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F O T O G R A F I J A

WNĘTRZA OKA
podał

s .  k :.

Nieraz mieliśmy sposobność wspominać 
w"piśmie naszem o usługach, jakie fotogra- 
fija oddaje astronomii; nie tej jednej wszak

że służy ona nauce, a zakres jś j zastosowań 
z każdym dniem się rosszerza. Niedawno 
powiodło się pp. Wm. Thos. Jackmannowi 
i I. D. W ebsterowi odfotografować wnętrze 
oka człowieka żyjącego, — pojąć łatwo, j a 
kie korzyści odnieść stąd może okulistyka, 
ta zatem gałąź medycyny praktycznej, k tó 
ra  już dotąd najściślejszemi węzłami wiąże 
sie z fizyką. Całe postępowanie zresztą 
opiera się jedynie na tejże zasadzie, na ja 
kiej polega budowa wziernika ocznego czyli 
oftalmoslcopu.
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Źrenica oka wydaje się nam czarną, jak k o l
wiek światło przez nią. dostaje się do wnę
trza  oka; pochodzi to stąd, że promienie wcho
dzące do oka przez przezroczystą rogówkę 
i przez znajdującą się poza nią źrenicę, któ
ra  jes t tylko otworem w tęczówce, tw orzą 
obraz na siatkówce i wrócić mogą tąż]samą 
tylko drogą, tw orzą zatem obraz na miejscu, 
gdzie się przedm iot znajduje, do oka zaś 
umieszczonego z boku dojść nie mogą^ Moż
na jednak  oświetlić wnętrze oka, jeżeli 
wprowadzamy doń nie bespośrednie światło 
płomienia, ale światło od zw ierciadła odbi
te, gdy obserwator znajduje się poza^zwier* 
ciadłem. Taką je s t zasada oftalmoskopu, 
którego urządzenie w ogólnych rysach p rzed 
stawia nam fig. 1.

W idzim y tu przecięcie oka S; rogówkę 
przedstaw ia C, soczewkę A, V  ciecz szkli
stą, F  siatkówkę. Oftalmoskop stanowi prze
dziurawione zw ierciadło M, L  zaś je s t źró
dłem światła, od którego wychodzące pro
mienie H  H  po odbiciu od zw ierciadła do
stają się do oka, a stąd znów odrzucone zo
stają w kierunku KR i przez otwór zw ier
ciadła O dostają się do oka obserw atora.

P rzy  fotografowaniu zwierciadło ma toż 
samo położenie, ale poza otworem O w m iej
sce oka znajduje się ciemnia optyczna w od
ległości 20 do 30 cm od rogówki. W ew nątrz 
ciemni umieszcza się bardzo czuła, sucha 
p ły tka żelatynowa, oko zaś badane wilgoci 
się poprzednio atropiną, która, ja k  wiado
mo, ma własność rosszerzania źrenicy. Za- 
pomocą kilku pasków gumowych ciemnia 
przytw ierdza się do głowy, ja k  wskazuje 
fig. 2. Czas wystawienia wynosi około 2 '/2 
m inut, a źródło światła umieszczone jest 
w kuli d ponad uchem; światło, objektyw a 
i środek oka przypadać winny dokładnie na 
jednaj wysokości.

N a fotografijach występują linije ciemne, 
są to naczynia krw iste na siatkówce. O d
bicia fotograficzne mogą być powiększone, 
a wtedy wszelkie zboczenia chorobne wy
raźnie występuj;;.

ZDOLNOŚCI UMYSŁOWE

I  IC H  IN STY N K TY  T O W A R ZY SK IE 

przez Slemeaeyją Rejet,
33.

I.
Towarzyskość i rodzina u małp.

Gdy porównamy zdolności umysłowe i in
stynkty towarzyskie zwierząt w ogólności, 
lub też w szczególności m ałp, z objawami 
psychicznenii i towarzyskiemi człowieka cy
wilizowanego wyższćj rasy, to różnica mię
dzy niemi wyda nam się ogromną i niepo
dobną do usunięcia. Zwykle w porówna
niach tych trzymamy się ostateczności.

Jeżeli jednak  do tych porównań weź
miemy najniższe okazy rodzaju ludzkiego 
i najwyższe zwierzęta, te różnice znikną, 
ustępując miejsca wielkiemu podobieństwu. 
Spostrzeżemy wówczas, że mniej się różnią 
niektóre małpy pod względem intelektual
nym i moralnym od Buszinanów i austral- 
czyków, aniżeli ci ostatni od europejczyków, 
którzy dziedziczą postęp dokonany przez 
gatunek ludzki od czasu jak  ten się wyzwo
lił z pierwotnej zwierzęcości, to jest postęp 
dokonany w ciągu trzech epok gieologicz- 
nych.

Dużo objawów moralnych i umysłowych, 
które dają się spostrzedz u czwororękich są 
im wspólne z jed n a j strony z ludami dzikie- 
mi, z drugiej zaś z niektóremi ssącemi wyż- 
szemi, ja k  np. psami, końmi, słoniami, któ
re również m ają instynkty towarzyskie b a r
dzo rozwinięte. Człowiek przysw ajał za
wsze gatunki z natury  to warzyskie, to je s t 
te, które i w stanie dzikim żyją w groma
dach mniej lub więcej licznych. Gatunki 
towarzyskie znajdują się we wszystkich 
skupieniach zoologicznych i przedstawiają 
zwykle najwyższy ich stopień. Takiemi są 
mrówki i pszczoły pośród owadów; papugi 
pośród ptaków; konie i słonie wśród grubo
skórnych; psy i niedźwiedzie między mięso- 
żernemi wszystkożernemi i nareszcie czło



N r 41. WSZECHŚWIAT. 643

wiek między prymatami, których stopień ra
czej najniższy, aniżeli średni, przedstawiają 
małpy antropomorficzne.

Błędnem byłoby mniemanie, źe instynkty 
towarzyskie bardziej są, rozwinięte u wiel
kich małp antropomorficznych, aniżeli u nie
których małych gatunków mniej podobnych 
do człowieka co do budowy anatomicznej, 
lecz daleko lepiej przystosowanych do życia 
na drzewach. W  rzeczywistości wielkie ga
tunki antropomorficzne, trzymające się po
chyło, nie są ani prawdziwemi małpami ani 
ludźmi, tylko czemś pośredniem między nie
mi; są to istoty niedokończone, źle zbudo
wane, które muszą w walce życiowej być 
zastąpione przez swoich następców lepiej 
przystosowanych do prostej postawy czło
wieka lub do postawy czworonogów i do 
życia nadrzewnego małp z ogonami chwyt- 
nemi.

Szczególnićj te ostatnie najbardziej towa
rzyskie, żyją wielkiemi gromadami i łatwiej 
niż inne dają się przyswajać, a nawet bez- 
wątpienia mogłyby być zwierzętami bardzo 
pożytecznemi. G oryl w Afryce zachodniej 
żyje patryjarchalnie i w poligamii małeini 
rodzinami, w których kilka samic i ich ma
łe są poddane władzy jednego starego sam
ca. Szympansy żyjące w tych samych stro
nach mają podobne obyczaje. Lecz prawie 
wszystkie małe gatunki starego lądu i dużo 
małp amex-ykańskich żyją przeciwnie w li
cznych gromadach niełącząc się w rodziny; 
miłość macierzyńska bardzo żywo rozwinię
ta u samic dla swoich małych, dopóki te jśj 
potrzebują, nie trw a, ja k  się zdaje, dłużej 
nad ich dzieciństwo. Podobne obyczaje za
uważono u niektórych ras dzikich, a u wszy
stkich ludów zachowała się tradycyja o cza
sach, w których węzły rodzinne nie istnia
ły. Wielce je s t prawdopodobnem, że nie 
istniały one także u plemion, które zamiesz
kiwały doliny rzek europejskich w epoce 
Nosorożca włochatego i Mamuta, a ternbar- 
dzićj w czasach jeszcze dawniejszych, kiedy 
żył Elephas antiquus i meridionalis. Małpy 
antropomorficzne żyją dzisiaj małemi rodzi
nami w poligamii tak samo jak  najnędzniej
sze ludy dzikie.

Słusznie można mniemać, że troglodyci 
współcześni reniferowi w Europie żyli tak 
samo; podczas kiedy w epoce zwanój przez

archeologów francuskich „epoką Saint- 
A cheul” na wybrzeżach rzek istniały już 
liczne osady.

Nie wiemy czy wielkie małpy także nie 
żyły dawniej dużemi gromadami, tak jak  do
tąd żyją małe gatunki.

Te małe towarzystwa małp antropomor
ficznych, które dzisiaj tworzą rzadkie kolo- 
nije w Afryce i Azyi, zdaje się, że wkrótce 
wyginą zupełnie, podczas kiedy plemiona 
ludzkie cywilizowane coraz to dalej rossze- 
rzają się na powierzchni ziemi. Nic niema 
w tem niezwykłego, jakutrzym ujeH ouzeau, 
gdyż plemiona ludzkie najnędzniejsze i naj
dziksze, trochę tylko wyższe od małp, także 
są bliskie wygaśnięcia. Giną one tak jak  
bobry i niedźwiedzie, nietyle wskutek wal
ki, ile raczej dlatego, że człowiek cywi
lizowany zagarnia knieje i pastwiska nie
zbędne dla ich istnienia. Zresztą człowiek 
zdobył sobie razem ze sztuką ochraniania 
się, ubierania i przygotowania sobie poży
wienia, łatwość aklimatyzacyi, której brak 
sprawia, że małpy nie wszędzie mogą ros- 
przestrzeniać się i przystosowywać do wszel- 

l kich warunków.
Houzeau uważa, że małpy antropomorfi

czne przedstawiają nam typ małych rodzin 
dzikich, a przeciwnie mrówki są przedsta
wicielami wielkich gromad barbarzyńskich, 
albo nawet cywilizowanych. Małe groma
dy czwororękich żyją tak, jak  niegdyś ro
dziny patryjarchalne poddane władzy i w 
subordynacyi. K ażda gromada ma jednego 
wodza, starego samca. Samice są mu pod
władne, dzieci go słuchają, a młodzieńcy 
służą mu, dopóki znudzeni tą zależnością nie 
opuszczą go albo nie zabiją. Pomiędzy zaś 
małemi gatunkami małp panuje równość jak  
u przeżuwających i u psów. T ak  żyją gro
mady pieśców w Afryce i większość gatun
ków amerykańskich.

W yjce (Mycetes chrysurus), obserwowane 
przez Hum boldta koło klasztoru Caripe, by
ły tak liczne, że oznaczał ich liczbę na dwa 
tysiące na milę kwadratową. M ałpy z Su
m atry chodzą w bardzo licznych gromadach 
i okazują skłonność do napadów w celu ra
bunku.

Czy istnieją między małpami tej samej 
krw i ślady trw ałych węzłów rodzinnych? 
Możnaby to przypuścić, widząc szympansy
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i goryle, żyjące małeini rodzinami, z któ
rych każda pochodzi od jednej pary; stosun
ki m iędzy członkami tych rodzin są niew ąt
pliwie życzliwe, podczas kiedy między od- 
dzielnemi rodzinami są one najczęściej w ro
gie. M isyjonarz Savage opowiada nam ja 
ko dowód przyw iązania macierzyńskiego 
u szympansów następujące zdarzenie: „Je
dna samica, kiedy ją  spostrzeżono, była na 
drzewie z samcem i dwojgiem małych róż
nej płci. P ierw szą jój myślą było zesko
czyć conajprędzój i skryć się z samcem 
i młodą samicą w gęstwinie; ale ponieważ 
młody samiec zostawał w tyle, więc w róciła j  

prędko do niego i wzięła go w ramiona.
W  tej chwili została trafiona w serce kulą, 
która pierwej przeszyła przedram ię młode
go samca”. H ouzeau robi porównanie tój 
małpy z pewną kobietą nowozelandzką, któ
ra  z największą obojętnością patrzyła na do- 5 
brow olny odjazd syna swego z Cookiem, 
pomimo, iż wiedziała, że on nigdy nie po
wróci. Czy miłość ojcowska tak  samo obja
wia się małp? H ouzeau widzi ją  w opiece, 
ja k ą  stare m ałpy antropomorficzne otaczają 
swoję gromadkę, której są wodzami- Ale 
czyż miłość ojscowska istnieje także u wszy
stkich ludzi? H ouzeau zaprzecza temu.
U  wielu plemion ojcowie nie znają naw et 
swoich dzieci, nazwiska idą po kądzieli, 
spadkobiercami mężczyzn są dzieci ich sióstr. 
Słusznie więc utrzym uje Houzeau, że ojco
stwo nie jes t stałą cechą gatunku ludzkiego. 
M acierzyńskie zaś uczucia posiadają wszy- 
skie ssące, a także ptaki, a naw et płazy. 
Odnajdujem y znowu ojcostwo u ryb, szcze
gólniej u cierników. Pom iędzy owadami 
szczególny przykład macierzyńskich uczuć 
niepłodnych samic, spotykam y u błonko
skrzydłych.

U  niektórych m ałp jednożennych znajdu
jem y uderzające przykłady małżeńskiego 
przywiązania. Szczególniej zauważono to 
u am erykańskiego uistiti, u którego przy
wiązanie małżeńskie osłabia u samic uczu
cia macierzyńskie, a przeciwnie u samców 
wzmacnia je. Zobaczymy, że samice tego 
gatunku, znużona trzym aniem  swego m ałe
go, wołała samca który jój w tem pomagał. 
Samica uistiti w Ja rd in  des P lantes zakoń
czyła życie: towarzysz jój był niepocieszony. 
D ługo pieścił zwłoki swojej towarzyszki,

ale gdy przekonał się o jej śmierci, usiadł 
z ręką na oczach i tak siedział bez ruchu, 
nieprzyjm ując pożywienia, aż dopóki sam 
nie zakończył życia.

Indyjski (Macacus silenus) ma także je 
dnę samicę i j e s t jó j  wierny do śmierci.

Oskarżano małpy antropomorficzne o po
ryw anie młodych ludzi i o chowanie w la
sach kobiet m alajskich i murzynek. Cho
ciaż Sayage zaprzecza temu, to jednak zna
ne są przykłady, które wykazują, że goryl 
zw raca uwagę na kobiety. B oitard opo
wiada wypadek, jak i zdarzył się w Jard in  
des P lantes i nie pozostawiał żadnej w ąt
pliwości co do natury uczucia, jakiego do
znają dla kobiet samce dużych małp autro- 
pomorficznych.

Piesiec (Cynocephalus porcarius) będący 
w menażeryi w yrw ał się ze swojej klatki 
i zranił dozorcę Richarda. Obecni obawia
li się zbliżyć do rozgniewanego zwierza ale 
córka R icharda, dla której małpa okazywa
ła wielką życzliwość, zabiegła z drugiej 
strony klatki i kazała się pocałować stojące
mu tam chłopcu. Na widok ten m ałpa wy
dała przeraźliw y okrzyk i rzuciła się do 
swojój klatki, ażeby pokąsać przez kratę te
go, kto wzbudził jej zazdrość.

(d. c. nast.)

KAROL WILHELM SCHEELE
skreślił

S ła tm la w  c?

(Dokończenie).

Ogień — żywioł zajm ujący od lat chło
pięcych Scheelego, zw raca jego uwagę na 
znane pod nazwą piroforów, ciała, samo
dzielnie rozżarzające się w powietrzu. Za
palanie się jednego z nich, otrzymanego 
z mieszaniny siar ku potasu z węglem, obja
śnia Scheele chłonieniem wody z powietrza 
przez alkali obecne w piroforze, przyczem 
oswobodzony flogiston łączy się z tlenem po
w ietrza w ytw arzając ciepło i światło. Zaj
m ujący a znany ju ż  Bazylijusowi Yalenti-
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nusowi w X V  wieku preparat wybuchowy, 
złoto piorunujące, którem  się posługują, do 
złocenia porcelany jest przedmiotem dal
szych poszukiwań Scheelego. Bada on ga
zy przy wybuchu powstające i wykrywa 
w nich powietrze zepsute (azot). Zjawisko 
wybuchu w ten sposób objaśnia: Złoto pio
runujące składa się z ziemi tego metalu 
(tlenku) i z amonijaku; w skład amonijaku 
wchodzi azot i flogiston, pod wpływem cie
pła flogiston jego łączy się z tlenkiem zło
ta — powstaje złoto metaliczne podczas gdy 
tlen wchodzący pierwotnie w skład ciepła 
łączy się z amonijakiem przyczem powstaje 
wolny azot. W  ten sposób udawadnia Schee- 
le, że amonijak składa się z azotu i flogisto- 
nu, czyli wodoru, według Scheelego bo
wiem, wodór nie był czem innem jak  fiogi- 
stonem.

P rzed  Scheelem jeszcze znany był fakt 
wydzielania się z pewnych związków siarko
wych pod działaniem kwasów — gazu pal
nego o przykrój woni, pod którego działa
niem czernieje srebro. Scheele bada skład 
jego, z jednój strony, roskładającgo na skła
dniki i stwierdzając z drugiój strony wynik 
otrzym any przez otrzymanie „gazu siarko
wego cuchnącego” „gazu wodorodnego siar
czystego lub hepatycznego” (siarkowodoru) 
przy ogrzewaniu siarki w wodorze.

W odór czyli t. zw. przed stu laty  powie 
trze palne, według Scheelego jest związkiem 
flogistonu z ciepłem.

Oto obfita treść trak ta tu  o powietrzu 
i ogniu. T rak ta t ten zwrócił uwagę uczo
nych i wkrótce (w r. 1782) ukazało się dru
gie jego wydanie po niemiecku; w r. 1780 
przetłumaczył go na angielski, towarzysz 
Cooka, Forster; w r. 1781 wydano go po- 
francusku w Paryżu, w przekładzie barona 
Dietricha,

Jakkolw iek teoryje przez Scheelego w pra
cy tćj rozwinięte niedługo się utrzymały, 
niemnićj jednak  zawiera ona mnóstwo cen
nych spostrzeżeń. W iele z nich skłonić mo
gło do odstąpienia od teoryiflogistonu, jeżeli 
jednak Scheele wiernym jej został wyznaw
cą, przyczyny tego poczęści szukać należy 
w tem, że zauważane zjawiska badał on je 
dynie jakościowo; uwzględnienie ilościowej 
ich strony przez współczesnego mu Lavoi-

siera posunęło znacznie naprzód pojęcia 
naukowe i otworzyło nową drogę obfitują
cych w najpomyślniejsze wyniki badań.

Dalsze prace Scheelego, o których niepo
dobna przemilczeć z uwagi na cenne spo
strzeżenia, jakie w nich znajdujemy, ogła
szane były przeważnie w sprawozdaniach 
Królewskiej akademii nauk w Sztokholmie. 
W  jednę całość zebrane, wydane zostały po- 
łacinie w r. 1788—89 p. t. Opuscula physica 
et chimica w Lipsku i w roku 1793 ponie- 
miecku w Berlinie przez Hermbstiidta.

M inerał zwany fluspatem oddawna zwró
cił na siebie uwagę badaczów przyrody 
z uwagi na własność fosforyzowania po lek- 
kiem nagrzaniu, którą w wybitnym stopniu 
posiada. Wyżój już, zaznajamiając się 
z treścią trak ta tu  o powietrzu i ogniu, wspo
mnieliśmy, że był on również przedmiotem 
badań Scheelego. Jeszcze w roku 1771 po
szukiwania nad tym minerałem, stanowią 
treść pierwszej ogłoszonój przez Scheelego 
pracy, nad nim pracuje jeszcze w 1786 roku 
u schyłku życia. Scheele poznaje skład 
fluspatu; działając nań kwasem siarczanym 
otrzymuje kwas charakterystyczny, różny od 
wszystkich innych, posiadający własność na
gryzania szkła. Działając z kolei kwasem 
tym na wapno otrzymuje fluspat. W  roku 
1786 uzupełnia tę pracę badaniem kwasu 
krzemofluowodornego, robiąc już doświad
czenia nie jak  pierwotnie w szklanych, lecz 
w cynowych naczyniach.

Magnezyja czarna, jako  m inerał znana 
już starożytnym i przez nich przy wyrobie 
szkła używana, bardzo mało przed Schee
lem była zbadaną. Brano ją  za rudę żelaz
ną magnetyczną (stąd nazwa: magnesia, 
manganensis, magnesia vitroriorum ), uważa
no ją  za ziemię jakiegoś metalu. Podczas 
pobytu w Upsali Scheele, zachęcony do ba
dań nad tym minerałem przez B ergm anna,. 
dochodzi po trzech latach (w r. 1774) do 
doniosłych wyników. Przekonyw a się, że 
w skład „magnezyi czarnój” wchodzi nowe 
ciało, mangan i odkrywa jako zanieczyszcze
nie m inerału nowy rodzaj ziemi, barytę; co 
więcój, działając na to ciało kopalne kwa
sem solnym odkryw a chlor. Badania nad 
braunsztejnem rospoczyna Scheele, doświad
czając działania nań kwasów. W ykazuje,
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że ciało to posiada znaczne powinowactwo 
do fłogistonu. O trzym uje z rostworów wy
nikających po oddziaływaniu kwasów— zie
mię, różniącą się od innych, podówczas zna
nych. U siłuje otrzym ać z ni^j metal, nie- 
rosporządzając jednak, ja k  się wyraża „pie
cem mogącem dostarczyć potrzebnego ku 
temu ognia piekielnego”, spostrzeżeniami 
swemi dzieli się z przyjacielem  Gahnem , k tó 
rem u też wkrótce powiodło się otrzymać 
mangan, metal tak ważną rolę grający przy 
nowoczesnym wyrobie stali. W  biegu do
świadczeń otrzym uje Scheele z magnezyi 
czarnój, stapiając ją  z saletrą, związek zwa
ny od tego czasu kameleonem mineralnym . 
Badając popioły roślinne zapomocą tego od
czynu wykryw a w nich obecność związków 
manganowych.

P rzy  ogrzewaniu magnezyi czarnój zkw a- 
sem solnym Scheele otrzym uje gaz żółtawo- 
zielonawćj barwy, działający silnie na or
gany oddychania. Doświadczenia z nim 
spraw iają mu nieco kłopotu, nagryza on bo
wiem pęcherze, którem i się Scheele przy 
badaniu gazów posługuje. Doznawszy włas
ności energicznego wpływu, jak i gaz ten na 
ciała organiczne wogóle wywiera, przeko
nywa się Scheele, że ciało to niszczy bar
wniki roślinne. Spostrzeżenie to spożytko- 
wywa następnie Berthollet, stosując chlor 
do blichowania płótna.

Podczas badań nad braunsztejnem  Scheele 
posługuje się białym arszenikiem, w obecno
ści którego braunsztejn łatwo rospuszcza się 
w kwasach. To skłania go do doświadczeń 
nad tem ciałem, podczas których odkrytym  
zostaje kwas arsenny i arsenijak. P rzy  do
świadczeniach nad własnościami tego osta
tniego, naraża się Scheele bezwiednie na 
otrucie, które w kilkanaście lat potem po
zbawia życia chemika Gehlena.

Badając popioły z rogów jelenich, odnaj
duje w nich wapno złączone z ciałem mu 
nieznanem , spostrzeżenie to komunikuje 
Gahnowi, który poznaje w niem kwas fos- 
forny. Początkowo Scheele zapatryw ania 
tego nie podziela, po upływie jednak  pew ne
go czasu otrzym uje w r. 1770 w U psali fos
for z kości zwierzęcych, przez co tajem ni
czość otaczająca to ciało obwożone i p o k a
zywane przez niejakiego K raffta w r. 1676

na 1677 po dworach książęcych, usuniętą 
została *).

U  schyłku życia (w r. 1785) Scheęle raz 
jeszcze do pracy nad fosforem powraca. 
W ydziela on to ciało z żelaza posiadającego 
dobrze hutnikom znaną a niepożądaną w ła
sność t. zw. zim nokruchu czyli łam ania się 
p rzy  obrabianiu na zimno, w ten sposób sta
nowczo przyczynę zjawiska tego w yka
zuj ąc.

W  historyi rozwoju hutnictw a żelaznego 
raz jeszcze spotykamy imię Scheelego z oko
liczności badań jego nad grafitem, który spala 
z arszenikiem, a odnajdując w produktach 
spalenia dwutlenek węgla, wykazuje w ten 
sposób, że mało podówczas zbadane to ciało, 
znane pod nazwą plumbago, nie jest czem 
innem jak  węglem. Scheele wykazuje da- 
lć j, że pozostałość otrzymana przy rospusz- 
czaniu surówki w kwasach je s t także grafi
tem; do wniosku tego dochodzi utleniając 
ją  działaniem saletry. Odkrycie to otwiera 
drogę do dalszych badań niezmiernie donio
słego w hutnictw ie znaczenia nad różnicą 
pomiędzy surówką, żelazem i stalą.

W  pracy p. n. „O krzemie, glinie i a łu 
n ie” prostuje Scheele w roku 1776 błędne, 
a panujące podówczas, zapatrywanie na 
skład t. zw. ziemi ałunowój, którą według 
Baumiśgo z krzemieni można otrzymać. 
Scheele wykazuje, że w doświadczeniach 
Baumego odkryta ziemia ałunowa (glinka) 
pochodziła z m ateryjału służącego do wyro
bu tygli przy badaniach tych używanych.

Ciała kopalne, tak obficie w szwedzlciój 
ziemi napotykane, często zajm ują Schee
lego.

W  dalszym ciągu (w r. 1778) bada on m i
n erał znany jeszcze w starożytności p. n. 
molibdenu. Zapatrywania na jego istotę 
były bardzo różne i niezupełne. Uważano 
go ju ż  to za grafit, jużto za iskrzyk ołowiu 
lub siarek antymonu. Scheele wykazuje 
w nim przedewszystkiem obecność siarki, 
a dalej, odparow ując rostw ór po traktow a
niu m inerału tego kwasem azotnym otrzy-

*) Uncyja fosforu w roku 1730 kosztuje 10'/2 do 16 
dukatów, sposoby bowiem otrzym yw ania przez Boy- 
lea i innych stosowane, mało są, wydajne.
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many, odkryw a „ziemię molibdenową”, t. j. 
kwas molibdenny, z którego w płomieniu 
dmuchawki otrzym uje niebieski tlenek. Nie- 
dość na tem, Scheele sublimuje tę ziemię 
i poznaje jój kwaśny odczyn, co skłania go 
do nadania ziemi tój nazwy acidum molyb- 
denicum. Niedostateczne środki nie pozwala
ją  Scheelemu wydzielić zniegom etalu; w ro- 
ku 1782 powodzi się toH jelm ow i.

W  dwa lata znowu Scheele zw raca uwa
gę na m inerał w kopalniach rudy żelaznej 
w Bispbergu napotykany, który ze względu 
na wysoki ciężar właściwy (6,04) zacieka
wiał mineralogów. Tungsten (dosłownie 
ciężki kamień), który m. i. Cronsted za 
„pewien rodzaj żelaziaka” uważa, ja k  się 
z tych badań Scheelego okazuje, jest solą 
wapniową. (Śniadecki „tunstan wapienny”) 
nowego kwasu (wolframowego). Sam wol
fram otrzymany został w stanie wolnym 
dopiero w r. 1783 przez uczniów Bergm an
na, hiszpanów, braci d’E lhujar, Scheele je 
dnak poznał odrębność kwasu wolfram owe
go i zaznaczył różnicę jego od molibdenne- 
go. W olfram  na cześć Scheelego przez 
W ernera „scheelium” został przezwany, a 
nazwa ta szczególniej w Anglii, na równi 
z wolframem i tungstenem bywa używaną.

D la uzupełnienia prac Scheelego z zakre
su chemii nieorganicznej wspomnieć też na
leży o otrzym aniu przez szwedzkiego che
mika podczas badań nad arsenem zielonej 
farby, p. n. „szwedzkiej lub Scheelego ziele
n i” znanej, będącej mięszaniną wodanu i ar- 
senionu miedzi. Przepis jej otrzymywania 
wypracowany został w r. 1778 przez Schee
lego na zlecenie akademii.

W reszcie wielce zasłużył się Scheele me
dycynie podając w tymże roku powszechnie 
używany po dziś dzień ') sposób otrzymy
wania kalomelu — leku często stosowanego.

P rzy  pracy tój zaznaczyć wypada, że 
Scheele i ilościową stronę przebiegu brał 
pod uwagę, jakkolw iek przy stosunkowo 
znacznym ciężarze rtęci użytej (paru fun
tów), nie może być mowy o analitycznej 
wadze.

Z ogólniejszych prac wchodzących w dzie
dzinę chemii nieorganicznej, przytoczyć tu

*) Przynajm niej według Clevego w Szweoyi.

jeszcze wypada krytyczną pracę p. n. O po
winowactwie ciał, wktórój jednak, jakp rze- 
ważnie, Scheele nie zapuszcza się w teoryje, 
ograniczając się jedynie do przedmiotowej 
krytyki wyników, przez W enzla (w jego 
„nauce o powinowactwie ciał”, 1779 roku 
wydanej w Dreźnie) przytoczonych. Na- 
koniec przemilczeć niemożna o żmudnej 
pracy, którą Scheele w roku 1778 podejmu
je. W  ciągu Stycznia oznacza on codzien
nie, a datój przez rok cały cztery razy tygo
dniowo stosunek składników powietrza. Go
dny uwagi dowód wytrwałości i zręczności 
Scheelego, który się przy tem posługuje 
możliwie prostym  przyrządem. W  walcu 
szklanym odosabnia daną objętość powie
trza, pozostawia je  przez czas jak iś  w zet
knięciu z wilgotną mięszaniną siarki sprosz
kowanej z podwójną ilością opiłek żelaz
nych, poczem na papierowym pasku podzie
lonym na 11 równych części odczytuje zmia
ny zaszłe w objętości oddzielonego powie
trza.

W  ten sposób umacnia Scheele nader do
niosły wniosek, że powietrznia w każdym 
czasie zawiera znaczną ilość „powietrza de- 
flogistykowanego czyli czystego”, mianowi
cie 7 ,o (27,22% ściśle 20,08) co tem dziw- 
niejszem się wydaje, że „czyste pow ietrze” 
bezustannie się zużywa na podtrzymywanie 
ognia, oddychania i wzrostu roślin. Scheele 
dodaje kilka wierszy religijnych rozmy
ślań nad tym faktem doniosłym dla życia 
ustrojów.

Niepodobna pominąć wreszcie milczeniem 
spostrzeżenia zjawiska t. z w. dysocyjacyi, 
które Scheele w roku 1785 przy badaniach 
swych nad wapnem i węglanem wapnia za
uważył. W  jednym  z listów broniących 
poglądów jego na te ciała, przytacza Schee
le, że sole amonowe roskładają się „przy 
pewnym stopniu ża ru ” i dają „żrący sala- 
m onijak”. T ak np. węglan amonu nie po
siada zapachu, skoro jednak  zostanie ogrza
ny, silnie go przejawia. Zupełnie słusznie 
objaśnia to Scheele wpływem ciepła roskła- 

j  dającego sól tę na składniki, które po ostu- 
| dzeniu znowu się jednoczą.

Przechodząc z kolei do prac Scheelego 
| w zakresie chemii organicznej, przypomnieć 

przedewszystkiem musimy, że znajomość 
I ciał do tego działu zaliczanych, wchodzą



cych w skład ustrojów  żywych, była nader 
ograniczoną. Gdyby Scheele nie pozostawił 
po sobie w spuściźnie nic więcej nad to, co 
zdziałał w kierunku badań ciał organicz
nych, zasługa jego byłaby bardzo doniosłą. 
On pierwszy wkroczył na to pole, którego 
upraw ianie przez następców, tyle cennych 
przyniosło owoców zarówno dla postępu 
samój nauki, ja k  dla rozwoju przem ysłu.

Pierw szą pracą Scheelego w roku 1769 
i pierwszą otwierającą szereg badań, którym  
uwagę naszą obecnie poświęcamy, było ba
danie nad kamieniem winnym. Scheele 
wprawdzie sam nic o pracy tej nie ogłosił, 
niemniej jednak  z pracy A. J . Retziusa, k tó 
ry, ja k  wiemy, był przyjacielem  Scheelego, 
dowiadujemy się, że bessprzecznie zasługą 
tego ostatniego było odkrycie kwasu winne
go, który otrzym anym  został przez niego 
przy roskładzie kwasem siarczanym , p ro 
duktu  oddziaływania kredy n a  kam ień 
winny.

W  ten sam sposób postępując, t. j .  działa
ją c  najczęściej silnemi kwasami m ineralne- 
mi na sole wapienne, otrzym ane przy zobo
ję tn ian iu  kredą kwaśnych soków wyciśnię
tych z owoców, Scheele w dalszym ciągu 
otrzym uje w r. 1784 kwas cytrynow y z so
ku cytryn, w ykryw a tenże sam kwas w ro 
ku 1786 w agreście, a oprócz niego inny 
jeszcze kwas, mianowicie jabłkow y. W k ró t
ce przekonywa się Scheele, że ten ostatni 
sam lub obok kwasu cytrynow ego jes t p rzy
czyną kwaśnego smaku całego szeregu owo
ców.

K orzeń rabarbarow y zaw iera substancy- 
ją , k tóra przy żuciu spraw ia na zębach w ra
żenie drobnego piasku. Scheele badając 
tę substancyją, zw aną „ziemią rab a rb a ro 
wą”, w roku 1784 przekonyw a się, że jes t 
ona solą wapniową tego samego kwasu, któ
ry  znajduje się w soli szczawikowej, bada
nej jeszcze na początku X V II  wieku przez 
A ngela Salę. Co więcej, na podstawie do 
brze obmyślanych doświadczeń, przy k tó 
rych uwzględnia stosunki wagowe, docho
dzi Scheele do wniosku, że otrzym any przez 
niego z ziemi rabarbarow ej kwas szczawio
wy identyczny jes t z kwasem otrzym anym  
przez niego w 1776 jeszcze roku przy dzia
łaniu na cukier kwasem azotnym, k tóry  
„kwasem cukrow ym ” nazyw a, o którem  to
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jednak  doniosłem odkryciu nic nie ogłaszał, 
posługując się jedynie w badaniach swych 
kwasem tym, jak o  odczynnikiem na wapień. 
Ze słusznem zadowoleniem kończy Scheele 
swą pracę uwagą: „Okazuje się zatem, że
kwas ten, k tóry  sztucznie otrzymaliśmy, 
działając na cukier kwasem azotnym, przez 
przyrodę już znajdujem y przygotowanym  
w szczawiu”. Mimowoli przypomina to 
tryum f, jaki odniosła chemija w r. 1828, kie
dy się powiodło W oehlerowi otrzymać mocz
nik z cyjanianu amonu.

Jeśli uprzytom nim y sobie skromne środki 
naukowe, jakiem i rosporządzał niezamożny 
aptekarz w odosobnionem szwedzkiem mia
steczku, dziwić się musimy podjęcia śmiałej 
myśli poszukiwania w innych m ateryjałach 
aptecznych ziemi rabarbarow ej. P rzed 
Scheelem wprawdzie M alpighi w roku 1687 
i A ntoni Loeuwenhoeck w r. 1716 zauważył 
obecność kryształów  w komórkach roślin
nych, jednak  dopiero szwedzkiemu bada
czowi, który poszukiwał więcej niż 30 ma- 
teryjałów , przypisać należy odkrycie ros- 
powszechnionej w roślinach obecności kw a
su szczawiowego.

Op rócz kwasu cukrowego, przez utlenie
nie kwasem azotnym otrzym uje Scheele z cu
kru  mlecznego „kwas cukru mlecznego”, na
stępnie przez Fourcroya w r. 1800 śluzo
wym nazwany i zauważa powstawanie z nie
go przy suchej dystylacyi, kwasu piroślu- 
zowego.

W  r. 1782 podaje Scheele sposób prze
chowywania octu, zalecając go odgotowy- 
wać w kotle cynowym i wrący prawie nale
wać w butelki lub te ostatnie ogrzewać 
z octem w kąpieli wodnej; uprzedza więc 
odkrycie metody przechowywania przez A p- 
perta  podanej, a która, ja k  wykazał P a 
steur, polega na zabiciu przez gotowanie 
cieczy ustrojów drobnowidzowych, wywo
łujących ich fermentacyje.

N a krótko przed śmiercią, Scheele odkry
wa jeszcze jeden kwas roślinny — kwas ga
lusowy, jak  go nazywa „sól orzecha galuso
wego”, a dalej, poddając go zarówno jak  
sam orzech suchej dystylacyi, otrzym uje 
kwas pirogalusowy czyli pirogalol.

Na zaznaczenie zasługuje uwaga Scheele
go, w jak ą  zaopatruje spostrzeżenia nad 
kwasem galusowym, mianowicie trudnością

Nr 41.WSZECHŚWIAT.
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otrzym ania go w kryształach z wyciągu 
orzecha galusowego. Przyczynę tego widzi 
Scheele „w o tyle ścisłem połączeniu kwasu 
galusowego z pewnemi substancyjami, że 
nieda się on oddzielić bez wewnętrznego ru 
chu czyli ferm entacyi”. Scheele odróżniał 
ściśle kwas galusowy od pirogalolu.

W reszcie podaje Scheele w r. 1775 jesz
cze sposób oddzielenia kwasu benzoesowego 
z żywicy na drodze mokrej, stosując przy- 
tem wodan wapnia.

Pokaźny szereg kwasów przez Scheelego 
odkrytych, nie kończy się na tych.

Nad jednym  z dalszych dłużej się zatrzy
mamy, z uwagi na historyją jego odkrycia, 
charakteryzującego, rzec m ożna, talent 
Scheelego w podejmowaniu doświadczeń, 
z których wysnuwa odpowiedzi na stawiane 
przyrodzie zapytanie.

Mamy tu na myśli kwas cyjanowodorny, 
którym  Scheele się zajmuje w dwu pracach 
z r. 1782 i 1783.

Na początku X V III w. farbiarz berliński 
Diesbach, przypadkowo otrzym ał piękny od
cień niebieskiej barwy, znany następnie pod 
nazwą błękitu pruskiego. Sposób otrzymy
wania barwnika tego utrzymywanym był 
w tajem nicy i dopiero w r. 1724 przez Wo- 
odwarda został ogłoszony. O dtąd wielu j  

chemików kusiło się poznać istotę pięknej 
tej farby, którą „przez osadzanie siarczanu | 
żelaznego ługiem krw i (lixivium sanguinis, 
alkali phlogisticatum )” otrzymywano. Ten 
ostatni przygotowywano „prażąc części ró
wne oczyszczonego potażu i węgla zwierzę
cego, mianowicie otrzymanego przez wypa
lanie krw i, lub rogów, kopyt, kości, dopóki 
się płomień i para pokazywać nie przestanie, 
potem żarząc przez kilka minut, gotując 
w wodzie i cedząc” '). Scheele przedewszy- 
stkiem przystępując do zbadania istoty b łę
kitu pruskiego, bada m ateryjał, którego ros
tw ór „ług k rw i” stanowi.

Zauważa on, że rostwor ten po pewnym 
czasie pozostawania pod wpływem powie
trza, utraca własność tworzenia z solami że
laza błękitu pruskiego. Przechowywa go 
więc, zabespieczając od dostępu powietrza

')  Śniadecki. Początki chemii. II, str. 509.

i przekonywa się, że w tych warunkach nie 
ulega on zmianie. Przyczyny tego różnego 
zachowania się dopatruje się Scheele w od
działywaniu na „ług krw i” dwutlenku węgla, 
obecnego w powietrzu. Umieszcza więc ros- 
twór badany we flaszce dobrze zakorkowa
nej, napełnionej dwutlenkiem  węgla i prze
konywa się, że w bardzo krótkim  czasie ule
ga on zmianie. Skoro jednak  Scheele do
tyka korkiem, użytym do zatkania butelki, 
papierku napojonego solą żelazną i zwilżo
nego kwasem solnym, spostrzega powstawa
nie na nim błękitu. Nie ulega zatem w ąt
pliwości, że ciało, które barw nik z solami 
żelaza wytwarza je s t lotnem. Scheele więc 
większą ilość „soli ługu krw i” (żółtego żela- 
zocyjanku) zadaje kwasem siarczanym w re 
torcie i dystyluje. To samo ciało otrzymuje 
też z gotowej już  farby, w ytraw iając ją  wo
dą wrącą z dodatkiem tlenku rtęci, poczem 
otrzymany rostwór (cyjanku rtęci) roskłada 
żelazem, wreszcie z kwasem siarczanym 
wszystko dystyluje. O trzym uje przytem 
bezbarwny dystylat, o którym  pisze: „Sub- 

I stancyja ta posiada zapach szczególny, wca
le przyjemny; smak je j jest nieco zbliżony 
do cukru; sprawia ona słabe palenie w li
stach i pobudza do kaszlu”. Nieświadom 
był Scheele niebespieczeństwa, na jakie się 
narażał, próbując najsilniejszej z trucizn ') 
kwasu pruskiego lub cyjanowodornego!

Scheele otrzymuje oprócz tego kilka soli 
j  tego kwasu i określa chemiczne jego wła- 
] sności, zauważa, że nieoddziaływ a on na p a 

pierek lakmusowy i nie zobojętnia potażu 
żrącego. Przekonyw a się, że pary  kwasu 
pruskiego są palne, a spalając się, dają dwu
tlenek węgla, co dowodzi „że kwas pruski 
zawiera kwas węglany i flogiston”. Zauwa- 

j  żywszy, że przy dystylacyi błękitu pruskie
go powstaje lotna sól amonowa, próbuje 
Scheele otrzymać „potaż am onijakalny”, t. j . 
ciało, którego rostw ór „ług k rw i” stanowi, 

1 przez prażenie mięszaniny potażu i węgla, 
dodając do rozżarzonej masy soli amonowej.

*) W pół wieku po Scheelem na podobne niebes- 
pieczeństwo naraził się beskarnie Pelouze, spożywa
jąc  w szklance wody 1 g mrówczanu amonu, który 
przy szybkiem ogrzaniu rospada się na  wodę i cy ja
nowodór.
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W  rzeczy samej otrzym uje Scheele „ług  
k rw i”, rospuszczając produkt w ten sposób 
otrzymany. A więc kwas pruski musi się 
składać z kwasu węglanego, am onijaku i flo
gistonu, z czego po przetłum aczeniu odpo
wiednio do naszych wyobrażeń, wypada, że 
składnikami kwasu pruskiego są: węgiel, 
azot i wodór, wniosek, ostateczne udow o
dnienie którego zawdzięczamy Gay-Lussa- 
cowi.

Oprócz kwasów, nad którem i badania ty 
le ważnych dostarczyły spostrzeżeń, Scheele 
w roku 1782 zajmuje się otrzymaniem eteru 
octowego, przyczem doświadczenia i uwagi 
jego znowu rzucają, pewne światło na tak 
ważną, grupę ciał organicznych. Na uwagę 
zasługuje, że Scheele podejmował roskład 
eteru octowego ługiem potażowym, obecno
ści jed n ak  alkoholu w dystylacie nie w yka
zał. W  dalszym ciągu zajmują, go etery 
kwasu benzoesowego.

W  pracy nad eteram i opisuje też Scheele 
otrzymanie „eteru”, posiadającego bardzo 
przyjem ny zapach, przy dystylacyi wyskoku 
z kwasem siarczanym i braunsztejnem; „eter” 
ten nie był czem innem, ja k  aldehidem, póź
niej znacznie przez Liebiga (1835) o dkry 
tym. O ile się zdaje, Scheele otrzym ał tak
że chloral.

W  roku 1783 Scheele gotując p laster oło
wiany, od wieków przez aptekarzów  prepa
rowany z oliwy i tlenku ołowiu, zauważył 
w wodzie odlanej i wyparowanćj do gęsto
ści syropu, dziwną „słodycz”. Przedew szy- 
stkiem przekonał się Scheele, że smak ten 
nie pochodzi z cukru ołowianego. O dkrytą 
w ten sposób glicerynę otrzym ał Scheele 
także z olejku migdałowego, z oleju rzepa
kowego, lnianego, ze słoniny i z masła, a 
wyniki badań swych opisał w traktacie p. t. 
„Doświadczenia nad szczególną m ateryją 
cukrową w wytłoczonych olejach i tłusto- 
ściach”.

Podówrczas już  próbował Scheele ros- 
strzygnąć kwestyją, czy oddzielone z p la
strów  zapomocą kwasu siarczanego tłuszcze 
przy ponownem obrabianiu tlenkiem  ołowiu 
dadzą znowu ową „słodycz”, w połowie je 
dnak tych badań się zatrzym ał, a rosst.rzy- 
gnięcie tych pytań dojrzało dopiero w um ie
jętnych rękach Clievreula, 100-letniego obe
cnie starca, którego badania nad tłuszczam i

należą do wybitniejszych prac chemicznych 
naszego stulecia ‘). Istota odkrytej przez 
Scheelego gliceryny dopiero po licznych po
szukiwaniach od r. 1856 przez B erthelota 
i de Luca, wreszcie A. W urtza wyświetlo
ną została.

Przechodząc do prac Scheelego z zakresu 
chemii zwierzęcej, k tórą z początku swej 
naukowej działalności się zajmował, zazna
czyć przedewszystkiem musimy jego prace 
nadchem iją moczu. W  r. 1776 bada on ka
mienie pęcherzowe, przyczem oddziela zno
wu nieznany dotychczas kwas moczowy, k tó 
rego obecność i w moczu wykazuje.

Nie uszło też jego uwagi, że mocz febrycz
nych bogatszy je s t w kwas ten, niż mocz 
zdrowych. Scheele przyczynia się jeszcze do 
wzbogacenia znajomości chemii moczu od
kryciem w nim „ziemi zwierzęcej” (fosfora
nu wapnia), który, zawdzięczając obecności 
wolnego kwasu, zazwyczaj w rostworze 
się znajduje, po zadaniu jednak  moczu amo- 
nijakiem  opada.

O grzewając kwas moczowy z azotnym, 
otrzym uje Scheele rostwór, posiadający wła
sność barwienia skóry rąk  na purpurowo. 
J ak  obecnie wiemy rostwór ten zawiera cia
ło , odkryte podczas klasycznych badań 
W oehlera i L iebiga, t. zw. aloksan. Scheele^ 
go zatem jest zasługą odkrycie pięknego od
czynu na mureksyd, którym  się posługuje
my przy w ykryw aniu kwasu moczowego. 
W reszcie dystylując kwas moczowy otrzy
muje kwas cyjanurowy.

W  roku 1780 Scheele bada mleko i szuka 
przyczyny jego ssiadania się. Podczas tych 
badań odkrywa jeszcze jeden kwas organi
czny, mianowicie mleczny. Postępuje przy- 
tem w taki sposób: Kwaśną serwatkę moc
no podparowaną, zadaje w celu oddzielenia 
kwasu fosfornego wodą wapienną, a nad
m iar je j usuwa zapomocą kwasu szczawio
wego. Ciecz zagęszcza, strąca cukier mle
czny wyskokiem, ten ostatni oddystylowy- 
wa i z pozostałością, będącą rostworem kw a
su mlecznego, wykonywa szereg zręcznych 
doświadczeń, poznając najważniejsze w ła
sności nowego kwasu. O trzym uje Scheele

1) For. W szechświat t. V str. 530.
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krystalizujące sole jego, jako to mleczany 
cynku i magnezyi, zauważa, że cynk i żela
zo wywiązują z kwasu mlecznego, wodór, 
słowem stanowczo poznaje kwas mleczny 
jako nowe swoiste ciało, a jakkolwiek w 
następstwie twierdzenie to wielu chemików 
obalić usiłuje, słuszność spostrzeżeń Schee
lego stanowczo uznaną zostaje w 1832.roku. 
Ścinanie się, ssiadanie się mleka zajmuje 
uwagę Scheelego na dłużej i zjawisko to 
usiłuje on objaśnić doświadczalnie.

Scheele zauważa, że twaróg opada z mle
ka po zadaniu go kwasami lub solami i że 
substancyja ssiadła rospuszcza się w alkali- 
jach. Przekonyw a się że działanie to kw a
sów nie polega na zobojętnieniu w mleku 
obecnego alkali, ponieważ po odparowaniu 
serwatki, otrzymanej z mleka, w którem 
twaróg ścięto kwasem azotnym, niemożna 
wykryć saletry. Scheele znajduje dalej, że 
kwasy użyte do ścięcia mleka odnajdują się 
w twarogu. Zauważa też Scheele, że woda 
zakwaszona kwasami mineralnemi rospusz
cza twaróg, podczas gdy nie zachodzi to 
przy użyciu kwasów organicznych. W nio
skuje zatem Scheele, że wydzielenie tw aro
gu polega na przyciąganiu kwasów przez 
substancyją zdolną do ssiadania się i że połą
czenie w ten sposób powstałe potrzebuje do 
pozostawania w rostworze więcój wody, niż 
jś j  w mleku się znajduje. W pływ soli na 
ścinanie się mleka według Scheelego polega 
na większem powinowactwie ich do wody 
od tego, jak ie  względem niej twaróg prze
jaw ia.

W nioski te w zadziwiający sposób zgodne 
są z wynikami świeżo przez p. Grimaux 
otrzymanemi. Badacz ten objaśnia miano
wicie ścinanie się— koagulacyją ciał —u tra
tą przez nie wody, dodając, że w pewnych 
razach sole wywołują to zjawisko, zabiera
jąc  ją  ciałom rospuszczonym.

Jesteśmy wreszcie u kresu naszego wspo
mnienia o szwedzkim badaczu.

Uprzytomniwszy sobie to skromne, samo
tne prawie życie ubogiego aptekarza, pełne 
trosk codziennego żywota, a tak obfite w zdo
bycze, które znakomicie się przyczyniły do 
rozwoju jednój z najwięcej wybujałych ga
łęzi wiedzy ludzkiej, niepodobna nie doznać 
uczucia podziwu wobec niezwykłej potęgi 
tego ducha, wobec tej niezmordowanej i wy

trwałej, a zawsze od osobistych korzyści wol
nej pracy.

Niezwykły to plon 43-letniego zaledwie 
żywota — tyle odkryć doniosłych, tyle tra f
nych spostrzeżeń, tyle uwag dotyczących 
poznania istoty rzeczy! Żaden z poprzedni
ków Scheelego i niewielu z następców jego 
rosporządzających tak olbrzymio różnemi 
a doskonałemi środkami pomocniczemi, nie 
mogą się poszczycić tak wielostronną i po
myślną działalnością, jaką  on w swych ba
daniach chemicznych rozwinął na drodze 
samopomocy. Świetny ten obraz człowie
ka o wytrwałej woli i skromnych od życia 
wymaganiach, nieudolnie tu tylko przez nas 
nakreślony, szczególniej się nadaje za wzór 
godny naśladowania przez nasze, niech nam 
tu będzie wolno użyć tego określenia, „roz- 
bałamucone” pokolenie. Kształceni w świe
tnych, z przepychem prawie urządzonych 
pracowniach, skoro do skromnych warun
ków naszego bytu powracamy, osty gamy 
nierzadko w rozbudzonym do badań nauko
wych zapale. Czyż w rzeczy samej te nie
dostępne dla nas prawie środki, jakiem i in
ne narody badaczów zaopatrują, zawsze po
wodzenie pracy naukowej warunkują? W ąt
pić sobie pozwalamy, poparci przez liczne 
z historyi nauki poczerpnięte przykłady, 
z których jeden przed sobą właśnie mamy.

Więcej wytrwałości,samodzielności, umie
jętnego stosowania „samopocy” i w tym kie
runku pracy nad zbliżaniem się ku p raw 
dzie przedewszystkiem nam potrzeba!

NOWE WYBUCH]

W U L K A N I C Z N E
NA NOWEJ ZELANDYI,

R aport urzędowy Dyrektora Służby Gieologicznej 
Nowej Zelandyi dra Ilectora,

przełożył "'\7vr . . .  1.

(Dokończenie).

VI. Rosszerzanie się drżenia ziemi. Drże
nie ziemi jes t zwykłym rezultatem silnych
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wstrząśnień, jakie towarzyszą energicznym  
wrybuchom i według niego jedynie sądzić 
można o głębiach podziemnych, które były 
miejscem działania siły wulkanicznej. Tym 
sposobem, jeżeli natężenie drżenia niezna
cznie tylko zmniejsza się przy przejściu aż 
do znacznych odległości od ogniska zabu
rzenia, ma to oznaczać, że zaburzenie jest 
głęboko umiejscowione. Jeżeli zaś przeci
wnie trzęsienie, jakkolw iek nadzwyczaj sil
ne tuż przy ognisku, przenosi się na niewiel
ką przestrzeń, należy z tego wyprowadzić 
wniosek, że siły wulkaniczne znajdują się 
na powierzchni. W szystkie raporty  zgo
dnie donoszą, że w W airoa, odłegłem o czte
ry  blisko mile i stanowiącem najbliższy 
miejsca wybuchu punkt zaludniony, trzęsie
nie w ciągu pierwszej fazy było silne i nie
ustanne, gdy tymczasem w Rotorua, odle- 
głem o 12 mil, było ono stosunkowo słabe. 
Na początku drugiej fazy odbyło się ze zna
czną siłą wstrząśnienie w Rotorua, które 
odczutem zostało na przestrzeni jak ich  60 
lub 70 mil, szkód jednak, ja k  się zdaje, ża
dnych nie wyrządziło.

Podczas naszych odwiedzin trzęsienia zie
mi w sąsiedztwie Rotom ahana były częste 
i silne, w R otorua zaś widzieliśmy ju ż  tylko 
lekkie falowania ziemi. Przekonałem  się, 
że powstały one wskutek wybuchu ze szcze
liny Rotomahana i że wybuchy w łańcuchu 
T araw era, które doskonale było widać z R o
torua, nie spraw iły nawet najmniejszego 
drżenia na tój przestrzeni. K ilka  małozna- 
czących szpar, spowodowanych przez trzę
sienie, dostrzedz można było na równinach, 
leżących na południe od K aitiriria , lecz ty l
ko tam, gdzie były strom e urw iska.

V II. Odgłosy. N iejednokrotnie pow tarza
jący się huk podczas wybuchów musiał p rze
rażać tych, którzy mieszkali w niezbyt w iel
kiej odległości od miejsca eksplozyi. P o 
tężny huk piorunów i straszliwy szum mo
cno ściśnionój pary, wyryw ającej się przez 
wulkaniczne k ra tery , znacznie powiększały 
grozę katastrofy. W iele mówiono o łosko
cie, słyszanym w A ucland, W anganui i in 
nych miejscowościach. Ten, ja k  się zdaje, 
zawdzięcza swoje pochodzenie odbiciu się 
odgłosów, jakie tow arzyszyły wybuchom 
Taraw era. Jedne z tyrch huków mogły się 
przenosić przez atmosferę i odbijać o ziemię

za pośrednictwem spodniej warstwy chmu
ry, jaka się tego rana rosciągala w rozmai
tych kierunkach nad okolicą. Inne znów 
mogły się przenosić przez ziemię. ’ Lecz po
informowano mnie, że w Tawaite, osadzie 
poławiaczy wielorybów, u wschodniego wej
ścia do Tory Channel, od godz. szóstej do 
ósmej wieczór dnia 9 b. m., (przed nocą, 
która poprzedziła wybuch), słychać było 
wryraźne odgłosy, jakgdyby przez ziemię 
przesłane. Ponieważ odgłosy te poprze
dziły wszelkie symptomaty zaburzeń w Ta
raw era, a zatem nastręcza się przypuszcze
nie, że powstały one wskutek lekkiego ru 
chu wzdłuż wielkich linij szczelin, które 
przechodzą przez Północne i Południowe 
W yspy w północno-wschodnim kierunku; 
w takim razie bespośredniej przyczyny w y
buchu w Taraw era, szukać należy w miej- 
scowem pęknięciu, spowodowanem przez 
ruch taki.

V III. Symptomaty ostrzegające. Jedynym  
ostrzegającym symptomatem mającego na
stąpić wybuchu, jak i był opisany, było ko
łysanie się ziemi na poziomie jezior T ara
wera i Rotorua i trzęsienia w ciągu kilku 
tygodni w tej okolicy, gdzie zwykle bywają 
one rzadkie. Lecz żaden z tych faktów nie 
jes t objawem charakterystycznym , ani też 
d la przyszłości nie przedstawia wartości 
czynnika, któryby sam przez się mógł słu
żyć za podstawę do przewidywania w ybu
chów. Zwiększona czynność gejzerów i go
rących źródeł przed katastrofą również sta
ła się nader energiczną, będąc jakgdyby 
oznaką zbliżającego się wybuchu; ci jednak, 
którzy byli doskonale z miejscowością obe
znani, twierdzili, że zmiana, jaka w nich 
zaszła, nie była większą od tej, jaka zwykle 
zachodzi pod wpływem nagłych zmian wia
tru  i ciśnienia atmosferycznego. Stosunki 
pomiędzy głównym wybuchem a wybucha
mi, które współcześnie miały miejsce w in
nych miejscowościach wzdłuż linij siły w ul
kanicznej od Białej W yspy do Ruapehu, 
wcale, zdaje się, nie są wykryte.

W ybuch dowiódł stanowczo, że źródła 
w Rotorua i Rotom ahana były zupełnie nie
zależne jedne od drugich i od tych, jak ie  
się znajdowały w innych miejscach, co po
tw ierdza obserwacyje, uczynione przez von 
Hochstettera, a mianowicie, że rozmaite
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punkty, w których się trafiają, gorące źró
dła, są położone dokoła brzegów jezior, bę
dąc utworzone przez opadanie otaczającej 
ziemi i nie znajdują się w związku ze sobą 
zapomocą podziemnego systemu kanałów.

IX . Zakończenie. Z podanej wyżej cha
rakterystyki wybuchu wypada, podług me
go zdania, jako  niemasz najmniejszej wąt
pliwości, że przedstawia on zjawisko czysto 
hydrotermiczne, lecz na olbrzymią skalę; że 
zjawisko to jes t zupełnie miejscowem; że 
źródło jego nie tkw i w głębi ziemi i że wszel
kie niebespieczeństwo w chwili obecnej mi
nęło, o ile naturalnie można miećj odwagę 
wydawać o tem sąd jakikolwiek.

Niezwykła działalność źródeł, jaka była 
obserwowana, zawdzięcza bezwątpienia swo
je  pochodzenie silnym deszczom, które spa
dły dnia 9-go b. m. po długotrwałej suszy, 
panującej przez ostatnich kilka lat w tych 
stronach; częste zaś trzęsienia ziemi, jakie 
niedawno nawiedziły tę okolicę, prawdopo
dobnie przyczyniły się do owej działalności, 
poruszając źródła zapasów wody i ułatwia- 
ja c  przystęp wody zaskórnej do źródła go
rąca. Z drugiej strony toż samo objaśnić 
może, ja k  myślę, dlaczego zniszczenie w Ro- 
torua, W airakei, Taupo i innych miejscach 
nie dosięgło większych rozmiarów. Spo
kojne zachowywanie się Tongariro i Ngau- 
rahoe znajdowało zupełne potwierdzenie w 
zachowaniu się śniegu, który je  pokrywał. 
Zwykle się dzieje, że na żużlastych ostro- 
kręgach Ngaurahoe śniegi rzadko leżą — 
chyba tylko w niektórych szczelinach i że, 
o ile nagle padają, o tyle również gwałto
wnie topnieją. Jednakowoż rano d. 17 b. 
m., ostrola-ąg Ngaurahoe był pokryty grubą 
powłoką śniegu, podczas gdy źródła na Ton
gariro w ykazywały mniejszą, niż zwykle, 
objętość pary. Ponow na działalność, jakiej 
słusznie spodziewać śię można, nastąpi, po
dług mnie, wtenczas, kiedy spadnie deszcz, 
w ilości dostatecznej, aby mógł spowodo
wać wylew jeziora O karo na południowym 
końcu wielkiej szczeliny, gdyż dawne jego 
połączenie podziemne z jeziorem  Rotoma
hana wydaje mi się całkowicie zapełnionem. 
Gdyby się to zdarzyło i ponowny wybuch 
miał w przyszłości miejsce, sprowadzi on 
tym  razem skutki stosunkowo niewielkie, 
gdyż, wbrew temu, co było w Rotomahana,

lekkie, sypkie, masy pumeksu między szcze
liną i jeziorem  Okaro nie noszą na sobie ol
brzymiego ciężaru tufu krzemionkowego.

Że pewnego razu nastąpią wielkie zmia- 
ny, tego należy się spodziewać po działaniu 
nowoutworzonych źródeł i wtedy zapowie
dzią wypadku będą zmiany w atmosfe- 
rycznem ciśnieniu. Lecz, o ile nie jest do
wiedzione, że zmiana ciśnienia dotyczy ca
łej obszerniejszej okolicy, — barom etr nie 
dostai-cza żadnej wskazówki, czy grozi k ra
jowi wybuch, czy też nie. Jednym  z naj
smutniejszych skutków wybuchu, obok nie
szczęśliwej u traty  życia i ruiny kraju, jest 
fakt zrodzenia się poczucia niebespieczeń- 
stwa wśród tych, którzy zamieszkują okoli
cę źródeł gorących; jestem  tego zdania, że 
wiele osób doznało tak  strasznego wstrzą- 
śnienia wskutek przestrachu, jakiem u ule
gły rano 10 b. m., że nie prędzej odzyskają, 
utracony spokój ducha, aż się oddalą na pe
wien czas od huku, zapachów i trzęsień j a 
kie charakteryzują ich ojczyznę.

KRONIKA NAUKOWA.

FIZYKA.

—  Fotografija  w barwach naturalnych . Spomiędzy 
licznych zadań, związanych z ciągłym rozwojem 
fotografii, dla ogółu najwięcej zapewne znaczenia 
przedstawia otrzymywanie bespośrednie obrazów 
w barwach naturalnych czyli fotochromija. Usiło
wania w tym  kierunku podejmowano już dosyć da
wno; Becąuerel otrzym ał obraz widma słonecznego 
na płytce srebrnej, Niepce de St. Victor, Poiteyiu, 
Zenker używali tejże samej metody, polegającej na 
tem, że p ły tka pokryta chlorkiem srebra oświetla 
się tak  długo, dopóki nie zbrunatnieje, a następnie 
brunatną tę warstwę pokrywa się przezroczystemu 
barw nem i obrazam i i znów na działanie św iatła w y
stawia. W ytw arzają się w tedy na płycie barw y 
w odcieniach dosyć zbliżonych do oryginału, na  
nieszczęście jednak nie są trw ałe i n ikną również 
szybko jak  i powstają. Inną zupełnie drogę wskazał 
w roku 1865 baron Rasonnet, oparłszy się na tej za
sadzie, że przez mięszanie barwników niebieskich, 
żółtych i czerwonych otrzym ać można wszelkie od
cienie barw ne. Zaproponował tedy, aby otrzym y
wać trzy  negatywy danego przedmiotu barwnego, — 
jednę przez szkło żółte, drugą przez czerwone; a 
trzecią przez niebieskie; negatywy w ten  sposób 
otrzym ane możnaby drogą fotograficzną przenosić
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na kam ienie litograficzne, powlekać je  stosownie do- 
branem i farbam i drukarskiem i i odbijać na jednym  
papierze. W ykonanie tego projektu było wszakże 
niemożliwem, w owym bowiem czasie nie posiada
no jeszcze płyt fotograficznych, któreby były  czułe 
na promienie żółte i czerwone. Podobnież nie do
prowadziła do celu zupełnie podobna metoda, jak ą  
w roku 1868 ogłosili bracia Ducos du Hauron i Cios. 
Dopiero gdy w roku 1873 prof. Vogel poznał, że p ły t
ki pokryte brom kiem srebra przez dodanie tak  zw a
nych sensybilizatorów optycznych, t. j. substancyj, 
które pochłaniając prom ienie żółte, czerwone lub 
inne, stają się na te  barw y czułe, podjęli b racia Du
cos du Hauron znowu swe doświadczenia, tym  ra 
zem z większem powodzeniem. Obrazy otrzym ane 
przy pomocy trzech negatyw, były rzeczywiście ko
lorowe, nie okazywały jednak dostatecznego zbliże
nia do rzeczywistych, naturalnych bar?y.

Doświadczenie wszakże osiągnięte w ehrom olito- 
grafii daje wskazówki, jak  niedokładność tę popra
wić można. Odbicia kolorowe otrzym ują się m ia
nowicie przez użycie kam ieni pokrytych różnem i 
barwami; przez użycie trzech kam ieni można w praw 
dzie otrzymać większość naturalnych  odcieni b a rw 
nych, druki takie jednak  są zbyt grube i n iea r ty 
styczne, w ypadają zaś daleko piękniej przy zastoso
waniu większej liczby, conajmniej sześciu kam ieni 
barw nych. Otóż przy  korzystaniu z sensybilizato- 
rów optycznych można wymaganiom tym  zadosyć 
uczynić i zbliżyć się więcej do istotnych odcieni 
barw nych w naturze. Zam iast jednego sensybiliza- 
to ra  optycznego m ożna użyć ich k ilka i przygoto
wać p ły ty , czułe na różne części widma. Im  b a r
dziej ogranicza się obszar ich czułości, im  zatem 
więcej p ły t używa się do u trw alenia pełnego widma, 
tem większe osięga się zbliżenie do barw  n a tu ra l
nych. W edług tego otrzym yw anie fotografij kolo
rowych jes t tylko kw estyją czasu. (Ann. Wied ).

5. K.

BOTANIKA.

—  W łasności leczn icze  liśc i D iosm a c re n a ta . L i
ście Diosma crenata należą do najbardziej cenio
nych środków leczniczych przeciw różnym  choro
bom nietylko w swojej ojczyźnie (Południow a A fry
ka), lecz również w Europie, zwłaszcza w Anglii 
i Sycylii i północnej Ameryce. B yw ają używane 
przeciw chronicznym dolegliwościom organów mo- 
czopłciowych, katarow i pęcherza moczowego i t. d. 
własności lecznicze tych  liści polegają na zaw arto
ści w nich olejku eterycznego i smoły gorzkiej. W  li
ściach Diosma betulina znalazł F liickiger olejek izo
m eryczny z liorneolem (Cjo H,8 O, puokt w rzenia 
pomiędzy 205° — 210°) i stałą substancyją k ry s ta li
czną, nazwaną przezeń diosfenolem. Podobneż re 
zultaty otrzym ał p. P. Spica dla liści Diosma c ren a 
ta. Olejek tych liści posiada kolor żółtozielony, jes t 
lżejszy od wody, o zapachu przypom inającym  ole
jek bergamotowy. D ziałaniem  potażu gryzącego

rozdziela się olejek ten na dwie części składowe: 
eleopten i stearopten, ostatni zdaje się odpowiadać 
diosfenolowi Fliickigera. Eleopten (przez autora 
diosmelaeopten nazywany) zbliża się poe*\względem 
składu chemicznego do borneolu, stearopten zaś 
(diostearopten autora) ma skład C5 O. nie zaś 
C14 H2j Os jak  podaje Fliickiger dla diosfenolu.

S. dr.

ZOOLOGIJA.

—  Zw iązek  pom iędzy organem  słuchu i t. zw . lin iją  
naboczną kręgow ców . U niższej grupy zwierząt k rę 
gowych u t. zw. Anamnia, a głównie u ryb, znane są 
pewne zagadkowe organy zmysłowe, t. zw. linije bo
czne, o funkeyi k tórych aż dotąd fizyjologowie nic 
prawie nie wiedzą. A mianowicie, wzdłuż boków 
ciała ry b y  ciągną się dwie widzialne gołem okiem 
linije, utworzone z wielkiej ilości drobnych p rzyrzą
dów rurkow atych, mieszczących w sobie specyjalne 
zakończenia nerwowe. Większość uczonych uzna
wała linije naboczne za organ dotyku, niektórzy na
zywali je  organam i szóstego zmysłu. Otóż, w osta
tnich czasach niektórzy autorowie, opierając się na 
m akro- i mikroskopowych stosunkach budowy po
wyższych organów bocznych, upatryw ać zaczęli pe
wien związek tak filogenetyczuy czyli rodowy jako- 
też funkcyjonalny pomiędzy niemi i narządam i słu 
chu.

A mianowicie, co do budowy histologicznej tych 
organów, okazało się, że zakończenia nerwowe są tu 
zupełnie prawie identyczne z zakończeniami, jakie 
znajdujemy w uchu ry b  (w t. zw. maculae acusticae 
i cristae scusticae). Tu i tam  znajdują się pomię
dzy obojętnemi kom órkam i nabłonkowemi — ko
mórki zmysłowe, kształtu  gruszkowatego, zaopatrzo
ne na swobodnej swej powierzchni w wyrostek wło- 
skowaty.

Lecz nietylko pod względem budowy histologicz
nej, ale i ze względu na ogólne stosunki morfologicz
ne pomiędzy organam i tem i istnieje pewien związek. 
Jeśli porównamy z sobą ucho i organ boczny u ryb 
kościstych, różnice anatom iczne wydadzą się nam 
istotnie bardzo wielkiemi. U ryb  kościstych organy 
boczne znajdują się albo przez całe życie na miejscu 
pow stania swego, czyli są otw arte, swobodnie um ie
szczone na powierzchni skóry (jak np. u szczupaka, 
ciernika), albo też w pewnym stadyjum  rozwoju zo
stają  one zamknięte wewnątrz kanałów, komuniku
jących się ze światem zewnętrznym zapomocą więk
szej lub mniejszej ilości otworów. Organ zaś słu
chu ry b  kościstych przedstawia dwa woreczki, któ
re  oddzielają się całkowicie od swego gruntu m acie
rzystego, od skóry. Co innego jednak  widzimy 
u ryb  spodoustych (Selachia). Tutaj wznosi się 
z woreczka ucha wewnętrznego (saccuius) ru rk a  ku 
górze i pod skórą otw iera się na głowie małym otw or
kiem na  zewnątrz. B urka ta nazywa sig przewo
dem endolimfatycznym (ductus endolymphaticus). 
W tak i sposób św iatło woreczka, a tem samem całe
go błędnika komunikuje się bespośrednio ze świa-



WSZECHŚWIAT.

tern zewnętrznym. W idzimy tu  zatem embryjonal- 
ny jakby stan organu słuchu, odpowiadający budo
wie kanałów bocznych ryb.

Jeszcze Leydig w roku 1850, zwracając uwagę na 
zmysłową naturę linij bocznych, powiada, że istnie
je  zgodność „pomiędzy kanałem półkolistym ucha 

banieczką jego oraz ru rką  śluzową11 (tak na* 
iśywa on kanały toczne ry t ) .

F . E. Schultze zwrócił następnie uwagę na przy
toczone wyżej podobieństwo w budowie histologicz
nej zakończeń nerwowych.

W  najnowszych czasach Jan  Beard (Zoologischer 
Anżeigter, 1885) sta ra ł sig też wyjaśflićjkwestyją tę 
&e strony filogenezy. Uważa otij ofgah słuchu krę
gowców jako w tórny narząd, który rozwinął się' 
z organów bocznych. Autor ten rozumuje w sposób 
następujący: Wzgórki nerwowe linij bocznych są 
pierwotnie ułożone odcinkam i, tak, że w każdym 
odcinku czyli w każdśj m etam erze ciała występuje 
para  tak ich  organów. Prawdopodobnem zaś jest 
uai-dzd, że hferW błędny, który  unerwia obecnie or
gany boczne ryb, powstał ze zlafiis sig wielu nerwów 
odcinkowych (homologicznych z nerwami r<łzettk»- 
wemi), co wyjaśnia nam okoliczność, że ten nerw 
mózgowy częścią włókien swoich zaopatruje organy 
skórne (organy boczne), ułożone linijnie aż do koń
ca ciała. Em bryjologija zaś wykazała, że z przodu 
nerwu błędnego istn iały  jeszcze cztery pary nerwów 
odcinkowych, których grzbietowe gałęzie (ramus 
dorsalis) przeznaczone były dla organów bocznych. 
Jako zaś gałęź grzbietową trzeciego nerwu odcin
kowego fgałęź brzuszną stanowi N. facialis) należy 
uważać na zasadzie poszukiwań embryjologicznych 
nerw  słuchowy (acusticus) — a to wskazuje wymo
wnie początek organu słuchu kręgowców i morfolo
giczny związek jego z organam i bocznemi.

R W right w ostatnich czasach (ostatni rocznik 
Proceed. of the Canadian łnsfitute) wyraża również 
zdanie, że organ słuchu i linije naboczne’są związa
ne z sobą morfologicznie i do pewnego stopnia funk- 
cyjonalnie.

Zdaniem naszem, ta  niezm iernie interesująca kwe- 
styja wymaga jeszcze licznych specyjalnych poszu
kiwań, a  w każdym  razie i dla homologii narządu 
słuchu i organów bocznych posiada wiele prawdo
podobieństwa. Jozef N .......m.

ARCHEOLOGU A PRZEDDZIEJOWA.
—  Rysunki z w ie rz ą t na  rogach re n ife ra  kopalnego.

Prof. A lbert Gaudry, podaje w La N aturę Nr 688, że 
p. Eug. Paignon, znalazł w jaskini w Montgaudier, 
liczne szczątki zwierząt i narzędzia wyrobione ręką 
człowieka przedhistorycznego z okresu renifera, 
a pomiędzy innem i w yrób z rogu renifera, ozdobio
ny stosunkowo pięknem i i szczególnemi rysunkami. 
Znaleziony wyrób, przedstaw ia berło czy inną ozna
kę zwierzchnictwa (batons de commandement). Jest- 
to kaw ałek rogu renifera, na jednym  końcu prze
dziurawiony, ozdobiony rysunkam i dość wpraw
nie wykonanemi i delikatnem i, tak, że należy rospa- 
tryw ać je przy  pomocy lupy.

fta  jediiśj stronie tego berła, znajdują się naryso
wane dwie foki, i  których jedna narysowana cała 
z czterema nogami, charakterystycznie skierowane- 
mi ku tyłowi, każda noga o pięciu palcach. Ciało 
pokryte włosami bardzo widocznemi. Giowa wylco*' 
nana starannie, mordka z wąsami, otwór Ust, oko' 
i ślad ucha narysowane zgodnie z naturą . Jestto’ 
wierny rysunek foki pospolitej na brzegach Europy* 
Phóća fitu łin a  (Calocephalus yitulina).

Druga f.ika fi&fysowana niecała, ty lko przednia 
jej część; jes t ona większa od pierwszej i ma ślady 
dłuższych włosów na sz^i.

Z przodu większej foki, znajduje się rysunek ryby  
łososiowatej (według określenia p. E m ila  Moreau), 
być może pstrąga, bo posiada plam ki na grzbiecie, 
a płetwy brzuszne na brzuchu. Blisko ryby 7, p rzo 
du są umieszczone trzy  gałązki nieznanej rośliny.

Na przeciwnej stronie tego berła, narysowane są 
dwa zwierzęta wydłużone i szczupłe; dłuższe ma 
0,34 m długości. Zwierzęta te nie są całkowite, je 
dno zrobione z głową, di ugie bez głowy, ale z ogo
nem. Przypom inają one węgorze, gdyż powierzch
nia grzbietowa i brzuszna w okolicy ogonowej jes*. 
obrzeżona płetwą nieprzerw aną.

Na tój samej stronie dają się widzieć trzy figury 
jednakowe zwierząt, niedokładnie wykończone i d la 
tego nie można oznaczyć, jakie zwierzęta mają wy
obrażać, a  nadto rysflnek zapewne owada półtęgo - 
pokrywego.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE1.

— Zm arły w Strasburgu 16 Czerwca b. r., prof. 
dr Cunitz zapisał m ajątek swój 180000 m arek wraz 
z cenną biblijoteką uniwersytetowi. Si. Pr.

Książki i broszury nadesłane do Redak&yS 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .
Sigmund v. W róblew ski, professor an der k. k. Uni- 

yersiliit in Krakau.
Uber die Darstellung des Zusammenhangens zwi- 

schen dem dssform igen und fliissigen Zustande der 
Materie durch die lsopyknen.

Odbitka z XCIV t  jmu Sitzb. der kais. Akad, der 
Wissensch, zeszyt za Lipiec, 1886.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

?  Po 10 kop. za zeszy t
(ls! do nabycia we wszystkich księgarniach <jj

\ HISTORIJA POWSZECHNA BEKERA i
(fil Zeszyt trzeci opuścić prasę. f j
^  W arszawa. Wydawca H. O ł a w s k i .  ^

-es
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B u l e t y n  m .  e  t  e  o  r  o  1  o  g* i  c  z  n  37-

za  tyd zień  od 29  W rześn ia do 5 P aździern ika r. b.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie). 
   "  Ł_  -  _

D a t a
Średnie

ciśnienie
barome

T em peratura ■5 jg SŁ 
U03 •—< (SI

. oś^ s  a
*3 O <x» 
<p bD Kierunek wiatru

Suma
opadu

U w a g i .

tryczne Śred. Max. Min. co ^ ^  ts
CO £  £

29 Środa
30 Czwartek

1 Piątek
2 Sobota
3 N iedziela
4  Poniedz.
5  W torek

748,50
746,98
751,90
756,82
756,17
757,23
756,28

11,9
13.8 
14,3
10.9 
12,2 
12,2 
10,7

15,4
15.6 
16.9 
15.0 
1*7,1
14.7 
13,2

8.3 
11,0 
12,0

7.0
6.1
9.3
8.4

8.3 
11,1 
11,3
6,7
8.3 
9,0 
6.2

81
95
93
71
78
86
68

W, W,WSW 
WSW, VV,WN W 

W NW .NNE.ENE 
E,SSE.SSE 
S.SSK.SSW
s .s w .w s w
E,E.NE,NE

I
0 ,8 'pochm. deszcz po p. 

10,0 pochm., d. cały d. 
0,7 pochm., d. po p.
0,0 pogodny
0,0 pogodny
0,0 ! pochm., mgła r. i w.
1,6 'pogodny

Średnie 
z tygodnia 753,41 12,3

Abs.
max.

17,1

Abs.
min.

6,1 8,7 82 12,2
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-ej wieczorem.

OGŁOSZENTB.

P A M I Ę T N I K  F I ZY J O G R A F I C Z N Y
tom ¥  za rok 188S

wyszedł z d ruku i jes t do nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi W szech
świata, Krakowskie-Przedm ieście, N r 66.

B ru k  tom u V I  P a m ię tn ik a  F isy jo g ra fic sn eg o  z a  rok  18& 6
już  zbliża się ku końcowi. Przedpłatę, w ilości rs. 5, a z przesyłką pocztową, rs. 5 kop. 50, 
można nadsyłać pod adresem: Wydawnictwa Pam. Fizyjogr.Krakowskie-Przedmieście N r  66.

TREŚĆ. Fotografija w nętrza oka, podał S. K. — 
Zdolności umysłowe małp i ich instynkty tow arzy
skie, przez Klemencyją Royer, tłum. B.—K arol W il
helm  Scheele, skreślił Stanisław Prauss — Nowe w y
buchy wulkaniczne na Nowej Zelandyi. R aport urzę
dowy D yrektora Służby Gieologicznej Nowej Ze
landyi, dra Hectora. — Kronika naukowa. — W ia
domości bieżące. — Książki i broszury nadesłane do 
R edakcyi Wszechświata. — Buletyn meteorologicz
ny .—Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziew ulski. R edaktor B r. Znatow icz.

Pp. prenumeratorów, którzy’ chc§ otrzymywać Wszechświat nadal, upraszamy o wczesne odnowienie 
przedpłaty. Osoby, które z powodu rozjazdu wakacyjnego nie mogły uregulować prenumeraty za 

kwartał III, upraszamy o dopełnienie tego z początkiem IV kwartału.

J^03B0JieH0 HeH3ypoio. BapinaBa, 26 CeHTHÓpa 1886 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna >Nś 26,

OPUŚCIŁO PRASĘ DZIEŁO

J. NATAN80NA
r

Świat istot najdrobniejszych
T o m  I .

8° str. 268, tabl. litogr, 3 i drzew oryty w tekście. 
W arszawa, nakł. Red. W szechświata, druk E . Skiw
skiego. Tom ten  stanowi odbitkę z szeregu a r ty 
kułów, zamieszczonych w III i  IV t. W szechświata.

Cena za t. I Św iata isto t najdrobniejszych, w Re
dakcyi W szechświata dla prenum eratorów  wynosi 
rs. 1 bez kosztu przesłania, dla nieprenum eratorów  
skład  główny w księgarni E . Wendego i S-ki, a cena 
rs. 1 kop. 50.


