiającej, ażeby ochłodzony należycie 
mógł rozpocząć na nowo krążenie w rurkach 
wewnętrznych. Ponieważ płyn w dolnych 
częściach rur był zimniejszy aniżeli w wierz
chnich, przeto z początku działania, na około 
każdej rury oziębiającej tworzyły się twar
dniejące bryły przybierając kształty stożków 
zwróconych wierzchołkami do góry, w dal
szym zaś postępie oziębiania, stożki stopniowo 
się zwiększały, tworząc wreszcie jednę twardą 
masę cylindryczną.

Temperatura warstwy wodnistego piasku 
przed rozpoczęciem cyrkułacyi płynu wynosiła 
+  1 1 ° C., po oziębieniu zaś i zupełnem za
marznięciu zniżyła się do — 19° C., a stężała 
masa stała się tak twardą, iż z trudnością 
drągami żelaznemi i kilofami rozbijać się da
wała. W takim stanie tej warstwy z wzglę
dną już łatwością iwszelkiem bezpieczeństwem 
dalsze roboty przy przebiciu szachtu można 
było dokonywać. Posługując się więc tą me
todą, mamy w swej władzy, stosownie oziębia
jąc dany rodzaj gruntu wodnistego, doprowa
dzić go do takiej spójności i twardości, by 
najłatwiej wydobywać zmarznięte bryły.

Pomimo niesprzyjających warunków, opi
sywane doświadczenie w kopalni Archibald 
powiodło się tak świetnie, iż znani specyjaliści 
w zawodzie górniczym, oglądając wykonywa- 
jące się roboty, uznali ten system za bardzo 
odpowiedni i przepowiadają mu wielkie powo
dzenie w przyszłości. Zaczyna się to po czę • 
ści już sprawdzać, gdyż wynalasca w końcu 
zeszłego roku, zastosowując po raz wtóry swo
ją  metodę w kopalni „Centrum *1 do przebicia 
szachtu w warstwie rozpływowego gruntu gru
bości 33 metr., używał tylko 16 rur dla cyrku
łacyi płynu oziębiającego, oszczędzając zna
komicie na kosztach takiem zmniejszeniem 
liczby rur.

Metoda Poetscha, rzecz jasna, nie ogranicza 
się do zastosowań w samem tylko górnictwie, 
mieć ona może niemniej ważne znaczenie w 
wielorakich dziełach sztuki inżynierskiej, jak 
np. przy zakładaniu fundamentów, przyczół
ków i filarów mostowych, przebijaniu tuneli 
i t. p.

O zajmującym nas przedmiocie i o dalszych 
doświadczeniach zapewne niebawem dowiemy 
się więcej, albowiem wynalasca podjął się wy
konania robót, mających na celu opuszczenie 
do stałego gruntu rozpoczętego już filaru mp-
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stowego i doprowadzonego do głębokości 14 
metr. niżej dna rzeki, filar ów długości 35 
metr. i szerokości 16 metr. zapomocą nowego 
systemu ma być pogłębiony jeszcze na 1 1  

metr., co Poetsch obowiązał się wykonać w 
ciągu 140 dni i kosztem 60 000 marek.

ROZKŁAD MATERYI ORGANICZNEJ

P R Z E Z  Ż Y J Ą T K A  P Y Ł K O W E ,
skreślił 

Józef Natanson.

Pojęcia z bijologii o grzybkach najniższych.

b) Grzybki rozszczepkowe czyli Bakteryje.

61. Stanowisko w bijologii. Zarysowawszy 
bijologiczną charakterystykę drożdży, przejść 
mamy obecnie do rozpatrzenia się w nowej 
grupie grzybków, w grupie bakteryj alnej, o- 
bejmującej niesłychane mnóstwo rozmaitych, 
daleko drobniejszych od drożdży żyjątek roz
kładu i spalenia, istotek gnilnych i fermenta
cyjnych, właściwych saprofitów i pasorzytów 
ciał zwierzęcych. Wszystkie te żyjątka z po
wodu jaknajdrobniejszych swych wymiarów 
zaledwie najsilniejszym i najdokładniejszym 
dostępne mikroskopom, trudne są do badania ! 
same przez się, a trudność ta potęguje się j 
przez występowanie zawsze obok siebie, w 
rozkładającej się materyi organicznej, pewnej 
liczby rozmaitych form grzybkowych, bynaj
mniej zaś nie jednej jakiejkolwiek formy (por.
§ 38). Bakteryje znane są od niedawna, pierw- j  

sze o nich dane naukowe starali się podać j  

Ehrenberg i Dujardin (§ 15), usiłując wpro- | 
wadzić je do nowo wówczas utworzonej grupy 
wymoczków; w oddzielną grupę ujął i jako 
bakteryje wyosobnił je Cohn (1853) i od tego 
czasu dopiero baczniejszą na siebie zwracają 
uwagę; właściwe zaś pojęcia służące dziś za j  

podstawę w poglądach naukowych na tę gru
pę, a mianowicie wykazanie łączności wśród 
rozwoju różnorodnych, przedtem za oddzielne 
gatunki uważanych postaci, pewne dane z fi 
zyjologii i wreszcie należyte nagromadzenie 
faktów, dowodzących ogromnego rozpowszech- |

nienia grzybków rozszczepkowych w naturze— 
wszystko to jest zdobyczą ostatniego lat dzie
siątka. I  dziś jeszcze niewszyscy uczeni go
dzą się na granicę tej grupy grzybkowej, któ
rej charakterystyka ogólna nadzwyczaj jest 
trudną. Jak  dawniej z powodu r u c h u  roz
maitych żyjątek gnilnych opisywanych pod 
nazwą wibryjonów, bakteryj i t. d. uważano 
je za wymoczki (por. § 25), jak następnie ko- 
lonijalnie żyjącym i rozwijającym się na po
wierzchni płynów kożuszkom, chciano przypi
sywać charakter pleśni, tak i obecnie wielu 
formom wyższym wyznaczanem bywa miejsce 
w szeregu wodorostów, a niektóre najbardziej 
zagadkowe co do swego miejsca w systemacie 
przyrodniczym formy (Monas i inne) dotąd 
stoją na granicy naszej grzybkowej grupy i 
do zwierzęcego królestwa należącej gromady 
wymoczków, tak, że dalsze dopiero chyba 
badania wykażą, gdzie większe zasiadać mają 
prawo.

Pomimo niezwykłej obszerności tej grupy 
grzybkowej w porównaniu do małej i w cia
snych zwartej ramach grupy drożdżowej, po
mimo trudności badania i zupełnej nowości 
ściślejszych nad rozszczepkowcami spostrze
żeń, pomimo wątpliwości, jakie mieć można 
co do zaliczenia lub wyłączenia z tej grupy 
pewnych, spornych niejako, organizmów,— 
grzybki rozszczepkowe, badane ze stanowiska 
bijologicznego, przedstawiają daleko bardziej 
określoną i charakter odrębnej całości przed
stawiającą grupę przyrodniczą niż grzybki 
pączkujące, a to w tym mianowicie względzie, 
iż znajdowanie się pierwszych w przyrodzie 
znacznie łatwiej objaśnić się daje niż pocho
dzenie drożdży, gdzie—jak widzieliśmy—za
gadka; skąd się te grzybki biorą? dotychczas 
pozostaje nierozwiązaną i prowadzi jedynie do 
hipotez (§ 60). Sprzecznie z tym wątpliwym 
charakterem bijologicznym drożdży, grupa 
grzybków rozszczepkowych nosi na sobie pięt
no samoistnej zupełnie rodziny w państwie 
przyrody, a co do powstawania bakteryj w od
powiednich, mogących zapewnić życie danej 
formie ośrodkach, niema żadnej potrzeby u- 
ciekania się do domysłów i wiązania życia 
grzybków rozszczepkowych z życiem innych, po
za tą grupą stojących organizmów. Bakteryje 
mogą się rozmnażać przez szybkie rozplenia
nie się przeniesionej z zewnątrz do danego 
ośrodka żywej, lub też wyschniętej i w ośrod
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ku tym dopiero odżywającej na nowo istotki 
drobniutkiej, a również przez kiełkowanie 
drobniejszych jeszcze zarodników; te ostatnie 
wytwarzają się bardzo często w ciele osobni
ków, przy schyłku długiej zazwyczaj kolei 
pleniących się jedno.za drugiem pokoleń (por. 
§ 67, owocowanie).

62. Rozpowszechnienie i znaczenie w przyro
dzie. Już z ogólnych wyrażeń poprzedniego 
ustępu wnosić wypada, że mamy tu z daleko 
bardziej obszerną grupą istot żywych do czy
nienia niż poprzednio i że zachodzi pewna 
nieproporcyjonalność między obiema temi 
grzybkowemi grupami. Tak też jest w istocie 
i nietylko co do różnorodności samych form 
i warunków, przy jakich żyć i rozwijać się 
mogą różne grzybki rozszczepkowe, ale głównie 
co do rozpowszechnienia i doniosłej roli w e- 
konomii przyrody, najmniejszego porównania 
czynić nie można pomiędzy drożdżami a drob- 
niutkiemi grzybkami grupy bakteryjalnej. 
Drożdże, jak to nam wiadomo i jak to później 
przy rozpatrywaniu zjawisk rozkładu lepiej 
jeszcze zobaczymy, grają rolę zaledwie w kil
ku specyjalnycli wypadkach, wśród ogromne
go, nieskończonego szeregu zjawisk rozkłado
wych w przyrodzie; głównie występują zaś 
tylko jako czynniki przeobrażenia różnych 
cukrów (wodanów węgla) w spirytus (alkohol). 
Grzybki rozszczepkowe w ogromnej swej mno
gości form i w niezrównanej zdolności zasto- 
sowywania się do różnych fizycznych, chemi
cznych i fizyjologicznych wpływów, obejmują 
wszystkie dziedziny, wszystkie wypadki pro
cesów rozkładowych, niema wprost bez nich 
żadnego naturalnego rozkładu, niema też ma- 
teryi pozostawionej w spokoju, w którejby 
bakteryjalne nie zagnieździło się życie. To 
też tam nawet, gdzie drożdże działają, roz
kładając swem życiem materyją roślinnego 
pochodzenia, obok nich, obok ich bladych ku
leczek pączkujących, mikroskop odkryje jesz
cze daleko drobniejsze i niklejsze, poruszające 
się pałeczki, niteczki lub inne jeszcze postaci 
i tylko sztucznie, nie bez wielkiego zachodu, 
możemy otrzymać kulturę czystych drożdży, 
w płynie nieskalanym obecnością form roz- 
szczepkowych. Stosunek pomiędzy obiema 
grupami, które nas tu zajmują, jest tego ro
dzaju, że jeśli sobie wyobrazimy na chwilę, 
iż nauka zna rozszczepkowe tylko organizmy, 
a obcą zaś dla niej zupełnie jest rodzina (?)

drożdży, będziemy musieli przyznać, że w tym 
hipotetycznym wypadku pogląd nasz na natu
rę i przy czyny zjawisk rozkładu, mało bardzo- 
by tylko ucierpiał. Odwrotnie, gdy w nauce 
znane były li tylko drożdże, a znajomość bak- 
teryj ograniczała się do kilku lub niewielu 
form i zjawisk w przyrodzie, teoryja rozkładu 
(por. teoryja Liebiga, § 16) błąkała się po 
manowcach, a dokładne zbadanie zjawisk 
fermentacyi drożdżowej poprowadziło wpra
wdzie do właściwego poglądu na owe, wybitne 
co prawda, zjawiska, ale dopiero poznanie 
roli i znaczenia bakteryj stworzyło witalisty- 
czną teoryją w najszerszem jej dla przyrody 
znaczeniu.

Uwydatnić i podkreślić mocno ten stosunek 
na tem miejscu, dlatego za konieczny uważa
liśmy obowiązek, iż ze względów, które póź
niej się dopiero zarysują, daliśmy w przeglą
dzie naszym nie rozszczepkom pierwsze miej
sce lecz drożdżom.

Trudno nam jest już tutaj należyte w czy
telniku wyrobić pojęcie o ogromnem rozpow
szechnieniu bakteryj lub ich zarodników. Pó
źniejszy dopiero przegląd pobieżny zjawisk 
rozkładu (§§ 78 i nast.) da może bardziej wła
ściwe o tem pojęcie, do ostatecznego zaś zro
zumienia przyczyni się dopiero dość daleko 
jeszcze przed nami otwarta kwestyja obecno
ści zarodów w organizmach, która przyjdzie 
na stół dopiero przy traktowaniu pa3orzytni- 
czego życia bakteryj. Tutaj zaznaczmy tylko, 
że ogromna różnorodność istotek samych z 
grupy rozszczepków, zdolność ich do życia w 
najrozmaitszych warunkach, do żywienia się 
kosztem najbardziej różnych pokarmów, o- 
gromne ich uzdolnienie do szybkiego, prze
chodzącego granicę naszej wyobraźni plenie
nia się, ich skłonność do tworzenia zarodni
ków w warunkach n a t u r a l n y c h  (por. 
§ 59), ilekroć żywienie i plenienie się napoty
kać zaczyna na trudności, niepospolita ich 
wreszcie oporność i wytrzymałość w różnych 
formach (plennego i Zarodnikowego) istnie
nia,— wszystko to czyni grzybki rozszczepko
we potężnemi i typowemi w każdym razie ni
szczycielami organicznej, żyjącej jeszcze lub 
z żyjącego organizmu powstałej materyi. Zy
cie iych niszczycieli z wielką łatwością z o- 
środka do ośrodka się przenosi, sprzyja temu 
najlżejszy podmuch wiatru, najbardziej prze
lotne zawilgocenie lub zmoczenie wszelkiego
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organicznego materyjału; łatwo w tych okoli
cznościach poczęte życie ich czynne, równie 
łatwo na jakiś czas się zawiesza, staje się uta- 
jonem, a znów w pomyślnych warunkach 
czynnetn i t. d. Drobniutkie ciałka bakte- 
ryj, zarówno jak  najdrobniejsze, mikroskopo
wym nawet powiększeniom często niedostęp
ne zarodniki,—w różnych gatunkach wszel
kiego rodzaju, jeśli tak wyrazić się wolno,— 
unoszą się niewątpliwie w powietrzu, dostają, 
się do wód i do lodów, zanieczyszczają wszel
kie gazy i płyny wszelkie '), osiadają na po
wierzchniach ciał stałych, zagłębiają się w 
pory ciał tych oraz w szparki lub szczeliny; 
ze wszystkich miejsc tych łatwo bardzo do in
nych znów wędrują, wnosząc ze sobą wszędzie 
groźny pierwiastek zepsucia, zniszczenia, roz
kładu...

63. Forma zewnętrzna, ruch. Spomiędzy 
różnic w organizacyi, napotkaliśmy już i bli
żej tu podnieść musimy dwie zaraz kardynal
ne w przeciwstawieniu do drożdży różnice. Po- 
pierwsze, n i e k t ó r e  f o r m y  wśród bak
teryj alnej naszej grupy o b d a r z o n e  s ą  
r u c h e m ,  — powtóre, istnieje widocznie 
w i e l k a  r o z m a i t o ś ć  f o r m  ciała, 
z którą zapoznać nam się wypadnie.

Znaczenie samodzielnego ruchu i związek 
pomiędzy tą, bądźcobądź pierwszorzędnego 
znaczenia, właściwością niektórych form czy 
niektórych okresów rozwoju,—nie zostały do
tąd należycie zbadanemi i wyjaśnionemi, tak 
że żałować wypada, jak dalece w dokładnych 
skądinąd badaniach i opisach naukowych, w 
monografijach nawet, przedmiot ten z lekce
ważeniem jest pomijany i jak nie można cza
sem z długiego choćby opisu powziąć dokła
dnego wyobrażenia, czy opisywany grzybek 
rozszczepkowy obdarzony jest ruchem czy nie
ruchomy. Ruch tymczasem, odznaczający 
pewne formy przy danych warunkach istnie
nia, jest niewątpliwie jedną z najwybitniej
szych cech pewnego fizyjologicznego charak- 
teru, który znamionować może czyto oddziel- j

') Niazb) t częstemi doprawdy są wody, pozbawione 
zupełnie bakteryj, a mające wtedy— o ile wolne są jed 
nocześnie i od mineralnych mętów— świetny blask wody 
krynicznćj, źródła w piasku, lub z górskiego zaczerpniętej 
potoku. Nieobecność bakteryj w wodach górskich ob
jaśnić można szybkim ruchem strumieni na spndzisto- 
ś iiacb , gdy saprofity wszelkie lęgną się tylko w spokoj

ne formy grzybkowe* czy też co najmniej, od
dzielne okresy życia określonej formy. Często 
znajdujemy u obdarzonych ruchem grzybków 
odpowiednie narzędzie ruchu pod podstacią 
jednej lub czasami dwu przeciwległych sobie 
rzęs, któremi grzybek niby biczykiem migo
cze (por. rysunek fig. 6 ).* Spomiędzy niższych 
form grupy rozszczepkowej większość obda
rzona jest ruchem; niektóre wyższe formy 
przytwierdzają się do przedmiotów w płynie 
(wodzie), nakształt wodorostów; rozmaite for
my tworzą nieruchome, szybko rosnące kożu
chy lub narośle na płynach i przedmiotach 
stałych; mała ilość stosunkowo przedstawia 
się w formie nieruchomych kuleczek lub pałe
czek, wreszcie znaczny bardzo zastęp wszyst
kich tych grzybków może tworzyć śluzowate 
skupienia (zoogloea) lub potworne, wyraźnie 
kształtem swym od normalnych odbijające 
formy, mające—jak się zdaje—zupełnie od
rębne bijologiczne znaczenie. Od prostego 
ziarnka, od najdrobniejszej jaką sobie wysta
wić można kuleczki, aż do gołem okiem do
strzegalnego krzaczka wodorostowej postaci, 
grzybki rozszczepkowe całą rozmaitość form 
roztaczają przed okiem badacza. Różnym 
tym formom zwykliśmy nadawać nazwę we
dług zewnętrznego kształtu, jaki przy bada
niu w danym znajdujemy wypadku.

I  tak, okrągłe kuleczki lub ziarnka, roz
mnażające się w materyi, ulegającej wówczas 
rozkładowi, żyjące w płynach i na wilgotnych 
miękich podłożach stałych (skrawki jarzyn, 
tkanka ciała żywego) noszą nazwę M i c r o -  
c o c c u s  (fig. 1  a—<?); gdy jeden wymiar 
bardziej wydatnym się staje i grzybek ma for
mę pałeczki zowie się B a c t e r i u m  (fig. 2 ); 
przy jeszcze bardziej wydłużonej postaci ciała, 
gdy forma przypomina pręcik lub laseczkę, 
zowie się B a c i 11 u s (fig. 3); nieprosta 
lecz śrubowato zgięta, grajcarkowaty wygląd 
mająca istotka otrzymuje nazwę S p i r i 1-

nych, nieruchomo pozostających ośrodkach, — poczęścl 
zaś może to być w łączności z czystością górskiego po
wietrza. Świetny, opisać się nie dający blask Czyli 
,,og ień ‘c wody źródlanej, mają tylko świeżo przcgotowa** 
ne i filtrowane roztwory,* wody zwyczajne z rzek i inne 
z płaszczyzn, są mniej lub więcej mętne, a raczej nie- 
błyszczące.

(Przyp* Autora)«
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G r z y b k i  r o z s z c z e p k o w e ,  p o w ię k s z e n ie  o k o ło  8 0 0  111 /  V

V o c o c c n s  kuleczka większych niż Micro- 
coccus wymiarów; M o n a s, takaż bryjka

tem, literatura naukowa posiada mnóstwo sy
nonimów dla wielu z powyższych form, i tak

niezupełnie regularnie kulista; (J 1 o s t  r i- 
d i u m  (fig. 4), niby bacillus ale o formie nie
co soczewkowatej, dalej S p i r o c h a e t e  
(fig. 7), bardzo długie a cienkie śrubkowate 
niteczki, a nadto mnóstwo ogromne nazw ro
dzajowych, odpowiadających pewnemu zewnę
trznemu kształtowi ciała, bardziej niż pewnym 
fizyjologicznym właściwościom 2). Niedość na

1 u m (fig. 6 ) lub V i b r i o (fig. 5 '); wodo- 
rostowate wreszcie kolonije, z prostych lub 
inniej albo bardziej zwiniętych i krętych nit
kowatych gałązeczek złożone, opisywane są 
jako C l a d o t h r i x  (fig. 11), C r e n o -  
t h r  i x (fig. 1 0 ), L e p t o t h r i x  (fig. 8 ), 
B e g g i a t o a  (fig. 9) i t. p. Prócz tego 
istnieją pojęcia form odrębnych, jak  M a c-

')  Obecnie nadawaną nazwę „V ibrio“ , pod którą 
dziś rozumieją formy bardzo wydłużone, m ało wygięte
i zwolna, jakby flegmatyczne tylko wykonywające ruchy, 
nie należy brać za jedno z tem co Ehrenberg a potem 
jeszcze i Pasteur nazywali Yibriones (vibrions); ich wi- 
bryjony według dzisiejszej terminologii, zupełnie obojęt
nej na cechę ruchu, zaliczają się przeważnie do szeregu 
bacteriuin i bacillus. {P r zy p . A u tora).

l j  Na rysunku naszym podano są rozmaite formy w 
różnych epokach rozwoju, obok typowej więc dla pewnej 
nazwy postaci są i mniej typowe, stanowiące przejście do 
innej nazwy. Najbardziej typowe postaci, określone da
ną nazwą, oznaczyliśmy przeto literą T . Przy porów
naniu ogólnem tego rysunku z tablicą, na której odwzo
rowane były drożdże, należy mieć na uwadze, że po
większenie linijne w niniejszym rysunku jest więcej niż
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M i c r o c o c c u s  nazywa się jeszcże inaczej 
M i c r  o z y m a (Bechamp), M i c r o s p o r o n  
(Klebs), M o n o c o c c o s  (Billroth), a gdy 
kuleczki ułożone są paciorkowato (por. fig. 1  e, 
fig. 2 / ) ,  nadają mu ogólnie w tych razach 
stosowaną nazwę T o r u 1 a (Pasteur).— 
Ogromna różnorodność form i brak nauko
wych podstaw dla systematyk?, wprowadziły 
do tej najtrudniejszej, bo najdrobniejszej 
grupy istotek istny chaos, z którego wybrnąć 
jest tem trudniej, o ile rozwój przeważnej ilo
ści form nie jest zbadany i nie wiemy czy i 
w jakim wówczas porządku różne postaci i 
kształty w życiu pewnego organizmu po sobie 
następują. Dość zresztą rzucić okiem na 
tablicę, gdzie w oddzielnych figurach przed
stawione są formy, wspólną noszące nazwę, 
aby się przekonać, iż podobieństwo zewnę
trzne wcale nie ogranicza się do figur poje- 
dyńczych, lecz daje się odnaleść nawet pomię
dzy grzybkami z różnych figur, jeśli np. fig. 3 
przedstawia nam typowe bacillusy, to jednak 
na fig. 2 -ej znajdujemy je (fig. 2  d e f )  pomię
dzy bakteryjami, a fig. 4 nie wiele różni się 
od 3-ej (a i bi; do takiegoż bacillusa zbliża 
się fig. 5, a zupełnie do siebie podobnemi są 
żyjątka z fig. 5, 6  i 7 a nawet jeszcze 8 -ej.

(d c. 71.).

O C E N A  W IL G O T N O Ś C I P O W I E T R Z A .

Przegląd sprawozdań, które pan Mascart 
ogłasza corocznie o obserwacyjach meteorolo
gicznych we Francyi, doprowadził prof. Ja -  
mina do ciekawych i ważnych wniosków 
w przedmiocie oceny wilgotności powietrza. 
Uderzyło go to mianowicie, że tablica „wilgo
tności względnej1* okazuje osobliwą jednostaj- 
ność. Tak np. średnie wypadki miesięczne 
stacyi Olermond-Perrand, brane z obserwacyj 
dokonywanych w południe, wynoszą w Lutym 
593 (na tysiąc), w Czerwcu 599, w Sierpniu

dwakroć większem względnie do rysunku, przedstawiają
cego drożdże (oprócz oddzielnych tu i tam spccyjalnic 
wyrażonych stosunków powiększenia).

(V rzy p . Autora).

570, we Wrześniu 5P9; a jednak jest rzeczą 
jasną, źe stosunki wilgotności w Lutym mu
szą być odmienne, aniżeli w Sierpniu. Liczby 
otrzymane z różnych stacyj również niewiele 
między sobą się różnią. Skoro więc różnice, 
których łatwo domyślać się można, w tabli
cach nie występują, to metoda zestawiania, re
dukowania obserwacyj musi być błędną.

W rzeczy samej „wilgotność względna*1 

jest to stosunek prężności pary ( /) , zaobserwo
wanej w danej chwili, do największej prężno
ści (F), jaką para w tejże samej temperaturze 
posiadać może, t. j. jakąby posiadała, gdyby 
powietrze było nasyconem; wilgotność więc 
względna wyraża się ułamkiem f/F . Wartość 
tego ułamku zależy: 1 ) od ilości pary, 2 ) od 
ciśnienia barometrycznego, bo prężność pary /  
jest do tego ciśnienia proporcyjonalną, a prze- 
dewszystkiem 3) od temperatury, od której 
bezpośrednio zawisła prężność maksymalna F. 
Ułamek przeto f /F  stanowi funkcyją o trzech 
zmiennych niezależnych; nie można tedy ocze
kiwać, aby wyraźnie podawał zmiany ilości 
pary w atmosferze: trzebaby przedewszystkiem 
wyrugować zakłócające wpływy temperatury 
i ciśnienia, a nadto i wysokości danego miej
sca, bo i od niej zależy ciśnienie.

Gdy chemicy rozbierają powietrze, oznacza
ją  ilości tlenu, azotu i dwutlenku węgla, do
kładny jednak rozbiór wymaga też oznaczenia 
ilości pary wodnej. Ponieważ para wodna 
jest gazem, ulegającym tymże samym prawom 
ściśliwości i rozszerzalności, co inne gazy, na
leży ją  mierzyć według tychże samych zasad.

Jeżeli, jak poprzednio, oznaczymy przez /  
prężność pary wodnej, a przez H. ogólne ci
śnienie atmosfery, to H—-/da nam ciśnienie 
powietrza suchego. Otóż, prof. Jamin propo
nuje, by zamiast wilgotności względnej f /F  
podawano w tablicach ułamek f jH —f, który, 
on nazywa zasobem wilgotności (richesse hygro- 
metriąue).

„Zasób wilgotności*1 nie zależy ani od ci
śnienia, ani od temperatury, ponieważ ciśnie
nie pary /  i ciśnienie powietrza suchego ule
gają jednakim prawom; zależy przeto on jedy 
nie od ilości pary wodnej, o oznaczenie której 
właśnie tu idzie. Ułamek f / H - f  wyraża za
sób wilgotności na objętość; aby go przedsta
wić w stosunkach wagowych, trzeba tylko 
uwzględnić ciężar właściwy pary wodnej 0,622, 
gdy ciężar właściwy powietrza suchego przyj
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mujemy za 1 ; zasób więc wilgotności wyrazi 
się wtedy przez 0,622 f/H —f.

Uwagi swoje poparł p. Jamin wywodami 
liczebnemi; dla stacyi mianowicie Clermond- 
Ferrand obliczył z obserwacyj 1880 r., dwie 
tablice podające średnie wypadki miesięczne: 
jedna wilgotności względnej f/F , druga zaso
bu wilgotności f /H —f- Liczby wykazują re
zultaty dostrzeżeń cotrzygodzinnych, od 6  ra
no do 9 wieczór. Z pierwszej z tych tablic 
niepodobna prawie dopatrzyć jakiejkolwiek 
zmiany w stanie wilgotności, gdy z drugiej 
natomiast okazuje się jasno, że zasób wilgo
tności wzrasta codziennie od rana do połu
dnia, następnie wraz z obniżaniem się słońca 
i podczas nocy maleje.

Od Stycznia do Lipca i Sierpnia zasób wil
gotności wzrasta, przez następną część roku 
znowu słabnie, zmieniając się dla powyższej 
stacyi w granicach 0,005 do 0,018, w lecie za
tem jest 3—4 większy, aniżeli w zimie. W kra- 
jach gorących okazał się większym, niż w Mar 
sylii. Zgadza się to z dawniejszem twierdze
niem Dovego, że na półkuli północnej w lecie 
jest mniej suchego powietrza, niż w zimie.

Największa wartość, jaką f  posiadać może, 
jest F ; zdolność zatem hygrometryczna powie
trza, t. j. największość pary, jaką przy danej 
temperaturze zawierać może, wyraża się przez 
F/H —F. W  miarę wznoszenia się w górę, 
temperatura, a zatem i prężność F  maleje, 
a ciśnienie H  także się zmniejsza; stąd to po
chodzi, jak wskazuje obserwacyja, że zdolność 
hygrometryczna, lubo zwolna, w górnych war
stwach atmosfery maleje.

Jednem słowem, wartości f /F  wskazują nam 
tylko stopień względnej suchości lub wilgotno
ści, nie mierzą jednak ilości pary. Stosunek 
natomiast f /H —f  stanowi miarę składu hygro- 
metrycznego powietrza, ujawnia wyraźnie 
zmiany, jakie pod tym względem zachodzą 
w różnych porach dnia, w lecie i w zimie, 
w różnych wysokościach i szerokościach. Dla
tego uważa prof. Jamin za właściwe, usunię
cie zupełne wilgotności względnej i zastąpie
nie jej zasobem wilgotności. P. Mascart za
mierza obliczenia te przeprowadzać w następ
nych sprawozdaniach. S. K.

SPRAWOZDANIE.
Dr. E. S t r a s b u r g e r .  D a s  b o t a -  

n i s c h e  P r a c t i c u m .  Anleitung zum 
Selbstudium der mikroskopischen Botanik fur 
Anfanger und Fortgeschrittnere. Mit 182 
Holzschnitten, 1884.

Prawdziwą wartość dziełka, o którem chce
my tutaj wypowiedzieć słów kilka, dostatecz
nie ocenić potrafią ci tylko, którzy przystępu
jąc do studyjów mikroskopowych nad roślina
mi pozbawieni są praktycznych rad i wskazó
wek dokładnie znającego przedmiot nauczy
ciela, a zarazem nie mogą korzystać z odpo
wiednich źródeł naukowych, wogóle mało do- 
stępuych i często rozrzuconych po rozmaitych 
czasopismach specyjalnych. To też autor 
„Botaniki Praktycznej", tak bowiem można 
przetłumaczyć niemiecki tytuł książki, p. E. 
Strasburger, wydaniem swego dzieła oddał 
wielką przysługę nietylko studentom nauk 
przyrodniczych, ale wogóle i wszystkim tym, 
którzy zajmują się mikroskopowem badaniem 
roślin. Treść Botaniki Praktycznej, wyłożo
na jest w formie lekcyj (pensa), liczba których 
(34) mniej więcej odpowiada liczbie wykła
dów praktycznych botaniki w ciągu jednego 
semestru w uniwersytetach niemieckich.

Autor, jak sam powiada w przedmowie 
(str. IV) nie wymaga, aby początkujący uczeń 
przerabiał wszystko, co dla niego jest w da- 
nem pensum przeznaczone, ale zauważyć na
leży, że odpowiedni celowi wybór znacznie u- 
trudniony jest bogactwem materyjału zawar
tego w każdem pensum. Z drugiej jednakże 
strony bogata treść i wielka ścisłość w trak
towaniu większości przedmiotow musi być 
uważana za pożądaną, jeżeli książka ma za
razem służyć i dla zaawansowanego botanika 
przy dopełnianiu zdobytych już wiadomości 
lub przy samodzielnych badaniach.

Prawie wszystkie zagadnienia, o ile nie od
noszą się do niezupełnie dotychczas zbada
nych faktów, zostały sprawdzone przez samo
dzielne studyja autora, „tylko takim sposo
bem było możliwe wszystkie kwestyje, jakie 
pewien obraz mikroskopowy przedstawia spo- 
strzegaczowi, przewidzieć w pewnych grani
cach i dać na nie o ile możności ścisłą odpo
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wiedż“ (str. VI,). Również i wszystkie drze
woryty zostały przez samego autora wykona
ne z natury.

Określenia pojęć anatomicznych i morfolo
gicznych wogóle w tekście podawane nie są, 
autor bowiem przypuszcza, źe przystępujący 
do praktycznych zajęć nad botaniką albo wy
słuchał kursu botaniki ogólnej, albo też prze- 
studyjował jeden z odpowiednich nowszych 
podręczników. Sposób wykładu autora można 
poniekąd nazwać syntetycznym, albowiem sto- j  

pniowo od rzeczy prostszych, łatwiejszych do 
zrozumienia, przechodzi do bardziej złożonych.
I W każdem pensum można odróżnić, co jest 
przeznaczone dla początkującego (druk więk
szy), a co dla zaawansowanego już ucznia 
(druk mniejszy). W odpowiednich miejscach 
w tekście autor zawsze daje wskazówki, w ja 
ki sposób można zaopatrzyć się w odpowiedni 
materyjał do studyjów i o ile możności wybie
ra takie rośliny, które łatwo można dostać 
i które posiadają dłuższy peryjod wegietacyi.

W  końcu każdego pensum przytoczone są 
najważniejsze źródła naukowe, tyczące się da- I 
nego przedmiotu; w nich już, w razie potrze
by, można znaleść zupełną odpowiednią lite
raturę.

We wstępie mamy podane uwagi o najwię
cej używanych mikroskopach, najlepszych ob- 
jektywach i wogóle o wszystkich niezbędnych 
przy użyciu mikroskopu optycznych i innych 
instrumentach; sposób zaś ich użycia, jako 
też i rozmaitych odczynników mikro-chemicz- 
nych wyłożony jest dopiero przy sposobności, 
w rozmaitych miejscach dzieła.

Przeważna część książki (pensa 1 do 2 0 ,
33 i 34) poświęcona jest przedewszystkiem a- 
natomii roślin jawno-kwiatowych, wyłożonej 
atoli w sposób zupełnie odmienny, niż to ma 
miejsce we właściwych podręcznikach; przy 
czysto praktycznym sposobie wykładu, jakiego 
się trzyma autor, niemożliwem było przecho
dzić od jednego przedmiotu do drugiego ściśle 
w takim porządku, jaki przyjmujemy w pod
ręcznikach, albowiem często jeden i tenże sam 
preparat jednocześnie może przedstawiać wie
le i różnych kwestyj : „ponieważ początkujący 
nie umie w obrazie mikroskopowym odróżniać 
ważnego od nieważnego i potrzebuje wyjaśnie
nia tego ostatniego, więc często wykład mu
siał być prowadzony bardziej drobiazgowo, niż
by to się zdawało koniecznem“ (str. VI).

Przy danej sposobności autor nie pomija 
i niektórych spostrzeżeń natury fizyjologicz
nej, jak np. zmiana położenia w komórkach 

1 ziarn chlorofilu pod wpływem rozmaitego na
tężenia światła (str. 58).

Bezpośrednio po anatomii roślin jawno- 
kwiatowych następuje morfologija (w połą
czeniu z anatomiją) roślin niższych; dalej 
mamy wyłożone zjawiska występujące przy 
rozmnażaniu się jak wyższych tak i niższych 
roślin i anatomiczną budowę odpowiednich 
organów.

Przy wykładzie techniki mikroskopowej 
szczególną uwagę zwraca autor na metody za
barwiania preparatów i z tego powodu ,,Bo
tanika Praktyczna ' 1 często zapewne znajdzie 
się w ręku nawet wytrawnego badacza. Treść 
pojedyńczych rozdziałów, treść nader bogatą, 
możemy tu wyłożyć zaledwie w najogólniej
szym zarysie, niewchodząc w szczegóły i nie- 
odróżniając, co w tekście jest przeznaczone 
dla początkującego, a co dla bardziej obznaj- 
mionego z rzeczą badacza.

W 1 pensum, opisawszy dość szczegółowo 
mikroskop Zeissa, autor podaje sposób przy
gotowania prostszych preparatów, bez zasto- 

I sowania cięć i ich rozpatrywanie; jako przed
miot badania służą ziarnka krochmalu roz
maitych roślin (kartofla, fasoli, pszenicy, ow
sa i in.) i działanie na nie jodu i potażu gry
zącego. W  2 pensum mamy wyłożony spo
sób robienia cięć (skrawków) brzytwą (z. ziarn
ka grochu), zastosowanie niektórych reakty- 
wów, użycie mikroskopu do preparowania 
(Praparirmikroskop), przygotowanie prepara
tów stałych (t. j. przeznaczonych do zachowa
nia na czas dłuższy); dalej, badając nasiona 
Ricinus i Bertolletia excelsa, poznajemy ziar
na Aleurona, globoidy i krystaloidy. Trze
cie pensum obejmuje studyja nad proto- 
plaznią i jej ruchami u rozmaitych roślin 
(Vaucheria, Tradescantia, Cucurbita, Nitel- 
la i in.); a 4 pensum nad ziarnami chlorofilu 
i barwnikami kwiatów, owoców i innych częś
ci roślinnych, a także nad tworzeniem się 
ziarn krochmalu. Piąte pensum zaznajamia 
nas z formami komórek, naturą ich ścianek 
i z niektóremi z ciał, tworzących ich zawartość 
(materyje białkowe, cukier, szczawian wapnia, 
garbnik i in.).

W 6  i 7 pensum za przedmiot bndania 
służy naskórek z rozmaitemi jego utwora-
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mi. jako to szparki oddechowe w różnych 
swoich kształtach, włoski, łuski, kolce, gru- 
czołki i t. p. Pensa 8  do 15 włącznie są po
święcone studyjom nad budową łodygi i ko
rzenia, a szczególniej ich wiązek łykodrzew- 
nych; stopniowo autor opisuje wiązki łyko- 
drzewne i ich części składowe u roślin jedno- 
liścieniowych, dwułiścieniowych i nngonasien- 
nych, dalej nie pomija wyjątków i szczegółów 
właściwych niektórym roślinom, w końcu 
przechodzi do wiązek łykodrzewnycli roślin 
skrytokwiatowych naczyniowych i budowy ko
rzenia wogóle roślin naczyniowych. Szesnaste 
pensum zajmuje się tkanką korkową. W 17 
i 18 pensum mamy wyłożoną bardzo szczegó
łowo anatomiją liścia w najogólniejszem tego 
słowa znaczeniu, a także znajdujemy uwagi o 
opadaniu liści i jego przyczynach. W  19 i 20 
pensum autor przechodzi do badania punktu 
wegietacyjnego (wierzchołka wzrostu) jak ło
dygi tak i korzenia roślin jawno- i skryto
kwiatowych, opisuje różniczkowanie jego tkan
ki pierwotnej, a w końcu podaje sposób użycia 
mikrotomu (t. j. przyrządu służącego do o- 
trzymania całego szeregu skrawków kolejno 
po sobie następujących). Następne trzy pen
sa (21, 22 i 23) poświęcił autor na wykład 
(zawsze na przykładach) morfologii i anato
mii niższych roślin skrytokwiatowych (niena- 
czyniowych), a mianowicie mchów, wodoros
tów, porostów i grzybów, spomiędzy których 
morfologija bakteryj, wyłożona została ze 
szczególną dokładnością i wskazówkami co 
do najnowszych mętod badania tych cieka
wych pod wielu względami organizmów; przy 
bakteryjach przytoczone są zarazem i sposo
by ich rozmnażania się.

W następnych dziesięciu wykładach (pensa 
24 do 33 włącznie) czytelnik stopniowo zapo
znaje się .z rozwojem i zjawiskami rozmnaża
nia się bezpłciowego i płciowego, przechodząc 
po kolei od roślin najprostszych do wyżej or
ganizowanych; więc naprzód mamy wyłożone 
na przykładach zjawiska rozwoju wodorostów 
(24 p.), potem grzybów (2.) i 26 p.), spomiędzy 
których wybrane zostały do studyjów albo 
więcej znane gatunki, albo też szkodliwe pa
sożyty (Saproleg-nia, Mucor, Phytophtora in- 
festans, Aecidium berberidis, Penicillum i in.); 
opis rozwoju inclyiw mamy w 27 p., a skryto 
kwiatowych naczyniowych w 28 pensum. Da
lej (pensa 29, 3<> i 3]) następują studyja nad

budową kwiatów i zjawiskami zapłodnienia u 
roślin jawnokwiatowych gołonasiennych (Pi- 
nus silvestris, Taxus baccata i in.), pokrytona- 
siennycli (Hemerocallis, Lilium, Orchideae, 
Malva, Cucurbita, Delphinium Ajacis, Aconi- 
tum i in). Pensum 32 obejmuje opis budowy 
nasienia i rozwoju zarodka rozmaitych roślin 
jawnokwiatowych, a w pensum 33 poznajemy 
budowę i rozwój owoców psianki czarnej, śliw
ki, jabłoni, cytryny, fasoli i in.

W  ostatniem 34 pensum autor na rozmai
tych przykładach szczegółowo opisuje zjawi
ska zachodzące przy podziale jąder komórko
wych i samych komórek; nakoniec na ostat
nich stronicach tego bogatego treścią dzieła 
przytoczone są stosunkowo nowe badania nad 
związkiem protoplazmy komórek sąsiednich, a 
także nad łącznością protoplazmatycznej za
wartości przestrzeni międzykomórkowych z 
protoplazmą komórek.

Ważny i cenny dodatek do dzieła przed
stawiają cztery spisy rzeczy, ułożone przez 
dra W. Schiinpera; pierwszy zawiera wylicze
nie roślin, które mają być używane przy zaję
ciach, ze wskazówki kiedy i w jakim stanie 
powinien być z nich przygotowany materyjał 
do badania. Drugi spis obejmuje wskazówki 
co do instrumentów i utensylijów; trzeci—o- 
bejmuje odczynniki mikrochemiczne, ciała ro
ślinne i uwagi o przygotowaniu niektórych 
preparatów.

Taka jest, w najogólniejszym zarysie, treść 
„Botaniki Praktycznej1* prof. Strasburgera; 
prawdziwą jej wartość poznać można dopiero 
w praktyce, przy zajęciu z mikroskopem.

W  języku polskim odpowiedniego podręcz
nika nie posiadamy ’) i należy się spodziewać, 
że w krótkim czasie znajdzie się chętny tłu
macz, który „Botanikę Praktyczną** przyswoi 
naszej mowie 2).

Sł. Dawid.

') Bijologii praktycznej Huxleya w żadnym razie nie 
można porównywać z , . D&s botanische Practicum** 
Strasburgera. (S .  D .)

2) W  chwili obecnćj ,,D as botanischo Practicum*4 
już przygotowuje się do druku w polskiem wydaniu pod 
kontrolą samego sz. autora. ( l ' r z y p , Hat.)
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KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— P o c h ł a n i a n i e  ś w i a t ł a  p r z e z  
w o d ę. Pierwsze doświadczenia komisyi 
gienewskich uczonych, odnoszące się do bar
wy jezior Szwajcaryi, były już streszczone w 
Wszechświecie '). W  sprawozdaniach Aka
demii paryskiej (C. R. t. X C IX  s. 783) znaj 
dujemy dalsze rezultaty tych badań. Pp. Pol 
i Sarazin oznaczali zapomocą fotografii naj
większą głębokość wody, do której przeniknąć 
mogą chemiczne promienie światła. Zasadni
czą część przyrządu stanowi sznur wiadomej 
długości unoszący pudełko mosiężne o dwu 
ruchomych pokrywkach, połączonych z dwo
ma drągami w kształcie nożyc. Do tych no
życ u dołu, przywiązano drugi sznur dźwiga
jący u końca znaczny ciężar, który naciąga a 
zatem i pudełko szczelnie zamyka. Przy za 
nurzaniu przyrządu, w danej chwili, ciężar 
dotknie dna jeziora i naciąganie sznura ustaje, 
wtedy ruchome pokrywki pudełka same się 
otwierają pod wpływem sprężyny działającej 
w kierunku przeciwnym. W tem pudełku, 
pod hermetyczną taflą szklaną, ustawiono ta- 
felkę fotograficzną preparowaną nadzwyczaj 
wrażliwym żelatyno-bromkiem srebra, która 
podlega działaniu przenikającego światła w 
położeniu poziomem i w przeciągu minut dzie
sięciu. Przy następującem wyciąganiu Sznu
ra, ciężar opuszcza dno jeziora, zamyka pu
dełko i chroni tafelkę fotograficzną od dalsze
go wpływu światła. Znając zgóry głębokość 
jeziora i regulując dowolnie długości sznurów 
dolnego i górnego, można wnioskować przy 
każdern doświadczeniu, na jakiej głębokości 
zatrzymało się pudełko. We wszystkich do
świadczeniach, przy różnych głębiach starano 
się aby proporcyja żelatyno-bromku, czas jego 
wystawienia na światło i sposób chemiczny 
uwydatnienia i utrwalenia otrzymanego obra
zu były możliwie jednakowemi. Ostatecznie 
z mniejszej lub większej czarności obrazu na 
tafelce, wnioskowano o mniejszem lub o

')  Patrz Nr 1 t r. z. str. 22  1.

większein natężeniu światła przenikającego 
do danej głębiny.

Pp. Fol i Sarazin streszczają rezultaty licz
nych prób w następujących wnioskach:

1 ) Światło dzienne przenika w jeziorze Gie- 
■newskiem do głębin niewiele większych od 
170 metrów. W  tym punkcie oświetlenie 

jest prawie równem oświetleniu pogodnej bez
księżycowej nocy, gdyż w obu razach otrzy
mano na dwu taflach fotograficznych jednako
wą czarność przy jednakowym czasie wysta
wienia.

2 ) Światło dzienne, które przeszło przez 
Avarstwę wody 120 metrów, daje bardzo wyda-

i tne odbicia fotograficzne.
3) We Wrześniu, przy pogodzie pochmur

nej, oświetlenie głębin jest silniejszem niż w 
Sierpniu przy pięknej pogodzie.

Uczeni gienewscy zapowiadają podobne ba
dania nad wodą morską—celem jest poznanie 
granic tworzenia się chlorofilu roślinnego i 
warunków rozwoju istot wodnych.

Ciekawym tym doświadczeniom zarzucić 
można, iż niedość uwzględniły zupełnie od
mienne wpływy jak np. różną pochyłość 
promieni słońca w różnych godzinach dnia 
i w różnych porach roku; różne zamącenie 
wody; różne pochłanianie barw widma 
przez chmury, przez wodę i przez żelatyno- 
bromek srebra Zatem względna czarność 
tafelki fotograficznej nie rozstrzyga ściśle o 
ogólnem oświetleniu danej głębiny, ani o po
chłanianiu światła przez warstwy wody różnej 
grubości, jest to tylko wypadkowa, której ró 
żne składowe należy rozróżnić, aby dojść do 
rezultatów porównawczych. A. H.

( Technologija).

— P o s t ę p  w w y r o b i e  s zkł a .  Do 
niewielu gałęzi przemysłu, w których jedynie 
siła ludzka do wykonywania bardzo nawet u- 
ciążliwej pracy stosowaną bywa, przedewszys- 
tkiem zaliczyć wypada hutnictwo szkła. Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę niekorzystne warunki 
w jakich się hutnik znajduje, pracę bez przer
wy na dłuższe odpoczynki, w gorącem i su- 
chem powietrzu, używanie tych samych cybu
chów przez różnych robotników—okoliczność 
ułatwiającą przenoszenie się chorób zakaź
nych, nadmierne płuc wytężenie, zrozumiemy
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dlaczego spomiędzy nich silnie tylko zbudo
wani zaledwie do 40 lat wieku wytrwać mogą' 
w zawodzie. Z radością też powitać można 
polepszenie tego położenia. Huta* szklana w 
Clichy zastąpiła od pewnego czasu pracę płuc 
hutników— pracą motoru parowego, który 
prowadzi pompę dostarczającą potrzebnego 
do dęcia szkła powietrza. Nowe to ulepszenie, 
po którem jeszcze oprócz wyżej zaznaczonych 
korzyści i podniesienia produkcyjności hut 
się spodziewają, szczegółowo opisariem jest w 
obszernem sprawozdaniu współwłaściciela 
wspomnianej huty w „Memoires de la Societe 
des IngenieurS civils‘‘ za 1883, str. 416. Tyle 
tu z danych w niem zawartych przytoczymy, 
że powietrze ścieśnione gromadzi się w dwo
jakiego rodzaju zbiornikach metalowych, j e 
dne z nich zawierają powietrze' o wyższem’, 
drugie o niższem ciśnieniu. Stąd rozprowadza 
się rurami metalowemi do miejsc przeznacze
nia, w których znajduje się munsztuk gumą 
wyłożony naśladujący usta, nakłada się on na 
jeden koniec cybucha, podczas gdy na. drugim 
znajduje się szkło stopione, do odpowiedniego 
wyrobu przeznaczone. Kran* doprowadzający 
powietrze tak jest urządzony, iż za naciśnię
ciem nogi hutnik w każdej chwili powodo
wać nim może. Połączenie tnunsztuka z głó
wną rurą jest giętkie, mianowicie rurka gumo
wa je stanowi. Na zakończenie dodamy, iż 
w roku 1825 wynalezionym został w Baccarat 
przez jednego z robotników t. z. miech Robi- 
neta, który do wyrobu mniejszych przedmio
tów w niektórych hutach został wprowadzony, 
ogólniejszem jednak nie cieszył się zastoso
waniem. st. Pr.

(Botanika).

— P. Henuings podaje łatwy s p o s ó b  
z a s u s z a n i a  takich r o,ś l i n ,  które są 
bardzo trudne do zachowania w zielnikach. 
Sposób ten polecany naprzód przez Pfeffera 
polega na zmoczeniu roślin roztworem, w skład 
którego wchodzą 4 części wody, 1 część spiry 
tusu. Mięszanina ta nasyca się kwasem śiar- 
czanym. Rośliny takie, jak Lathraea squa- 
maria, namoczone w podobnym roztworze 
schną bardzo szybko i zachowują swą barwę. 
Sposób użycia samego roztworu jest wogóle 
następujący. Grubolistne rośliny należy mo

czyć ' / 2 do 1 dnia. delikatniejsze kwiaty czę
sto tylko od 5 minut do ‘/ 2 godziny. W yję
te okazy należy szybko wysuszyć w zwyczaj
nej bibule, zmieniając ją  kilka razy. W ten 
sposób wysychają np. soczyste kuliste pnie 
Euphorbia globosa w 3 dni; soczyste i grube 
liściowe rozetty Crassula, Sempervivum i E- 
cheveria w 2 dni, kwiatostany różnych Orchi- 
deae, Araceae w 1 dzień, przyczem kolory 
pozostają niezmienione. E. Kerber przysłał 
nawet w ten sposób zasuszone owoce z Me
ksyku do botanicznego muzeum w Berlinie, 
a te zachowały się w bardzo dobrym stanie.

W. M.

Książki i broszury nadesłane do redak
cyi Wszechświata 

jako nowość.
( j . M ięczaki G alicyjskie, , zestawił Jó z ef Bykowski. 

O dbitka z Kosmosu. Lwów, 1 8 8 5 .

2 . Kosmos, zeszyt J, z r. 1 8 8 5 ,  zawiera:
1. W yspy K om andorskie, z m apą. przez B . 

Dybowskiego.
2 . S tudyjag ieo log icznew  K arpatach , przez d -ra  

li. Dunikowskiego.
3. N otatka naukow a, przez d r. A. Jaw orow 

skiego.
4 . K ronika naukow a, przez d r. R. Z ubora.
5 . W iadom ości bieżące.

S. 1’. T hom psona. E lektryczność i m agnetyzm , 
przełożył J .  J .  B o g  u s k i. W iirszaw a, 1 8 8 5 , n a k ł. 
Paprockiego, s tr . X I i 5 19, 170  drzeworytów.

| j .  N u s b a u m .  Rozwój przewodów organów  płcio- 
u owadów. O db. z Kosmosu. Lwów, 1 8 8 4 , 

str. 4 4 , 2 tablice.
J .  N u s b a u m .  Zur ISntwicklungsgeschichto der 

Hirudinecn (Clepsine). O db. z Zoologischer-A nzoiger, 
18 8 4 , str. 6.

Pam iętn ik  Tow arzystw a T atrzańskiego, r. 188 4 , 
tom  IX , str. 7 1.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

T r e Ś Ć :  A dam  Prażm ow ski, napisał E ug. Dziewul
s k i .— Zastosowanie płynów oziębiających w budowlach 
inżynierskich , napisał E . P aid ly .— Kozkład m ateryi o r
ganicznej przez żyjątka pyłkowe, skreślił Józef N atan- 
son (ciąg dalszy ).— O cena wilgotności powietrza przez
S. K .— Spraw ozdanie^—  K ronika naukowa. —  Książki 
i bródzury’nadesłano do redakcyi W szechśw iata.— O g ło 
szenia.

W ydawca E. D ziew ulski. Redaktor Br. Znatow icz .
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Ogłoszenia.
Ola użytku lekarzy i studentów medycyny

wydane zostały i znajdują się w h and lu :

J . COHNHEIM A

Odczyty z patologii ogólnćj.
Przekład z Ii-go przerobionego wyd. z 1882 r.

T r zy  to m y:  tom I, str. 608, — Tom II, 
str. 262,—Tom I II , str. 340. Spis alfabe
tyczny str. 2 0 . Ogółem 7 6  i  p ó ł a rk u szy  

druku. Cena rs. 5.

S. J A C C O U D

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

chromolitograficznemi.

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

a r k 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—7

Księgarnia i Skład nut

E. WENDE i SKI
otrzymała na skład główny dzieło p. t . :

Początek i rozwój umysłowo- 
ści w przyrodzie

przez

Dra W . T. S z o k a l s k i e g o ,
Lekarza N aczeln. Instytutu Oftalmicznego w Warszawie.

Cena rs. 3, z przesyłką rs. 3 k. 25.
Wydanie z zapomogi Kasy pomocy dla osób 
pracujących na polu naukowem imienia Dra 

Józefa Mianowskiego.
Do nabycia we wszystkich znaczniejszych

Księgarniach. 3 — 3 j
^pSB0.ieH0 U,0Hayp0K>. BapmaBa 8 1885 r.

W  KSIĘGAHNI

E. WENDEGO i SKl
nabyć można dzieło:

JAN BROŻEK
(J. BROSCIUS)

Akademik Krakowski 1585 — 1652. Jego 
życie, dzieła, ze szczegółowem uwzględnieniem 
prac matematycznych, ze źródeł rękopiśmien

nych opracował 
J a n  N e p .  F r a n k e ,  

prof. Szkoły politechnicznej we Lwowie. 
Wydanie Akademii umiejętności w Krakowie, 
ku uczczeniu 300-nej rocznicy urodzin Brożka.

Cena rs. 3. 2 — 1

W ydanie z zapomogi Kasy pomocy

DLA OSÓB PRACUJĄCYCH NA POLU NAUKOWEM,

im ienia Dra Józefa  M ianow skiego, 
wyszło dzieło p. t. :

PROF. J. D.EYERETT
JEDNOSTKI

i

S T A Ł E  F I Z Y C Z N E .
PRZEKŁAD Z II-g° WtDANIA ANGIELSKIEG0

dokonany przez

J. J. BOGUSKIEGO.
wydany

STARANIEM REDAKCYI WSZECHŚWIATA- 
Cena rs. I kop. 20 .

Skład główny w Księgarni
E. W E N D E G O  i  S-ki.

0—7

Najnowsze tomy Biblijoteki matematyczno- 
fizycznej, wydawanej pod redakcyją M. A. 
Baranieckiego z zapomogi Kasy pomocy nau

kowej im. Mianowskiego:
Seryja IV  tom I I :  Rozwiązywanie równań

liczebnych J. Sochockiego. Cena rs. 2.
Seryja I I I  tom V : Początkowy wykład  

syntetyczny własności przecięć stożkowych
na podstawie ich pokrewieństwa harmonicz
nego z kołem M. A. Baranieckiego. Cena k. 85.

Skład główny w Księgarni E. Wendego i S-ki.
3— 1

D ruk J. Bergera, E lek tora ln a  Nr 14.




