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PRZEKOPANIE

skreślił

Dr Józef  Siemiradzki.

Cuchnące bagna, w których tonęły wierz
ch owce i juczne muły, niezdrowe wyziewy 
miryjadów gnijących istot, pozostawianych 
przez morskie przypływy na bagnistem, 
przez pionowe promienie słońca palonem 
wybrzeżu, nieprzebyte gąszcze ryzoforowe, 
kolące pnie olbrzymich bambusów, wzno
szące się jak mur broniący przystępu do 
wnętrza, w cieniu ich milijony aligatorów 
i węży, setki jaguarów i wałęsające się bandy 
dzikich indyjan zbrojnych w długie Barba
kany i strzały zatrute — oto obraz kraju, 
gdzie Kolumb poraź pierwszy stąpił na sta
ły  ląd amerykański i skąd później hiszpań
scy conquistadorowie organizowali swoje 
zbójeckie wyprawy. Miejsce uświęcone pa
mięcią nieśmiertelnego odkrywcy Nowego 
Świata na cześć jego nosi dotychczas jego 
imię — Colon (Aspinwall), a piękny posąg 
spiżowy na marmurowym wsparty cokule,— 
dar cesarzowej Eugenii rządowi rzeczy po
spolitej kolumbijskiej,— ustawiony dziś już 
ostatecznie na skwerze Colonu w najpięk
niejszej części miasta, w cieniu palm i drzew 
podzwrotnikowych, stoi na straży u wej
ścia do największego dzieła naszego stu
lecia — kanału Panamskiego, którego doko-O 7 o
naniem Lesseps sobie nieśmiertelny wysta
wił pomnik.

Komunikacyja pomiędzy metropoliją hisz
pańską a stolicą jej kolonij amerykańskich— 
Panamą, pomimo nieznacznej przestrzeni 
międzymorza była jednakże niezmiernie 
uciążliwą. Ludzi tego co conquistadorowie 
ówcześni zakroju naturalnie nie było w sta
nie odstraszyć 75 kilometrów drogi najgor
szej, ani też dziesiątkująca ich febra żółta, 
wiejąca zarazą z niezdrowych wyziewów 
podzwrotnikowego bagna, lecz o przewożeniu 
jakichkolwiek ciężarów lub przeprowadze
niu koni nawet niepodobna było marzyć

prawie, cóż dopiero o stworzeniu w tych 
warunkach wielkiej drogi handlowej przez 
międzymorze. A  jednak droga ta była nie
zbędną—olbrzymie przestrzenie przez liisz- 
panów nad Oceanem Spokojnym na półno
cy i południu zdobyte, potrzebowały stałej 
i wygodnej z Europą komunikacyi. Zaczę
to więc szukać przejścia z morza Karaib
skiego do Oceanu Spokojnego i po wielu 
mozolnych próbach, znaleziono je wreszcie 
w cieśninie Magellana. Odkrycie było waż- 
nem, komunikacyja morska Hiszpanii z ko
lonij ami zapewnioną. Była ona wszakże 
zbyt daleką, międzymorze Panamskie nęci
ło swą przestrzenią nieznaczną, łatwością 
przekopania kanału między dwoma oceana
mi. Na projektach nie zbywało: w r. 1520 
Saavedra, w 1528 Antonio Galvas, w 1549 
Dampierre, w 1698 Patterson, w 1761 Do- 
n o so — przedstawili projekty przekopania 
międzymorza przez Tehuantepec, Nicaraguę, 
Panamę lub Zatokę Darieńską. Na ludziach 
energicznych, na pomysłach śmiałych nie 
zbywało kolonistom— wszystkie jednak pro
jekty, dążące do swobodnego i normalnego 
rozwoju kolonij, jak np. do dziś dnia nie
wykonana droga z Quito do Esmeraldas, 
którą Maldonado własnym kosztem był ros- 
począł, rozbijały się o stanowcze „non pla
cet” królewskie. Król nie życzył sobie po
myślnego rozwoju kolonij, obawiając się 
i słusznie, że mogą się one stać wkrótce po- 
tężniejszemi od metropolii samej, a przy nie
spokojnych żywiołach kolonijalnych i skłon
ności rasy hiszpańskiej do nieustannych wo
jen domowych, nie długo przyszłoby czekać 
na oderwanie się nowych posiadłości od me
tropolii. Temi. się też powodując względa
mi, król zakazywał budowy dróg kołowych, 
zakazywał wszelkich zmian w administra- 
cyi kraju, dążących do podniesienia dobro
bytu kolonij z uszczerbkiem kasy koronnej. 
Ten sam los spotkał projekty przekopania 
międzymorza. Królewskie „non placet” za
biło tę wielką myśl w zarodku.

W  ciągu trzech wieków zmieniło się je
dnak wiele. Hiszpańska potęga w Europie 
upadła, zmalała do rozmiarów trzeciorzę
dnego państewka. W  kolonij ach amery
kańskich Boliwar podniósł sztandar walki 
o niepodległość, hiszpanie pobici ustąpić 
musieli, jakkolwiek dotychczas praw swoich
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do zbuntowanych kolonij formalnie się nic 
zrzekli, a jeszcze w r. 1863 bombardowali 
Limę, niechcącą ulegać ich roskazom, nara
ziwszy się znowuż na sromotną, porażkę. 
Wicekrólestwa przeobraziły się w republiki 
i odtąd datuje stały upadek kolonij. Boli- 
war znał swój naród, gdy z bólem widząc 
krwawe rosterki pomiędzy dowódzcami 
wojsk powstańczych, zawołał: „rospaliłem 
ognisko, które nigdy nie zagaśnie”. Spory 
graniczne i wywiązujące się z nich nieustan
ne wojny, nienawiść stronnictw politycznych 
wybuchająca w nieustannych rewolucyjach 
wewnętrznych, przyczyniły się do ostatecz
nego rosprzężenia i upadku tych tak bogato 
przez naturę uposażonych krajów. Prze
mysł, handel, rolnictwo nawet — przeszły 
stopniowo w ręce obcych przybyszów. Od 
południa zaczęło się pokojowe zawojowy- 
wanie Ameryki przez niemców i włochów, 
trzymających dziś cały handel w swojem rę
ku, od północy zbrojny i moralny nacisk 
przemyślnej rasy anglosaskiej. Jedna po 
drugiej przechodziły północne prowincyje 
meksykańskie — Sonora, Nevada, Utah, do 
Stanów Zjednoczonych; po wojnie meksy
kańskiej w r. 1846 — Nowy Meksyk, Texas 
i Kalifornija przechodzą pod panowanie 
yankesów.

Na miejscu leniwej, ospałej, zniedołężnia- 
łej rasy hiszpańskiej ukazuje się na wybrze
żu Oceanu Spokojnego przemyślny, ener
giczny i pracowity Yankee—powstaje kolej 
Oceanu Spokojnego — San Francisco sta
je się jednym z najważniejszych portów 
świata.

Projekty przekopania międzymorza od
żyły znowu: Wagner i Lloyd w r. 1829, 
Garella i Courtines w 1843, Ilugues i Strain 
w 1853, Luli i Selfridge w 1870, Sosa, 
Brooks i S-ka w 1877.

Powstała teraz już kwestyja nie ułatwie
nia komunikacyi pomiędzy dwoma oceana
mi, lecz wprost konkurencyi taryf przewo
zowych. Zanim sądzono było myśli kana
łu Panamskiego przyoblec się w szaty rze
czywistości, tymczasem zbudowano kolej. 
Budowa nie była łatwą, ze względu na grunt 
bagnisty i klimat morderczy dla robotników 
i inżynierów, lecz przedsiębiorstwo obiecy
wało olbrzymie zyski i dokonano go zwy
cięsko, jaknajtańszym kosztem, poamery-

kańsku — byle kolej służyć mogła. Kolej 
była wąskotorowa, tabor jej bardzo mały, 
służba nieliczna, złożona z kilku wyższych 
urzędników i kilkudziesięciu murzynów, 
do oczyszczania szybko zarastającego toru, 
oraz niezbędnćj ilości maszynistów i pala
czy. Zato taryfa frachtu tak wygórowana, 
że tylko towary droższe, wysyłane z wielką 
szybkością do portów Oceanu Spokojnego, 
mogły z niej korzystać, co zaś do pasaże
rów, kazano im płacić za cztery godziny 
jazdy po 125 franków, wychodząc z tej, 
z amerykańskiego punktu widzenia słusznej 
zasady, że człowiek daleką podróż odbywa
jący, musi mieć pieniądze, inaczej bowiem 
siedziałby w domu, zresztą, przecież można 
tej opłaty uniknąć... udać się drogą przez 
przylądek Horn np., lub odbyć przyjemną 
wycieczkę z New-Yorku do San Francisco 
koleją Oceanu Spokojnego... Nie o pasaże
rów też chodziło, dla tych bowiem przejazd 
koleją czy statkiem nie robił różnicy, lecz 
o skierowaniu ruchu towarowego z dalekiej 
drogi przez cieśninę Magellana na Panamę;

I o oszczędzenie ekspedytorom towarów kosz
tu wyładowywania ich w Colonie i nowe
go ładowania w Panamie, innemi słowy, 
o przekopanie międzymorza.

Dokonawszy wielkiego dzieła przekopa
nia kanału Suesldego, Ferdynand Lesseps 
postanowił wprowadzić w czyn myśl tyle 

| już razy wypowiedzianą, którą ogół uważał 
| za wspaniałą, lecz niewykonalną mrzonkę— 

myśl połączenia Atlantyku z Oceanem Spo
kojnym.

Dnia 1 Stycznia 1880 roku rospoczęto ro
botę kanału. Podajemy poniżej przekład 
oficyjalnego dokumentu, wyjęty z programu 
tej uroczystości.

„Pod rządem rzeczypospolitój Stanów 
Zjednoczonych Kolumbii, za błogosławień
stwem przewielebnego biskupa Panamy, 
w obecności delegata głównego rządu Sta
nów Zjednoczonych Kolumbii, w asysten- 
cyi członków komisyi technicznej studyjów 
ostatecznych kanału morskiego powszechne
go międzyoceanicznego, dziś 1 Stycznia 1880 
roku będzie danem przez pannę Ferdynan- 
dę de Lesseps pierwsze uderzenie motyki 
w miejscu wskazującem przejście do mor
skiego kanału na wybrzeżu Oceanu Spokoj
nego.
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W szyscy obecni przyłączą, się do tego aktu 
w dowód jedności wszystkich narodów, 
przyczyniających się do połączenia dwu 
oceanów dla dobra ludzkości".

To pierwsze uderzenie motyką przez 
dziecko było aktem rospoczęcia roboty. P o
jawiły się po niem legijony pracowników, 
powtarzających te ciosy nieustannie; wielu 
padło z motyką i młotem w ręku — męczen
nicy szlachetnego dzieła współczesnego po
stępu, a imiona ich wkrótce czytać będzie-

wykonano robót ziemnych i to w warun
kach najłatwiejszych, w piaszczystym grun
cie pustyni i na dnie gorzkich jezior 75 mi- 
lijonów metrów lcubicznych. Na dwa razy 
mniejszej przestrzeni międzymorza Panam- 
skiego roboty te obliczone są w przybliżeniu 
na 170 milijonów metrów kubicznych, z któ
rych 15 km twardój skały, reszta zaś bagna, 
nieprzebytym porosłe lasem, a w niektórych 
miejscach głębokość przekopu dochodzi do 
120 vi. Przedsięwzięcie było olbrzymie, ale

my wyryte na spiżu i marmurze u wejścia 
do kanału, na wieczną sławę dla ojców 
i przykład godny naśladowania dla synów.

Przedsięwzięcie to było olbrzymiem, lecz 
nie było szaleństwem, a autor kanału Sue- 
skiego dawał wszelkie gwarancyje powo
dzenia. Przekopanie Suezu było zabawką 
wobec Panamy, a to nietylko ze wzglę
dów sanitarnych lecz i technicznych tru
dności.

Na przestrzeni 140 km  kanału Sueskiego

też i środki, któremi dzisiejsza sztuka inży
nierska rosporządza są niemałe.

Kiedym w roku 1882 przejeżdżał przez 
międzymorze, roboty zaledwie były rospo- 
częte; około 2000 robotników pracowało 
nad wycięciem lasu, budową magazynów, 
warsztatów, baraków dla służby. W zatoce 
Colonu, u ujścia rzeki Mindi, koło Gatun, 
Buenayista — pracowały pierwsze olbrzy
mie dragi, żłobiąc łożysko przyszłego kana
łu w miękim gruncie bagnistym lub w ko
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rycie bystrej rzeki Chagres, wijącej się 
w niezliczonych skrętach od wzgórz bazal
towych — Culebra, Emperador, Obispo, — 
wzdłuż nizin bagnistych do Oceanu Atlan
tyckiego. Na wzgórzach Culebra, Empera
dor, Cerrosita— zaledwie gdzieniegdzie wi
dzieć było można gromadkę murzynów le
niwie wykuwających w bazaltowej skale 
otwory dla nabojów dynamitowych. Zwo
żono materyjały, ustawiano warsztaty, bu
dowano niezliczone linije kolei roboczych. 
W  rok póżniój nie poznałem międzymorza. 
Z brudnego, cuchnącego, błotnistego Colo- 
nu zrobiło się wcale porządne i jak na Ame
rykę czyste miasteczko, cała linija kolei od 
Colonu do Panamy pokryła się jednolitym  
szeregiem warsztatów,baraków,stacyj,dom- 
ków dla urzędników,szynków,chałup i stoż
kowatych szałasów murzyńskich. W Cule
bra i Emperador pracowały już potężne pa
rowe ekskawatory, dawał się słyszeć od cza
su do czasu huk dynamitowego wybuchu, 
a setki wagonów wywoziły ziemię i kamie
nie do Gamboa, gdzie sypie się olbrzymia 
tama, w celu odwrócenia łożyska rzeki Cha
gres.

Dzisiaj kanał zatrudnia 20000 robotni
ków, a tabór jego liczy 150 lokomotyw, 
5200 wagonów, 6 000 platform, 860 przy
rządów do podnoszenia ciężarów, 600 kilo
metrów wąskiego i szerokiego toru kolejo
wego, 40 drag parowych, 50 parowców rze
cznych, 150 gabar i barek, 200 lokomobil, 
300 pomp, 82 ekskawatory przeróżnych sy
stemów.

Cały ruch ten koncentruje się obecnie oko
ło dwu głównych punktów: 1) przekopanie 
bazaltowego pasma wzgórz, dzielących sy
stem wodny dwu oceanów w Emperador 
i Culebra, na przestrzeni 15 km, wzgórza te 
dochodzą do 120 m ponad poziom morza; 
2) wzniesienie olbrzymiej tamy w Gamboa 
i uregulowanie rzeki Chagres, której łoży
sko kanał przecina 32 razy.

Załączony rysunek przedstawia stan ro
bót ziemnych w sekcyi Culebra, gdzie ko
lejno wznoszące się nad poziomem kanału 
tarasy roscliodzą się na odległość 200 m. 
Bazalt panamski wietrzeje bardzo łatwo, to 
też zaledwie na głębokości 70 m od powierz
chni pod czerwoną gliną, z jego roskładu 
powstałą, natrafiono na twardą skałę, którą

dynamitem rozrywać trzeba było. W jakim 
to się odbywa rozmiarze, czytelnik łatwo 
zrozumie, gdy wspomnimy, że wybuch w la 
Corrosita w sekcyi Gamboa, przy którym 
był obecny Lesseps, podczas najświeższej 
swej podróży do Panamy, dostarczył 30000 
metrów kubicznych odłamów skalnych. 
Jakby dla kontrastu, jak wielką jest potęga 
ludzka wobec potęgi przyrody, użyto do za
palenia miny znowuż dziecka, córki Les- 
sepsa, jak w r. 1880 przy rospoczęciu robót. 
Olbrzymie ekskawatory zgarniają potężne- 
mi żelaznemi szuflami rozerwane dynami
tem okruchy skalne lub same zdejmują war
stwę po warstwie pokłady twardój gliny 
i wysypują natychmiast zawartość szufli do 
oczekujących na nie wagonów, mających je 
przewieść do Gamboa. Tam pomiędzy dwie
ma skałami: Obispo i Santa Cruz, oddalo- 
nem na 150 m od siebie sypie się tama z sie
dmiu milijonów metrów kubicznych ziemi 
i kamieni, mająca powstrzymać nadmiar 
wód rzeki Chagres. Żadnych murów, ża
dnych pali, w Europie tama taka nie wy
trzymałaby długo, tu jednak rzecz ma się 
inaczej, w pomoc ludziom przychodzi pod
zwrotnikowa roślinność, pokrywająca w pa
rę miesięcy całą powierzchnię tamy i chro
niąca ją tem samem od zniszczenia. Dzięki 
tej tamie, wody Chagres podczas wylewów 
mogą się wznieść bez szkody dla kanału 
o 60 m ponad jego poziom. W pływ by
strego i kapryśnego prądu rzeki, któryby 
wielką był przeszkodą w żegludze, usuwa 
się zupełnie; a co ważniejsza, cała masa na
pływów, przez prąd ten unoszonych, które 
z czasem z konieczności musiałyby zamulić 
kanał, pociągając za sobą nieuchronne ol
brzymie koszty jego peryjodycznego oczysz
czania, pozostanie za tamą, na dnie olbrzy
miego basenu o zawartości całego milijar- 
da metrów kubicznych. Jeden zarzut tyl
ko projektowi temu stawiano, mianowicie, 
że rezerwoar za tamą utworzony, może być 
z czasem przez napływy Chagres wypełnio
nym, a wtenczas cała praca byłaby straco
ną. Odpowiada na zarzut, ten rachunek 
naczelnego kierownika robót, p. Dinglera. 
Rzeka Chagres w ciągu tysiąca lat jest w sta
nie nagromadzić 30 milijonów metrów ku
bicznych napływów, cyfra to poważna, lecz 
niknie ona wobec jeszcze poważniejszej cy-
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fry milijarda metrów kubicznych rezerwoa- 
ru, a nie zapominajmy o tern, że cyfra 30 
milijonów odpowiada zamuleniu rezerwoa- 
ru po 1000 lat.

Regulacyja rzeki Chagres jest rzeczą pier
wszorzędnej wagi, zmienność jój prądu jest 
tak wielką, że w lecie nie przechodzi 13 me
trów kubicznych wody na sekundę, podczas 
gdy w zimie dochodzi niekiedy do 1600 m 
kubicznych, też same jego dopływy. Tri- 
nidad, Gatuncillo, dochodzą do 400 m ku
bicznych wody na sekundę. O pozostawie
niu zatem rzeki w jej łożysku dotychczaso- 
wem mowy być nie może. Nadmiar wody j 
wylewów zimowych pozostanie w rezerwoa- 
rze Gamboa, zwykły zaś prąd rzeki, obli
czony na 400 m kubicznych na sekundę, mu
si być skierowanym do nowego łożyska, da- j 
jącego się z łatwością uregulować przez zu
żytkowanie części łożysk Chagres, położo
nych na północnej stronie kanału, które 
można oddzielić od niego niewielką tamą 
i połączyć pomiędzy sobą niewielkiemi ró
wnież przekopami, mającemi 8 — 12 m sze
rokości. Z kolosalnej ilości kamienia i zie
mi wydobytych z sekcyi Emperador i Cule- 
bra usypane wreszcie zostaną dwie tamy 
w zatoce Panamskiój od ujścia Rio Grandę 
ku morzu, pomiędzy któremi zapomocą drag 
morskich pogłębi się kanał aż do miejsca 
wysuniętego poza wysepki Perico i Changa- 
me, gdzie głębokość morza dozwala dziś na 
żeglugę wielkich okrętów. Brzegi Panamy 
bowiem, pomimo istnienia kilku zatok,są dla 
okrętów zupełnie niedostępne, pozostając 
podczas odpływu obnażonemi na przestrzeni 
mili morskiej od brzegu. Na całej długości 
swej kanał Panamski będzie miał 9 m g łę
bokości i 120 szerokości. Właściwe wejście 
do kanału od strony Oceanu Spokojnego bę- j  

dzie się mieściło w Corosal dokąd prowa
dzić będzie kanał morski szerokości 100 m.

. . . ,W obecnej chwili 2/ 3 robót ziemnych jest
już na ukończeniu, na pozostałe części za- j 
warte już zostały kontrakty terminowe 
z przedsiębiorcami włoskimi, szwajcarski
mi, szwedzkimi, francuskimi, holender
skimi i miejscowymi, tak, że dziś już wąt
pliwości nie ulega szczęśliwe ukończenie 
wielkiego przedsięwzięcia w terminie ozna
czonym, t. j. w pierwszych dniach 1888 r. 
Cześć więc wielkiemu człowiekowi, który

myśl kiełkującą od półczwarta wieku w naj
bardziej przedsiębiorczych umysłach w czyn 
wprowadzić zdołał, cześć tysiącom praco
wników, którzy życie swoje dla dobra ludz
kości położyli w ofierze.

MATERYJA,

S I Ł Y ,  P O W I N O W A C T W O  C H E M I C Z N E .
Pierwszy rozdział kursu chemii

A R M A N D A  G A U T I E R A

t ł u m .  Z n .

(Dokończenie).

y .

Z tyin zapasem wiadomości, który zebra
liśmy dotąd o działaniu ciepła na materyj ą, 
postarajmy się dojść teraz, kiedy zaczyna 
się zjawisko chemiczne i po czem poznaje 
się ono.

Ilekroć uważnie badamy postęp przyro
stów temperatury w porównaniu z przyby- 
wającemi ilościami energii cieplikowej, do
dawanej przez -źródło zewnętrzne płynom, 
parom, albo gazom, spostrzegamy, że spra
wa nic jest tak prosta, jak to przedsta
wialiśmy poprzednio. Widzimy miano
wicie, że w miarę tego, jak materyj a się 
nagrzewa, wzrasta również, zrazu niezna
cznie, potem coraz prędzej, jej ciepło wła
ściwe, to jest ilość ciepła, potrzebna do 
ogrzania jednostki wagi materyi o 1 stopień 
ciepła, staje się coraz większa. Odnosi się 
to nawet i do ciepła właściwego przy s t a 
ł ej  o b j ę t o ś c i ,  co dowodzi, że nadmiaru 
energii cieplikowej, potrzebnego do ogrza
nia, niemożemy złożyć na karb jakiejś pra
cy zewnętrznej. Osobliwie też ciepło wła
ściwe związków gazowych, przy których 
powstawaniu ma miejsce znaczne zagęszcze- 

i nie cząsteczkowe, takich np. jak para wo
dna, amonijak, wzrasta bardzo znacznie 
z temperaturą '). Pary związków organi-

')  Porówn. Berthelota, Essai de mecanique chimi- 
que, 1.1 str. 440.
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cznych, np. alkoholu, chloroformu, okazują, 
przy ogrzewaniu ogromne wzrastanie cie
pła właściwego. W  szczególności ciepło 
właściwe pary alkoholu przy cokolwiek 
wyższych temperaturach może się aż po
dwoić.

Pewna zatem część siły żywćj, dodanej 
ciałom lotnym, stopniowo zostaje zużyta na 
pracę wewnętrzną, odmienną od podwyższa
nia temperatury, albo mierzącego ją rossze- 
rzania. W  istocie, zobaczymy zaraz ważne 
następstwa tej pracy wewnętrznej, niewiel
kiej z początku ale bardzo znacznej nastę
pnie.

Weźmy za przykład parę wodną, która, 
według moich spostrzeżeń, zaczyna się two
rzyć skutkiem połączenia wodoru, z tlenem 
już w temperaturze nieco niższej od 400°. 
Ogrzejmy ją do 2000°: rozłoży się szybko 
i będziemy mogli zebrać produkty jej dyso- 
cyjacyi, tlen i wodór. A le już poniżej 1000° 
kiedy zjawisko dysocyjacyi zaczyna być do- 
strzegalnem, daje ono znać o swoim począt
ku przez wzrastające nieustannie zwiększa-. j 
nie się ciepła właściwego pary wodnej. Przy 
temperaturze między 1800 a 2000°, kiedy 
dysocyjacyja odbywa się szybko, ma rów
nież miejsce szybkie znikanie dodawanej 
energii cieplikowej i,jak poprzednio powie
dziano, na 100 gramów rozłożonej wody, j  

323 ciepłostek przestaje działać na termo
metr. Nagromadzają się one pod postacią 
ruchu obrotowego naprzód jeszcze w czą
steczkach pary wodnej, później w cząstecz
kach wodoru i tlenu i, co zatem idzie, pod 
postacią zwiększonej energii potencyjalnej 
całego układu.

Temperatura 2000°, w której woda ulega 
bardzo szybkiej dysocyjacyi, jest więc po
tężnym warunkiem doświadczenia, przy któ
rym zjawisko jest najwyraźniejsze; ale zna
cznie poniżej tego stopnia ciepła pewna 
część dodawanej energii cieplikowej ukry
wa się, przestaje działać na termometr, zo
staje spotrzebowana przez wzrastające cie
pło właściwe. To znaczy, że w miarę tego, 
jak razem z temperaturą wzmaga się ener
gija ruchu postępowego albo oscylacyjnego 
cząsteczek, która jest następstwem wzaje
mnych uderzeń jednych o drugie, w miarę 
tego pewna część dodawanego ciepła prze
chodzi w energija ruchu obrotowego. Stąd,

[ jak było powiedziane, wytwarzają się róż
nice energii potencyjalnej między cząstecz- 

\ kami. Tembardziej różnice takie występo
wać muszą wewnątrz każdej cząsteczki, po- 

| między pierwiastkami, z których ona się 
składa. W  rzeczy samój, pod wpływem co- 

I raz żywszych obrotów, pierwiastki, złączone 
| zapomocą powinowactwa, niezależnie od te- 
| go, jak przedstawiać sobie będziemy tę osta

tnią siłę, muszą dążyć do wzajemnego odda
lenia się, ulegając sile odśrodkowej, czyli 
inaczej mówiąc •— bezwładności, która ka- 

| że im biedź po linii stycznej do tej krzywej, 
jaką opisują z coraz większą szybkością.

| Takie jest pochodzenie owój zmiany ener- 
! gii potencyjalnej, zmiany, którą przedsta

wić sobie możemy jako różnice sprężystości, 
powstające pomiędzy częściami składowemi 
jednej i tej samej cząsteczki, rosciąganemi 
jakgdyby coraz silniej. Aż nadchodzi wre
szcie chwila, kiedy prędkość ruchu obroto
wego wzrosła o tyle, że będąca jego następ
stwem siła odśrodkowa wyrównywa albo 
przewyższa siłę przyciągania łączącą mię
dzy sobą części składowe cząsteczek. Każ
da z tych części składowych odrywa się wte
dy, zachowując ten zapas energii, jaki posia
dała w chwili oderwania i zdobywa sobie 
zupełną samoistność i niezawisłość swoich 
własnych poruszeń.

Weźmy jeszcze jeden przykład. Jodek 
amonu poddajmy działaniu temperatury 
450—500°, przeprowadzając jego parę przez 
ogrzaną rurkę i zbierając produkty, na jakie 
cząsteczka tego ciała zostanie rozłożona pod 
wpływem ciepła. Ukazuje się fijoletowa 
para, zagęszczająca się łatwo na ciemne 
błyszczące kryształki ■— jest to jod; wydzie
la się gaz, a w nim poznajemy wodór; wo
da, nad którą zebraliśmy wodór, ma odczyn 
mocno zasadowy—zawiera amonijak. Tem
peratura więc 450° rozłożyła jodek amonu 
na jod, wodór i amonijak, a gdybyśmy mo
gli zmierzyć ilość ciepła, która ukryła się 
przed termometrem podczas tego roskładu, 
znaleźlibyśmy, że wynosi ona 35 ciepłostek 
na 100 gramów rozłożonego jodku amonu.

Weźmy teraz amonijak, otrzymany w po- 
pi-zedniem doświadczeniu i przeprowadźmy 
go przez rurkę porcelanową, ogrzaną do 
1000°. W tych warunkach i amonijak ule- 

I ga roskładowi: każda jedna objętość tego
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gazu daje pół objętości azotu i półtorej obję
tości wodoru. Przy roskładzie tym zostaje 
zużyte 157 ciepłostek na 100 g rozłożonego 
gazu amonijakalnego.

Roskład jodku amonu odbywa się w dwu 
fazach, a produktami jego są jod, wodór 
i azot; przy roskładzie wody otrzymaliśmy 
tylko dwa nowe ciała, tlen i wodór. W  obu 
razach zauważyliśmy nagromadzanie się 
energii cieplikowej niedziałającój już na 
termometr, zanim jeszcze wystąpiły zjawi
ska roskładu albo dysocyjacyi, zrazu mało 
widoczne, potem nagle wzrastające, razem 
ze zniknięciem znacznej ilości energii cie
plikowej.

A le teraz weźmy produkty roskładu w o
dy i jodku amonu, to jest wodór, tlen, azot 
i jod i poddajmy je  działaniu temperatury 
bez porównania wyższej, tej np. którą ma
my w łuku W olty, albo którą rosporządza 
słońce, a którą cenimy nie niżej jak na 
na 20000°. Wodor, tlen, azot i jod nie do
znają żadnego nowego roskładu, czego dla 
trzech pierwszych spomiędzy ciał wyliczo
nych dowodzi obserwacyja ich prążków 
w widmie słonecznem, a dodawane ciepło 
w całości zużywać się będzie na podwyższa
nie ich temperatury Możemy te ciała, 
nierozłożone przez ciepło, poddawać działa
niu wszelkich innych czynników fizycznych: 
światła, elektryczności i t. d., albo wreszcie 
sił chemicznych, wytwarzanych w niezliczo
nych zjawiskach przy współudziale tych 
najrozmaitszych czynników materyjalnych, 
jakiemi rosporządzamy, — w żadnym razie 
wymienione ciała nie rozdzielą się na mate- 
ryje prostsze, z którychby przez wzajemne

>) Należy wspomnieć jednakże, że pp. L echatelier 
i Vieille dowiedli zwiększania się ciepła właściwego 
pierwiastków w postaci pary o stałej objętości przy 
bardzo wysokich tem peraturach. Zwiększenie by
wało znaczne (33%)- Wiadomo, z drugiej strony 
(Crafts i W. Meyer), że gęstość pary  jodowej zmniej- I 
sza się znacznie powyżej 1 200°. Z tych godnych 
uwagi spostrzeżeń wnioskować w ypada, że i pier- j 
wiastki okazują dążność do dysocyjacyi — co zresz
tą  objaśnić nietrudno, ponieważ szereg uwag innego 
rodzaju zmusza nas do przyjmowania, że cząsteczka 
pierwiastku składa s*ę conajmniej z dwu atomów. 
Dwa te atomy usiłują oddalić się jeden  od drugiego 
czyli dysocyjować pod wpływem coraz prędzej od
bywającego się ruchu obrotowego.

łączenie napowrót odrodzić się mogły tlen, 
jod, azot lub wodór.

Takie rodzaje materyi, nieroskładające 
się pod wpływem żadnych czynników fizycz
nych ani chemicznych, nazywamy ciałami 
prostemi albo pierwiastkami. Przy wzaje- 
mnem działaniu pierwiastków jednych na 
drugie powstają ciała złożone oraz wszelka 
rozmaitość zjawisk rospatrywanych w całej 
chemii.

Obecne pojęcie pierwiastków zostało 
wprowadzone do nauki przez Lavoisiera. 
Wypłynęło ono z jego badań nad składem 
powietrza, uważanego doówczas za ciało 
niezłożone, pomimo kilku ważnych obser- 
wacyj Jana Reya, J. Mayowa a następnie 
Priestleya. Lavoisier dowiódł, że powie
trze składa się z dwu gazów niedających się 
rozłożyć, tlenu i azotu. Ważną datę w roz
woju pojęcia pierwiastków chemicznych sta
nowi Lavoisierowskie również odkrycie, że 
woda, przed nim za ciało proste uważana, 
składa się także z dwu pierwiastków gazo
wych, wodoru i tlenu. Ostateczny dowód 
wreszcie pojęcie to zyskało w wynikach ba
dań tegoż samego uczonego nad paleniem 
się i nad naturą t. zw. w a p i e n  m e t a l i c z 
nych ,  co do których wykazał, że tworzą 
się przez połączenie tlenu z ciałami proste
mi metalicznemi.

Wypowiedzieliśmy już wyźój, jak przed
stawiamy sobie, razem z Cauchym, Lanie 
i Foucaultem, stan eteru zagęszczonego oko
ło każdej cząsteczki. Jest on pociągany do 
ruchu przez cząsteczkę w kierunku i z pręd
kością określoną przez kierunek i prędkość 
ruchu cząsteczki, na którą z drugiej strony 
i sam oddziaływa. Davy, Berzelius, Fara
day i Helmholtz mniemali, że dokoła cząste
czek krąży płyn elektryczny i że on-to wła
śnie jest rzeczywistą postacią, pod którą na
gromadza się w cząsteczkach energija poten- 
cyjalna. Co do nas — sądzimy, że dwa po
wyższe przypuszczenia są równoważne po
między sobą i że należałoby powrócić do po
glądów Davyego, Berzeliusa i Helmholtza. 
Ten jednak punkt naszej nauki nie może 
być przedstawiony i rospatrzony bez po
przedniego rozwinięcia innych pojęć. Koń
cząc zauważymy tylko, że hipoteza eteru nie 
była dla nas niezbędna.
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Czytelnikom naszym znany jest wspania
ły przyrząd braci Henry do fotografii nieba 
w obser wato ryj um paryskiem '); potężna 
działalność tego przyrządu pozwalała do
brze rokować o usługach, jakie on oddawać 
będzie astronomii, ale, jak to widzimy ze

potężniejszych lunet pod niebem paryskiem. 
Otrzymano nawet znaczną ilość gwiazd 17 
wielkości, które z pewnością nie były nigdy 
jeszcze widziane. Obrazy gwiazd mają śre
dnicę odpowiadającą ich wielkości, stano
wić one zatem mogą pewną podstawę do ba
dań fotometrycznych.

Oprócz gwiazd występują też na płytach 
i inne utwory niebieskie, których nie można 
było dotąd dostrzedz zapomocą najpotęż
niejszych przyrządów. Odkrytą mianowi
cie została piękna mgławica w Plejadach 
o czem pismo nasze podało już wzmiankę ').

Plejady stanowią dobrze znane zbiorowi
sko w gwiazdozbiorze Byka, wydające się

409

Mgławica w Plejadach, obok gwiazdy Mai, odkryta metodą fotograficzną.

świeżego sprawozdania kontradmirała Mou- 
chez, dyrektora obserwatoryjum paryskie
go, osiągnięte dotąd rezultaty przeszły wszel
kie oczekiwania. Po godzinnem wystawie
niu płyty otrzymuje się obraz, obejmujący 
6 do 7 stopni kwadratowych obszaru nieba, 
na którym z nadzwyczajną jasnością i czy
stością występują wszystkie gwiazdy aż do 
16 wielkości,—fotografija zatem przewyższa 
znacznie kres widzialności przy pomocy naj-

na pierwszy 1‘zut oka jasnym tylko obłocz
kiem, ale w którym oko normalne wyróżnia 
łatwo sześć, a oko bystre dziewięć do jede
nastu gwiazd od 3 do 7 wielkości; słaby już 
wszakże teleskop wykazuje w tym obszarze 
około 230 gwiazd do 11—12 wielkości. Naj
świetniejsza ze zbiorowiska tego gwiazda, 
Alcyjona, słynną jest w dziejach astrono
mii, Madler bowiem uważał ją za słońce 
centralne, około którego toczą swe drogi

')  Ob. Wszechśw, r. b. str. 40. i) Ob. W szechświat r. b. str. 110.
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wszystkie gwiazdy nieba wraz ze słońcem 
naszem; pogląd ten wszakże zupełnie się 
rozwiał. Porównawcze zestawienie pomia
rów Wolffa w obserwatoryjum paryskiem 
z dawniejszemi oznaczeniami Bessla okaza
ło, że. ruchy wszystkich Plejad względem  
Alcyjony, są bardzo nieznaczne, jakkolwiek  
posiadają one ruch wspólny ku południowi 
i zapewne stanowią pewien układ odrębny.

Mgławica, którą w grupie tój wykazały 
fotografije braci Henry, znajduje się obok 
gwiazdy 4-ój wielkości, Mai i wydaje się 
jakby ogonem kometarnym, z gwiazdą tą 
związanym, jak to widzimy na załączonej 
rycinie. Jakkolwiek Plejady doskonale są 
znane i były przedmiotem licznych badań, 
mgławicy tej nigdy nie widziano; obecnie 
jednak, gdy wiadomo, że utwór ten tam się 
znajduje, astronomowie Perrotin i Thollon 
dostrzegli go bez wielkiej trudności. W i
dział już tę mgławicę także i Struve w Pul- 
kowie, przy pomocy refraktora 30-calowe- 
go; oko wszakże nieuprzedzone o jej obec
ności nie zdołałoby jźj zapewne zauważyć, 
z powodu bowiem blasku sąsiednich jasnych 
gwiazd staje się ono zbyt nieczułem dla sła
bego światła mgławicy.

Doskonale powiodła się dalej fotografija 
Saturna, naktórćj wystąpiła wyraźnie przer
wa w pierścieniu, wynosząca tylko 0,4"; 
można się zatem spodziewać, że również do
brze uchwycić się dadzą gwiazdy podwój
ne, których odległość nie schodzi niżej tego 
drobnego kąta; wszelkie pomiary dadzą się 
łatwo i dokładnie na fotografijach tych 
przeprowadzać. Na fotografii Neptuna do
brze widoczny jest jego księżyc w odległo
ści 0,8" od planety głównej.

Jako rezultat prac, dotychczas w obser
watoryjum paryskiem przeprowadzonych, 
podaje dyrektor Moucheznastępne szczegóły:

1) Dwadzieścia cztery obrazy drogi mle
cznej i innych okolic nieba. 2) Obraz oto
czenia gwiazdy E Lutni (Liry), na którym, 
po dwugodzinnem wystawieniu, poznać 
można gwiazdy aż do 16 wielkości. 3) Obraz 
otoczenia W egi, zawierający gwiazdy jesz
cze słabsze, które niewątpliwie nigdy jesz
cze nie były widziane. 4) Fotografije gwiaz
dozbiorów Herkulesa, Tarczy Sobieskiego, 
Perseusza i t. d., jakoteż sześćset obrazów 
gwiazd podwójnych i wielokrotnych; obra

zy, przeznaczone do pomiarów mikrometry- 
cznych, otrzymują się po bardzo krótkiem 
wystawieniu. 5) Mgławica Oryjona, dla 
której czas dwugodzinny wystawienia był 
zbyt długi ze względu na części jaśniejsze; 
szczegóły natomiast słabsze występują nader 
wyraźnie. 6) Godne uwagi rezultaty co do 
fotografij planet i fotografij widm.

Widzimy z tego, jak rozległe pole badań 
otwiera astronomom metoda fotograficzna; 
korzystając z nocy, gdy niebo jest jasneipo- 
godne, można będzie zdjąć dwa lub trzy od
bicia fotograficzne, zawierające po kilka ty
sięcy gwiazd, a pomiary dokonywać się bę
dą następnie'przy pomocy mikroskopu opa
trzonego w mikrometr. Zbyteczne się tedy 
staną mozolne obserwacyje teleskopami nie
zmiernie wielkiemi i kosztownemi, któremi 
posługiwać się można jedynie podczas nocy 
wyjątkowo pogodnych. W  ciągu godziny 
otrzymują się karty nieba, których wygoto
wanie wymagało dawniej całych lat mozol
nej pracy; dlatego też astronomowie gorli
wie dążą teraz do tego, aby drogą fotogra
ficzną otrzymać zupełną kartę nieba, która- 
by przekazała czasom przyszłym stan nieba 
w końcu dziewiętnastego stulecia.

Dyrektor obserwatoryjum pulkowskiego 
oświadczył już gotowość podjęcia tych ro
bót; podobnież i obserwatoryjum w Rio Ja
neiro przystąpić do nich zamierza; we Fran- 
cyi postanowiono trzy jeszcze obserwatory- 
ja zaopatrzyć w przyrządy podobne do pa
ryskiego. Pierwszą z wykończonych tych 
lunet otrzymać ma obserwatoryjum w A l
gierze, gdzie klimat sprzyjający pozwala 
oczekiwać rezultatów bardzo korzystnych. 
Prawdopodobnie w celu odfotografowania 
karty nieba, utworzy się związek międzyna
rodowy celniejszych obserwatoryjów.

Dodać tu jeszcze można, że lunety, służą
ce do celów fotograficznych wyróżniają się 
od zwykłych małą odległością ogniskową, 
która średnicę otworu przechodzi tu tylko 
dziesięć razy, a nie 13 do 15 razy, jak w przy
rządach zwyczajnych. Pochodzi to stąd, że 
idzie tu o skupienie tylko promieni chemi
cznych, pozafijoletowych, silnie łamliwych; 
optycy nie potrzebują tu zgoła troszczyć się 
o zniesienie zabarwienia wywołanego przez 
promienie różnój łamliwości, czyli o achro- 
matyzm szkieł.
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Na nową znów zupełnie metodę fotogra
fowania nieba zwraca uwagę astronom pra
ski Zenger,—usuwa on mianowicie bromek 
srebra i podobne mu materyj ały, dotąd w fo
tografii używane, a odwołuje się do ciał fos
foryzujących, to jest do substancyj, które po 
wystawieniu na światło stają się świecącemi. 
Używa on płytek szklanych, pokrytych fos
forem Balmaina, to jest substancyją, którą, 
jak wiadomo, powlekają się tak zwane wy
roby samoświecące. Płytka zanurza się 
w rostworze tego fosforu a następnie suszy, 
przyczem należy zwracać baczną uwagę, by 
pył żadnego do niej nie miał dostępu. P łyt
ka tak przygotowana fosforyzuje bardzo 
silnie; po wystawieniu na gwiazdy 3 do 9 
wielkości, punkty, na które światło padało, 
świecą już przez kilka godzin, anawet przez 
całą dobę; wystawienie przez ciąg jednej 
minuty wystarcza dla gwiazd najsłabszych, 
niewidzialnych przez najsilniejsze nawet te
leskopy. Przechowywać ją oczywiście na
leży w izbie zupełnie ciemnej i tam metodą 
zwykłą otrzymać jćj odbicie na płycie foto
graficznej. Postępowanie to, wypróbowa
ne przez Zengera, daje rezultaty bardzo 
dobre.

Pośrednia metoda Zengera przedstawia tę 
korzyść, że skraca znacznie czas potrzebny 
na wystawienie płyty na gwiazdę; nie trze
ba zatem zaopaotrywać aparatu w koszto
wne urządzenia zegarowe, konieczne do 
utrzymywania go w jednostajnym ruchu za 
gwiazdą, ulegającą obrotowi dziennemu nie
ba. Idzie tu tylko o staranne ochranianie 
płyty fosforyzującej od pyłu i o odfotogra- 
fowaniejej bespośrednio po wystawieniu na 
niebo gwiaździste.

O D C Z Y T

<Hermana (gola
profesora uniwersytetu genewskiego,

przekład

T. IR,. 

II. 

I n t e l i g e n c y j a .
Moneta, służąca za miarę wspólną wszel

kiej wymiany handlowej, nie zawsze zasłu-

I guje na zaufanie bezwzględne. Jest mone
ta metaliczna i są bilety bankowe; a między 
temi drugiemi nie należy zestawiać biletów 

] banku francuskiego z biletami smutnej pa- 
| mięci ludowego banku neapolitańskiego.

Otóż i moneta intelektualna, to jest mowa, 
i przedstawia też same prawie niedogodności, 

co i moneta handlowa. Są wyrazy konkre
tne: to jest moneta metaliczna. Ale są tak
że wyrazy abstrakcyjne, a między niemi 

[ znam wiele, jak wola, wolność, przypadek, 
które mi przypominają bank ludowy neapo- 

| litański. Niejeden system psychologii filo
zoficznej, zbudowany z tych materyj ałów,

| okazał wartość nie większą bynajmniej, ani
żeli majątek w akcyjach Union generale.

Winniśmy tedy zająć się przedewszyst- 
kiem zebraniem faktów pozytywnych, które 

j  należą do objawów inteligencyi, aby poznać 
pierwiastki, z których się składa i dojść do 

[ określenia, któreby mogło nadać znaczenie 
| ścisłe wyrazowi, obranemu za tytuł naszej 
[ rzeczy.

A najpierw winniśmy zaprotestować prze- 
| ciw dążności niektórych autorów do nazy- 
J wania inteligentnemi wszystkich tych uzdol- 
| nień umysłowych, które posiadają także 

i zwierzęta. Widzieliśmy poprzednio, że 
niektóre ich instynkty rosciągają swą wła
dzę i na ród ludzki. Poznamy teraz inne 
punkty wspólne, które z inteligencyją nic 
do czynienia nie mają.

Tego rodzaju są zapewne omyłki zmy
słów. Motyl uważający kwiaty wymalowa
ne za rzeczywiste, gołąb usuwający się przed 
obrazem swem w zwierciedle, pies szczeka
jący przed lustrem, są poprostu igraszkami 
złudzenia optycznego. Inteligencyja mie
rzy się nie tem zjawiskiem banalnem, ale 
raczej szybkością, z jaką zwierzę omyłkę 
swę poznaje. Mucha, motyl, wróbel całemi 
godzinami tłuc się będą o szybę lub o mur;

| kot lub małpa, czując opór szkła, zaglądają 
i poza zwierciadło, a gdy tam nic nie znajdu

ją, utkwiwszy wzrok w swym obrazie, wycią
gają łapy poza lustro, aby schwytać bes- 
wstydnego pobratymca. Nakoniec, przeko
nane, że dały się podejść złudnemu pozoro
wi, kot, pies, nie zwracają już na to uwagi; 
niektóre małpy rozbijają zwierciadło na ty
siące kawałków, rozjątrzone, że dały się po
dejść.
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Niejednemu fortepianiście pochlebiało, 
gdy widział pająka rzucającego się ku jego 
instrumentowi, skoro tylko zagrał. Łudził 
się on wszakże silnie co do uczuć swego 
słuchacza; stawonoga bowiem tego ścią
ga drżenie, które mu przypomina ruch mu
chy ujętej w jego siatkę. Zmysł muzyczny 
istnieje wszakże do pewnego stopnia u ja
szczurek, węży, ptaków; ale jakiż związek 
zachodzi między temi faktami a inteligen- 
cyją? A jeżeli kanarek wysila się, by za
głuszyć dźwięki fortepianu, jeżeli pies usi
łuje śpiewać zgodnie z trąbą, możemy wtem  
widzieć jedynie tylko uczucie emulacyi, wię
cej lub mniej instynkty wne.

Jedyny fakt z objawów artystycznych, 
który świadczy o zdolnościach artystycz
nych, jest to, należycie stwierdzone u małp, 
rozumienie rysunku czarnego na tle bia- 
łem, według skali zmniejszonej.

Do szeregu omyłek zmysłowych, wzmo
żonych przez wyobraźnię chorobliwą, zali
czyć należy te wrażenia przestrachu nocne
go, jakich wszyscy prawie doświadczaliśmy 
w pewnym wieku, a które Topffer umiał tak 
dobrze odmalować w szkicu „O bojaźni”. 
Otóż, ten strach niejasny przedmiotów, któ
re oko niedokładnie tylko rozróżnia, dzielą 
z nami zwierzęta obdarzone imaginaoyją. 
Houzeau i p. Blackhouze opisali fakt ten 
u psa i ja sam często obserwowałem objaw 
ten u pewnego psa z mego folwarku. Zwie
rzę stawało wobecjakiegoś przedmiotu, które
go postać podniecała jego wyobraźnię i z sier
ścią najeżoną wydawało szczekanie dziwne, 
którego nie można było mięszać z wyciem 
psa szczekającego na księżyc. Inny znów 
mój pies odkrył pewnego razu w ciemnym 
kącie mój pracowni wykrzywiającą się czasz
kę ludzkę; zaszczekał jękiem smutnym i przez 
czas długi, kładąc się, zwracał głowę w tę 
stronę, gdzie wiedział, że się znajduje to 
straszliwe zjawisko. Jeżeli psy nie wierzą 
w upiory, nie daleko im do uwierzenia 
w nie.

Wyobraźnia i kojarzenie pojęć, czego 
zwierzęta te dają dowody, należą do naj
ważniejszych pierwiastków inteligencyi. 
W  połączeniu z pamięcią, od której trudno 
je oddzielić, stanowią podstawę całego życia 
duchowego intelektualnego. Nie należy się

też dziwić, że znajdujemy ich zarodki aż na 
szczeblu bardzo niskim drabiny zwierzęcej.

Patella, która, ze ścisłością niemal jedne
go milimetra, odnajduje punkt na skale, do 
którego przyczepia swą muszlę i która tam 
wraca w chwili odpływu po wszystkich 
swych wędrówkach; jeżowiec, który po na
syceniu się wraca do dziury swej w skale,— 
stanowią przykłady wybornej pamięci miej
scowości. Wybierając się na morze na po
łów ryb, obserwowałem nieraz, że gdy do
stawałem na pokład żywą jeszcze ośmiorni
cę (Octopus vulgaris) i gdy wkładałem ją do 
naczynia z wodą morską, mięczak wydawał 
się zupełnie szczęśliwym z powrotu do swe
go żywiołu. Głowopełzy mają jednak od
dychanie bardzo czynne; potrzeba im usta
wicznie znacznej objętości wody, obficie po
wietrzem przejętej. Po chwili ośmiornica 
zaczynała się dusić w swem naczyniu; wy
chodziła wtedy z niego, a gdy ją znowu bra
łem z pokładu statku, aby ją włożyć do te
goż samego naczynia, stawiała opór rospa- 
czliwy, okazując jasno, że szkło to przypo
minało jój żywo pojęcie asfiksyi.

Różne rysy dowodzą, że u zwierząt wyż
szych pamięć miejscowości i osób trwa przez 
długie lata. Są psy, które widząc swego 
pana po długiej nieobecności, jakby nie do
myślały się czasu upłynionego, odzyskują 
natychmiast dawne swe nazwy czajenia; inne 
znowu zdają sobie wybornie sprawę z ubie
głego czasu i zdradzają radość najżywszą. Te 
ostatnie mają widocznie pamięć zupełniej
szą, aniżeli poprzednie.

Pamięć krzywd, to jest zawziętość, jestto 
rys tak wybitny psychologii zwierzęcej, że 
możnaby nim wypełnić łatwo całe tomy. 
Jestto podnieta potężna, na usługi której 
widziano zwierzęta składające wszystek za
sób inteligencyi, jaką rosporządzają. Przy
pomnę tu tylko, przytoczony już przez Li- 
neusza przykład, jaskółek, co zamurowują 
w swem gnieździe wróbli, które niem owła
dnęły; oraz ośmiornicę, przytoczoną przez 
p. Kollmanna, co przeszła przegrodę od
dzielającą dwa akwaryja, aby w sąsiednim 
zbiorniku rzucić się znienacka na homara, 
który przy spotkaniu poprzedniem bardzo 
źle z nią się obszedł.

Pamięć jednak staje się przez to zwłasz
cza potężnem narzędziem doskonalenia inte
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lektualnego, że daje podstawę wiadomości, 
którą nazywamy doświadczeniem osobi
ste m.

Kury, które zmuszano kolejno do wycho
wania kilku pokoleń kaczek, nabierają tak 
dobrze zwyczaju prowadzenia ich do wody, 
że gdy się im powierzy następnie własne 
ich jajka, prowadzą swe pisklęta, natych
miast po wykluciu, do najbliższego stawu 
i mozolą się, by je tam wepchnąć. Zape
wne, nie jest to wysoka inteligencyja, ale sta
nowi w każdym razie dowód, że ptak ten 
zdolny jest do nauczenia się czegoś przez do
świadczenie.

Są pewne gatunki bernarda-pustelnika, 
które na zajętój przez siebie muszli dźwiga
ją pewien ukwiał morski czyli anemonę (Sa- 
gartia). Jeżeli zmieniają mieszkanie, pa
miętają o przeniesieniu towarzysza swego 
na nowe mieszkanie. Jestto instynkt cieka
wy, którego użyteczność łatwo można po
jąć. Widziano rzeczywiście młodę ośmior
nicę rzucającą się na takiego bernarda-pu- 
stelnika; ale sparzyła tak silnie swe ramio
na o organy parzące anemony, że uciekła 
zupełnie zmięszana i nie próbowała już ni
gdy napadu.

W  Genewie mogli wszyscy obserwować 
przykład ciekawy doświadczenia nabytego 
przez zwierzęta. Gdy zaprowadzoną zosta
ła komunikacyja telefonowa, liczne druty 
przeciągnięte zostały ponad Rodanem. P ier
wszego roku łabędzie i inne ptaki raniły 
się często a nawet zabijały, uderzając w lo
cie o te druty, tak, że uważano za właściwe 
poumieszczać drobne koniki z papieru bia
łego, aby druty uczynić widoczniejszemi. 
Wiatry pounosiły dawno już te papierki, 
a jednak ptaki nie uderzają już o druty. 
Nauczyły się unikać okolicy niebespiecznój, 
a nauczyły się tego tak prędko, że należy 
vi nich przypuścić pewien rodzaj informacji 
o dokonanych obserwacyjach, oczywiście 
bowiem niewszystkie własnym kosztem na
brały doświadczenia, a to tycze się zwłasz
cza młodych wyklutych w ostatnich latach. 
Te jednak, które same były ofiarami lub 
świadkami wypadków, unikały zapewne od
tąd okolicy przerżniętej przez druty, w taki 
sposób, że inne i młode mogły zrozumieć, że 
zachodzi tu niebespieczeństwo, którego uni
kać należy.

Wiadomo, że ilekroć człowiek stanął na 
ziemi, która dotąd od obecności jego wolną 
była, zwierzęta a zwłaszcza ptaki zachowy
wały się względem niego poufale. Po kil
ku jednak pokoleniach nauczyły się go uni
kać, a nawet oceniać odległość, odpowiada
jącą doniosłości jego broni palnej. Prze
obrażenie to obyczajów zachodzi zbyt szyb
ko, by można je tłumaczyć instynktem i do
borem naturalnym. Przypuścić należy, że 
jest tam rodzaj instrukcyi wzajemnej przez 
obserwacyją i naśladownictwo.

W odczycie poprzednim nie dotknęliśmy 
obyczajów zwierząt towarzyskich. Napo
tykamy tam bowiem pewne fakty, które się 
wydają cudowne, ale które tłumaczą się ła- 
twiój, gdy przyjmujemy możliwość trady- 
cyi. Tak np. p. Aleksander Agassiz poznał, 
że groble i stawy założone przez bobry 
w Ameryce północnej po większej części 
istnieć musiały po tysiąc lat z górą. Odkąd 
wypędzone zostały ze swych wiosek nawo
dnych, bobry nie budowały już nowych, 
skąd można wnosić, że tradycyja odegrywa- 
ła tam rolę przeważną. Toż samo powie
dzieć można o zmianach, jakie zaprowadzi
ły pszczoły w formie wejścia do swych uli, 
odkąd niektóre ćmy chciały tam przeniknąć; 
toż samo o mnóstwie obyczajów zauważo
nych u mrówek. Rozróżnienie, co prawda, 
niełatwo da się tu przeprowadzić, ale to, 
cośmy powiedzieli, wystarcza do ustalenia 
zasady.

(dok. nast.)

Towarzystwo Ogrodnicze.

P o s i e d z e n i e  d w u n a s t 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 17 Czerwca 1886 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 7 ’/2 wie
czorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. P. mag. zool. J. Nusbaum mówił o „znaczeniu 
płciowego rozmnażania dla teoryi doboru natural- 
nego“. P. N. rospoczął od przedstawienia treści
wych zasad teoryi Darwina i teoryi Naegelego, a na
stępnie wyłożył w ogólnych zarysach najnowszą teo- 
ry ją  Weismana. Zasadą teoryi Darwina są: dzie
dziczność zboczeń i dobór naturalny. Zboczenie,
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polega na przystosowaniu się do warunków otocze
nia, bądź za życia indywiduum, bądź też przy jego 
rozwoju. Darwin nie określa bliżej, dlaczego is tn ie
je  zmienność; przypuszcza zmianę warunków, a t e m 
samem u Darwina wielkie m ają znaczenie cechy na
byte, podczas rozwoju lub życia indywidualnego. 
We względzie dziedziczności Darwin przedstaw ił 
słynną swą teoryją pangenezy.

Naegeli nie nadaje żadnego znaczenia teoryi dobo
ru  naturalnego, według N. rozmnażanie zależy od 
przyczyn wewnętrznych, podobnie ja k  ontogenia 
i filogenia. Naageli kry tykuje  teory ją  pangenezy 
i wprowadza do nauki protoplazm ę zarodkową czyli 
idyjoplazmę, k tóra  ma być w postaci sieci rospo- 
s ta rta  w całem ciele.

Według zapatryw ań W eismana, protoplazm a za
rodkowa ,,Keimplasma“ znajduje się tylko w elemen
tach rozrodczych i to tylko w jądrze. Jako dowo
dy przytacza: 1) zapłodnienie, 2) doświadczenia 
Ilertw iga, przeprowadzone w celu sprawdzenia teo
ry i Pfltigera. W protoplazm ie jąd ra , w nukleinie 
zatem są zaczątki wszelkich objawów bijologicz- 
nych. W eisman, podobnie jak  Naegeli, przyjmuje 
że nukleina posiada bardzo złożoną budowę, że istnie
ją  tam  najrozm aitsze kombinacyje, które są zacząt
kiem wszelkich objawów życia. W m iarę, jak  się 
organizm rozwija, złożona ta  budowa staje się coraz 
prostszą, stopniowo, jak  się ujaw niają i różnicują 
rozm aite specyjalne funkcyje i objawy. Weisman 
dalej tw ierdzi, że idyjoplazm a raz pozbywszy się 
złożonej budowy, nie może powrócić do pierwotne
go stanu, że zatem z komórek ciała zwykłych, nie- 
płciowych, nie może się idyjoplazm a wytworzyć. Po
wstawanie elementów płciowych objaśnia w ten spo
sób, że tw orzą się one wtedy, zanim  jeszcze następu
je  różnicowanie się listków zarodkowych. Tym sposo
bem Weisman, wykazuje ciągłość idyjoplazm y. W y
chodząc zatem z zasady ciągłości idyjoplazm y,W eis
m an przystępuje do rozważania kw estyi przem iany 
gatunków. Naprzód krytykuje teo ry ją  Naegelego, któ
ra  nie tłumaczy pożyteczności przystosowania się i od
powiedniego urządzenia organizmu, czego liczne do
wody spotykam y w państwie roślinnem  i zwierzę- 
cem. Jakże jednak wyjaśnić powstawanie takiego 
przystosowania? W prawdzie Darwin przyjm uje 
zmiany indywidualne, w ynikające z przystosowania 
się do danych okoliczności, ale, według Weismana, 
dotąd niem a ani jednego dowodu odziedziczania 
cech nabytych. W jak i zatem sposób, py ta  Weis
man, osobniki tego samego gatunku, mogą przyjm o
wać rozm aite cechy natu ry  dziedzicznej, skoro wszy
stkie zmiany, jak ie  powstają w nich pod wpływem 
warunków zewnętrznych, są przelotne. Jeżelibyśm y 
więc wyłącznie przypisyw ali zmiany wpływowi wa
runków zewnętrznych, nie istn iałaby  zmienność 
przechodząca z pokolenia na pokolenie i nagrom a
dzanie się cech. W eisman przypisuje to  przekazy
wanie ich rozm nażaniu płciowemu, przy którem  na
stępuje kom binacyja cech, w łaściwa już idyjoplaz- 
mie. W  końcu stawia sobie Weisman pytanie, w ja 
ki sposób i w jakim  celu powstało rozm nażanie i

płciowe; na pytanie to odpowiada, że rozmnażanie 
płciowe ma na celu wprost wzmacnianie sił żywych, 
wobec niesprzyjających okoliczności.

SPR A W O ZD A N IE.

—  S praw ozdan ia  z p iśm iennictw a naukowego p o l
skiego w  d z iedzin ie  nauk m atem atycznych i p rzy ro d n i
czych. Kok I I I ,  1884. W ydanie z zapomogi K a 
sy pomocy dla pracujących na polu naukowem 
im ienia dra  Józefa Mianowskiego. W arsz., d ruk 
K. Kowalewskiego 1886.

Podobnie, jak  zaznaczyliśmy w piśmie naszem 
ukazanie się dwu pierwszych roczników ,,Spraw o
zdań”, tak  też obecnie uważamy za obowiązek 
podać czytelnikom wiadomość o wyjściu tomu 
trzeciego, obejmującego m ateryjał za r. 1884. Tom 
ten obszerniejszy je s t od poprzednich: świadczy
0 powiększaniu się liczebnem ogłaszanych w języ
ku polskim prac naukowych; liczba referatów  za 
r. 1883 wynosiła tylko 205, za r. 1884 znajdujemy 
ich 293, bądźto rospraw  ściśle naukowych, bądź 
też prac mniej lub więcej popularnych, na które 
złożyło i się ogółem 185 autorów. Rosprawy te 
rozrzucone są w trzydziestu siedmiu czasopismach 
lub innych wydawnictwach zbiorowych; literatu ra  
natom iast książkowa występuje dosyć ubogo. Co 
do podręczników szkolnych lub uniwersyteckich 
ruch najsilniejszy objawia się w zakresie m atem a
tyki, lubo i tu  .je s t  jeszcze bardzo skromnym. 
Działalność naukowa najżywsza je s t niewątpliwie 
w Galicyi, co jest rzeczą naturalną, dzielnica ta 
bowiem posiada istotnie ogniska naukowe w aka 
demii umiejętności, w dwu uniw ersytetach i w aka
demii technicznej. Piśmiennictwo popularne jest 
bardzo ubogie i nie odpowiada skromnym nawet 
potrzebom naszego ogółu. „Spraw ozdania” ros- 
padają się na następne działy: matematykę, m e
chanikę, fizykę i astronom iją, chemiją, meteorolo
gią i gieografiją fizyczną, antropologiją i archeo- 
logiją przedhistoryczną, botanikę i fizyologiią ro 
ślin, zoologiją, anatom iją, fizyologiją i patologiją, 
historyją wiedzy, oraz miscelanea. Inicyjatoram i
1 głównemi kierownikami tego wydawnictwa są 
pp. E dw ard i W ładysław Natansonowie; oprócz 
nich w opracowaniu referatów przyjęli udział 
pp. Boguski, S. Dickstein, Wł. Gosiewski, S. Gros- 
glik, L. Kiecki, Ad. M ahrburg, Wł. Majchrowski, 
A. Natanson, J. Nusbaum, G. Ossowski, F. Rosiń
ski, dr. J. Siemiradzki, d r St. Szcz. Zaleski, dr. Br. 
Ziemiński. Ton sprawozdań jest przeważnie czy
sto objektywny.

T. R.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

•—  Obchód setnej roczn icy  śm ierci Scheelego. W  pię
knie poJożonem szwedzkiem miasteczku Koping, 
gdzie w 1786 roku zm arł ten uczony, obchodzono 
uroczyście w dniu 21 Maja b. r. setną, śmierci jego 
rocznicę. Miejscowy dziennik „Kópings Tidning" 
z 22 Maja pomieszcza opis obchodu, z którego na 
podstawie sprawozdania Pharm . Ztg. z 9 b. m. i r. 
przytaczamy szczegóły.

Dzień 21 Maja był pięknym dniem wiosennym 
w Koping, zarówno jak  w większej części Europy. 
Mieszkańcy przystroili miasto, dworce dróg żela
znych, okręty w przystani wieńcami, chorągwiami 
i tarczam i herbowemi. Rankiem o godzinie wpół 
do szóstej 12 wystrzałów arm atnich przypomniało
0 szczególnem dnia tego znaczeniu, nieco później 
uderzono w dzwony i słyszeć się dały dźwięki orkie
stry  strzeleckiej odbywającej pochód przez ulice 
miasta.

O 1 '/.> dzwony wezwały na uroczyste zebranie. 
Przed ratuszem znajdował się m agistrat z zaproszo- 
nym i gośćmi, pomiędzy nim i prof. emer. Swedelius, 
biskup Billing, prof. Cleve, autor wydanego na pa
m iątkę setnej rocznicy, życiorysu Scheelego, stowa
rzyszenia i bractwa miejskie, uczniowie i znaczna 
część mieszkańców.

Pochodem udano się do kościoła, w którym powi
tano pochód marszem i chorałem Bethovena, poczem 
prof. B ergstrand ze Sztokholmu z przybranej 
w kw iaty mównicy, przypom niał zebranym żywot
1 pracę wielkiego uczonego. K antata Gounoda: „Ave 
verum” zakończyła uroczysty akt na k tóry  spoglą
dał po rtret Scheelego, umieszczony w 1827 roku na 
jednym  z filarów kościoła przez „Svenska Akade
mia.” Prof. Cleve wstąpił na mównicę, aby wyrazić 
cześć i uwielbienie, jakiem  studencki związek przy
rodniczy uniw ersytetu upsalskiego otacza pamięć

sławnego chemika, poczem złożył na portrecie 
Scheelego wieniec laurowy.

Tymczasem ulice miasta, w którem  podczas ko
ścielnej uroczystości wszystkie sklepy były pozamy
kane, poczęły się ożywiać.

Ubogim rozdawano chleb i kawę, wieczorem to
warzystwo wstrzemięźliwości i loża „Gilead” u rzą
dziły zebranie na cześć Scheelego. W  sali ratuszo
wej o 3>A zastawiono ucztę o 100 nakryciach. Por
tre t Scheelego ubrany roślinnością ustawiono odpo
wiednio w głębi sali a w bocznym pokoju znajdowa
ły się książki i przyrządy będące własnością uczo 
nego. Przemawiali prof. em eryt Swedelius, p ro 
boszcz A rthusiander, prof. B ergstrand. Nadesłano 
depesze od królewskiej akadem ii nauk ze Sztokhol
mu, towarzystwa aptekarskiego ze Sztokholmu, in 
stytutu farmaceutycznego, związku farmaceutyczne
go i w. i. Za pośrednictwem prof. Lindhagena na
deszła depesza od instytutu francuskiego podpisana 
przez Chevreula i Berthelota. Pierwszy z nich skła
da dzisiaj wyraz uznania szwedzkiemu badaczowi, 
który przez odkrycie gliceryny uczynił pierwszy 
krok w najważniejszej dziedzinie chemii organiczuej, 
w której Cheyreul następnie potrafił zdobyć trw ałą 
sławę, drugiemu z nich przypada zasługa rozjaśnie
nia rzeczywistej natury gliceryny.

Farm acyja niemiecka i szwajcarska uczciła także 
pamięć Scheelego. W Brunświku, Wrocławiu, E r- 
langen, Jenie, Mnichowie, Zurichu, Strasburgu w od
powiednich przemówieniach przypomniano wysokie 
zasługi Scheelego.

St. Pr.
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Na W ycieczki botaniczne nadesłali Redakcy i Wszech
świata:

WP. Adr. F ilip rs. 1.
WP. Mikuszewski J . rs. 1.
WP. Mokrowicki B. rs. 1 kop. 50.

B u l e t y n  m. e t e o r o 1 o gr i c z n y
za tydzień od 16 do 22 Czerncn r. b.

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

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e

Tem peratura •2
£  o >
<D —■• N

. es cs 3 a rCJ—! O a» ~  ti.—1 U — fcc Kierunek wiatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. co % Z a> £

16 Środa 743,75 14,8 18,4 13,3 8,3 67 NW.WNW.WNW 1,5 pochm , deszcz
17 Czwartek 743,98 16,2 20,0 10,0 8,0 59 W,SW,W 0,0 pogodny
18 Piątek 745,43 16,1 20.2 10,1 8,4 61 WSW ,W SW ,s 0,2 poch.,deszcz drobny
19 Sobota 746,73 18,1 22,0 11,0 8,3 56 S,SSE SSE 0,0 pogodny
20 Niedziela 745,07 18,3 22,6 13,0 10,7 70 SE,SSE,E 5,9 poch.,deszcz, tęcza
21 Poniedz. 737,18

738,90
18,4 21,2 14,8 10,8 70 ESE,ESE,S 0,2 poch.deszcz drobny

22 W torek 15,4 17,7 13,2 9,8 77 S»E,SSW,W 7,0 pochm., deszcz

Średnie 
z tygodnia 743,01 16,8

Abs.
max.

22,6

Abs.
min.

10,0 9,2 66 - 14,8
UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są w m ilim etrach, 

tem peratura w stopniach Celsyjusza. Kierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.
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List do Redakcyi „W szechśw iata / 4
(Od jednego z prenumeratorów naszych otrzymaliśmy list, który podajemy bez komen

tarzy. Nadmieniamy tylko, że szanowny nasz korespondent jest leśnikiem, a nauki przy
rodnicze uprawia z zamiłowaniem, nieszczędząc czasu i nakładów. Jest on założycielem 
stacyi meteorologicznej, a obok tego popiera zamiary nasze i na innem polu, gromadząc na
der obfite i cenne notatki fenologiczne, z których skorzysta wydawnictwo Pamiętnika F i
zjograficznego w VI tomie).

Powiat Czehryński, dnia 10 Czencca 1886 r.
Szanowna Redakcyjo!

Nawołujecie, nawołujecie naszych pseudo-naturalistów (a takiemi są niektórzy nasi le
karze, technicy, inżynierowie i t. p.) i głos Wasz zostaje głosem, wołającym na puszczy. 
Przed laty powiedzieliście, że jeśli ogół nie poprze Was, to „czy też to warto” dla niego 
przynosić w ofierze pracę i mienie. Dzisiaj (patrz Nr 8 bieżącego roku) stanowczo można 
powiedzieć, że nie warto. A le nasuwa się pytanie, cóż z nami będzie? Żyjemy daleko od 
źródeł wiedzy i niemogąc sprowadzać kilkudziesięciu specyjalnych pism, zostaniemy w cie
mnościach i zaczniemy cofać się. A  zatem zlitujcie się nad nami i zbawcie 550 dusz od mąk 
czyścowych, niezadowolnionćj żądzy wiedzy! Co się tycze Pamięt. Fizyjog. to może uda 
się zebrać na jego wydawnictwo potrzebną sumę z odczytów i t. p. Co do możebności 
wydawania nadal Wszechświata, ja podaję następujący środek: niżej 550 liczba prenumera
torów spaść nie może; według mnie jest to cyfra krytyczna w tein znaczeniu, że jakiekolwiek 
choćby najgorsze okoliczności na świecieby były. zawsze będzie 550 prenumeratorów. Za
tem jeśli zamiast 10 rs. będziemy rocznie wnosić 20 rs., to pismo będzie miało 1100 prenu
meratorów. Ze na to zgodzą się wszyscy nieśmiertelni 550, to mi się zdaje niezawodnem na 
tój zasadzie: l-o  żeby nie stracić takiego pożytecznego pisma, jakiem jest Wszechświat, 
a po 2-re z poczucia obowiązku: wszak Panowie tracicie tysiące, a czy nas niestać na 10 rs.

Upraszam najłaskawiój ten list zamieścić w szpaltach swego pisma i sądzę, że Szano
wna Redakcyja otrzyma od wszystkich prenumeratorów potwierdzenie mego projektu. Zo
staję z prawdziwym szacunkiem E. Korbusz.

Dnia 1 Lipca r. b., we czwartek, o go
dzinie 8 wieczorem, odbędzie się posiedze
nie Komisyi Teoryi ogrodnictwa i Nauk 
przyrodn. pomocniczych, w lokalu Towa
rzystwa Ogrodniczego (Chmielna, 14), na 
którem powracający z Paryża p. O. Bujwid 
mówić będzie: „O metodzie Pasteura lecze
nia wścieklizny” z demonstracyją szczepie
nia na króliku.

Ogłoszenie.
B ib lijo te k i m atem atyczno-fizyczn ej wydawanej przez 

M. A . Baranieckiego i  A . Czajewicza z zapomogi Kasy 
pomocy naukowej im ienia Mianowskiego, wyszedł 
tom, Seryi III: Kosmografija J . Jędrzejewicza str. 443 
drzew. 245, tablic litogr. 9, fotogr. 1, cena rs. 1 kr>p. 
80. Dawniej wyszły, w seryi I P o c zą tk i a ry tm etyki 
M . Berkmanna, kop. 65; W iadom ości p o czątko w e z  fizy

k i S. K ransztyka , dwie części, kop. 40 i 45; W iad o m o 
ści z g ieografii fizycznej A . W. Witkowskiego, kop. 45. 
W  seryi III: A rytm etyka M . A. Baranieckiego, rs . 1 
kop. 70; P rzec ię c ia  stożkow e M. A. Baranieckiego, 
kop. 85. W seryi IV: R ównania liczebne J . łśąchockie- 
go, rs. 3; G ieom etryja  a n a lity c zn a  W. Zajączkowskiego, 
rs. 3. Skład w księgarni E. WENDE i S ki.

TR EŚć. Przekopanie międzymorza Panamskie- 
go, skreślił d r Józef Siemiradzki. — M ateryja, si
ły, powinowactwo chemiczne. Pierwszy rozdział 
kursu chemii Arm anda Gautiera, tłum . Zn. — Fo- 
tografija astronomiczna, przez S. K. — Instynkt i in 
teligencyja. Odczyt Hermana Fola, profesora un i
wersytetu genewskiego, przekład T. R. — Towarzy
stwo Ogrodnicze. — Sprawozdanie. — Wiadomości 
bieżące. — Na wycieczki botaniczne. — Buletyn m e
teorologiczny. — List do Redakcyi W szechświata.— 
Ogłoszenia.

W ydawca E. D ziew ulski. R edaktor B r. Znatow icz.

Pp. Prenum eratorów, którzy chcą otrzym yw ać W szechśw iat nadal, upraszam y o wczesne odno
w ien ie  przedpłaty.

/J,03E0jieH0 Helisypoio. BapuiaBa, 14 1 sohh 1886 r. D ruk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna 26.


