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PRÓBA

W S T Ę P N E G O  W Y K Ł A D U  C H E M I I ,

Przedm ioty, których zbiór obejmujemy 
nazwiskiem przyrody, okazują niewyczer
paną. rozmaitość cech i własności. Ileż to 
barw, ile kształtów uderza nasze oko, ile 
różnorodnych wrażeń otrzymują inne zmy
sły! A jeżeli zechcemy, niepoprzestając na 
ich świadectwach, bliżej i ściślej poznać wła
sności rozmaitych rodzajów inateryi na dro
dze porównywania jednych z drugiemi; je 
żeli w tego rodzaju badaniach posługiwać 
się będziemy metodami naukowemi, z któ
rych każda sama przez się stanowi dla nas 
zmysł nowy, zaostrzony i udoskonalony;— 
przekonamy się, że rozmaitość ciał, otacza
jących nas zewsząd, jest większa jeszcze, 
aniżeli wydawać nam się mogło przy po- 
wierzchownem rzeczy rospatrzeniu.

Gałęzią nauk przyrodniczych, która zaj
muje się najbliższem zbadaniem własności 
materyi, jest chemija. Ścisłe zbadanie da

nego szeregu przedmiotów, polega na do- 
skonałem odróżnieniu jednych od drugich 
i każdego pojedynczego od wszystkich po
zostałych. Ażeby dojść do takiego rezu lta
tu, chemija, która jest nauką ścisłą, wyszu
kuje własności materyi, dających się przed
stawić w sposób najbardziej ścisły, to jest 
zapomocą liczb. W szelkie inne cechy, jak 
kolwiek mogą być ważne kiedy idzie o po 
wierzchowne odróżnienie, nie przedstawiają 
wartości naukowćj, jako wyrażone w spo
sób zostawiający wątpliwości. T aknaprzy - 
kład barw a dla niewidomych i ślepych na 
kolory nie posiada żadnego znaczenia; o wo
ni i smaku możemy sobie wyrobić sąd wy
łącznie tylko subjektywny i nie mamy środ
ka dzielenia się z innymi wiadomościami> 
które do tych własności się odnoszą; tem- 
bardzićj jeszcze wyrazić nie umiemy tych 
wrażeń, jakie na organach dotykania spra
wiają rozmaite ciała. Tymczasem kształt 
gieometryczny, właściwy przeważnej licz
bie materyj stałych; punkty termometru, 
przy których różne ciała zmieniają stany 
skupienia; ciężary, odpowiadające umówio
nej jednostce objętości i t. p.; są to wszystko 
własności, które możemy przedstawiać za
pomocą liczb. Liczba zaś, powiedziećby
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możno, jest pieniądzem nauki, posiadającym 
kurs stały i obowiązujący. W łasności ma- 
teryi, dające się przedstawić zapomocą liczb, 
nazwijmy dla krótkości głównemi.

Pewną ilość własności głównych umiemy 
dzisiaj określać w sposób bardzo dokładny, 
a to skutkiem wysokiego udoskonalenia me
tod i przyrządów, którem i posługujemy się 
przy badaniu. Tak np. na naszych term o
m etrach możemy dokładnie odczytywać se
tne części stopnia, ciężary właściwe w ypa
dają zgodnie z wielu doświadczeń aż do szó- 
stój lub siódmej liczby dziesiętnej i t. p. 
W  archiwum nauki są pxzechowywane set
ki tysięcy dokumentów, odnoszących się do 
własności głównych, zbierane i kontrolow a
ne przez całe zastępy pracowników. Na 
podstawie zaś owych dokumentów możemy 
przyjąć za prawdę niewzruszoną, że własno
ści główne różnych rodzajów  m ateryi są 
dla tychże rodzajów stałe. T ak np. ciężar 
właściwy 10,511 charakteryzuje srebro i ty l
ko srebro — ani metal ten  nigdy innego 
ciężaru właściwego posiadać nie może, ani 
żadna inna m ateryja na świecie nie ma cię
żaru właściwego 10,511. Jeżeli wszakże 
srebro nie jest bezwzględnie czyste, to jest, 
jeżeli do niego jest przymięszana najm niej
sza, minimalna, ilość jakiejkolw iek materyi 
obcej, to już  ciężar właściwy nie będzie się 
wyrażał przez liczbę powyżej przytoczoną. 
Zupełnie podobna uwaga stosuje się do 
wszystkich innych własności głównych, co 
sprawia, że chcąc własności te określać, mu
simy przedewszystkiem zwrócić najp iln ie j
szą uwagę na czystość badanego ciała i z naj
bardziej drobiazgowym pedantyzmem usu
nąć z niego to wszystko, co stanowi w niem 
przymięszkę obcą. Takie usuwanie obcych 
przymięszek jest rzeczą nad wszelki wyraz 
mozolną i prawie zawsze samo przez się sta- j  

nowi przedmiot studyjów osobnych a wy- i 

maga najgłębszego wniknięcia we własno- ! 
ści wszystkich materyj, jakie badacz może 
znaleść w przedmiocie swego zajęcia, nie- | 
slychanćj w prawy w czynnościach mecha- ! 
nicznych, cierpliwości i sumienności bezwa- j  

runko wćj.
Dopiero w powyższy sposób oczyszczone 

ciała m ają stale własności i dopiero takie j 
mogą stanowić przedmiot badania chemicz
nego. Nazywamy je  w tedy ciałami jedno- j

rodnemi albo chemicznie czystemi. P rzy
roda praw ie nigdy nie dostarcza chemikowi 
ciał jednorodnych a technika w bardzo rzad
kich tylko wypadkach posługuje się niemi. 
T u i tam natomiast spotykamy się prawie 
wyłącznie z mięszaninami, to jest ciałami 
utworzonemi z pewnej liczby ciał jednoro
dnych, zmięszanycli w stosunkach zmien
nych. Własności podobnycli mięszanin za
leżą głównie, chociaż nie wyłącznie, od w ła
sności tego ciała, którego ilość w składzie 
mięszaniny przeważa i dlatego mięszaninom 
owym nadajemy pospolicie nazwy, czystym 
rodzajom materyi przynależne. T ak np. 
m ateryjał, który nazywamy żelazem, zawsze 
ma w sobie nieco węgla, krzemu, siarki, 
niklu, kobaltu, manganu i t. d., a wszystkie 
te części składowe wpływają w znacznym 
stopniu na 'własności. Żelazo chemicznie 
czyste ma własności stale i nie może być 
mowy o jego  odmianach lub gatunkach — 
żelazo używane w przemyśle dzieli się na 
wiele odmian i przedstawia jakgdyby wiele 
odrębnych metali, co zależy od większćj a l
bo mniejszój ilości tćj lub o wćj spomiędzy 
podrzędnych części składowych.

Po takiem  wyróżnieniu ciał jednorodnych 
możemy przystąpić do charakterystyki pe
wnych przemian chemicznych, jakie z nie
mi się odbywają. Mamy oto przed sobą 
ciało, którego postać krystaliczna, przedsta
wiająca prawidłowe sześciany, ciężar w ła
ściwy — 2,145, punkt topliwości — 770° C, 
nakoniec rospuszczalność w wodzie, bez
barwność, przezroczystość i smak słony, do
wodzą, że jest solą kuchenną. Żeby nastę
pnie uniknąć powtarzania, nazwijmy odra- 
zu tę sól chlorkiem sodu. — Chemik, przy
stępujący do zbadania m ateryi jednorodnej 
we względzie je j własności chemicznych, 
postępuje zawsze w taki sposób, że matery- 
ją  owę poddaje działaniu wszelkich czynni
ków fizycznych, stosowanych w rozmaity 
sposób, pojedynczo albo po kilka naraz, 
a z drugiej strony wprowadza ją  w zetknię
cie z najrozmaitszeini materyjami innemi, 
zmieniając znowu przytem  warunki fizycz
ne. W taki sposób traktowane różne ciała 
zachowują, się odmiennie, a poczet spostrze
żeń na tej drodze zebranych, daje nam che
miczną historyją badanej materyi. Chlorek 
s ;d u  pod wpływem sił fizycznych niełatwo



Nr 2. W SZECH ŚW IAT. 19

ulega przemianom. T ak  np. z doświadcze
nia codziennego wnioskować możemy, że 
światło wcale nań działania nie wywiera, 
a doświadczenie naukowe potwierdza w ca
łości ten wniosek; elektryczność bardzo tru 
dno przechodzi przez kryształ chlorku sodu 
i również nie zmienia go wcale; ciepło oka
zuje się wprawdzie od obu tych sil dziel
nie jszem, gdyż w najwyższych tem peratu
rach, jakie osięgnrjć umiemy chlorek sodu 
doznaje zmiany chemicznej, ale wytworze
nie takich tem peratur pośród warunków od
powiednich dla doświadczenia jes t bardzo 
trudne; dopiero połączone działanie ciepła 
i prądu elektrycznego łatwo wywołuje głę
boką przemianę chlorku sodu. Jeżeli ciało 
to stopimy w tygielku porcelanowym i do 
stopionej masy wprowadzimy elektrody sil
nego stosu galwanicznego, to zauważymy 
energiczne i ciekawe działanie. Dla pew
nych względów za elektrod dodatni używa
my pręcika wystruganego z węgla, a za ód- 
jeinny — grubego d ru ta  żelaznego. Od pier
wszej chwili działania spostrzegamy, że ko
ło pręcika węglowego zbiera się gaz z sil
nym i przykrym  zapachem, różniący się od 
powietrza, oprócz wielu cech innych, swoją 
żółtozieloną barwą. Jednocześnie na d ru 
cie żelaznym osiadają kuleczki białego, bar
dzo świetnego metalu, które, kiedy za wy
dobyciem drutu  zetkną się z powietrzem, 
palą się jaskraw o żółtym płomieniem. W o
niejący gaz nazywamy chlorem, palny me
tal — sodem. Zauważmy, że otrzymane 
w tem doświadczeniu dwa nowe ciała ni- 
czem nie przypominają materyi, z którćj zo
stały wytworzone; że jedno do drugiego 
wcale nie są podobne; że nakoniec własno
ści główne chlorku sodu nie są ani sumą, 
ani żadną wogóle kombinacyją własności 
głównych sodu i chloru. Gdybyśmy jednak 
zważoną ilość stopionego chlorku sodu pod
dali działaniu prądu elektrycznego a otrzy
many sod i chlor starannie zebrali i zwa
żyli, okazałoby się, że suma ciężarów tych 
dwu ciał jes t równa ciężarowi użytego chlor
ku sodu.

W podobny sposób ja k  chlorek sodu za
chowuje się bardzo wielka liczba ciał jedno
rodnych: przy działaniu rozmaitych czynni
ków rozdzielają się one na jakieś nowe ro
dzaje materyi, niepodobne do pierwotnego

i różne pomiędzy sobą. Ta wiadomość jest 
dla nas o tyle zadziwiająca, że znajduje się 
jakgdyby w zasadniczej sprzeczności z po
jęciem materyi jednorodnej, jakie wyrobi
liśmy sobie przed chwilą.

Żeby wywikłać się z tćj pozornej sprze
czności, musimy nieco szczegółowiej rospa- 
trzyć to, co nazwaliśmy jednorodnością ma
teryi. Filozoficzny pogląd na materyją, po
wszechnie przez dzisiejszych przyrodników 
przyjęty a od mędrców klasycznej staroży
tności początek swój biorący, uczy, że ma- 
teryja nie jest w swej masie ciągła, ale sk ła
da się z niesłychanie - drobnych mas odrę
bnych jedna od drugiój, obdarzonych w pe
wnych względach rodzajem autonomii i nie- 
stykających się wzajemnie ze sobą, ale 
utrzymujących się razem skutkiem wzaje
mnego przyciągania. Drobne te masy na
zywamy cząsteczkami albo molekułami 
i przyjmujemy, że one już mechanicznie roz
drobnione być nie mogą, czyli, że stanowią 
kres mechanicznćj podzielności materyi. 
Ciałem jednorodnem, po objaśnieniu po- 
wyższem, nazywać będziemy m ateryją, któ
rej wszystkie molekuły są zupełnie jedna
ko we.

W  obecnym stanie nauki przyjmujemy, że 
pojedyńcza cząsteczka, z powodu zniko
mych swoich wymiarów, raz nazawsze usu
wa się przed bespośredniem dostrzeganiem 
i badaniem. Niemniej wszakże o zachowa
niu się cząsteczek wnioskować możemy z ca
łą pewnością, jeżeli tylko przyjmiemy, co 
zresztą każe konieczność logiczna, że włas
ności icli są takież same, ja k  własności zło
żonej z nich materyi. W opisanem powy- 
żój doświadczeniu z chlorkiem sodu, jedno
rodne to ciało pod wpływem prądu wydało 
dwa nowe, ale również każde zosobna je 
dnorodne ciała, sod i chlor. Możemy przy
jąć, że cząsteczki chlorku sodu podzieliły 
los całćj jego masy — każda z nich rospa- 
dła się na dwie niepodobne do siebie czę
ści.—Zatem cząsteczka mechanicznie niepo
dzielna, pod pewnemi, bardzo energicznemi, 
wpływami może być jeszcze podzielona, ale 
już wtedy produkty podziału będą do czą
steczki niepodobne. Czy zawsze będą tak 
że niepodobne pomiędzy sobą? Odpowiedź 
możemy wyciągnąć tylko z doświad
czenia.
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Przedstawm y sobie szereg ciał jednoro
dnych, dajmy na to — jodek srebra, tlenek 
platyny, które poddajemy działaniu rozm ai
tych wpływów, podobnie, jak  czyniliśmy 
z chlorkiem sodu. P od  działaniem światła, 
elektryczności, ciepła, wymienione ciała ros- 
padają się na szereg nowych m ateryj jedno
rodnych. O trzym ujem y jod, srebro, tlen, j  

platynę, a doliczywszy sod i chlor z poprze
dniego doświadczenia, mieć będziemy do
syć już  duży poczet ciał, pochodzących z ros- I 
k ładu pierw otnie użytych m ateryj. G dy- ; 
byśmy teraz wzięli jedno z cial dopiero co 
wyliczonych, np. tlen lub srebro i poddali j  
tym wszystkim działaniom, przy jak ich  jo 
dek srebra, chlorek sodu i t. d. ulegały ros- 
kładowi, gdybyśmy dalej postarali się dzia- | 
łania te urozmaicać i kombinować na wszel- | 
kie możliwe sposoby, przekonalibyśmy się, 
że tlen, srebro i t. d. nic ulegają już  dalsze
mu roskładowi. Zjawisko chemiczne, zw a
ne roskładcm , a polegające na tem, że z d a 
nej materyi w ytwarza się dwie lub więcćj 
materyj nowych, może się odbywać z jedne- 
ini ciałami, kiedy inne ciała są do niego nie
zdolne.

Jakże rozumieć mamy odpowiedź w yni
kającą z ostatnich doświadczeń? Jeżeli 
chlorek sodu rozłożył się na chlor i sod, to 
i każda jego cząsteczka rospadła się analo
gicznie. A le cząsteczka chloru, srebra, tle
nu i t. p. widać nie roskłada się wcale pod 
działaniem najbardziej energicznych czyn
ników. Bezwątpienia, możnaby przyjąć i ta 
kie mniemanie, możnaby podzielić cząstecz
ki na takie, które w pewnych w arunkach 
dają się rozdrobnić, choć ju ż  nie mechanicz- 
nemi środkami i na inne — bezwarunkowo 
niepodzielne. Bliżsi jednakże będziemy 
prawdy, broniąc przeciwnego zdania, to jes t 
twierdząc, że wszystkie cząsteczki są che
micznie podzielne, ale że produkty  p o 
działu jednych (np. chlorku sodu) są mie
dzy sobą podobne, gdy tymczasem po
dział innych (np. cząsteczek sodu) daje pro
dukty zupełnie identyczne.

Ciało jednorodne, którego cząsteczki, 
dzieląc się, wydają niejednakowe p ro 
dukty rosk ładu , nazywamy ciałem zło- 
żonem albo związkiem chemicznym. Cia
ło jednorodne, którego cząsteczki wyda
ją  identyczne między sobą produkty ros

kładu, nazywamy ciałem prostem albo pier
wiastkiem. (d. c. n.).

Br. Znatowicź.
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(Dokończenie).

Pozostaje nam teraz zbadać czynność m ię
śniową i określić, jak im  sposobem dokony
wa się odłamywanie nóg u raków. Każdy 
członek nogi kraba (wogóle raka) utworzo
ny je s t z tw ardej skorupy, k tóra w postaci 
futerału łub rurki, mniej więcój walcowa
tej, pokryw a mięśnie, nerwy i naczynia 
krwionośne, wewnątrz położone. Połącze
nie dwu członków nogi, czyli dwu takich 

j rurek, odbywa się zapomocą mięśni i błon 
w taki sposób, że członki nogi mogą się zgi- 

I nać i prostować. Końce sąsiednich człon- 
j  ków nie posiadają powierzchni stawowych, 
I gładkich i zaokrąglonych, ale stykają się 

tylko w dwu punktach, położonych na koń- 
! cach średnicy poprzecznej nogi, czyli osi 

stawowej. Zginanie i prostowanie każdego 
członka nogi odbywa się przy pomocy dwu 
mięśni, zginacza i wyprostnego. W łókna 
tych mięśni przyczepiają się zapomocą ścię
gna chitynowego z jednej strony do brzegu 
(końca) członka poruszanego, z drugiej zaś 
strony do powierzchni wewnętrznej człon
ka poprzedniego. T ak np. zginacz i wy- 
prostny 5-o członka przyczepiają się z jedn6j 
strony do brzegu 5-o członka, z drugiej zaś 
do całej wewnętrznej powierzchni4-o człon
ka, którą mięśnie te wypełniają prawie zu
pełnie.

D rugi członek nogi, który zwykle rozła
mu je  się mniej więcej pośrodku, łączy się 

1 stawem z 1-ym członkiem zapomocą dwu 
wyrostków, położonych na końcach osi sta
wowej, około którój drugi członek odbywa 
ruchy przy współdziałaniu mięśnia wypro
stnego a i zginacza b (fig. 3).

Obadwa te mięśnie biorą udział prawdo- 
i  podobnie w oderwaniu nogi, chociaż do-



świadczenie wykazuje, że tylko mięsień wy- 
prostny jest koniecznym do samowolnej am- 
putacyi. Można zapomocą delikatnych i spi
czastych nożyczek, które wsuwa się pod błonę 
stawowi}, przeciąć ścięgno zginacza, a ope- 
racyja taka nic przeszkadza odrywaniu się 
nogi. Przeciwnie, przecięcie ścięgna wy- 
prostnego, w taki sam sposób dokonane, n i
weczy możność oderwania się nogi.

Fig. 3 przedstawia schematyczny obraz 
działania mięśnia wyprostnego a i zgina
cza b.

P. L. Fredericq zdaje sobie sprawę z dzia
łania mięsni w następujący sposób. Przez 
drażnienie nerwu czuciowego nogi nastę
puje gwałtowny skurcz mięśnia w yprostne
go a, co sprowadza raptowne wyprostowa
nie nogi, która uderza o brzeg skorupy po-

N r 2.

Fig. 3. Schematyczny rysunek nogi kraba. 1, 2 i 3— 
pierwszy, drugi i trzeci członek, szczelina migdzy 
21 i 2" wskazuje miejsce złamania: a mięsień wy- 
prostny, b zginacz, c skorupa, o którą, naciska noga 

przy skurczu mięśnia wyprostnego.

krywającej ciało (przy c fig. 3). Tym spo
sobem ruch szybki drugiego członka nogi, 
a mianowicie zaś końca jego 2", zostaje ra
ptownie wstrzymany przez opór skorupy, 
a ponieważ mięsień wyprostny a kurczy się 
dalej i wywiera działanie na część 2' tu ło
wiową drugiego członka, przeto część 2" zo
staje silnem parciem oderwana. Oderwa
niu dopomaga jeszcze i ta okoliczność, że 
na drugim członku, szczególniej na wewnę
trznej jego powierzchni, znajduje się bróz- 
da dość głęboka, która tworzy miejsce słab
sze, gdzie też następuje zawsze oderwa
nie nogi. Głównym zatem warunkiem od
łamania nogi jest działanie mięśnia wy
prostnego (a) drugiego członka, przyczem 
potrzeba, aby noga i część końcowa drugie
go członka znajdowała punkt oparcia.

Nasuwa się teraz pytanie, jaką korzyść od
nosi krab ztakich odruchów autotomicznycli

I czyli z poświęcenia swoich nóg? Głównie 
wymyka się poważnemu nieprzyjacielowi, 
przyczem nie jest narażony na zagładę wsku
tek krwotoku, rana bowiem powstała przez 
odłamanie prawie nie krwawi. B rak ten 
upływu krwi przypisuje L. F . kurczliwo- 
ści przeciągłćj mięśnia wyprostnego, który, 
nabrzmiewając przy silnym skurczu, zatyka 
otwór prowadzący do jamistości członka no
gi i wstrzymuje upływ krwi. W skutek od
łamania nogi, twarde pokrycie (skorupa) 
drugiego jej członka, naczynia i nerwy są 
przerwane, mięśnie zaś poruszające drugim 
członkiem pozostają całkowite w tej części 
nogi, która zachowuje się przy głowotułowiu 
i one to mają wstrzymywać upływ krwi. 
Te zaś mięśnie, które służą do poruszania 
trzeciego członka, pozostają całkowicie za
warte w części nogi, która odpada.

Wiadomo, z jaką łatwością po odłamaniu 
odrastają nogi raków, często też spotykają 
się kraby z jedną lub kilkoma nogami odra- 
stająccmi, mnicjszemi od innych; nowoodra- 
stnjnca taka noga jest zaszczepiona na tej 
części, która pozostała przy tułowiu po od
łamaniu nogi drogą autotomiczną. Ponieważ 
odrastające w ten sposób nogi spotykać moż
na dość często u krabów żyjących na wol
ności w morzach, dowodzi to zatem, że 
i w stanie natury odpadanie nóg następuje 
w tein samem miejscu, co i przy doświad
czeniach, odbywanycli na krabach w praco
wni. P. L. Fredericcj odpadanie nóg ob
serwował nietylko na krabach, homarach 
i rakach rzecznych, ale nadto jeszcze na 
wielu innych rakach, między innemi na kre
wetkach (Palaemon), langustach (P alinu rus\ 
pagurach czyli pustelnikach (Pagurus); u 
wszystkich tych zwierząt odpadanie nóg na- 
stępuje w takiż sam sposób i wskutek tych 
samych przyczyn.

Podobnie jak  u raków, odrywają się 
z wielką łatwością nogi wielu owadów. Au- 
totomii podlegają przedewszystkiem owady 
prostoskrzydłe skaczące, dwuskrzydłe o dłu
gich nogach, jak  komarnica (Tipula), nic- 

j które błonkoskrzydłe i w. in.
Jeżeli będziemy trzymać szarańczę lub 

; konika polnego za jedne z tylnych nóg, nie- 
ściskając jej silnie, wtedy owad będzie usi
łował wyswobodzić się, ale nie odłamie ża
dnej ze swoich nóg. Gdy jednak, uchwy-

21W SZECHŚW IAT.
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ciwszy owada za nogę, będziemy ją  silnie 
uciskać lub gnieść, tak, że podrażnimy 
nerw jój czuciowy, odłamanie następuje na
tychmiast przy połączeniu uda z krętarzem ; 
noga odpadająca będzie zawierać udo, go
leń i stopę.

Najpewniejszy sposób, wywołujący oder
wanie się nogi, polega na nagłem  odcięciu 
nożyczkami końca nogi, trzym ając owada 
delikatnie za udo, wtedy noga zostaje 
w naszych rękach, a owad upada na  ziemię. 
Można doświadczenie to powtórzyć z rów
nym skutkiem i na drugiej nodze tylnej. 
Dwie przednie pary nóg szarańczy, znacznie 
krótsze, nie przedstawiają ju ż  tego zjaw i
ska. Podobnie j a k  u raków, łańcuch zwo
jów  nerwowych brzusznych u owadów jest 
ośrodkiem odruchów autotomicznych. Ł ań 
cuch ten zwojów brzusznych u owa
dów przedstawia szereg ośrodków nerwo
wych, zdolnych do wywoływania ruchów 
automatycznych doskonale uporządkow a
nych. Szarańcza pozbawiona głowy zacho- | 
wuje zwykłe położenie, odwraca się, gdy ją  
położymy na grzbiecie, oddycha praw idło
wo i t. p. Jeżeli uszczypniemy delikatnie 
odwłok, nogi skoczne rosciągają się i robią 
skok w niczem nieustępujący skokom zwie
rzęcia z głową. Podobnie osa lub mucha 
pozbawiona głowy brzęczy, czyli może wy
konywać prawidłow e ruchy skrzydłami.

Korzyść, jaką przynosi szarańczy odryw a
nie nóg, jes t taka sama, jak ą  odnosi rak 
z autotom ii,— zwierzę unika całkowitej za
głady. Jakkolw iek nogi szarańczy raz o d 
padłe już nie odrastają i szarańcza pozba
wiona jednej lub dwu tylnych nóg pozosta
je  kulaw ą i narażoną na wiele niebespie- 
czeństw, to jednak, — ponieważ życie owa- 
du dojrzałego trw a dość krótko, —  w wie
lu już  razach chodzi tylko o przedłużenie 
życia o dni kilka, w celu złożenia ja jek  i t. p. 
Czy osobnik dalej potem żyje czy nie, jest 
już rzeczą mniejszej wagi, skoro zapewnił 
byt gatunku.

Pająk i również łatwo pozbywają się nóg.
P . L. Fredericq  robił obserwacyje i do
świadczenia na kosarzu (Phalangium ), krzy
żaku (Epeira) i k ilku innych pająkach po
spolitszych. T utaj także można zwierzę 
przytrzym ać za jednę lub dwie nogi, które 
się nie odrywają, jeżeli unikamy wszelkiego i

podrażnienia nerwu czuciowego. Jeżeli 
wszakże, podniósłszy zwierzę za środek no
gi, obetniemy jój koniec ostremi nożyczkami, 
odłamuje się ona natychm iast u podstawy. 
Podobnie ja k  u skorupiaków i owadów, bli
zna powstała z samowolnej amputacyi nie 
krw aw i wcale.

Śród zwierząt stawonogich z wielką ła
twością odrywają nogi litobiusy (zwane 
skorkam i) z gromady tysiąconogów. W y
starcza uszczypnięcie nogi szczypczykami 
przy chw ytaniu szybko biegnącego litobin- 
sa, aby noga pozostała w szczypczykach, 
a zwierzę dalej biegło, szukając schronienia.

W  pośród zwierząt kręgowych autoto
miją spotykamy u niektórych gadów, a mia
nowicie u  padalca i jaszczurki zwyczajnej. 
U  padalca odpadanie ogona jes t także wy
wołane skurczem mięśni i nie pochodzi wca
le z przesadzonej kruchości tego organu, 
jak  to sama nazwa padalca, Anguis fragilis, 
zdaje się dowodzić. Za dość znaczną wy
trzymałością ogona padalca przemawia do- 
ś«iadczenie, które wykonał p. L. F redericq 
w następujący sposób na padalcu nieżywym.

Do końca ogona padalca zawieszonego 
pionowo przymocowano talerzyk z ciężar
kami, a potrzeba było użyć 490 gramów za
nim ogon się urwał. Ponieważ padalec wa
żył 19 gramów, zatem potrze ba było użyć 
do urw ania ogona padalca 25 razy większe
go ciężaru, aniżeli ciężar ciała tego zwie
rzęcia.

Padalec żywy zachowywał się całkiem 
inaczej: zawieszony za ogon, głową ku do
łowi, wykręcał się w rozmaitych kierunkach, 
nieprobując jednak uciekać przez oberwa
nie sobie ogona. Po podrażnieniu zaś ener- 
gicznem końca ogona, przez odcięcie go na
gle ostremi nożyczkami, część ogona poło
żona poniżej miejsca zawieszenia wykonała 
pewne ruchy boczne, rezultatem których by
ło oderwanie się ciała padalca od części 
ogona, zwierzę spadło na ziemię i zaczęło 
uciekać. Schwytany powtórnie padalec 
i zawieszony, przy ponownem drażnieniu 
pozostałej części ogona, obłamał, przy po
mocy takich samych ruchów, nową część 

j  ogona. Należy przypuszczać, że odpadanie 
ogona u padalca nastąpiło, podobnie jak  od- 

j  rywanie się nóg u krabów, skutkiem silne
go skurczu mięśni,, wywołanego drogą od-
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ruchową, czyli refleksyjną, przy silnem po
drażnieniu nerwów czuciowych ogona.

U jaszczurki ogon odpada z równą ła- I 
twością, można jednak przytrzym ać żywą 
jaszczurkę za ogon, byle tylko unikać wszel- l 
kiego podrażnienia, — po podrażnieniu zaś 
końca ogona obłamuje się on natychmiast 
u podstawy. Ogon odłamany u padalca 
i jaszczurki łatwo odrasta ').

Z powyżej przytoczonych faktów wypa
da, że odrywanie bezwiedne kończyn i in
nych organów, czyli autotomija, daje się spo
strzegać u wielkiej liczby zwierząt, należą
cych do rozmaitych grup zoologicznych. 
Zwierzęta te obłam ują sobie nogi lub ogony 
z nadzwyczajną łatwością i ocalają, życie, 
poświęcając jeden lub kilka członków.

Tak często powtarzająca się u trata ra
mion u ko matuli (lilij a morska) i ofiur 
(gwiazdy morskie) czy nie jes t to także 
objaw podobnej samowolnej am putacji? 
Zapewne wkrótce wykryte zostaną liczniej
sze dowody tych ciekawych środków obro
ny, skoro uwaga przyrodników będzie ba
czniej w tym kierunku zwrócona. Być mo
że, że to samo zjawisko powtórzy sięu wszy
stkich zw ierząt posiadających kształty dro
bne, a kończyny tw arde i cienkie.

A. Slósarski.

') Autotomiją u mięczaków (Mollusca) obserwo
wali Qtioy i Gaimard kilka razy na ślimaku m or
skim Ilarpa  yentriccsa, który tracił koniec nogi 
przy silnym i raptownym  skurczu mięśni. Część 
odrywająca się odrastała zupełnie.

F. Gundelach zauważył podobny am putacyją koń- 
f a nogi u dwu gatunków ślimaków właściwych lą
dowych, zwanych kuby (Helix crassilabris i H. im 
perator). Oderwana część nogi kurczyła się przez 
kilkanaście godzin po odpadnięciu od zwierzęcia. 
Odrastanie końca nogi następowało dość szybko.

Spomiędzy mięczaków blaszkoskrzelnych, rodzaj 
Solen, według świadectwa Poliego traci z łatwością 
część syfonu czyli ru rk i błoniastej, klórą wciąga 
wodę do wnętrza jam y skrzelowej. Przekonano się 
również, że jeżeli raptownie Solen zamyka muszlę, 
odrywa część swej nogi, k tóra odpada na dno. (D. 
Oe. L ’autotomie et les am putations spontanćcs. Ile- 
vue Scicut. Nr 22, 1886).

0 GŁĘBOKOŚCIACH MORZA,
Dokładne i umiejętne badania hiórza są 

dziełem najnowszych dopiero czasów. W  sta
rożytności morze zarówno niezgłębionem 
jak  i niezmierzonem wydawać się musiało; 
brakło środków do obserwacyi i pomiarów, 
a uczeni greccy, na spekulacyjnych jedynie 
poprzestając wnioskowaniach, daleko od 
rzeczywistości odbiegali. PI u tar ch wszakże 
i P linijusz przyjmują, że głębokość morza 
wyrównywa wysokości gór i wynosi zatem 
10 do 15 stadyj; zestawienie to uważane być 
może za pewne, choć dalekie i ogólnikowe 
przybliżenie, które i dziś jeszcze niedorze
cznością przynajmniej nie razi.

Oczywiście wszakże zagadka głębokości 
morza rozwiązaną być może jedynie przy 

| pomocy dokładnych pomiarów, przez za
puszczanie sondy aż do dna; sondowania te 

. muszą być nadto liczne i gęste, aby dać mo
gły obraz ukształtowania dna morskiego.

W zasadzie przeto przyrząd do mierzenia 
głębokości morza jes t poprostu ołowianką, 
jestto ciężar uwiązany na linie; ołowianka, 
spadając ku dołowi, nadaje linie kierunek 
pionowy; w chwili przeto, gdy ołowianka 
dotyka dna, długość zanurzonej liny daje 
nam głębokość szukaną. Należyte wszakże 
uchwycenie chwili, w której ołowianka ude
rza o dno, przedstawia istotną trudność; prą
dy wody, istniejące w głębokości, albo też 
ruch statku, z którego się sondę zapuszcza, 
odchylają linę od pionu i powodować mogą 
je j pociąganie wtedy jeszcze, gdy ołowian
ka spoczywa już na dnie; dopóki na okoli
czność tę należytej nie zwracano uwagi, po
miary wydawać mogły łatwo głębokość 
zbyt znaczną, dlatego też badania nieco da
wniejsze zaufania nie budzą.

W  ogólności przyrządy do mierzenia głę
bokości morza nazywają się batometrami, 
od wyrazu patop—głębokość; rozmaite u le
pszenia, mające na celu uchronienie od nic- 
bespieczeństw, o których mówiliśmy, wpro
wadzili Pfaffj W. Thomson, Jeffreys i inni. 
Tenże sam cel osiągnął p. Dziewulski środ
kami bardzo prostemi przy oznaczaniu głę
bokości jezior tatrzańskich w latach 1878
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do 1880; szczegółowy opis tych badań mie
ści się w tomie I  Pam iętnika Fizyjograficz- 
nego, skąd wziętą je s t załączona tu  rycina 
(fig. 1), dająCa wyraźny obraz całego po
stępowania.

Podstaw ka drewniana, mająca postać gło
ski Z, poziomem swem dolnem ramieniem 
zapomocą szrub C i D  przytw ierdzona jest 
do mocnej deski, należącej do tratw y  lub 
statku. Na końcu znów G  górnej poziomej 
odnogi osadzona jes t ru ra  kauczukowa, do 
której przyczepiony jest blok A. P rzez ten 
blok właśnie przechodzi lina, dźwigająca 
ołowiankę O, — lina ta przechodzi jeszcze

łając zarazem od pionu, ja k  to widzimy na 
rysunku; w chwili natomiast, gdy ołowian- 
ka dotyka dna, rura , oswobodzona od wy
prężającego ją  ciężaru, kurczy się natych
miast i wraca do pionowego kierunku. Ba
czna przeto uwaga pozwala uchwycić chwi
lę, w której ołowianka o dno wody uderza, 
a tym sposobem mamy możność dokładnego 
oznaczenia szukanej głębokości.

Zamiast ru ry  kauczukowej do tegoż celu 
służyć może waga sprężynowa, albo inne 
podobne urządzenie. P rzy  sondach mor
skich ołowianka uwiesza się obecnie nie na 
linie, ale na cienkim drucie metalowym,

F ig  1. Z ap uszczan ie  o łow ianki na dno wody.

przez dwa bloki C i B, a to dla dogodniej
szego pociągania je j z łodzi, gdzie je s t na
winięta na walec czyli cewę F , podtrzym y
waną na pręcie E, wkręconym do deski, do 
której przymocowaną je s t i reszta przyrzą
du. Sama wreszcie ołowianka, zbudowana 
według pomysłu prof. Dybowskiego, który 
jej używ ał przy długoletnich swych bada
niach jeziora Bajkalskiego, urządzoną jest 
w ten sposób, by mogła chwytać i wydoby
wać próbki dna, — opisywać jej tu  bliżej 
wszakże teraz nie potrzebujemy.

Znaczenie pomocniczej rury kauczukowej 
łatwo pojmujemy. Pod wpływem ciężaru 
ołowianki wydłuża się ona znacznie, odchy-

który wTszakże być musi bardzo wytrzyma
łym, aby się nie zerwał pod wyprężającym 
go znacznym ciężarem ołowianki.

Ponieważ lina posiadać musi długość b a r
dzo wielką, kilku i kilkunastu tysięcy me
trów, batom etry stanowią przyrządy bardzo 
kosztowne i wymagają specyjalnych na 
okrętach urządzeń; myślano już tedy dawno 
o tem, jakby  uniknąć potrzeby liny. Osią
gnąć to można przez połączenie ciała cięż
szego z lżejszem w taki sposób, by po ude
rzeniu o dno to ostatnie oswobodzić się mo
gło i na powierzchnię wody wypływało. 
F ig. 2 przedstawia projekt podobnego urzą
dzenia, datujący z szesnastego jeszcze stu
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lecia. Ciężka kula a opatrzona jest w hak, 
na który zaczepia się lekka, wydęta podko
wa metalowa b, ja k  to wskazuje rysunek c. 
Czas, jak i upływa pomiędzy chwilą zapusz
czenia tej ołowianki w wodę, a chwilą, uka
zania się na jej powierzchni podkowy c, 
głębokość wody obliczyć pozwala. W  now
szych czasach projektowano także różne te
go rodzaju urządzenia; Konicky wprowa
dził ważne ulepszenie, polegające na tem, 
że sygnał wybuchowy oznacza chwilę ude
rzenia ołowianki o dno, zatem chwilę, w któ
rej lekki pływak w górę wznosić się zaczy
na, a najdokładniejszy, na tej zasadzie pole
gający batometr urządził midshipman ame
rykański Brooke.

Obmyślono także i przyrządy samopiszą- 
ce, rodzaj manometrów, któreby pozwalały 
głębokość wody mierzyć przez ściśnięcie

zamkniętój ilości powietrza. W illiam Thom
son połączył z ołowianką rurę szklaną, któ
rej ściana wewnętrzna pokryta je s t chro
mianem srebra; im głębiej ołowianka zapa
da, item wyżej podnosi się w rurce woda 
morska, która powłokę jej roskłada i czer- 
wonożółte zabarwienie zamienia na białe, 
a z wysokości, do którój odbarwienie to na
stąpiło, wnieść można o głębokości, do ja 
kiej ołowianka zeszła.

Załatwiwszy się w ten sposób z przyrzą
dami mierniczemi, rozejrzeć się teraz może
my w najogólniejszych rezultatach badań, 
przy ich pomocy przeprowadzonych. Nie
zbyt jeszcze dawno Denham i P arker mię
dzy wyspą T ristan d’Acunha a Am eryką 
południową wysondowali głębie wynoszące 
14100 i 15180 metrów, badania wszakże 
nowsze w tychże samych miejscach wyka
zały głębokości o wiele mniejsze; jakie 
przyczyny wywołać mogły rezultaty tak

błędne, wspomnieliśmy już wyżej. Naj
większa ze zmierzonych dotąd głębokości 
przypada na oceanie W ielkim  pod 44° 55' 
szerokości półn. i 152° 26' długości wscho
dniej i wynosi 8 513 metrów, — oznaczoną zo
stała ze statku Tuscarora; głębokość ta jest 
zatem o 300 m mniej więcej mniejsza od 
najwyższój na ziemi góry Guarisankar. Naj
większą głębokość w oceanie Atlantyckim 
wykazał okręt amerykański Blake w roku 
1883, wynosi ona 8341 m  i przypada pod 
19° 39' 10” szerokości półn. i 66° 26' 5" dłu
gości zach. W oceanie Indyjskim okręt Ga- 
zella wysondował 5523 m  pod 16° 11' szer. 
połudn. i 117° 32' długości wsch. Godnem 
jest uwagi, że wbrew dawnym przypuszcze
niom i domysłom najznaczniejsze te głębie 
przypadają nie w pośrodku oceanów, ale 
przeważnie w pobliżu lądów. W  północ
nym tylko oceanie Lodowatym największą 
głębokość 4850 metrów napotkano dosyć 

] daleko od lądów; ocean Lodowaty połu
dniowy natomiast, o ile dotąd wiadomo, wy
daje się płytkim, wyjątkowo bowiem ty l
ko napotykano tam głębokości przechodzące 
1000 m; a w jednem tylko miejscu, 62° 30' 
szer. połudn. i 96° dług. wsch., wysondowa
no dno w odległości 3 610 m od powierzch
ni morza.

Aby unaocznić osięgnięte rezultaty ba
dań głębokości morza, posługiwać się można 
dwoma sposobami graficznemi. Jeden z nich 
polega na tem, że na karcie łączą się linija- 
mi krzywemi miejsca posiadające jednako
wą głębokość; linije te nazywają się izoba- 
tami, t. j . linijami jednakiej głębokości. 
D rugi sposób daje wprost profil dna mor
skiego, jak  to widzimy na fig. 3, k tóra przed
stawia przecięcie oceanu Atlantyckiego 
w kierunku południka idącego przez wyspy 
Bermudzkie. Rozumie się, że przy przed
stawieniu takiem skale wymiarów pozio
mych i pionowych muszą być zgoła odmien
ne, — wobec poziomego rosprzestrzenienia 
oceanów różnice w ich głębokościach są 
zgoła nieznaczne. Dokładniejsze oznacze
nie plastyki dna morskiego zawdzięczamy 
w znacznój części pracom przygotowaw
czym, prowadzonym przy zapuszczaniu pod
wodnych drutów telegraficznych.

Badania dotyczczasowe obaliły mnóstwo 
dawnych rojeń fantastycznych o dziwacz

ce

Fig. 2.

i  *

Ołowianka bez liny.
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nera ukształtowaniu dna morskiego. Są
dzono niegdyś, że pasma gór lądowych łą
czą, się między sobą za pośrednictwem łań
cuchów podwodnych, a ogólne zbiorowisko 
gór stanowi jakby rusztowanie czyli wiąza
nie podtrzym ujące budowę lądów, albo, ja k  
to sobie wyobrażał sławny fantastyk A ta
nazy K ircher, szkielet lądów (ossatura glo- 
bi). Obecnie wiadomo, że góry przypada
jące na różnych wyspach lub na różnych 
lądach, jakkolw iek biegną w jednym  kie
runku, nie mogą być uważane za przedłu
żenie jedne drugich. Łańcuch górski No- 
wćj Zemli, ja k  niektórzy gieografowie 
przyjm ują, stanowi wprawdzie dalszy ciąg 
pasma Uralskiego, przypadki takie jednak 
bardzo są wyjątkowe.

razem odpowiadające jej słownictwo; jest 
więc tara mowa o rozległych kotlinach, 
o zagłębieniach, o wyniosłościach, które wy
stępować mogą jako wąskie grzbiety lub 
obszerne wyżyny. Okolicom poszczegól
nym nadaje się nazwę badaczy, którzy je  
sondowali, lub też okrętów, na których p ra
ce te prowadzone były. Dla oznaczenia 
większych zagłębień dna oceanu używa się, 
stosownie do ich rozległości, różnych term i
nów. W ąskie zagłębienia między dwoma 
grzbietam i lub innemi wyniosłościami na
zwano rynnami, co po polsku oddać można 
przez koryta. Najlepićj znany przykład 
takiego koryta daje nam morze Północne 
w pobliżu Norwegii; fig. 4 przedstawia p ro 
fil tego morza w kierunku od północnego

Fig. 3. Profil dna oceanu Atlantyckiego na południku wysp Bermudzkich: a wyspa św. Tomasza, 
h Bermudy, c rnfa Munna, d Nowa Szkocyja. Skala wysokości w metrach.

W  ogóle też pochyłości wzniesień pod
morskich są bardzo łagodne, nie ma tam 
zgoła spadków tak gwałtow nych, jak ie  na
potykamy na lądzie. Przez tak zw aną np. 
„równinę telegraficzną”, k tóra zajm uje roz- 
ległą przestrzeń północnej części oceanu 
A tlantyckiego, możnaby poprowadzić dro
gę żelazną bez żadnych zgoła robót niwela- 
cyjnych. Przyczyną tego je s t niewątpliw ie 
brak  wpływów atmosferycznych i innych 
gieologioznych czynników, które na po
wierzchnię lądu działania tak potężne wy
wierają. W  pobliżu tylko lądów napotyka
ją  się w morzach stoki bardziej spadziste, 
a niekiedy występują tam i prawdziwe prze
paści.

W jn ia rę , jak  rozw ija się znajomość na
sza plastyki dna morskiego, ustala się za- j

krańca Szkocyi do Stavanger w Norwegii, 
skala wysokości jest 200 razy większa ani
żeli skala długości; najznaczniejsza głębo
kość tego koryta wynosi 687 metrów. Mo
rze Bałtyckie dzieli się na część wschodnią 
i zachodnią przez ławicę przypadającą za
ledwie w głębokości 20 m\ w części wscho
dniej jes t kilka zagłębień przechodzących 
100 m.

Oznaczeniem średnicy głębokości morza 
zajmował się pierwszy Peschel, najgorliwićj 
zaś starał się obliczyć ją  Kriimmel, jak k o l
wiek m ateryjał dotąd zebrany zbyt jest 
szczupły, by dokładne pozwolił otrzymać 
rezultaty. Liczby zatem Krum m ela uw a
żać można tylko za przybliżone; znajduje 
on mianowicie dla oceanów głębokość śre
dnią 3 705 m, dla mórz śródlądowych 1349 m



N r 2. W SZECHŚW IAT. 27

a dla mórz nadbrzeżnych 941 w, z czego 
ostatecznie okazuje się średnia głębokość 
wszystkich mórz ziemi 3438 m.

Nadmienić tu też wypada, że do oznacze
nia średniej głębokości oceanu posiadamy 
i drogę pośrednią.; polega ona na szybkości, 
z jaką po danem morzu rosprzestrzeniają 
się fale przez trzęsienie ziemi wywołane. 
Szybkość tę znaleść można, jeżeli znamy 
chwilę, w którćj fala ta powstaje i chwilę, 
w której przybywa do przeciwległego brze
gu. A iry podał formułę, wskazującą, zależ
ność szybkości fali od głębokości wody, we
dług formuły tój przeto tę ostatnią obliczyć 
można. Rezultaty wszakże tą drogą osię- 
gnięte odstępują znacznie od liczb otrzyma
nych drogą bespośrednią. Inna jeszcze me
toda oznaczania głębokości morza opiera się

wykład oceanografii p. t. „Zarys gieografii 
fizycznej oceanu" prof. Czernego, wydany 
w r. 1877. Najważniejsze wszakże sondo
wania morza pochodzą z lat późniejszych.

S. K.

LECZENIE W ŚCIEKLIZNY
według raportu gasteura z  dnia 2  Listopada 

1886 roku.

Przed rokiem właśnie zapoznaliśmy czy
telników Wszechświata (por. t. V Nr 1 i 2) 
z pierwszemi usiłowaniami Pasteura pod

Szkocyja Norwegija

.m
-ma

300

-500
-600-loo■BOD-m■looo

4. Profil dna mórz* Północnego, od północnego krańca Szkocji do Stayanger w Norwegii. 
Skala dtugości (*/so«>oooo) -00 razy większa, aniżeli skala wysokości.

na różnicy siły ciążenia między wodą a lą
dem,—z powodu większćj swój gęstości ten 
ostatni wywiera przyciąganie energiczniej
sze aniżeli morze; dawny ten pomysł 
Hookea rozwinął W illiam Siemens i zbudo
wał na t(5j zasadzie oparty batometr, który 
próbowany był na okręcie „Faraday” przy 
zarzucaniu liny telegraficznej i okazał się 
bardzo przydatnym.

Z zadaniem oznaczenia głębokości morza 
wiąże się też kwestyja jego tem peratury, 
or:iz badanie właściwości dna morskiego, — 
czego wszakże teraz dotykać nic będziemy. 
W ogólności gieografija fizyczna oceanu 
czyli oceanografija w ostatnich czasach zna
cznie postąpiła i posiada bogatą literaturę; 
zestawienie je j znaleść można w „Gieo- 
fizyce” Grunthera, która nam dostarczyła 
głównego m ateryjału do przedstawienia obe
cnego stanu naszych wiadomości o głębiach 
morskich. W  polskim języku posiadamy

względem ochronnego szczepienia wściekli
zny ludziom, przez wściekłe zwierzęta po
kąsanym. Opisaliśmy pokrótce metodę 
i przebieg pierwszego klinicznego jej zasto
sowania na młodym chłopcu Józefie Mei- 
ster z Alzacyi, wyrażając zarazem nadzieję, 
że za tym uleczonym wielu innych zawdzię- 
czy uratowanie zdrowia niezmordowanemu 
uczonemu, który pracownię przyrodniczą 

i z biegiem czasu na wielką zamienił lecz
nice.

W rok po ogłoszeniu raportu, z którego 
j poprzednie zaczerpnęliśmy dane,ogłosił Pa- 
| steur sprawozdanie ze swój całorocznej dzia- 
j  łalności, wykazujące, ja k  poważne rozmiary 

przybrało to dzieło, które się rospoczęło nie- 
! śmiałem podaniem pomocy pokąsanemu 

dziecku.
W ciągu roku miał Pasteur w swej lecz- 

I nicy 24!)0 osób pokąsanych przez zwierzęta, 
[ których wścieklizna w części była udowo
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dnioną, w części zaś tylko podejrzaną. W  tój 
liczbie leczonych osób było przeszło 1700 
francuzów z Francy i i z A lgieru, 191 osób 
z Rosyi, 165 z W łoch, 107 z Hiszpanii, 80 
z Anglii, 57 z Belgii, 52 z A ustryi, reszta 
z różnych krajów . Spomiędzy obcokra
jowców znaczniejsza ilość nie była wyleczo
ną, głównie dlatego, że osoby te bardzo póź
no po ukąszeniu do lecznicy przybyły. Ró
wnież i spomiędzy francuzów, dwie, zbyt 
późno (po 5— 6 tygodniach) leczeniu podda
ne osoby zm arły w czasie kuracyi lub po 
jej ukończeniu. Poza tem wszakże na 1 700 
zgórą francuzów zmarło w ciągu roku, bez 
względu na udzieloną im norm alnie pomoc, 
osób 10, co daje cyfrę śmiertelności dla 
pierwszego roku stosowania metody szcze
pień śmiertelność 1:170. Byłaby to cyfra 
bardzo niewysoka i zadaw alniająca, gdyby 
istniała pewność co do wszystkich leczo
nych, że w rzeczy samój wszyscy ci ludzie 
pokąsani byli przez zwierzęta niewątpliwie 
wściekłe. Pewności tćj jednak, otwarcie 
powiedziawszy, niema. Natomiast pewnem 
się być zdaje, że gdy w pięciu latach przed 
rospoczęciem szczepień ochronnych zmarło 
w szpitalach paryskich 60 osób na wście
kliznę, w roku ostatnim  zm arły tylko trzy 
osoby, z któi^ych dwie nie były szczepione 
podług Pasteura, a jedna tylko należy do 
powyższych 10 osób, których zw ykłe szcze
pienie nie ochroniło od śmierci na wście
kliznę. Dalój, podnosi P asteur tę jeszcze 
okoliczność, że ilość osób, które pomimo 
pokąsań w roku 1885/6 o pomoc do nie
go się nie zgłosiły, była na obszarze całej 
Francyi niewątpliwie znacznie mniejszą niż 
1 700, a pomimo to liczba śmierci skutkiem 
wścieklizny poza obrębem jego zakładu wy
nosiła we Francyi w ciągu tego właśnie ro 
ku 17 wypadków, gdy u niego spomiędzy 
1 700 szczepionych zmarło tylko osób 10.

Ujem ne, śmiercią kończące się wypadki, 
były pobudką dla Pasteura do pewnych 
zmian i niejako ulepszeń w stosowanej me
todzie leczniczej. Pierw szy pohop do za
prowadzenia zmian dał smutny wypadek 
śmierci trzech włościan z gubernii Smoleń
skiej z liczby 19-tu, mocno przez w ilka 
wściekłego pokąsanych i do Pasteura na le
czenie wysłanych chłopów białoruskich. 
Gdy, po przebyciu zwykłej kuracyi, trzej

i nieszczęśliwi włościanie zmarli przy obja
wach wodowstrętu, Pasteur, ażeby urato
wać 16-tu pozostałych, poddał ich powtór
nej, a później trzeci raz jeszcze powtórzonej 
kuracyi stopniowych szczepień, doprowa
dzając umyślnie do najsilniejszej szczepion
ki, czyli do zastrzyki wania preparatu  z rdze
nia mózgowego, zupełnie świeżego, t. j. 
w przeddzień dopiero otrzymanego (por. 
str. 28 i 29 tomu Y).

Pomyślny w ynik, tej wielokrotnej ku ra
cyi, którą wszyscy pacyjenci dobrze prze
byli (a następnie w dobrem zdrowiu do Ro
syi z powrotem się udali), a także inne wy
padki ciężkich obrażeń, widocznie groźnych, 
spowodowały Pasteura, do zaprowadzenia 
odmiany w sposobie zwykłego postępowa
nia, polegającej na wzmocnionem i szyb- 
szem zastrzykiwaniu szczepionek, a stoso
wanej z wielkiem ja k  dotąd powodzeniem 
w razach zwiększonego niebespieczeństwa. 

j  Zamiast szczepić codziennie jednę dawkę 
J i z dnia na dzień przechodzić do szczepio

nek coraz to o jeden  dzień świeższych, tak, 
aby kuracyja zaw artą została w kilkunastu 
dniach i w tyluż szczepionkach, Pasteur 
stosuje obecnie w wypadkach cięższych 
obrażeń, a zwłaszcza w wypadkach pokąsań 
przez wilka wściekłego, metodę wzmocnio
ną, szczepiąc z początku po kilka sto
pniowych jadów  w ciągu dnia i pow tarza
jąc  stopniowanie całe trzykrotnie. Szczepi 
więc w tych wypadkach w ciągu dni dzie
sięciu jak  następuje:

I l-o  dn. 3 szczep.,rdzeń 12- 10- i 8-dniowy
{2-o 11 3 11 11 6- 4- i 2-dniowy
( 3-o 11 1 11 91 jednodniowy
( 4-o 11 3 11 11 8- 6- i 4-dniowy
5-o >5 2 91 11 3- i 2-dniowy

(6-0 >5 1 11 11 świeżyr, 1-dniowy
i  7-0 11 1 11 11 czterodniowy
)8-o 11 1 91 11 trzydniowy
)9-o 99 1 99 19 dwudniowy
(10 o\ 99 1 99 99 świeży, 1-dniowy

Taka szybka, energiczna kuracyja, w któ
rej potrzykroć w ciągu dni dziesięciu do
chodzi się do najmocniejszego, jednodnio
wego jadu , wykazała skutki jaknajlepsze. 
Niestety, nabycie doświadczenia, które po
zwoliło przejść do podobnie wzmocnionego
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leczenia, było powolnem i mozolnie zdoby
łem być musiało. Z tego powodu, dodatnie 
skutki tego wielkiego, zdaniem Pasteura, 
postępu, nie mogły się w ciągu roku po
przedniego, sprawozdaniem objętego, nale
życie odbić i wykazać. Należy się więc 
spodziewać, że śmiertelność pomiędzy leczo
nymi na wściekliznę według ochronnej me
tody Pasteura zmniejszy się jeszcze i że co
raz lepsze ludzkość zbierać będzie owoce 
wytrwałej pracy tego dzielnego uczonego.

W  W arszawie leczenie wścieklizny meto
dą Pasteura prowadzi d r Bujwid od d. 29 
Czerwca r. z. Sprawozdanie zamieszczone 
niedawno w Gazecie Lekarskiej wykazuje, 
że w ciągu pięciu miesięcy leczeniu temu 
podlegało 89 osób, pokąsanycli w dwu przy
padkach (9 osób) przez koty, a w pozosta
łych przez psy wściekłe lub przynajmniej 
mocno podejrżane. Przeważna liczba osób 
leczonych pochodziła z Królestw a Polskie
go, 15 osób z gubernij zachodnich Cesar
stwa, jedna zaś z gub. ufimskiej. Z W ar
szawy i jej okolic pochodziło osób 18. Le
czenie trwało po dni 10, chorzy umieszcze
ni byli poczęści w szpitalu wolskim, poczę- 
ści zaś ambulatoryjnie w pracowni dra Buj
wida przy ulicy W ilczej. W yniki stosowa
nia metody uważać można za pomyślne, zda
rzył się w ciągu tego czasu jeden tylko 
przypadek śmierci; zm arł mianowicie d. 22 
Listopada chłopiec jedenastoletni z Lubel
skiego, pokąsany d. 2 Sierpnia r. z., a przy
były na kuracyją w dziewięć dni później. 
Lekarz wszakże, w którego opiece chory 
przed śmiercią pozostawał, nie może orzec 
z pewnością, czy przyczyną śmierci była 
wścieklizna, czy też inna choroba.

J. N.

SPR A W O ZD A N IE.

Dr Józef Rostafiński. B o t a n i k a  s z k o l n a  d l a  
k l a s  n i ż s z y c h .  K raków  1886 r  (W y d an ie  2-e 
n iezm ienione). A utor w ziął sobie za zadanie, zapo
znać w sposób p rzystępny  m łodych słuchaczów  klas 
niższych z głów nem i zasadam i bo tan ik i, uw zglę
dn iając  najnow sze postępy tej gałęzi w iedzy p rz y 
rodniczej.

[ I’rof. K. i-ospoczął swoję p racę  od ogólnego okre
ślenia ro ślin y  i od treściw ego w yłożenia głównych 

| części składow ych rośliny  kw iatow ej. N aprzód t e 
d y  mówi wogóle o korzeniu, o pędzie czyli łodydze 
i liściach, przechodzi n astępn ie  do w ytłum aczenia 

I budow y k w ia tu , k ładąc  nacisk  n a  ten  fakt, że kwia- 
i ty  są zm ienionem i pędam i, że zam ieniają się n a  owo

ce, w ew nątrz  k tó ry ch  w ytw arzają  się nasiona. Ta- 
| b lica  kolorow ana, przedstaw iająca  kw ia t i owoc pi- 

wonii, dopom aga autorow i do jasnego wyłożenia bu- 
| dowy kw iatu  i owocu, oraz do w ykazania stosunku 
| ty ch  dwu organów  do siebie. W cclu dokładniej- 
j  szego obeznania ucznia z częściam i składow em i ro 

śliny, z pojęciam i ga tunku  i rodzaju, a  zarazem  ze 
sposobem  nazyw ania  roślin, au tor opisuje szczegó
łowo ja sk ie r  i len i zastanaw ia się dłużej n ad  budo
wą nasienia  lnianego, jego kiełkow aniem , przyczem  
zw raca uwagę na budowę zarodka roślin dw uliścien
nych. Ażeby uczeń poznał różnorodne k sz ta łty  o r
ganów roślinnych , jak o  też zasady podziału  roślin , 
oraz sposób g rupow ania  gatunków  i rodzajów  w ro 
dziny, a  ty ch  osta tn ich  w grom ady i t .  d., prof. II. 
opisuje kolejno odpow iednio dobrane  rośliny. P rzy  
opisie zw raca szczególną uwagę na o rgany  pierw szy 
raz  w ystępujące  lub ważne w ugrupow aniu roślin , 
w ykazuje podobieństw a pom iędzy g a tunkam i i w y
prow adza ogólne cechy rodzin , grom ad, typów  i t. p.

W  p racy  swej d la  k las niższych przeznaczonej, au
to r  p rzechodzi p rzedstaw icie li ro d z in y  jaskrow a- 
ty ch  (R anunculaceae), K rzyżow ych (C rueiferae), m i
gdałow atych  (A m ygdalaceae), różow atych (RoseaO, 
jab lk o w aty ch  (Pom aceae), m otylkow atych (Papilio- 
naceae), s o i  dziko w aty ch  (C aryophyllaceac), ślazowa- 
ty ch  (M alvaceae) i bal la?zkow atych (U nibelliferae), 
które łączy  w grupę w olnopłatkow ych (C horipeta- 
lae); następn ie  rodziny  psiankow atych  (Solaneac) 
w argow ych^L abiatae),złożonych (Compositae) iogór- 
kow atych(C ueurb itaceae) jakozrosłop łatkow e CSym- 
petalae), rodziny rdestow atych  (Polygonaceae), po- 
k rzyw ow utych (U rticaceae), kotkow ych (A m enta- 
ceae', korr osow atyeh (Chenopodiaceae), jak o  bes- 
ptafkow e (A petalae), te  zaś trz y  grupy  zes tiw ia  
w klasę dw uliściennych (D icotyledoneae). Dalej 
opisuje p rzedstaw icie li rodziny  traw ia s ty ch  (G ra- 
m ineae), p a lm (P a lm ae), lilijow atych (L iliaceae), ko- 
saćcow atych (Irideae), S torczykow stych  (O rchideae), 
w raz z bananam i i m aran tam i, łącząc je  w klasę je- 
dno liściennych  (M onocotyledoneae). R ośliny j e 
dno i dw uliścienne zestaw ia au to r w dział (g rom a
dę) okrytozalążkow ych (A ngiospcrm ae)

W dalszym  ciągu następu je  opis roślin  szyszko
w ych (C oniferae) i sagowcowatych czyli kłodzino- 
w atych (Cycadeae) i połączenie ich  w grom adę na- 
gozalążkowych (Gym nosperm eae). Grom ady znów 
okry to  i nagozalążkow ych tw orzą wielki dział (typ) 
roślin  zarodkow ych (E m bryonatae) czyli kw iato
wych.

W  ta k i sam sposób opisuje d r  R. ro ślin y  zarodni
kowe czyli skryto '(w iatow e L ioeusza; rospoczyna od 
przed itaw ic ie li paproci (F ilices), p rzechodzi do 
skrzypów (E quisetae) i w idłaków  (Lycopodiaceae), 
zestaw iając te  trzy  g rupy  w grom \.dę paprotników
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(rteruliuŁŁ'). 1'alćj idę. przedstawiciele maków 
(Musci) i wąti’obowców (Hepaticae), tw orząc g ro 
madę mszaków (Muscinae). l'ap ro tn ;aki i msza
ki łączy fiutor w typ roduiowców (A rehfgoniatae).

Z przedstawicieli wodorostów (Algae), czyli jak  
jo autor nazywa — glonów i grzybów (Fungi), 
utworzona jest grom ada bdeł (Protophyta), a wresz
cie plazmorośle (Plasmophyta) razem z bdłam i tw o
rzą typ plechowców (Thallophyta). W końcu szcze
gółowego opisu roślin i zestawienia grup mniejszych 
w coraz wigksze, podaje autor przegląd świata ro 
ślinnego, podzielonego na 3 typy, 6 grom ad i 12 klas.

Następnie autor podaje powtórne, daleko szczegó- 
łowsze określenie rośliny i pogląd na bndowTę ro- 
tl 'n ; jeslto treściw y opis organów składających ro 
ślinę.

Na końcu dodany jest spis polski i łaciński roślin, 
w ynrenionych w książce.

Do kursu botaniki, przeznaczonego dla klas niż
szych, d r R. dołącza klucze do poznania pospolit
szych roślin krajowych, mając na względzie zachętę 
uczniów do zapoznania się z żywą przyrodą własne- 
mi siłami. Klacze te, według autora, dopomogą 
młodzieży uczącej się do określania zebranych wła- 
snemi ich rękam i roślin, a tern samem do bliższego 
zbadania budowy’i własności życiowych roślin .

Rady, jak  należy zbierać i suszyć rośliny, poprze
dzają klucz pierwszy, przeznaczony do oznaczania 
drzew i krzewów pospolitych.

Drugi klucz, przeznaczony do oznaczania roślin 
zielnych krajowych, rospada się na dwie połowy, 
z których jedna służy do określania rodzin , druga 
zaś do oznaczania gatunków.—„B otanika szkolna 
dla klas niższych11 jest napisana według starannie 
obmyślanego planu, — autor postępuje od roślin 
kwiatowych, dobrze znanych, do roślin zarodniko
wych, m niej znanych, od wyższych do niższych. 
Przyfem  przez całą książkę przeprowadza racyjo- 
nalną zasadę, powszechnie przyjętą przy nauczaniu 
początków nauk przyrodniczych, mianowicie zaś bi- 
jologicznjch, postępowania od szczegółu do ogółu, 
od gatunków do wyższych grup roślinnych, które 
powstają przez dołączanie coraz nowych form do 
poprzednio poznanych, przez porównywanie ich po
między sobą, wyszukiwanie podobieństw, wspólnych 
cech i wyprowadzanie ogólnej charak terystyk i 
grup.

Opisy oddzielnych gatunków są dokładne, uzupeł
nione licznemi drzeworytami (374), umieszczonemi 
w treści samej książki, starannie dobranem i oraz 
czysto odbitem i. Tylko tablicy  kolorowanej, k tó ra  j 

jes t starannie odrobiona i z wielu względów stoso
wnie w ybrana, można zrobić ten zarzut, że nie zga- j 

dza się z opisem na str. 7 umieszczonym, w którym  j 

autor mówi o pięciu słupkach, a na rysunku widzi
my tylko trzy , bo tak  też jest z w y k 1 e w naturze.

W kluczach dodanych do „B otaniki szkolnej dla 
klas niższych", d r R. odstąpił od zwykle używanego 
systemu Lineusza i ułożył je  na zasadzie ogólnej bu
dowy roślin, mianowicie na kształtach liści, budo
wie zarodka, owocu, kwiatów i  t. d. Klucze te  są j 
bardzo dobrym  pomysłem, starannie i  dogodnie I

ułożone, tak , że uczeń określając rośliny przez sie
bie zebrane, zapoznaja się nietylko z coraz to nowe- 
m i formami, ale zarazem spostrzega pokrewieństwo 
pomiędzy niem i, a tem samem nabywa dokładnego 
i umiejętnego pojęcia o świecie roślinnym. Zacho
dzi tylko kwestyja. którą praktyka rosstrzygnie, czy 
uczący się, po przejściu kursu niższego botaniki bę- 
dsie w stanie sam określać rośliny, przy pomocy 
wspomnianych k'uczów, bez zaprzeczenia bardzo 
pomysłowo ułożonych. Zdaje nam  się bowiem, że 
kurs niższy botani d, uczących się nie obznajmi na 
tyle ze światem roślinnym , aby mogli określać ro 
śliny, szczególniej przy pomocy klucza opartego na 
rodzinach, czyli na systemacie przyrodzonym.

W pracy swej prof. Rostafiński wprowadza na- 
zw7ę pęd, na oznaczenie łodygi z liśćmi, nadaje 
tym  sposobem pędowi obszerniejsze znaczenie niż 
d jtą d  posiada u ogółu i w ogrodnictwie, gdzie pę
dem nazywają młodą gałązkę drzewa lub krzewu, 
szybko rosnącą, niem ającą rjk u , niezdrzewniałą. 
Prof R. rosszerza znaczenie pędu w celu uogól
nienia budowy rośl ny, ale zarazem  wprowadza 
w opisach roślin pewne wątpliwości i zarnięszanie 
które d la uczących się wcale są niepożądane. Raz 
bowiem pędem nazywra całą nadziemną część ro 
śliny (dotychczasową łodygę, gałązki i liście) jak 
np przy określeniu pędu na str 5 i 7, przy opi
sie jaskrn ostrego (str. 9), lnu (str. 11) i t. p , d ru 
gi raz, tylko mł .de gałązki na drzewach, np. przy 
opisie wiśni (str. 22), — kiedyindziej znów całko
wicie nie wspomina o pędzie, np. przy opisie g ro 
chu, bani (str. 31, 51) i wielu innych roślin.

W prowadzenie wielu dziwacznych nazw roślin, 
zamiast dobrze znanych i powszechnie używanych 
w botanikach pol-'kich, stanowi najsłabszą stronę 
„Botaniki szkolnej11. Trudno odgadnąć, co skłoniło 
prof. R. do wprowadzenia np. takich glonów za
m iast powszechnie przyjętych wodorostów — 
(J. Waga, p ’of. dr Chałubiński, prof. F. B erdiu , 
prof. Czerwiakowski i w. in.). Toż samo można 
powiedzieć o nazwach „wodorośla“ zam iast ro 
śliny wodne, „by liny11 zamiast rośliny trwałe, 
i wiele innych. Nie wiem na jakiej zasadzie As- 
pidium filix mas L. fiutor nazywa zanokcicą. Na
zywają botanicy nasi paprocią samczą czyli nere- 
cznicą samczą Aspidium filix mas, nazwę zaś za- 
nokcicy nosi rodzaj Asplpnium.

A. S.

KBGNfKA NAUKOWA.

ASTRONOM IJA.

—  Drobne planety. Liczba znanych nam drobnych 
planet, krążących między Marsem a Jowiszem, 
z końcem roku ubiegłego doszła do 263; z czterech 
ostatnio poznanych jednę odkrył Peters, trzy  inne 
Palisa. S. Ł
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MKTEOROLOGIJA.

—  Zielony promień. Pod tą  nazw ą znane jes t zja
wisko osobliwego zab arw ien ia  szm aragdowego, j a 
k ie  obserw ow ać m o 'n a  p rzez  ciąg sekundy lub j ół 
sekundy , w chw ili, gdy k rą g  s*oneczny zapada pod 
poziom  i g d y  sig dostrzega bardzo  już ty lko  d robny  
odcinek jego pow ierzchni. Św iadkam i tego objawu 
b y li zwłaszcza podróżnicy w Egipcie i n a  m orzu 
Czerwonem , a świeżo zakom unikow ał M ascart a k a 
dem ii nauk  w 1’a ry żu  trz y  tego rodzaju obserw acyjo 
p. M aubeuge, — zabarw ienie  zielone dostrzegał on 
zarów no p rzy  zachodzie, ja k  i p rzy  wschodzie słoń
ca; obserw ow ał je  rów nież i jego tow arzysz. We 
w szystkich ty ch  p rzypadkach  chm ury  zgoła słońca 
n ie  zasłaniały , pow ietrze było czyste, ale w ilgotne. 
Z jaw isko to  do tąd  w yjaśnione nie zostało. (Comptes 
rcndus).

S. K.

FIZYK A.

— Parowanie rostworów. P. M arguerite-Delachar- 
lonny zajął sig drobną ale ciekawą kwestyją, czy 
przy parowaniu cieczy zostają też porywane i cząst
ki ciał w nich rospuszczonych; doświadczenia p ro 
wadzone na różnych substancyjach doprowadziły do 
rezultatów jednakich. Gwałtowne wrzenie wody 1 
porywa wraz z parą  pewną ilość cząsteczek cie- j  
kłycli; jeżeli woda w rąca zawiera w rospuszczeniu 
sole, unoszą sig one także z parą, a wskutek tego 
w rurach przeprowadzających parg tworzą sig j 
osady solne. Porywanie to cząstek rospuszczo
nych ma zresztą miejsce nawet i w tem peraturach ! 
niższych od punktu wrzenia, przy zwykłem ulatnia
niu. (Comptes rendus).

K. S.

TECHNOLOG I JA .

—  Mowy sposób wyrobu mydeł. F. Boliart podjął 
świeżo doświadczenia nad zmydlaniem tłuszczu 
z wełny, które jak  wnosić można ze sprawozdania 
jego przedstawionego w „Societe nationale d ’agri- 
culture“ zapewne doprowadzą do nowego tań zego 
sposobu wyrobu mydeł. Rohart wprowadza do sto
pionego m ydła siarkowodór, który w znacznych 
ilościach przenoszących sto razy objętość tłuszczu, 
przez ten  osta tn i pochłonięty zostaje. W skutek 
tego tłuszcz daje sig już na zimno i to zapomoeą 
węglanów alkajów zmydlić zupełnie.

Otizymuje sig mydło pośledniejszego gatunku, 
którego jednak nie czuć ani tłuszczem ani siarko
wodorem.

RoLart poddał ten  u postępowaniu różne inne 
tłuszcze i oleje i przekorni się, że każdy tłuszcz po 
pi.łączeniu sig z siarkowodorem może być zupełnie 
już przez węglan alkaliczny zmydlonym. Postępowa
nie to musi sig odbywać w głębokich naczyniach
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a to z uwagi na burzenie wywułane wydzie
laniem dw utlenku wggla. Otrzymane mydło nie 
zawiera kwasu węglanego i przedstaw ia bar- 
dz.o dobry gatunek. Przez zastąpienie alkalijów 
żrących ich węglanami osięga sig oszczędność 30°/0. 
(Industries 1S8G 1. 331 przez Chem. Z 'g . lip. 188(1, 
str. 228).

St. Pr.

— Posrebrzanie na ziiino. Według R. Kayzera 
przygotowuje sig w tym  celu rostwór 1 k podsiar- 
czanu sodu w 1 l wody i dodaje sig do niego ros- 
tworu CO <j azotanu srebra w 200 chi3 wody. Za- 
migsz.ana mięszanina gotową jest do użytku. Przed
mioty dane do posrebrzenia po starannem  oczysz
czeniu należy w nią zanurzyć na chwilg. Skoro 
pokryją się srebrem wyjmuje sig je , obficie opłó- 
kuje wodą zawierającą niewielką ilość sody, nastę
pnie czystą wodą i suszy w trocinach.

Posrebrzać w ten sposób można żelazo, stal, mo
siądz, lironz i miedź. Zauważyć należy, że najle
piej jest świeżo rostwór przygotowywać i nie robić 
dużego zapasu, który w każdym razie powinien 
b  ̂ć przechowywany w ciemności.

Osad opadający z ro3tworów przechowywanych 
od czasu do czasu powinien być przez odfiltrowa
nie usuwanym. (Chem. C trbl. 1886, str. 40).

St. Pr.

R O Z M A I T O Ś C I .

—  Roślina atramentowa. Prowadzą się obecnie 
w Europie umiłowania, celem przyswojenia rośliny 
pochodzącej z Nowej Grenady, kt.órąby nazwać moż
na byto rzeczywiście rośliną atram entową, a która 
należy do rodzaju girbow nika, Cori*ria thym.fo- 
lia. Wydnje ona sok, zwany przez krajowców sza- 
mi; ciecz ta  czerwona z początku, w zetknięciu 
z powietrzem przybiera piękny odcień czarny i bez 
żadnego przygotowania można nią pis"ć. Piór me
talowych nie n°gryza. (lley. scientJ.

SPR O STO W A N IE.
W Nr 1 W szechświata, w artykule o spuściźnie 

po tloeue Wrońskim, na  str. 10 w szpalcie 2 w ier
szu 9 od dołu, zamiast: „w Czerwcu r. b.“ winno być 
„r. z “ . Na str 12 szp. 1 trzykrotnie powtórzone 
nazwisko „G erard1'  winno być „G irard11. Wreszcie 
na tejże stronie w szpalcie 2 u samego końca dopi 
ska francuskiego, zamiast „le philosophie de hau t'1 
winno być „l i philosophie de Km*.'*.

DO SPRZEDANIA
jES: cielicy  ja. im inerałć^-.

Ulica Wielka N r 31, lokal 2.
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E u l e t y  n  m  e t e o r o l o g : i c z n 3r
z a  ty d z ie ń  od 29  G ru dn ia  1886 r .  do 4 S ty cz n ia  1887 r.

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

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e
tryczne

Tem peratura

Śr
ed

ni
a

w
ilg

ot
n.

be
zw

zg
l. . c3 |

3 'o r° '
"S Kierunek w iatru<pr-< bc;
cc iS e j

Suma
opadu

U w a g i .

Śred. Max. Min.

29 środa
30 Czwartek
31 Piątek

1 Sobota
2 Niedziela
3 Poniedz.
4 W torek

747,12
74^,55
751,93
751,97
762,63
753,37
748,83

—0,2 
- 2 ,8  
—4,3 
—7,4 
—0,8 
—3,!) 
- 4 ,7

1,5

= ł : f
—4.4 
—5,0 
- 2 ,7  
—2,0

- 1 .8  
— 4,1
—(5 0 
—3,6 
-8 ,1  
- 8 ,0  
—8,8

|
4.1 ; 92
3.4 92
3.1 I 94
2.4 ' 94
2.4 j 88 
3,3 | 95
3.1 | 85

SSW,S,S 
E,EN E,NE 

M,NNE,N 
N.N.N 

SW,SSW,SSW 
SSW.SSW.SSW 

SSW,SE,E

0,1
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
V

Poc. śn dł. koło poł. 
Poch. śnieg wiecz. 
Poc. dr. ś- d. w. zam. 
Poch. śn- po poł. i w. 
Pochmurny 
Poch. dr. śn. wiec. 
Poch. śn. wiecz.

Średnie 
z tygodnia 750,63 - 4 ,3

Abs.
max.

1,5

Abs.
min.
- 8 ,8 3,1 93 , 2,6

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 obscrwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

OGŁOSZENIE.
Tom VI Pamiętnika Fizyjograficznego

o p u ś c i ł  p r a s ę .

Treść tego tomu stanowią: w dziale I (Meteorologija i Hidrografija) prace: J. Jędrzejewicza, Spostrze
żenia stacyi meteorologicznej w Płońsku w gub. Płockiej za rok 1885. Tegoż, W spółrzędne obserwatoryjum 
w Płońsku. Spostrzeżenia meteorologiczne w Lublinie za rok 1835. A. Pietkiewicza, Poszukiwanie zmiany 
pogody w Warszawie na zasadzie rachunku p-awdopodobieństwa A. Wałeckiego, Wykaz spostrzeżeń fenolo- 
gicznych nadesłanych do Redakcyi W szechświata w roku 1885. II. Cybulskiego, Średnie w ypadki spostrzeżeń 
fitofenologicznych, poczynionych w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie od roku 1865—18:55. Tegoż, Tablica 
odstępstwa czasu kw itnięcia od średniego (normalnego); w dziale II (Gieologija z Chemiją) prace: Ks. A. Gie- 
droycia. Sprawozdanie z poszukiwań gieologicznych w gub. Grodzieńskiej i przyległych powiatach Królestwa 
Polskiego i Litwy. Tegoż, Sprawozdanie o bad. gieol. w Augustowskiem i na Zmujdzi. St. Pfaffiusa, Opis tak  
zwanego anamezytu wołyńskiego. ./. Siemiradzkiego, Przyczynek do fauny kopalnej warstw kredowych w gub. 
Lubelskiej. St. Pfaffiusa i Z. Toeplitza, Rozbiory chemiczne czterech rud cynkowych. M. Flaumi, Rudy m ie
dziane gór Kieleckich, rozbiór chemiczny; w dziale III (Botanika i Zoologija) prace: T. Chałubińskiego, Enu- 
m eratio muscorum frondosorum t:4rensium  K. Łapczyńikiego, Półwysep Birsztański. Tegoż, Wspólne gatun
ki roślin jawnokwiatowych nasze i nadbajkalskie. J . Rostafińskiego, Krytyczne zestawienie paprotników  Kró
lestwa Polskiego. B. Ejchlera, Spis porostów znalezionych w okolicach Międzyrzeca. Tegoż, Budowa i zawar
tość pęcherzyków 1’ływaczy krajowych; w dziale IV (Antropologija) prace: G. Ossowskiego, Jaskinia AVierz- 
chowska-Górna. T. Dowgirda, Pam iątki z czasów przedhistorycznych na Zmujdzi. J. Zawiszy, Siekierki bron- 
zowe znalezione we wsi Czubinie 1886 r. A. Szumowskiego, Groty o inkrustowanych napisach i ich znaczenie 
w sprawie znaków runicznych. J. Karłowicza, Im iona własne polskich miejsc i ludzi od zatrudnień.

Tom VI Pam iętnika Fizyjograficznego obejmuje 552 stronice druku w formacie tomów poprzednich 
i zawiera 15 tablic litograficznych.

PP. Prenum eratorów, uprasza się  o rychta  
odnowienie przedpłaty, jeże li ży czą  sobie, aby 
bieżące numery „W sze ch św ia ta '1 bezzw łocznie  
były im w ysłane.

R edakcyja  zaw iadam ia Zarządy czytelni i k się 
gozbiorów stow arzyszeń uczącej się  m łodzieży, 
że w roku bieżącym  „W sze ch św iat1* będzie im 
dostarczany w razie  żądania za  połowę ceny pre- 
rum eracyjnej, t. j. rocznie za  rs. 5  z przesyłką.

flo3EOJicBO I[eK3ypoio. BapuiaBa, 27 ^eKafipa 1886 r.

TREŚĆ. Próba wstępnego wykładu chemii, napi
sał Br. Znatowicz — O samowolnej am putacyi u 
zwierząt, przez A. Ślósarskiego. — O g'ębokośc'ach 
morza, przez S. lv. — Leczenie wścieklizny, według 
raportu  Pasteura z dnia 2 Listopada 1886 r., przez 
J. N. — Sprawozdanie. — Kronika Naukowa.— Roz
maitości. — Sprostowaire. — Buletyu meteorologi
czny. — Ogłoszenia.

Wydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna 26.




