
tM. 16. Warszawa, d. 18 Kwietnia 1886 r. Tom V.

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA.“

W Warszawie: rocznie  rs. 8 
kw arta ln ie  „ 2 

Z przesyłką pocztową: roczn ie  „  10 
półrocznie „  5

Prenumerować można w Redakcyi Wszechświata 
i we wszystkich księgarniach w kraju  i zagranicę.

Komitet Redakcyjny stanowią: P. P. Dr. T. Chałubiński, 
J. Aleksandrowicz b. dziekan Uniw., mag. K. Deike, 
mag. S. Kramsztyk, Wł. Kwietniewski, J. Natanson, 

D r J. Siemiradzki i mag. A. Ślósarski.
„Wszechświat" przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolwiek związek z nauką, na następujących 
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7 '/2> 

za sześć następnych razy kop. 6, za dalsze kop. 5.

^.dies IE5ed.a,l£C3ri: :E=od.-wa-le USTr nowy.

Obserwatoryjum meteorologiczne na górze Ben Nevis w Szkocyi.
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OBSERWATORYJUM METEOROLOGICZNE

N A  G Ó R Z E

BEM N E Y IS  W S Z K O C I!
PRZEZ

" W -  3 C .

Już oddawna meteorologowie przyszli do 
przekonania, że aby poznać dokładnie p ra
wa, podług których odbywają, się za wikła
ne zmiany atmosferyczne, nieulegające na 
pozór żadnym prawidłom, nie dosyć jes t ro 
bić spostrzeżenia przy powierzchni ziemi, 
ożyli na dnie oceanu powietrznego, w któ
rym żyjemy. O ile można, należy w tym 
celu poddać dokładniejszemu zbadaniu zmia
ny zachodzące w warstwach powietrza, le
żących w rozmaitych wysokościach.

W prawdzie obserwacyje staranne ruchu 
chmur pierzastych (cirri), znajdujących się 
w bardzo wysokich warstwach atmosfery, 
równie ja k  i dostrzeżenia robione podczas I 
podróży napowietrznych balonami, dostar
czyły wiele pożytecznego m ateryjału. J e 
dnak, tak jedne ja k  i drugie są. właściwie 
przypadkowej natury, drugie naw et są zbyt 
luźne, aby mogły stanowić trwałą, podstawę 
do badań meteorologicznych. Z tego po
wodu niezbędną okazało się rzeczą ustano
wienie stałych stacyj meteorologicznych na 
wierzchołkach gór. W prawdzie stacyje 
w górach istniały już  oddawna, bo od koń
ca zeszłego wieku, w Szwajcaryi, na wzór 
której założono stacyje podobne w różnych 
miejscach Europy, A m eryki i Azyi. J e 
dnak dopiero ostatnim czasom należy się 
zasługa ustanawiania zupełnych obserwato- 
ryjów meteorologicznych na odosobnionych 
wierzchołkach gór; obserwatoryjów zaopa
trzonych w precyzyjne i samopiszące przy
rządy, niemniej w obserwatorów specyjal- 
nie do tego uzdolnionych.

Na stronie 754 tomu IV  W szechświata po
mieściliśmy opis takiej stacyi, znajdującej 
się w A ustryi. Obecnie dajemy kró tk i opis 
jednego z najważniejszych eui‘opejskich ob
serwatoryjów meteorologicznych, urządzo

nego na górze Ben-Nevis w Szkocyi, o któ- 
rem nieraz w Wszechświecie wypadnie nam 
mówić. Jakkolw iek na wierzchołku tym 
dostrzeżenia dawniej już  były prowadzone* 
z tem wszystkiem obserwatoryjum  w teraź-- 
nieszćj swej postaci i zaopatrzeniu zostało > 
wprowadzone w życie od jesieni 1884 r.

Niezależnie od wzorowego urządzenia,, 
w ielka Avaga tój stacyi pochodzi stąd, że le
ży ona na wysokiej północy (56°40' szero
kości) z zachodniej strony Szkocyi, na g łó 
wnej drodze, którą w zimie przechodzą de- 
presyje barometryczne do Europy. Od tych 
to depresyj zależy przeważnie pogoda E u- 
ropy północnej i środkowej.

Ben Nevis jes t najwyższą górą nietylko 
Szkocyi, ale całej Wielkiej Brytanii. W praw 
dzie dosięga ona wysokości tylko 1343 tn 
(4406 stóp angielskich), więc jes t wyższą za
ledwie o 100 m  od Gubałówki, a niższą 
o 500 m  od Giewontu, jednak  położenie jej 
je s t tak szczęśliwe, że wznosi się ona p ra
wie bespośrednio z powierzchni morza. Za
chodni brzeg Szkocyi jest, ja k  wiadomo, po
szarpany głęboko wrzynającemi się w ląd 
zatokami, które noszą ogolne miano „F irth “ 
lub „F rith “. Liczne jeziora, Loelis, leżące 
w górskiej części Szkocyi (Highland), bar
dzo często łączą się z takiemi zatokami. J e 
dna z tych zatok, zwana „F irth  of L arne“ 
lub ,,Lorn“ nosi miano „Loch Lynnhe“ 
w dalszej części, zachodzącej głęboko w ląd. 
Ta ostatnia część przedłuża się dalej w sztu
cznie wyżłobiony kanał, zwany kaledoń- 
skim (Caledonian Canal), łączący pierwszy 
zatokę z zatoką leżącą, na przeciwległym, 
wschodnim brzegu Szkocyi, nazwaną „Mo- 
ray F ir th “ . Tym sposobem północna część 
Szkocyi, leżąca powyżej kanału, jest w zu
pełności oddzieloną od lądu stałego, jeżeli 
wogóle można tego wyrażenia użyć mówiąc 
o wyspach W ielkiej Bx-ytanii.

Otóż góra Ben Nevis leży w tem właśnie 
miejscu, gdzie kanał kaledoński wychodzi 
z „Loch Lynnhe“; ponieważ to ostatnie jest 
uważane za proste przedłużenia zatoki, 
przeto Ben Newis wznosi się bespośrednio 
nad zatoką.

U stóp samej góry, przy wejściu do kana
łu leży fort zwany „F o rt W illiam “ oddalo
ny w linii prostej na milę jeograficzną od
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wierzchołka „Benu“ ’), jak  pospolicie tam 
nazywają, tę górę. Z tem wszystkiem, po
mimo tego, że od fortu poprowadzono 
umyślnie drogę do obserwatoryjum, której 
pochyłość nigdzie nie przenosi stosunku 1:5; 
potrzeba jednak przynajm niej 4 '/2 godzin 
aby się dostać z fortu na wierzchołek. D ro
ga wije się z początku przez Glen (dolina) 
Nevis; w wysokości 564 m napotykamy ma
ły staw, zwany „T arn “, powyżćj którego 
ginie już wszelki ślad roślinności; drugą po
łowę drogi niezmiernie utrudniają, rozrzu
cone odłamy porfirowe.

Na płaskiem, cokolwiek ku południowi 
pochylonym wierzchołku spotykamy na
przód: „Refreshments Room“ (bufet) w któ
rym  niejeden podróżny doznaje niemiłego 
rosczarowania, przekonawszy się, że jestto 
właściwie gospoda towarzystwa wstrzemię
źliwości (temperance hotel). Z napojów do
stanie tam tylko herbaty, kaw y i wody. P o 
mieszczenie jednak  i usługa są tam zupełnie 
dobre i o wiele lepsze niż w większej części 
górskich hotelów niemieckich.

W idok z Ben Nevis na górską Szkocyją 
wraz z jćj niezliczonemi stawami i zatoka
mi, ograniczoną od wschodu przez morze 
Północne, od zachodu przez Ocean A tlan
tycki, z którego występuje szereg wysp He- 
brydzkich, należy do najwspanialszych na 
północy. Na nieszczęście bardzo rzadko 
można z niego korzystać, gdyż góra jest po 
największej części okryta całkowicie gęstą 
mgłą. W  ciągu roku mianowicie na Ben 
Nevis słońce świeci średnio tylko przez 464 
godzin, co stanowi zaledwie 11 procent 
wszystkich godzin, przez które słońce znaj
duje się nad poziomem. Podróżny musi się 
zadowolnić widokiem przepaści, głębokiej 
od 400 do 500 m, znajdującej się na północ- 
nowschódniej stronie góry, o ścianach nie
mal pionowych, z dna której ustawicznie 
się podnoszą kłębiące się masy mgły. W głę- 
bokich rospadlinach skał leżą masy śniegu 
nawet w najgorętsze lata; zresztą i na wierz
chołku góry śnieg ginie dopiero pod koniec 
Sierpnia.

>) W yraz „Ben“ odpowiada w zupełności polskiej 
nazwie „w irch“ .

O bserwatoryjum  należy do Towarzystwa 
meteorologicznego szkockiego, którego se-O O O ' o
kretarz, A leksander Buchan, jes t jednym  

! z naj pierwszych, obecnie żyjących meteoro- 
\ logów. Fundusze na budowę zakładu i dro- 
| gi, wynoszące około 30000 rubli, były ze

brane ze składek publicznych w ciągu roku 
jednego; dalsze utrzymanie obserwatoryjum 
jest również głównie oparte na dobrowol
nych składkach.

Budowa całkowita w obecnym swoim sta
nie była ukończoną w ostatnim tygodniu 
Października 1884 r., lecz obserwacyje re
gularne już były robione od Czerwca do 
Października w latach 1881 i 1882 i od 
Czerwca 1883 r., wypadki ich podane przez 
A leksandra Buchan, na posiedzeniu Towa
rzystwa meteorologicznego szkockiego w d, 
21 Lipca 1884 r. O wypadkach tych ob- 
serwacyj i porównaniu ich z dostrzeżeniami, 
robionemi w F o rt W illiam, pomówimy kie- 
dyindziej.

Społeczeństwo angielskie tak żywo inte
resowało się tą sprawą, że w ciągu samego 
lata 1884 roku przeszło 2000 osób zwiedzi
ło prowadzone na wierzchołku góry ro 
boty.

Aby stawić dostateczny opór burzom 
i wszelkiego rodzaju niepogodom, pospoli
tym w tak surowym klimacie, budynek jes t 
wyprowadzony tylko do pierwszego piętra, 
o ścianach nazewnątrz pochyłych i grubych 
na cztery stopy. Cały budynek jest z ka
mienia, który to m ateryjał znajduje się 
w obfitości na miejscu. Ze środka płaskie
go dachu wznosi się ośmiokątna wieża, na 
25 stóp wysoka, o ścianach grubych na sześć 
stóp, na wierzchołku którćj znajdują się 
anemometry, połączone z aparatam i samo- 
piszącemi i oznaczającemi kierunek, p r ę d 

kość i ciśnienie w iatru. W  wieży jest u rzą
dzone główne wejście i wyjście z budynku 
na czas zimowy, gdy cały dolny budynek 
znajduje się zagrzebany w śniegu. Dosyć 
niskie pokoje mieszkalne dla dyrektora, 
którym jes t P. Omond i jego dwu pomocni
ków są dobrze zaopatrzone przeciwko wil
goci i zimnu podwój nem oszalowaniem we- 
wnętrznem z desek i doskonale urządzonem 
ogrzewaniem i wentylacyją; lecz zresztą 
przedstawiają zamało wygód dla mieszkań
ców niezmiernie pracowity żywot pędzą-
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cycli. Jakkolw iek są. tam zaprowadzone 
i samopiszące przyrządy, z tem wszystkiem 
dzień i noc przez cały przeciąg czasu robią, 
się spostrzeżenia co godzina, co do tój pory 
nie miało miejsca na żadnej górskiej stacyi. 
W ypadki tych dostrzeżeń, robionych przez 
specyjalnie do tego uzdolnionych meteoro
logów, a nie obserwatorów przypadkowych, 
dostarczą, nieocenionego m ateryjału dla nau
ki. W  miarę ogłaszania nie omieszkamy po
dawać ich do wiadomości naszym*czytelni
kom.

z  B a l f o u r a  S t e - w a i t a

przez

s .  is :.

W  niedawno zamieszczonym artykule 
o morzu podbiegunowem, dotknęliśmy kwe- 
styi, kiedy promieniowanie słońca jes t sil
niejsze—w czasie największej czy też n a j
mniejszej obfitości plam. Przedm iot ten ro 
zebrał niedawno profesor B alfour S tew art 
w Naturę, podajemy tu tedy pogląd jego  na 
tę ważną, a niedosyć rozjaśnioną kwestyją.

Zastosowanie spektroskopu pozwoliło nam 
ocenić szybkość prądów w atmosferze sło
necznej '). Jeżeli gaz słoneczny porusza 
się w kierunku ku naszemu oku, to odpo
wiadające mu linije widmowe przesuwają, 
się w stronę fijoletu; przeciwny ruch gazu 
powoduje zboczenie linij widmowych w stro 
nę przeciwną. Taką drogą poznano na 
słońcu niezmierne szybkości. P rzy  n a j
gwałtowniejszych na ziemi burzach, powie
trze osięga szybkość dochodzącą do 150 km  
na godzinę; orkany na słońcu przebiegają 
podobnąż drogę w ciągu sekundy.

Najznaczniejsze na słońcu szybkości p rzy
padają w epoce największej obfitości plam,

*) Ob. „0  ruchu gwiazd11 Wszechświat, t. IV, 
str, 568.

gdy wogóle zachodzi przyrost wszelkićj 
działalności na słońcu i wewnątrz jego ma
sy. W szystkie nasze obserwacyje wykazu
ją  i zadziwiającą, rozległość atmosfery sło
necznej i energiją niesłychaną wszystkich 
poruszających się w niej mas gazowych, 
a w szczególności wodoru.

Proste zastanowienie prowadzi do wnio
sku, że oba te zadziwiające objawy, niespo- 
życie potężne promieniowanie słońca i gw ał
towne przew roty w jego atmosferze, są jak - 
najściślej ze sobą zespolone i nawzajem się 
tłumaczą; silniej lub słabiej wzburzone ma
sy gazowe stanowią więc właściwie motor, 
który  umożliwia nieprzerwane promienio
wanie słońca. Niezmierna ilość gorących 
cząsteczek zostaje wyrzucona w górę: uka
zuje się pochodnia słoneczna; masa oziębio
na opada i tworzy plamę słoneczną, zara
zem jednak  wynurzają, się nowe masy, aby 
w przestrzeń światową znowu światło i cie
pło wysyłać.

Nie może ulegać zgoła zaprzeczeniu, że 
tym  wstępującym i zstępującym prądom po
czątek swój zawdzięczają pochodnie i pla
my słoneczne; nietrudno także dostrzedz j a 
kie to przyczyny przewrotom tym udzielają 
tak niepojęte prawie natężenie.

Przedewszystkiem zaliczyć tu wypada 
różnicę tem peratury między gorącemi i ozię- 
bionemi cząsteczkami, różnica ta  jes t nader 
wielką, atmosfera bowiem słoneczna ograni
czona je s t zimną przestrzenią światową. Da- 
lćj, siła ciężkości na powierzchni słońca 
przechodzi mnićj więcćj dwadzieścia osiem 
razy liczbę, wyrażającą działalność tejże si
ły  na ziemi. Potrzecie, przebieg ten ode- 
gryw a się między rozległemi bardzo grani
cami, a nakoniec nie należy zapominać, że 
atmosfera słoneczna zawiera substancyje 
ulegające skraplaniu. Są to wszystko przy
czyny potężnie działające, a aby ogólny ich 
rezultat otrzymać, należałoby je  raczej mno
żyć, aniżeli sumować.

Rozważania powyższe mogą też rzucić 
światło na kwestyją zmienności promienio
wania słonecznego. Jak  wiadomo, plamy 
słoneczne ulegają okresowi jedenastoletnie
mu; w czasie, gdy okres ten przez najmniej- 
szość przechodzi, słońce nie okazuje plam 
żadnych, albo też nieznaczną ich ilość.

Otóż, łatwo to wnieść z góry, co zresztą,
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stwierdziły i obserwacyje, że plama słone
czna wysyła mniej światła i ciepła, aniżeli 
powierzchnia słońca, która zmianie nie ule
gła. Rozległość obszaru zajętego przez 
plam y je s t wprawdzie nieznaczny w stosun
ku do całej powierzchni; ale zestawiając oba 
te fakty, w pierwszej chwili gotowi jesteś
my wnioskować, że w czasie największej 
obfitości plam, słońce wysyłać musi nieco 
mnićj światła i ciepła, aniżeli w czasie naj
słabszego ich rozwoju.

Słuszniejsza będzie jednak  przyjąć, że 
bespośredni ubytek taki wykazać się nie da. 
Plam y są to jedynie wskazówki tego, jak  
mówi Herschell, że „sagan słoneczny przy 
takich okolicznościach warzy się i burzy sil
niej, aniżeli w warunkach zwykłych*'.

W edług tego spodzie wrać się należy, że 
promieniowanie słoneczne jest najpotężniej
sze, gdy najwięcej plam występuje. W nio
sek ten, czysto teoretyczny, znajduje popar
cie w obserwacyjach ziemskich, które pod
dane być mogą ścisłej próbie. Bespośre- 
dnich dowodów podsyconego promieniowa
nia słonecznego w czasie największej obfi
tości plam dotąd nie posiadamy. Istnieją 
wszakże dowrody pośrednie, których zna
czna doniosłość winnaby sprowadzić ros- 
strzygnięcie t.(?j kwestyi.

Wiadomo powszechnie, że magnetyzm 
ziemski doznaje zmian wskutek działania 
słońca; sprowadza ono nietylko okres dzien
ny w stanie igiełki magnesowej, ale może 
też wywoływać tak  zwane burze magnety
czne; wpływy te na zboczenie igiełki wy
stępują stanowczo najsilniój i najczęściej 
w latach naj większości plam słonecznych.

Także i elektryczne zjawiska, jak  zorza 
północna i prądy ziemne, rozwijają się 
z największem natężeniem, gdy najwięcej 
dostrzegamy plam. Dowody zebrane na po
lu meteorologii nie posiadają takiej siły 
przekonywającej, przemawiają jednak  także 
na korzyść tego poglądu. L ata największej 
obfitości plam słonecznych wykazują naj
więcej cyklonów w Indyjach Zachodnich 
i W schodnich, ja k  również i najsilniejszy 
spadek deszczów; według badań Baxendella 
zachodzić ma współcześnie szczególnie ży
wy rozwrój sił, dających pochop do ruchów 
w atmosferze ziemskiej.

Nr. 16.

0  WZAJEMNEJ ZALEŻNOŚCI

WIELKICH CZYNNIKÓW PRZYRODY
Mowa R. Clausiusa,

przełożyła

M a r c e l l a  Z a ł u s k a .

(Dokończenie).

Obecnie pozostaje tedy jeszcze kwestyja 
stosunku ciepła do elektryczności, czy mia
nowicie są one od siebie niezależne, czy też 
zachodzi między niemi także pewien zwią
zek.

W  nowszych [dziełach fizycznych, szcze
gólniej w pismach popularnych, które zbyt 
często brak  gruntowności zastąpić usiłują 
śmiałością poglądów, znajdujemy często 
bardzo ogólne tw ierdzenia o jedności sił 
przyrody, które zdają się zawierać odpo
wiedź na zajmujące nas obecnie pytanie.

Oddawna mianowicie wiadomo, że zapo
mocą prądów elektrycznych można otrzym y
wać światło i ciepło i to ciepło wysokiej tem
peratury, a światło nadzwyczajnej jasności; 
z drugiej strony wiadomo również, że przez 
ciepło wywołuje się prądy elektryczne, a za 
pośrednictwem tych ostatnich i magnetyzm. 
Procesy te bardzo często są pojmowane 
w ten sposób, jakgdyby w nich miała miej
sce zamiana elektryczności na ciepło i św ia
tło i odwrotnie ciepła na elektryczność i ma
gnetyzm. Gdy do tego dodaje się dalej, że 
czynniki, które się jedne w drugie dają za
mienić, muszą co do swój istoty być jedna
kie, dochodzi się do wniosku, że wszystkie 
cztery czynniki: światło, ciepło, magne
tyzm i elektryczność, są jednej i tejże samej 
natury  i przedstawiają tylko odmienne for
my jednego i tegoż samego czynnika.

Jestto wszakże wniosek zbyt pos])ic8zny, 
oparty nafałszywem  pojmowaniu wyżwspo- 
mnianych procesów'. W  rzeczywistości nikt 
nie zdołał jeszcze zamienić elektryczności 
na ciepło ani ciepła na elektryczność i we 
wszystkich tych procesach chodzi o zamia
nę całkiem innego rodzaju.
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P rą d  elektryczny polega na ciągłym ru 
chu elektryczności, wywołanym i podtrzy
mywanym przez jakąbądż siłę postronną. 
Jeśli zaś przez prąd elektryczny zostaje wy- 
wołanem ciepło, dzieje się to w ten sposób, 
że przez ruch elektryczności zostają w pra
wione w ruch i atomy ciała, przez które 
przepływa elektryczność, zatem to nie elek- [ 
tryczność sama, ale tylko jój ruch  zamienił 
się na ciepło. W  podobnyż sposób, kiedy 
prąd elektryczny zostaje wywołanym przez 
ciepło, nie wytwarza się tu elektryczność, 
ale tylko elektryczność, znajdująca się 
w przewodnikach, zostaje wprawioną w ruch 
a zatem ciepło zamienia się w ruch  elektry
czności.

Na zasadzie tego procesy te scharaktery
zować można w ten sposób, że tu  jeden ro
dzaj ruchu zamienia się w inny, a mianowi
cie ruch elektryczności w ruch atomów i od
wrotnie.

T aka zmiana formy ruchu, wynikająca 
z przeniesienia ruchu z jednego przedm iotu 
na drugi, je s t procesem tak  prostym i ła 
twym do zrozumienia, że nawet obliczyć 
można ilość ciepła, k tórą w danych w arun
kach może dać prąd elektryczny, bynaj
mniej niebiorąc pod uwagę właściwej na
tury  elektryczności. Nie należy zatem w ż a 
dnym razie oczekiwać, aby z powyższych 
procesów wyprowadzić można było wnio
sek o istocie elektryczności; wniosek zaś, że 
elektryczność je s t co do swój istoty podobną 
do ciepła, jest całkiem chybiony.

Natomiast w ostatnich czasach wykaza
nym został fakt uderzający, prowadzący 
w innym  kierunku do związku między elek
trycznością, światłem i ciepłem i który po
prow adzić może do dokładnego poglądu na 
naturę elektryczności.

W spominaliśmy już  wyżej, że w elektry
czności rozróżnić należy dwa rodzaje sił: 
elektrostatyczne, które działają niezależnie 
od ruchu i elektrodynamiczne, które tylko 
przez ruch powstają. Lubo jed n ak  poró- j  

wnanie tych sił do ich wielkości było myślą ; 
bardzo naturalną, to przeprowadzenie tego 
porównania przedstawiało takie trudności 
doświadczalne, że udało się je  przeprow a
dzić zaledwie bardzo długo po odkryciu 
sił elektrodynamicznych, dzięki mistrzow- 
skim poszukiwaniom W ilhelm a W ebera I

i Kohlrauscha, przynajm niej o tyle, że siły 
elektrodynamiczne, wywarte przez całkowi
te prądy elektryczne, ujęte zostały w pewien 
związek liczebny z odpowiedniemi siłami 
elektrostatycznemi.

Jeżeli rezultaty zdobyte dla prądów cał
kowitych, przenieść chcemy na oddzielne 
cząsteczki elektryczności w ruch wprawio
ne, to napotykam y tu pewną wielkość nie
oznaczoną, która jednak w zajmującój nas 
obecnie kwestyi, jes t o tyle podrzędnego 
znaczenia, że idzie w niój nie o średnią 
wielkość sił elektrodynamicznych i zależ
ność jć j od szybkości ruchu, lecz tylko o pe
wne różnice, tyczące się kierunków ruchu 
i siły. N ierospatrując zatem bliżej tćj oko
liczności, ograniczę się tu na przytoczeniu 
powyższego rezultatu w takiej formie, w ja 
kiej go otrzymamy po zastosowaniu do nie
go prawa sił, które mi się wydaje najpra- 
wdopodobniejszem ').

W yobraźmy sobie dwie cząsteczki elek
tryczności jednoimiennej, poruszające się 
z szybkościami równemi i niezmiennemi 
w kierunkach równoległych — wywierają 
one na siebie odpychanie ze względu na si
łę elektrostatyczną, a przyciąganie — ze 
względu na siłę elektrodynamiczną. P ie r
wsza jes t niezależną od szybkości, podczas 
kiedy przeciwnie druga rośnie wraz z jej 
wzrostem; można zatem zadać sobie pyta
nie, ja k  wielką winna być szybkość tych 
cząsteczek elektrycznych, aby obie siły sta
ły  się sobie równe i zniosły się nawzajem. 
P ytanie to na zasadzie poszukiwań W ebera 
i Kohlrauscha rostrzyga się w ten sposób, 
że potrzebna do tego szybkość winna być 
właśnie równą szybkości, z jaką  w prze
strzeni światowej roschodzi się ciepło pro
mieniste i światło.

W idzimy tu zatem zgodność dwu wielko
ści, z których jedna należy tylko do dziedzi
ny elektryczności, a druga wyłącznie do 
dziedziny ciepła i światła, a taka zgodność

') Patrz Das Kraftgesetz und seine Begriindnng 
w B orchardt’s Journal fiir reine und angewandtc 
M atheraatik, tom 83, str. 85 i w mojej książce Ueber 
die mectianische Behandlung der E lek tric ita t, roz
dział IX.
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musi polegać na pewnćj zasadniczej przy
czynie.

Do tego dodać należy inny jeszcze fakt, 
również ostatniemi czasy wykazany. W ia
domo, że światło roschodzi się w ciele prze- 
zroczystem wolniej aniżeli w przestrzeni 
próżnój, skąd wynika załamanie światła przy 
jego przejściu do ciała przezroczystego.
Z drugiej strony zauważono także, że we
wnątrz takiego ciała i siła elektrostatyczna, 
wywołana przez wzajemne działanie dwu 
cząsteczek elektrycznych, ma wartość mniej
szą, tak że szybkość, jaką  te cząsteczki po
siadać muszą, aby ich siła elektrodynami
czna znieść mogła siłę elektrostatyczną— 
musi być w ciele mniejszą aniżeli w prze
strzeni wolnej; a nadto, o ile na zasadzie 
obecnych pomiarów orzec m ożna—zmniej
szenie tej ostatniej prędkości, jest równem 
zmniejszeniu szybkości roschodzenia się 
światła ').

Ta zgodność nie pozostawia żadnej wąt
pliwości, że przy roschodzeniu się światła, 
lub, co na jedno wychodzi, ciepła promie
nistego, muszą być czynne siły elektryczne. 
Musi zatem między elektrycznością i cie
płem zachodzić bliski związek, na który na
prowadzają nas nie już niejasne spekulacy- 
je , oparte na przypuszczeniach tylko, lecz 
poszukiwania, oparte na faktach ustalonych.

Do pewnego stopnia udało się już zwią
zać na powyższej zasadzie oba te czynniki. 
Dotychczas przy rachunkach odnoszących j  

się do roschodzenia się światła, uważano 
eter, w którym  to roschodzenie ma miejsce, 
jako  substancyją obdarzoną zwykłemi siła
mi sprężystemi i stosowano te siły sprężyste 
do wyprowadzenia odpowiednich równań. 
Jeden z najgienijalniejszych nowszych fizy- ; 
ków, Maxwell, zm arły niedawno w pełni j  

swej twórczej działalności, wykazał, że dojść 
można do tychże samych równań, wprowa
dzając w rachunek siły elektryczne i dał j 
w ten sposób początek swej elektrodynami- j  

cznój lub, jak  ją  sam nazwał, elektromagne
tycznej teoryi światła.

Należy dodać, że rmisiał on tu przyjąć 
niektóre przypuszczenia, zachodzące też 
i w innych jego pracach, a których słusz
ność nie jest wprost widoczną i o których 
mówi on sam '), że mu się ich nie udało 
oprzeć na mechanicznych zasadach. A  za
tem dopiero dalsze badania, o ile sądzić wol
no niedalekie, doprowadzić nas mają do 
zdobycia takiego wyobrażenia o istocie elek
tryczności, któraby wykazała słuszność i ko
nieczność powyższych przypuszczeń, do ra 
chunku wprowadzonych.

Tyle jednak  można już  teraz wypowie
dzieć: jeżeli roschodzenie się ciepła promie
nistego i światła, ma być objaśnione działa
niem sił elektrycznych, to trzeba sobie wy
obrazić wszechświat wypełniony elektry
cznością, a zatem przyjąć, że owa substan- 
cyja, istniejąca w całym wszechświecie, ana- 
wet i we wnętrzu wszystkich ciał, k tórą do
tąd nazywano eterem, jest niczem innem, 
jak  elektrycznością. Jak  jednak należy poj
mować zachowanie się tej substancyi i ja k  
objaśnić różne siły na nią działające i przez 
nią wywierane, wymaga to dalszych jeszcze 
poszukiwań.

Porównajmy teraz dawne zapatrywanie 
się na czynniki natury, z zapatrywaniem się 
nowoczesnem, które rozwinęło się w sposób 
powyżój przytoczony i które jest na drodze 
niewątpliwego rozwoju, a przedstawi nam 
się jasny obraz, ja k  nauki przyrodzone nie- 
tylko rozrosły się co do swego obszaru i zna
czenia praktycznego, ale też wzmogły się 
wewnętrznie, przez udoskonalenia pojęć teo
retycznych i ściśle naukowego traktowania.

Podczas, kiedy jeszcze na początku bie
żącego stulecia stały obok siebie bez żadne
go łącznika w fizyce cztery wielkie czynni
ki natury, a do ich objaśnienia potrzeba by
ło uciekać się do tyluż różnych substancyj, 
a nawet i do substancyj podwójnych, które 
nadto obdarzać trzeba było coraz to nowe- 
mi własnościami, aby wyjaśnić różne dzia

') Idzie tn o szybkość roschodzenia się drgań I ł) A Treatise oa E iectric ity  and MagnetismuS,
o bardzo znacznej długości fali. I tom I, str. 132.
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łania owych czynników, tak, że właściwie 
zamiast objaśnienia przedmiotu, nadawało 
mu się tylko inny pozór, to pogląd obecny 
na te czynniki, stanowi system jednolity, 
w którym  obok masy ważkiej przyjmujemy 
tylko jednę szczególną, m ateryją, elektry
czność, a wszystko inne znajduje swe wy
jaśnienie w ruchu. Całość tego systemu 
daje się porównać do gmachu, wznoszącego 
się na trw ałśj podstawie, który wzrasta 
wprawdzie pracą licznych rąk, ale wedle je 
dnolicie naszkicowanego planu, tak, że każ
da nowa cegiełka znajduje właściwe sobie 
miejsce i mimo że nie je s t on jeszcze wy
kończonym, widać w nim dokładnie praw i
dłowość budowy, tak  że się w nim łatwo 
i bespiecznie oryjentować można.

Stąd to wynika, że nauka fizyki, mimo 
wzrastającego ciągle m ateryjału, w skutek 
coraz nowych wynalazków i odkryć •— by
najmniej nie staje się trudniejszą, ale owszem 
raczej łatwiejszą aniżeli dawniej, a przez 
pewność swych wniosków i jasność pojmo
wania rzeczy, zapewnia nam ona zadowolę- [ 
n iejak iego  dawniej znaleść w niej nie było 
można.

I  DZIEJÓW CTW ILEACTI.
Według wykładu wstępnego p. Letourneau w S zko le  

Antropologii w Paryżu,

podai B,

Główne wyniki cierpliwych i sumien
nych badań, których przedmiotem była epo
ka przeddziejowa w Europie, w ciągu osta
tnich lat trzydziestu, mogą być streszczone 
w krótkich słowach. Chcąc pozostać na 
gruncie faktów niezbitych, o okresie trze
ciorzędowym nie wspomnimy tu nawet; dość 
nam będzie zaznaczyć, że podczas całego 
długotrwającego okresu czwartorzędowego 
człowiek istniał w Europie napewno i że 
dzisiaj wiemy ju ż  zgrubsza, ja k  on się przed
stawiał i jakie prow adził życie.

Był to już  bezwątpienia człowiek, ale 
w początkach przynajm niej, dziki jesz
cze zupełnie. Za broń i narzędzia s łu 
żyły mu kawały krzem ienia, odłupyw ane

zrazu, później niezdarnie gładzone. Czło
wiek ten był koczownikiem—żyw iłsię z my- 
śliwstwa, a lasy ówczesne były w zwierzynę 
bogate. Na brzegach wód szukał mięcza
ków, bo wprawy w łowienie ryb mało miał 
jeszcze. Zdarzało się też, że brzeg, bogat
szy w mięczaki od innych, zatrzym ywał go 
dłużój, a wtedy, jak o  ślad po sobie, zosta
wiał ten człowiek pierw otny ogromne stosy 
muszli, które dalecy jego potomkowie na
zwali „szczątkami kuchennemi“ .

Człowiek pierwotny długo nie znał sztu
ki ani przemysłu. Do polowania, a w razie 
potrzeby i do bójki wystarczał mu oszczep, 
drew niana pałka, albo na kiju  utwierdzony 
krzemień. Przez długie wieki forma obra
bianych krzemieni była bardzo jednostajna. 
Jedno tylko, co niby zorza przyświecało tej 
kolebce przyszłej wielkości, to była umieję
tność posługiwania się ogniem, dziedzictwo 
po przodkach z epoki trzeciorzędowej. Ale 
użytek z ognia był bardzo ograniczony, 
bo człowiek ówczesny nie znał jeszcze garn
carstwa.

O stałych mieszkaniach ludzie jeszcze nie 
myśleli — mieszkali, gdzie się nadarzyło: 
w rospadlinacli skał, w jam ach, rzadko w ja 
skiniach, zajętych pospolicie przez groźnych 
lokatorów, drapieżników, z któremi człowiek 
pierw otny nierad się mierzył zapewne. Kto 
widział czaszkę niedźwiedzia jaskiniowego, 
albo szczątki tych olbrzymich jego współ- 
cześników, jak  naprzykład słoni i nosoroż
ców kopalnych, ten łatwo zrozumie, jak  sro
gie lekcyje przezorności brać od nich m u
si:! 1 częstokroć człowiek pierwotny. Częściej 
zapewne bywał on zwierzyną niż myśliwym. 
A  jednak  przyszłość daleka pokazać dopie
ro m iała po czyjej stronie pozostanie trw a
łe zwycięstwo. Ten nieszczęśliwy człowiek 
z początków epoki czwartorzędowej był je 
dnak potomkiem licznych już  pokoleń i dzie
dzicem przez nie wytworzonego postępu, 
a z drugiej strony krok jego każdy na d ro 
dze doskonalenia się, jakkolw iek nieśmiały 
i niedołężny, był zapowiedzią przyszłych, 
coraz wspanialszych tryumfów.

Stopniowo z niewdzięcznego a jedynego 
m ateryjału, krzemienia, człowiek czw arto
rzędowy uczy się robić szydła, piły i skro
baczki, a temi narzędziami umie rozłupywać 
kości i skrobać skóry. Z tych ostatnich ro
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bi odzienie, cboć zresztą, aż do początków 
okresu lodowego, musiał on powszechnie 
bez szat się obchodzić, kiedy przedhistory
czny artysta z Laugerie-Basse przedstawił 
myśliwca na żubry całkowicie nagim. Zwol
na jednakże liczbę m ateryjałów tego dzie
cinnego przemysłu powiększają kości i rogi 
zwierzęce, a współcześnie postać wyrabia
nych przedmiotów uskutecznia -się i urozma
ica. H arpuny zazębione, wykopane w Ma- 
deleine, stanowią już  broń bardzo wydosko
naloną, a rowki na ich końcach każą się 
domyślać, że bodaj bywały one zatru
wane.

Od tćj chwili człowiek czwartorzędowy, 
lepiej zaopatrzony w walce z przeciwnościa
mi, może niekiedy użyć chwilki wczasu, 
może zebrać myśli i dać im bieg swobodniej
szy. Korzysta z tego i czyni wielki krok 
naprzód: staje się artystą. Zaledwie mimo
chodem przypomnieć tu możemy, że znane 
są okazy sztuki graficznej i plastycznej 
z owej epoki, okazy naiwne, śmieszne może, 
ale dowodzące w twórcach swoich pewności 
ręki, bystrego oka i dokładnej obserwacyi. 
Większo, bespieczeństwo i rozbudzony smak 
estetyczny każą też myśleć o stroju. Barwne 
ziemie i hematyt, u tarte  w rodzaju kubków 
lub uskrobane, wchodzą w użycie do bar
wienia ciała, a przedziurawione muszle i zę
by dzikich zwierząt, bywają używane do 
ozdabiania kolczyków, naszyjników i pa
sów.

Przeddziejowy artysta miał jednak  wyo
braźnię mało rozwiniętą. Pomiędzy okaza
mi jego utworów (z Madeleine) niema nic 
takiego, coby choć zdaleka przypominało 
jakikolw iek kult religijny. Zresztą brak 
najprostszych pojęć lub uczuć w tym kie
runku przebija się najwyraźniej w oboję
tności, z jaką nieboszczyków pozostawiał 
w miejscu, gdzie ich śmierć zaskoczyła, nie- 
troszcząc się wcale o ich pogrzebanie. Taki 
stan umysłowości nie mógłby, rzecz prosta, 
iść w parze z j akimś utrwalonym , uporząd
kowanym bytem socyjalnym i napewno 
twierdzić można, że człowiek czwartorzędo
wy europejski żył w koczowniczych, nieli
cznych i bardzo luźnych gromadach, na 
wzór współczesnych małp antropomorfi- 
cznych.

Aż do zaznaczonej epoki rozwój czło

wieka europejskiego mógł być badany krok 
za krokiem i doprowadza do wniosku, że, 
pomimo nieznacznego ruchu naprzód, był 
on ciągle postępowym. Dzisiejszym ludziom, 
dziedzicom tylu pokoleń, które z najwię
kszym wysiłkiem wywalczyły już  sobie 
ostatecznie prawo istnienia, wbrew niezli
czonym zamachom wrogich sił przyrody, 
postęp taki musi wydawać się bardzo nie
znacznym. Był on jednak punktem  wyjścia 
dla wszystkich dalszych zdobyczy ducha 
ludzkiego, jak  ja jk o  je s t punktem wyjścia 
osobnika. Dotychczas jednak  — i na to na
cisk kładziemy — postęp ten był stopniowy 
i nieprzerwany.

Ale pomiędzy człowiekiem czwartorzę
dowym i jego następcą, człowiekiem z epoki 
neolitycznej, ciągłość ta ulega zerwaniu. 
Człowiek czwartorzędowy znika, ja k  się 
zdaje, w pewnych okolicach Europy, skut
kiem przewrotów gieologicznych i klim a
tycznych, oraz związanych z niemi wędró
wek zwierząt i przem ian w faunie i florze. 
Po upływie czasu, zapewne bardzo zna
cznym, ustępuje 011 miejsca człowiekowi 
wyżej rozwiniętemu i zarazem bardzo od
miennemu. Nowy ten działacz na widowni 
dziejów cywilizacyi nie posiada już poczu
cia artystycznego, które poprzednikowi jego 
ukazywało we mgłach przeczucia drogę do 
krainy ideału. Jest on jednak  garncarzem, 
rolnikiem i hodowcą zw ierząt domowych, 
umie budować jaskinie sztuczne albo na- 
wpół sztuczne, kopane w skałach wapien
nych albo megalityczne. W  jaskiniach ta
kich grzebie nieboszczyków, ale zapewne 
i zamieszkuje je  za życia. Troszczy się bez- 
wątpienia o życie zagrobowe, o którem ani 
myślał jego przodek czwartorzędowy. W y
obraźnia jego pracuje: posiada on fetysze 
i amulety, posiada mitologiją, która odtąd 
tyle zajęcia, tyle mąk i obłędu a nie
kiedy i tyle pociechy dawała rodzajowi 
ludzkiemu.

W  warsztacie i arsenale człowieka neoli
tycznego najważniejsze znaczenie ma sie
kierka kamienna. Umie on wyciosać ją  bar
dzo prawidłowo i doskonale wygładzić. P o 
sługuje się lukiem i osadza na strzałach gro
ty artystycznie wyrobione, trójkątne, czasa
mi ząbkowane. Postęp jego staje się coraz 
szybszy, a ku końcowi okresu neolityczne
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go, to je s t w zaraniu czasów historycznych, 
europejczyk nie mieszka już  w jaskiniach 
naturalnych, lecz buduje sztuczne mieszka
nia, czasem w ziemiankach, niekiedy na dzi
wiących przezornem urządzeniem palafi- 
tach. Mieszkaniec palafitów je s t już bespo- 
średnim naszym poprzednikiem. Posiada 
główne zwierzęta domowe i najważniejsze 
zboża, piecze gruby chleb, a może umie ju ż  
fabrykować i napoje spirytualne, zajm uje 
się tkactwem i buduje łodzie. Od pierwszych 
historycznych naszych antenatów  różni się 
zrazu brakiem znajomości metali, wkrótce 
jednak  i te wynajduje albo przyswaja sobie 
ich używanie. Koniecznem i naturalnem  
następstwem takiego stanu rzeczy jest wię
ksze skupienie się ludności, gęstsze za
mieszkiwanie danych okolic, a zatem i p e 
wne różnicowanie się społeczne. Ludność 
ta ma już  wodzów i pierwsze zaczątki urzą
dzeń państwowych.

Powiedzieliśmy wyżej, że człowiek z epo
ki kamienia gładzonego nagle zastąpił w E u 
ropie swego przodka czwartorzędowego. 
Strzeżmy się jednak  brać te słowa w zna
czeniu Cuvierowskich kataklizmów. W  rze
czy samej w Europie ukazała się nowa rasa 
ludzka; przybyła ona skądinąd, w części ze 
wschodu, w części bez wątpienia z południa, 
gdyż człowiek mentoński jest zbliżony zG u- 
anczami kanaryjskiemi, a ci ostatni z mie
szkańcami Berberyi. Ale człowiek czw ar
torzędowy nie zginął bez śladu. Szczątki 
kopalne wykazują nam przeciwnie, że d lu - 
gogłowa rasa pierw otna żyła razem  z kró- 
tkogłowemi najeźdźcami. W  G renelle zna
leziono nawet typ pośredni, dowodzący, że 
rasy się mięszały. Mięszał się także i prze
mysł, bo kamień łupany wszędzie występu
je  obok gładzonego. Ten ostatni był, ja k  
się zdaje, przedmiotem zbytku, dostępnym 
tylko dla możnych ówczesnego świata.

K u końcowi okresu kamienia gładzonego 
archeologija przeddziejowa zaczyna mięszać 
się z historyczną. Bronz ukazuje się i mię- 
sza się z kamieniem gładzonym, ja k  ten 
ostatni mięszał się z łupanym. Te dane, za
czerpnięte z historyi przemysłu, wykazują 
stopniowy rozwój plemion i organizmów 
społecznych późniejszych z owych dzikich 
hord przeddziejowój ludzkości. Niemniej 
silnie przem awiają na korzyść tego mniema

nia liczne i dobrze znane przypadki ataw i
zmu, sięgającego aż do dni naszych. Qua- 
trefages odnalazł sławną szczękę z Moulin- 
Quignon u współczesnego estończyka; K. 
Yogt miał znajomego lekarza, który nosił 
na swym karku dokładną podobiznę czaszki 
neandertalskićj; Bordier spotykał pomiędzy 
więźniami francuskiemi znaczną liczbę oka
zów, budową czaszki zupełnie zbliżonych 
do człowieka z okresu kamienia gładzo
nego.O

(dok. n.).

Towarzystwo Ogrodniczo.

P o s i e d z e n i e  s i ó d m e  K o m i s y i  t e o r y i  
o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  p o 
m o c n i c z y c h  odbyło sig dnia 8 Kwietnia 1880 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 7 '/a w ie
czorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Przewodniczący prof dr W. Szokalski, w ser
decznych stówach wita w imieniu Komisyi Sekretarza 
jej, p. Antoniego Ślósarskiego, który po półrocznym 
prawie pobycie w Meranie, powrócił właśnie w do
brem  zdrowiu i poraź pierwszy od Października r. z. 
bierze udział w posiedzeniu. Po przemówieniu p. 
Przewodniczącego, p. Znatowicz przedstawia wnio
sek, żeby Komisyja wyraziła swe uznanie dla Kasy 
Pomocy naukowej im. Mianowskiego za ułatwienie 
p. Ślósarskiemu wyjazdu na kuracyją. W nioiek 
ten, gorąco poparty przez p. dziekana Jurkiewicza 
i jednogłośnie przyjęty  przez obecnych, zyskuje wy
konanie w dziękczynnej odezwie od Komisyi do Ko
mitetu Zarządzającego Kasą im ienia Mianowskiego, 
a uchwała powyższa zostaje zapisana do protokułu 
posiedzenia.

3. P. Józef Nusbaum rospoczął swój wykład. Wspo
m niał naprzód o teoryi Miecznikowa walki fagocy- 
tów z bakteryjam i i zaznaczył, że prace pp. Zawa- 
rykina, Thanhoffera, W iedersheima, Stóhra i F. 
Hofmeistra nad wewnątrzkomórkowem pochłania
niem peptonów i tłuszczów u wyższych organizmów, 
jako też liczne fakty dotyczące traw ienia (np. u Ne- 
m ertina, Gąbek) u niższych zw ierząt dowodzą, że 
wewnątrzkomórkowe odżywianie się wogóle bardzo 
jest rospowszechnione u zwierząt. Z temi faktami 
powiązał p. Nusbaum spostrzeżenia, jakich dokonał 
prof. Kowalewski nad rozwojem pozarodkowym 
owadów. Uczony ten  przekonał się, że intracela- 
larne odżywianie sig komórek gra również olbrzy
m ią rolg w procesach przeobrażeń u owadów. Jesz
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cze W eismann, a  po nim  szereg innych badaczy: 
Graber, Ganin i inn i wykazali, że u poczwarki ros- 
pada się większość tkanek ciała (wyjąwszy organy 
płciowe, układ nerwowy, serce i niektóre inne czę- | 
ści) na kulki ziarniste (Kórnehenkugelchen), w ypeł
niające jam ę ciała poczwarki. Weisman twierdził, j  

że z tych kulek tworzą się nanowo komórki, budu- \ 
jące ciało owada, ale inni badacze wykazali, że 
większość zniszczonych organów buduje się nanowo 
11 owada głównie z tarczek im aginalnych, rozwija
jących się bądź ze skóry, bądź z błon zewnętrznych | 
dychawek lub pni nerwowych. N ikt atoli nie znał 
dotąd znaczenia morfologicznego tych kulek — tych 
produktów rospadniętych tkanek. P. Kowalewski do
wiódł, że w ędrujące ciałka krwi napadają na roz- | 
maite organy ciała gąsienicy i powodują ich znisz
czenie, a same, najedzone, tworzą właśnie owe kulki 
ziarniste. P. Nusbaum zatrzymał się dłużej nad 
procesem owego zniszczenia. Co się z tych kulek 
tworzy p. Kowalewski nie wie; p. Korotneff zaś 
przyjmuje, że ostateczny nabłonek kiszki owada 
powstaje właśnie z wędrujących ciałek krwi. Z fak
tam i femi powiązał następnie p. N. kwestyją walki
0 byt pomiędzy komórkami ciała (Roux). Nastę
pnie mówił p. Nusbaum o nowszych zapatrywaniach j  

bijologów na znaczenie ją d ra  w komórkach płcio- ! 
wych; w jądrze, a specyjalnie w organizowanej jego 
części, w chrom atynie, mieści się substancyja, sta
nowiąca m ateryjalne podścielisko cech dziedzicz- | 
nych. P, N. przytoczył spostrzeżenie van Benedena 
nad zapłodnieniem ja j u glisty końskiej (Ascaris 
megalocephala) i wspomniał o poglądach Hertwiga
1 Weismaua.

Wreszcie p. N. przedstawił obecnym preparaty  j  

z ukończonej pracy swej nad rozwojem zarodkowym 
stonogi (Oniscus); p reparaty  te wykonał p. Nusbaum 
przy pomocy najnowszych metod techniki m ikro
skopowej, przyczem w yraził szan. prof. Hoyerowi 
wdzięczność za udzielone mu niektóre wskazówki, 
dotyczące tej techniki.

W ykład p. Nusbauma wywołał ze strony prof.
H. Hoyera obszerne i nader ciekawe dopełnienia, 
w krytyczny sposób przedstawiające badania przy
toczonych przez p. N. bijologów.

4. P. Jan  Chełmicki, kand. nauk przyr., okazywał 
zebranym próby swego wynalazku, pozwalającego 
otrzymywać reprodukcyje wszelkiego rodzaju ry 
sunków na powierzchni metalowej, zapomocą tegoż 
samego albo innego metalu. Sposób p. Ch. nadaje 
się do artystycznego ozdabiania wyrobów srebrzo
nych, złoconych, pokrywanych niklem, kobaltem 
i t. p ., a odznacza się trwałością i niezn&cznemi 
kosztami wykonania. Wynalasca utrzymuje swe 
odkrycie w tajem nicy, dopóki na właściwej drodze 
nie uzyska zabespieczenia praw  swoich.

Na tem  posiedzenie ukończonem zostało.

SPR A W O ZD A N IE.

W łodzim ierz Kulczycki. M ateryjały do monografii 
skorupiaków liścionogich. liodzina Branchipodi- 
dae. Gatunek Callaonella Jelskii. Kosmos, czaso
pismo polskiego Towarzystwa Przyrodników im ie
nia Kopernika. Lwów, rok X, str. 5S8 —599, 1 tabl. 
rysunków.

P. Wł. Kulczycki dokładnie zbadał skorupiaka li- 
ścionogiego, zebranego koło Callao w Peru przez 
p. K. Jelskiego. Skorupiaka przed dwunastu laty 
opisał prof. E. Grube pod nazwą Artem ia Jelskii. 
P. Kulczycki porównawszy znamiona rodzai zalicza
nych do rodziny Branchipodidae, a mianowicie ro 
dzaju Artem ia, Branchipus i Polyartem ia, przy
szedł do przekonania, że skorupiak znaleziony przez 
pana Jelskiego powinien być uważany za typ nowe
go rodzaju, któremu nadał nazwę Callaonella, od 
miejscowości, w której go odkryto. Nazwa gatunko
wa nadana skorupiakowi na cześć zasłużonego po
dróżnika, któremu ty le zawdzięczamy świetnych 
odkryć, pozostała bez zmiany. P. Kulczycki podajo 
następującą charakterystykę rodzaju Callaonella. 
Ciało w stosunku do szerokości bardzo krótkie. Od
cinków (t. j. pierścieni) ciała 23, z których 3 stano
wią głowę, 11 tułów, 9 odwłok. Czułki (t. j. rożki) 
dolne podobne do cznlków rodzaju Artem ia. W arga 
górna o dwu wcięciach. Odwłok krótki i złożony 
z 9 odcinków (pierścieni). Płaty ogonowe, prawie 
aż do nasady obsadzone szczecinami.

A. W.

KBONłKA NAUKOWA.

M ETE0R0L0G1JA.

—  Pr7ebieg zjawisk atmosferycznych w ciągu m iesią

ca Lutego r. b.

W ciągu miesiąca Lutego Biuro Meteorologiczne 
znowu zaczęło otrzymywać wiadomości z Krasióca 
(w gub. Płockiej). Prócz tego d r Jędrzejewicz ra 
czył zakomunikować rezultaty obserwacyj, dokona' 
nych na urządzonej przez niego stacyi w Płońsku, 
o której, jako przodującej w kraju naszym, każdy 
z czytelników Wszechświata słyszał niejednokro
tnie. Tak więc za miesiąc Luty posiadamy dane 
z czternastu miejscowości.

Miesiąc Luty stanowił cały niemal okres stałej zi
my. Dni ze średnią tem peraturą wyższą od zera
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spotykam y w tym  miesiącu zaledwie kilka ( 1, 2, 
a gdzieniegdzie 8 lub 9); resztę stanowią dnie m roź
ne. W końcu miesiąca t. j. w trzech dniach osta
tn ich  obserwowano tem peratury  dochodzące do 
—20° C i niżej. B arom etr, stojący bardzo nisko 
dnia 1 (w dniu tym  było główne miesięczne m in i
mum), podnosi się stale aż do dnia 9, w którym  m a 
miejsce główne, a niezwykle wysokie, miesięczne 
maximum (w W arszawie 773,1). Chociaż następnie 
barom etr spadł, utrzymywał się jednak stale do koń
ca Lutego w stanie dosyć wysokim (w W arszawie 
przeciętnie wyżej 758,0). W iatry  w pierwszych 
dniach miesiąca bardzo zmienne, w okresie od 
11—25 przyjmują prawie wszędzie kierunek bliski 
SE lub też wprost wschodni; w ostatnich dn :ach 
m iesiąca, w których nastąpiło tak  znaczne zniżenie 
tem peratury, zmienia się też i kierunek wiatru; 
zbliża się mianowicie do NE. L u ty  pogodniejszy 
był od Stycznia i w gdy w Styczniu na dni 31 pogo
dnych liczono przeciętnie (w Król. F o l ) 7, w Lutym

na dni 28 liczono ich 0. Chociaż śnieg był zjawi
skiem niezbyt rządkiem, suma miesięcznego opadu 
w ypadła wszędzie niewielką (od 3,2—14,6); wyjątek 
w tym  względzie stanowią południowe części kraju 
(Częstocice 28,5 i Lubna 18,5).

C harakter Lutego na Podolu i w gub. Kijowskiej 
wyróżniał się tem tylko, że nie obserwowano tam  
ani jednego dnia ze średnią tem peraturą, wyższą od 
zera; średnia miesięczna tem peratura najniższa by
ła na Podolu; wynosiła —7,8; w Kijowskiej gub. 
—6,8; w Królestwie zaś —5,8. W zmianach baro
m etru  niewielką spostrzegamy różnicę od Króle
stwa, dnie zaś głównych maximum i minimum 
w ypadają te  same. W iatry  wieją tam  z kierunków 
S—E  lub N --E , w południowej części Podola te 
ostatnie przew ażają w ciągu całego miesiąca, w pół
nocnej zaś — w ciągu pierwszych dni 20. Opady 
mniejsze jeszcze obserwowano, aniżeli w Królestwie 
(Uladówka 2,7, Sokołówka 0,2).

A. Zmiany w ciśnieniu barometrycznem w ciągu Lutego 1886 roku.

IvdZiesięozrLa,

M IEJSCO W O ŚĆ Od
1 - 5 6—10 11— 15 16—20

1
21— 25 26—28 Śre

dnia
Max. Min.

Pole
wa
hań

W arszawa . . . .
J ó z e f ó w ......................
Mł odzi eszyn. . . .
C z e r s k ......................
Sanniki ......................

744,3
47.5
46.8
42.9
44.5

64,9
68,2
67.3
63.4 
65,7

58,9
61,0
61,1
56,6
58,2

58.0 
59,7
60.0 
55,5 
57,4

60,8
62,5
63,4
58,3
58,8

58.5
60.5 
62,1 
56,4 
59,0

57,5
59,9
60,0
55.4
57.4

73.1 (9)38,1 (2)
78.1 (9)39,8 (1) 
74,5 (9)39,7 (1) 
72,3 (9)36,0 (1) 
74,1(8,9) 35,9 (1)

35,0
38.3 
34,8
36.3 
38,2

śr. dla gub. W arszaw. 45,2 65,9 59,2 58,1 60,8 59,3 58,0 74,4 37,9 36,5

Częstocice (g. Radom.) 
Lubna (g. Kielec.). . 
Leśmierz (g. Kalis.) . 
Krasiniec (g. Płocka).

39,9
38,6
44.3
45.4

59,1
57.5 
64,9
66.6

53,1
50,6
57,5
59,4

51,2
49,0
56,7
59,4

53,9
52,1
59,4
61,8

51.9
50.4
58.4
59.9

51.5
49.6 
56,8
58.7

68.6 (9) 
66,9 (9) 
74,2 (9)
74.7 (9)

34,4 (1) 
33,0 (1) 
35,3 (1) 
37,6 (2)

34,2
33.9
38.9 
37,1

średnia ogólna . . . 42,7 62,8 56,0 54,9 57,6 56,0 54,9 71,8 35,6 36,2

Uladówka (g. Podoi.). 
Sokołówka „

38,0
42,6

54,1
57,8

49,4
53,0

47,2
50,7

49,9
53,0

43,4
47,7

47,2
51,0

62.6 (9)
66.7 (9)

33,6 (2) 
38,9 (2)

29,0
27,8

śr. dla gub. Podols. . 40,3 56,0 51,2 49,0 51,4 45,5 49,1 64,7 36,3 28,4

Tak w Królestwie, jak  na Podolu, barom etr najniżej 
stał w pierwszej, najwyżej zaś w drugiej pięciodniów- 
ce(Tabl.A ). Pole wahań wyższe tym  razem w Króle
stwie (36,2), aniżeli na Podolu (28,4). W Królestwie 
w ciągu ostatnich trzech najzim niejszych dni m ie
siąca nastąpiło, choć niewielkie, lecz powszechne 
zniżenie stanu barom etru; na Podolu zaś barom etr

zniżył się w tym czasie o 6,0 prawie w porównaniu 
z poprzednią pięciodniówką. Zaznaczamy to, po
nieważ przywykliśmy uważać podniesienie stanu ba
rom etru, jako  zjawisko nieodłączne od zniżenia tem 
peratury; dodamy jednak, że choć barom etr w duiu 
26 był w stanie minimum dążył jużjednak  następnie 
do maximum, które nastąpiło w początku Marca.
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B. Zmiany w temperaturze w ciągu Lutego 1886 roku.
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a
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a
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‘3

1toCM

.3‘3
CD M

in
. 4

JOrj►OOP4
Warszawa . . . . - 1 ,6 - 4 ,3 —5,9 - 5 ,4 - 7 ,0 -12,9 -5 , 3,8 (1) —19,8(28) 23,6 6 21 i
J ó z e f ó w ...................... - 1 ,4 - 3 ,5 —5,8 - 4 ,5 —6,5 -11,6 - 5 ,2  ;2,8 (1) —17,0(28) 19,8 6 22 0
M łodzieszyn. . . - 1 ,3 —3,5 - 6 ,8 —5,0 —6,6 -11,8 -5 ,4 ,3 ,0  (1) —18,0(28) 21,0 7 21 0
Czersk ...................... - 1 ,9 - 4 ,3 - 6 ,8 —5,3 - 7 ,7 -14,1 —6,13,2 (1) —19,8(28) 23,0 6 22 0
O ry sz e w ...................... - 1 ,3 - 4 ,1 - 6 ,7 - 5 ,1 - 7 ,7 -13,6 - 5 , 9 12,8 (1) —19,2(28) 22,0 8 20 u
Sanniki ...................... - 1 ,6 - 4 ,8 - 7 ,2 - 5 ,6 —7,6 -13,0 - 6 , 2 13,5 (1) —19,0(28) 22,5 6 22 0
śr. dla gub. W arszaw. - 1 ,5 -4 ,1 —6,5 - 5 ,2 - 7 ,2 -12,8 —5,713,2 —18,8 22,0 7 21 0

Częstocice (g. Radom.) - 1 ,6 - 4 ,3 -7 ,8 - 4 ,5 - 8 ,1 -13,6 —6,1 5,0 (1,8) —21,3(26) 26,3 6 22 0
Lubna (g. Kielecka) . - 1 ,3 —4,0 - 7 ,2 —3,3 - 7 ,0 -13,4 —5,5|3,5 (1) —23,3(28) 26,8 7 21 0
Leśmierz (g. Kaliska). - 1 ,2 - 3 ,7 - 5 ,0 —3,8 —6,0 -11,7 - 4 ,7  5,0 (9) —18,5(28) 21,5 6 22 0
Krasiniec (g. Płocka). - 1 ,2 -4 ,7 -7 ,5 - 6 ,4 - 8 ,1 -14,9 —6,8 [7,3 (1)] —19,6(28) [26,91 7 21 0
średnia ogólna . . .- 1 ,5 - i , 2 —6,8 - 4 ,6 - 7 ,3 -13,3 —5,8 3,7 —20,5 24,2 7 21 0

Uladówka (g. Podols.) — 6,6 —6,3 - 6 ,7 —6,6 -10,5 -11,9 - 7 ,8 0,2 (2) —19,2(26) 19,4 2 26 0
Sokolówka „ ? ? ? ? ? 3,2 (11) —18,0(26) 21,2 3 25 0
śr. dla gub. Podolsk. . —6,6 -6 ,3 - 6 ,7 —6,6 -10,5 -11,9 - 7 ,8 1.7 —18,6 20,3 3 25 0

Czehryn (g. Kijows.) - 7 ,6 —6,2 - 4 ,6 —6,0 - 8 ,1 —9,3 - 6 ,8 1,8 (11) —18,7(26) 20,5 0 28 0

C. Wilgotność Lutego 1886 r.
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W arszawa . 91 7,2 1 6 5 0 2 7,1
Józefów . . 94 6,4 0 7 2 0 i 8,1
Młodzieszyn. 93 5,3 0 5 4 0 2 7,4
C zersk. . . 95 7,4 1 10 7 0 2 11,5
Oryszew . . 
Sanniki . .

90 7,1 0 8 4 1 2 14,6
91 6,7 0 10 3 0 1 3,4

Częstocice ■ 91 7,2 0 7 1 0 1 28,5
L u b n a . . . 94 7,0 1 9 9 0 1 18,5
L eśm ierz . . 88 6,6 1 8 4 1 1 3,2
K rasiniec. . 95 6 6 0 4 2 0 0 12,9
Uladówka 93 6,6 0 7 9 1 0 2,7
Sokołówka . ? 7,4 0 7 4 0 1 0,2
Czehryn . . ? 5,8 0 7 2 1 6 j

Tem peratura w Królestwie (Tabl. B) spada do po
łowy miesiąca, następnie na krótki czas podnosi się. 
aby później stale już zniżać się do końca miesiąca. 
Na Podolu w ciągu dni 20 (właściwie 22) utrzymuje 
się w ciasnych granicach około —6,0 (śr. temp. czte
rech pierwszych pięciodniówek waha się, jak  widzi
m y z tabelki od —6,3 do —6,6), w ostatnich zaś 
ośmiu dniach znacznie się zniża (przy w iatrach 
N —E). W Czehrynie (Kij. gub.) tem peratura wzno
si się do połowy miesiąca, następnie zaś do końca 
Lutego zniża się. Jak  widzimy z tabelki, w Lutym

ogromną przewagę m ają dnie całkowicie mroźne; 
całkowicie ciepłych wcale nie obserwowano.

Co się tyczy wilgotności (Tabl. C) zauważymy tylko, 
że najniższa wilgotność względna wypadła w Króle
stwie równocześnie z najniższą tem peraturą; to sa
mo ma miejsce z wilgotnością bezwzględną. Naj
wyższa wilgotność względna wypadła wszędzie w dniu 
najcieplejsze.

Poniższa tabelka obejmuje wykaz pozostałych 
ważniejszych zjawisk atmosferycznych:

Średnie wartości elementów m eteor, dla każdej 
z trzech godzin obserwacyj wynoszą w Królestwie 
Polskiem:

( o 7-ej—54,7 ( o 7-ej —7,6
Barometr ! o 1-ej—54,8 Term om etr , o 1 -ej —3,4

( o 9-ej—55,3 ( o 9-ej —6,5

( o 7-ej—2,6 ( o 7-ej 93
Wilg. bezwz. , o 1-ej—3,3J Wilg. wzgl. 1-ej 90 

( o 9-ej—2,8 ( o 9-ej 93

Barom etr zatem wznosił się od rana ku wieczoro
wi (normalnie w południe powinienby stać najni
żej). Dzienne zmiany tem peratury, jak  widzimy, 
odbywały się normalnie: tem peratura najniższą by
wała rano, najwyższą—około południa. Wilgotność 
względna wieczorem cokolwiek tylko niższa wypa
da, niż rano.

Z Płońska wiadomości otrzymaliśm y w ostatniej 
chwili. Zaobserwowano tam: śr. bar. ciśn. 58,8; śr.
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te m p .—6,3; śr. wilg. wzgl. 8 '\5 ; suma opadu 15,0. 
W iatry do 10 zmienne, od 11 26 Stale panuj o SE,
w ciągu dwu dni ostatnich NE.

i l .  C

TECHNOLOGIJA.

—  Fenolat cynku jako środek ochronny od grzyba 

drzewnego i butwienia drzewa. Busse stosuje w tym  
celu rostwór fenolatu cynku, zalecając użycie jego do 
zakonserwowania tyczek chmielowych, podpórek 
do drzew i winorośli, legarów, wiązań piwnicznych 
w browarach i gorzelniach. Fenolat cynku chroni 
napojone nim drzewo od butwienia i zapobiega po
wstaniu na niem grzyba. Drzewo nim  napojone po
siada trzy  razy dłuższą trw ałość od zwykłego. Z a
stosowanie jest prostem. Kostworem, najlepiej 
zmieszanym z t. zw. popiołem cynkowym pokrywa 
się zapomocą pendzla odpowiednie przedm ioty. 
Tworzy się wskutek tego w porach drzewa tw ar
dniejący, bardzo oporny związek. Jednorazow e po
krycie zachowuje już drzewo na długi przeciąg cza
su, korzystniej jest jednak, tak  długo powtarzać po
krywanie, dopóki rostwór wsiąka. Tyczki chmielo
we, podpory do drzew i t. d. zachowują się lepiej 
przy użyciu fenolatu cynku niż przy użyciu smoły. 
Tyczki pokrywa się na całej długości lub też tylko 
część ich mającą się znajdować w ziemi, lin  such- 
szem jes t drzewo tem  więcej, rozumie się, pochłania 
rostworu. Najlepiej uskutecznia się napajanie 
w otw artej przestrzeni, w dnie ciepłe, słoneczne. 
Napojonego drzewa unikają też owady i nie ulega 
ono stoczeniu przez robaki. (Chem. Ctrbl. 1885, 
str. 671.

St. Pr.

BOTANIKA.

—  Rozwój c ia łek  chlorofilowych. Na tworzenie się 
chlorofilu istnieją obecnie dwa wręcz sobie przeci
wne poglądy. W edług jednego, ciałka chlorofilowe 
powstają wskutek różniczkowania protoplazm y (po
równaj artykuł o chlorofilu w N r 21 W szechświata 
z roku 1884), nowszy zaś pogląd, którego tw órcam i 
są Schim per i Meyer, orzeka, że ciałka chlorofilowe 
tworzą się przez podział już istniejących ciałek.

Celem sprawdzenia, który z tych poglądów ma 
racy ją  bytu, przedsięwziął p. K. Mikosch nowe ba
dania, które skłaniają autora do oświadczenia się 
za pierwszym poglądem. Do badań swoich używał 
autor liścieni słonecznika (Helianthus annuus), jako 
płyn zaś do preparowania zaleca 5—10%  rostwór 
cukru trzcinowego, który w ciągu 20 m inut zacho
wuje się obojętnie i nie wstrzymuje ruchu proto
plazmy, a ?atem pozwala badania przeprowadzić 
dokładnie. Odtłuszczone zapomocą eteru skrawki 
przeniósł autor do kwasu octowego krystalizującego, 
który rospuszcza ciałka aleuronowe, pozostaw iając

siatkę protoplazm atyczną, w której żadnego różnicz
kowania dostrzedz nie można. W krótce jednak wy
stępują w protoplazmie liczne ciałka protoplazma- 
tyczne, które wciąż rosną i zieleniejąc pod wpły
wem światła, przekształcają się w ciałka chlorofilo
we. W bardzo młodych liściach cebuli (Ałlium ce
pa) również żadnego" śladu chlorofilu nie widać, to 
zaś, co Meyer za ciałka chlorofilowe przyjmuje, 
uważa Mikosch za kropelki tłuszczu. Ciałka chloro
filowe i tu  się tworzą z protoplazmy, co autor skon
statował jeszcze w wierzchołku wzrostu Elodea 
i w młodych liściach kukurydzy.

S. Gr.

M1KROGRAF1JA.

—  M ikroorganizm y wścieklizny. Że istota i  p rzy
czyna wścieklizny leży w mikroorganizmach, jest 
rzeczą niewątpliwą, u wszystkich bowiem zwierząt 
wścieklizną dotkniętych zuajdowano w mózgu pe
wnego rodzaju mikrokoki. Szczegółowy ich opis 
podali Fol i Fibier. Jednakże próby wywołania ob 
jawów chorobnych zapomocą zaszczepienia czystej 
hodowli, nie udaw ały się dotychczas. Dopiero 
w ostatnich czasach prof. Babes otrzym ał wynik do
datni. Mikrokok, którego hodowla była do do
świadczenia użyta, jest okrągły i stosunkowo duży 
(około 1 tj.), a znalezionym został przez Babesa nie- 
tylko u zwierząt, u których wścieklizna wywołaną 
została przez pokąsanie lecz i u takich, którym  jad  
zostat zaszczepiony bądźto przez trepanacyją czasz
ki, bądź przez zastrzyknięcie podskórne. Najczę
ściej daje się spostrzegać w grupach otoczonych 
śluzem, znajdowany jednak bywa i pojedyńczo 
w białych ciałkach krwi. Babes zastrzega jednak, 
że dalsze doświadczenia w tym  kierunku są nie
zbędne.

O. B.

HIGIJENA.

—  W pływ  metody nauczania na wzrok uczniów.

Prof. Schmidt-Rimpler, badając w roku 1885 wzrok 
uczniów w gimnazyjum Frankfurckiem , zbudowa- 
nem według ostatnich wymagań higieny, zauważył, 
że na 600 uczniów 244, a zatem 40% miało wzrok 
krótki. Tymczasem, spostrzeżenia, poczynione w ro
ku 1671 w starem gimnazyjum, gdzie klasy były 
ciemne a siedzenia urządzone szkodliwie, wykazały 
tylko 24 — 25°/0 krótkowidzów. To doprowadza 
red. „Allgemeine Medicinische Centralzeitung“ do 
wniosku, że główną przyczyną powyższego kalectwa 
jest zła metoda nauczania.

O. B,
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—  Roskład c ia ł organicznych w tynkach i tapetach

jest często, bardziej niż przypuszczamy, obfitem źró
dłem  szkodliwych dla zdrowia czynników. Szcze
gólny przebieg ten i jego następstwa zasługuję na 
większą uwagę niż przypisywana szkodliwość „ tru ją 
cych farb m ineralnych11. Tak np. tynki przygotowują 
się najczęściej przy użyciu surowicy, kleju, klajstru 
i t. p. Że z organicznemi tem i ciałami w następ
stwie, mianowicie w wilgotnych zamieszkałych 
przestrzeniach, odbywa się roskład gnilny stano
wiący ognisko zarodków chorobotwórczych, nie u le 
ga najmniejszej wątpliwości.

Podobne, prawdopodobnie jednak nie tak groźne 
następstwa, sprowadzić może roskład klejów uży
wanych do przytw ierdzania tapetów i podkładów 
pod nie na ścianach. Co więcej, często zauważone 
zn szczenie barwy, płowienie malowania farbami 
klejowemi i tapetów, przyczynę swą w roskładzie 
użytych środków klejących posiada. Jak  utrzym u
ją, w pewnych okolicznościach nawet środki klejące 
użyte do farb, którem i tapety bywają drukowane, 
mogą także roskładowi ulegać. Jako pewny środek 
przeciw wszelkim niebespieczeństwom takiego ros- 
kladu ciał organicznych służyć może dodatek kwa
su bornego (1:100) do odpowiednich klejów, farb 
i t. d. (Deutsche Bauzeitung).

St. Pr.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Konkurs na pracę o wściekliźnie. Towarzystwo 
lekarskie w H aarlem ofiaruje 400 florenów za naj
lepszy rozbiór krytyczny działalności Pasteura. 
(The Lancet 27 Lutego).

O. B.

—  Pracownia bakteryjologiczna. W  Odesie otw artą 
będzie pracownia bakteryjologiczna pod kierunkiem 
dra Miecznikowa. Pomocnikiem jego ma być dr 
Hamaley, który  wysłany został do Pasteura dla za
poznania się z jego metodą.

O. B.

—  Próbyszczepienia wścieklizny w Petersburgu. W Pe
tersburgu, z funduszów pryw atnych ks. Oldenbur
skiego, już został otw artym  insty tu t szczepienia 
wścieklizny. Dr. Kruglewski i Helman, pod któ
rych zarządem insty tu t zostaje, zajęci są obecnie 
przygotowywaniem m ateryi, używanej do szczepie
nia. W zakładzie znajduje się 30 królików, którym  
jad  zaszczepionym został przez trepanacyj%. Jestto

już szóste pokolenie. Kawałeczek rdzenia przedłu
żonego, wzięty z królika piątego pokolenia, wysta
wiony na działanie suchego powietrza przez ciąg 
trzech godzin i podany młodemu psu w sterylizowa
nym bulijonie, wywołał u niego po dniach dziesię
ciu silne objawy wścieklizny. Wiadomo, że prze
szczepienie jadu  z jednych  królików na drugie po
większa jego siłę oraz skraca okres wylęgania; waż
ną jest ta  okoliczność z tego względu, że pozwala 
dokładnie oznaczyć chwilę, w której objawy choro
by u zaszczepionego osobnika wystąpić powinny. 
Według obliczeń, w pierwszych dniach Kwietnia 
można będzie przystąpić do szczepień ochronnych. 
Rzecz prosta, że pierwsze próby dokonane będą na 
zwierzętach, przeważnie na psach.

—  Projekty dopuszczenia wychowańców szkó ł real

nych do studyjowania medycyny. W roku zeszłym du 
Bois-Reymond i Esm arch postawili wniosek, aby do 

\ studyjów medycznych dopuszczeni zostali uczniowie
[ kończący szkoły realne. Ograniczenia przygotowa

nia klasycznego domagał się również prof. B illroth.
| Projekty powyższe w ywarły wielkie wrażenie
j  w Niemczech: odezwały się głosy za i przeciw.
I W ostatnich ćzasach bawarski m inister oświaty, a za

nim i redakcyja Munchener Medicinische Wochen- 
schrift zajęli miejsce w szeregach opozycyi- Szko
da tylko, że stanowiska swego jasno nie motywują. 
Redakcyja nie zaprzecza, że w krajach, jak  np. 
w Anglii, gdzie lekarzami mogą być i realiści, m e
dycyna, jako nauka stoi wysoko, zaznacza jednak, 
że brak wykształcenia klasycznego zamyka leka
rzom dostęp do salonów arystokracyi. Jeśli to jest 
jedyny powód, dla jakiego przeciwnicy projektu 
wymagają poświęcenia kilku la t życia studyjowaniu 
języków starożytnych, je s t on zbyt błahym.

O. B.

OPUŚCIŁO PRASĘ DZIEŁO

J. NATANSONA
f
Św iat istot najdrobniejszych

T e m  I .

8° str. 268, tabl. lifogr. 3 i drzeworyty w tekście. 
Warszawa, nakł. Red. W szechświata, d ru k E . Skiw- 
skiego. Tom ten stanowi odbitkę z szeregu a rty 
kułów, zamieszczonych w III i IV t. Wszechświata.

Cena za t. I .Świata isto t najdrobniejszych, w Re- 
j  dakcyi Wszechświata dla prenum eratorów wynosi 

rs. 1 bez korztu przesłania, dla nieprenumeratorów 
skład główny w księgarni E. Weudego i ^ki, a cena 
rs. I kop. 50.
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B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
/.# tydzień od 7 do 13 Kwietnia r. b.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barome-

Tem peratura

•e
dn

ia
ilg

ot
n.

iz
w

zg
l. . a

.3  S O
o <XA 

CJ-h &JQ Kierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. CC £ . NCO fS js

7 Środa
8 Czwartek
9 Piątek

10 Sobota
11 Niedziela
12 Poniedz.
13 Wtorek

747,23
751,45
746,70
745.80
745.80 
752,88 
752,53

8,3
10,1
13,3
14,9
13,1
11,8
13,7

14.5 5,4 
13,3 1,4 
16,8 5,0 
20,1; 7,2 
16,1 8,5 
10,0 9,0
17.6 8,8

7,0
4,9
5,8
6.7 
5,4 
6,2
6.7

85
54
51
54
48
60
59

W,WNW,WNW
W,SSW,S

SSE.SE.SSE
SSE,SE,SE

SSE,SSE,SSE
SSE,SSE,E
E,SE,ESE

3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

poch., deszcz 
pog., rano mgła 
pog., rano mgła 
pog., rano mgła 
pogodny 
poch., dr. deszcz 
pogodny

Średnie 
z tygodnia 748,91 12,2

Abs.
max.

20,1

Abs.
min.

6,1 67 3,9

UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są, w m ilim etrach, 
tem peratura w stopniach Celsyjusza. K ierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ój wieczorem.

O G Ł O S Z E N I E .

PAMIĘTNIK FIZYJOGRAFICZNY
tom ¥  za rok 1885

wyszedł z druku i je s t do nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi W szech
świata, Podwale, N r 4.

' i 'o m  M M P a m i ę t n i k a  P i s y j o g r a j i c z n e y o  z a  r o k  1 8 8 6  już zaczął się 
drukować i zostanie wydany w ciągu roku  bieżącego. Przedpłatę, w ilości rs. 5, a z prze
syłką pocztową rs. 5 kop. 50, można nadsyłać pod adresem: Wydawnictwa Pam. Fizyjoyr. 
Podwale N r  4.

W e czwartek d. 22 K w ietnia r. b., o godz. 
7 '/2 wiecz., odbędzie się posiedzenie Sekcyi 
Nauk Przyrodn. pomocn. i teoryi ogrodni
ctwa Towarzystwa Ogrodniczego, w lokalu 
Tow arzystwa (Chmielna, 14). Porządek 
dzienny:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. P . E razm  Majewski: O słowniku Zoo- 
logiczno-Botanicznym.

JI,03B0Jieu0 IJeusypoio. BapmaBa, 4 Anpfcja 1836 r.

TR E Ść. Obserwatoryjum meteorologiczne na  gó
rze Ben Nevis w Szkocyi, przez W. K. — Prom ie
niowanie słońca, z Balfoura Stew arta, przez S. K. — 
O wzajemnej zależności wielkich czynników przy
rody. Mowa R. Clausiusa, przełożyła Marcella 
Załuska. — Z dziejów cyw ilizacyi. Według w ykła
du wstępnego p. Letourneau w Szkole Antropologii 
w Paryżu, podał B. —• Towarzystwo Ogrodnicze. — 
Sprawozdanie. — Kronika Naukowa. — W iadomo
ści bieżące. — Buletyn meteorologiczny. — Ogło
szenia.

Wydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna 26.


