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TRZECIE OKO

II Z W I E R Z Ą T  K R Ę G O W Y C H .
Według dra Eug. Kors<helta ')•

W  mózgu człowieka i zw ierząt kręgo
wych znajduje się organ zwany szyszką 
mózgową (Epiphysis cerebri s. glandula 
pinealis), którego znaczenie długo pozosta
wało zagadkowem, pomimo licznych badań 
różnych uczonych. Dzięki badaniom w osta
tnich czasach dokonanym, znaczenie szyszki 
mózgowej, jeżeli nie zostało całkowicie wy- 
jaśnionem, to przynajmniej kwestyja ta zna
cznie postąpiła. Nowsze bowiem prace wy
kazują, że u gadów (reptilia) znajduje się 
szczególny organ, który przedstawia budo
wę podobną do budowy oka uproszczonego,

<) Eugen Korschelt, Priv. doc. in Freiburg: Ueber 
die Entdeckung eines d ritten  Augens beiW irbelthie- 
ren. Kosmos. Zeitschrift f. d. gesamte Entwicke- j 
lungslehre. 3. Hf. 1886 r.

| a który to organ, ze względu na swoje po
chodzenie, odpowiada szyszce mózgowej czło
wieka i zwierząt kręgowych, czyli jest or
ganem homologicznym z szyszką.

W  celu łatwiejszego zapoznania się z wy
nikami badań, wyjaśniających znaczenie 

J  szyszki mózgowej, przytaczamy tutaj w tre
ściwy sposób budowę tego zagadkowego or
ganu, oraz czynności przyznawane mu przez 
różnych uczonych.

Szyszka mózgowa u człowieka przedsta- 
j wia się jako ciało małe, wydłużone, stożko

wate, około 8 mm  długie, które leży w środ- 
! ku mózgu, z przodu t. zw. wzgórków czwo- 

raczych i jest przykryte przez półkule móz
gu. Zwierzęta ssące posiadają szyszkę móz
gową zbudowaną podobnie jak  u człowieka, 
u pozostałych zaś kręgowych jest ona dale
ko silniej rozwinięta, jak  to poniżej zoba
czymy.

Szyszka mózgowa człowieka budziła już 
dawno żywą ciekawość fizyjologów i filozo
fów, a ja k  na organ tak drobnych rozmia- 

[ rów posiada obszerną historyją. W  epoce, 
gdy fizyjologija nie istniała jeszcze, a nie
dokładna znajomość anatomii nasuwała fan
tastyczne domysły o przeznaczeniu różnych 
przyrządów, Descartes przypisał tój szyszce
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znaczenie przeważne w organizmie człowie
ka: uczynił z niój siedlisko duszy. Jakko l
wiek dusza, mówił on, zostaje w połączeniu 
z całem ciałem, działania swoje wywiera 
ona ściślej w szyszce mózgowej, aniżeli 
gdziekolwiekbądź indziej, dusza bowiem 
jest pojedyncza, a ponieważ winna ona po
rządkować wrażenia przybyw ające od róż
nych organów zmysłowych, w ogólności pa
rzystych, musi przeto zamieszkiwać organ 
pojedynczy i nieparzysty.

Pomysłowi znakomitego filozofa śmiało
ści przynajmniej odmówić nie można. F i- 
zyjologowie dzisiejsi starają, się oznaczyć 
rolę każdej oddzielnie części mózgu, bada
nia te wszakże przedstawiają tyle trudności, 
że ciekawe na tem polu prace stanowią dziś 
zaledwie pierwsze kroki w dziedzinie fizy- 
jologii mózgu. Szyszka w szczególności

Oif.VHEp.ZU UH HII NU

Fig. 1. Przecięcie podłużne mózgu zarodka k rę
gowego zwierzęcia (schematycznej, według Wioders- 

heim a (Lerb. d. v. Anatomie d. Wibl. T.).
VII n ózg przedni; ZH  międzymózg; MH mózg środ 
kowy; EH  mózg tylny: K W mózg dodatkowy; Ep. 
szyszka mózgowa (Epiphyais): Hyp. Przysadka móz
gowa (Hypophysis); Olf. nerw węchowy; Opt. nerw  

wzrokowy.

opierała się wszelkim usiłowaniom, dążącym 
do wyświetlenia jej roli; ani usunięcie tego 
organu, ani pobudzanie go środkami mecha- 
nicznemi lub elektrycznemi, ani żadne inne 
metody nie mogły zadania tego wyjaśnić. 
W szystko to wskazuje, że szyszka, u czło
wieka przynajm niej, nie ma żadnego już 
znaczenia, że jestto organ szczątkowy. D o
mysł ten potwierdzają zupełnie badania, 
o których tu mówimy.

W  stanie zarodkowym mózgu szyszka 
występuje również bardzo wyraźnie, o czem 
może nas przekonać umieszczony rysunek 
(fig. 1), przedstawiający schematycznie móz- i 
go wie zarodka jednego ze zw ierząt kręgo
wych. Szyszka mózgowa ma tutaj postać j 
workowatego utw oru , występującego na i

granicy pomiędzy mózgiem przednim i środ
kowym i przedłużającego się ku przodowi.

U  ryb chrząstko watych np. u rekina 
(Acanthias) szyszka mózgowa przedstawia 
się jako organ w'oreczkowaty, długi, na koń
cu pęcherzowato wydęty; podobny kształt 
posiada też ten organ u ryb kościstych. 
U  zwierząt ziemnowodnych ( Amphibia) 
szyszka jest dość wyraźnie rozwiniętą, u sa 
lam andry np. przedstawia się jako ciałko 
okrągłe, dość widoczne, osadzone bespośre- 
dnio na błonie miękiej mózgu. Jeszcze u ga
dów (Reptilia) występuje szyszka wyraźnie 
i na górnej powierzchni mózgu. Dopiero, 
wskutek silniejszego rozwinięcia się prze
dniego mózgu (późniejszych półkul mózgo
wych), jakie spotykamy u ptaków, szyszka 
mózgowa, pochylona z początku ku przo
dowi (fig. 1), zw raca się więcćj ku tyłowi. 
U ssących wreszcie i u człowieka, szyszka 
mózgowa pokryw a się półkulami mózgu 
i zamiast być położoną na górnćj powierz
chni mózgu, leży niejako w jego wnętrzu.

W edług Ehlersa szyszka mózgowa u Acan
thias bierze początek na górnój pow ierzch
ni mózgu, na granicy pomiędzy mózgiem 
środkowym i tylnym, przechodzi w powłoki 
mózgowe, z któremi złączona przebiega na 
pewnćj przestrzeni, następnie zaś oddziela 
się od nich, rosszerza pęcherzowato na koń
cu i łączy się swojem końcowem rosszerze- 
niem ze sklepieniem czaszki. W ydłużenie 
to pęcherzowate szyszki dochodzi aż do po
łowy całćj długości mózgu; wewnętrzna je 
go jam a łączy się z komorami mózgu. P o 
łączenie rosszerzenia końcowego szyszki ze 
sklepieniem czaszki przedstawia się u reki
nów jako przestrzeń okrągła, wyraźnie ob
rysowana, położona w zagłębieniu czaszki 
chrząstkowatej, skąd można ją  wyjąć. J a k 
kolwiek połączenie to szyszki ze sklepie
niem jest bardzo ważnem, to jednak długo 
nie zwracano na nie uwagi z powodu ła 
twości, z jaką zostaje uszkodzone worecz- 
kowate rosszerzenie szyszki przy otw iera
niu czaszki. W edług Ehlersa należy postę
pować z wielką ostrożnością przy otw iera
niu czaszki, ażeby widzieć podwójne połą
czenie szyszki mózgowśj ze sklepieniem 
czaszki i z mózgiem. W ykrycie stosunku 
zachodzącego pomiędzy szyszką mózgową 
u Acanthias a sklepieniem czaszki jest
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wielkiego znaczenia ze względu na zrozu
mienie faktu anatomicznego wykrytego u 
żaby.

W  roku 1865 znalazł Stieda u żaby na 
środkowej linii głowy, na wysokości oczów, 
plamkę jasną i zaledwo wzniesioną, którój 
odpowiadało ciało stałe, komórkowate, pod 
skórą, położone. Stieda nazwał to ciało „gru
czołem czołowym podskórnym ” zamkniętym, 
n i e wy dzi e 1 aj ą cy m z a w a r t o ś ci.

Leydig, badając starannie ten organ 
(1868), przyszedł do przekonania, że jestto 
organ czucia specyjalny (zmysłów) wniosko
wał zaś głównie ze stosunku licznych ner
wów rozgałęziających się w tym wątpliwym 
organie. Nieco późnićj (1875) Gotte w dzie
le swojem o rozwoju Bombinatora wykazu
je, że „gruczoł czołowy” jest końcową czę
ścią szyszki mózgowćj, która łączy się z móz
giem zapomocą cienkiej szypulki, przebi
jającej błony mózgowie i sklepienie czaszki 
irosszerza się na zewnątrz czaszki pod skórą, 
tworząc „gruczoł czołowy”. Organ ten po
znany u żaby w zupełności odpowiada szysz
ce mózgowćj rekina (Acanthias).

W iedersheim , który zbadał dokładnie 
szyszkę mózgową żaby, potwierdza te zapa
trywania się, lecz utrzym uje, że szypulko- 
wate zwężenie, łączące z mózgiem część po
łożoną. na zewnątrz czaszki pod skórą, nie 
jest nerwowćj natury, lecz utworzone 
z tkanki łącznój. Gotte znów uważał za
kończenie szyszki mózgowej u żaby jako 
miejsce, w którem  kanał nerwowy czyli ru r
ka nerwowa najdłużój pozostawała w połą
czeniu ze światem zewnętrznym, czyli jako 
t. zw. neuroporus. Jam a położona wewnątrz 
szyszki odpowiadałaby tym sposobem ka
nałowi, który przebiega wewnątrz rurki 
nerwowej u zarodków Ascidii i Ainphioxus, 
rosszerzony zaś jćj koniec położony pod 
skóra, t. zw. „gruczoł czołowy Stiedy” od
powiadałby powolnie zamykającemu się 
neuroporus.

Prace jednak różnych uczonych przeczą 
tym poglądom. W edług prac Van Wyhea, 
Strahla i Hoffmanna u żaby szyszka móz
gowa powstaje na powierzchni górnój móz
gu, na sklepieniu mózgu, pomiędzy móz
giem przednim i środkowym jako nabrzm ia
łość pusta wewnątrz, którćj koniec rossze- 
rzn się następnie w postaci małego pęcherza

| i tworzy „gruczoł czołowy” Stiedy. Organ 
ten znajduje się także jeszcze u niektórych 

| jaszczurek dorosłych w postaci małego ciała 
soczewkowatego, płaskiego, położonego na 
końcu nabrzmiałym szyszki mózgowój tuż 
pod otwoj^m ciemieniowym.

Że szyszka mózgowa powstaje jako wy- 
puklina ściany mózgu, potwierdzają, to jesz- 

| cze prace Ehlersa, Ahlborna i Rabl-Riick- 
harda. Według prac tego ostatniego szysz
ka mózgowa u ryb kościstych przedstawia 
się jako nabrzmiałość na sklepieniu trzeciej 
komory, która przyjmuje następnie kształt 
woreczka słabo rosszerzonego na końcu. Ja- 

[ ma woreczka tego jest bespośredniem prze- 
J  dłużeniem jam y komory trzeciój, w podobny 

sposób jak  to widać na figurze 1; ściany vvo- 
j  reczka posiadają budowę jednakową z bu

dową ścian mózgu, których są przedłuże- 
I niem, nadto woreczkowata szyszka mózgo

wa jest pokryta błona mięką mózgu. We- 
5 dług Ehlersa u rekinów i płaszczek szysz

ka mózgowa składa się z pokładu zostające- 
j  go w ścisłym związku z substancyją korową 
l mózgu. Badając jednak szyszkę mózgową 
| u coraz wyższych zwierząt, przekonywamy 

się, że podlega ona wstecznej przemianie 
i przybiera naturę tkanki łącznej, tracąc 

i własności tkanki nerwowźj. Odmiennego 
! zdania są dwaj badacze Rabl - Ritckhard 

i Ahlborn, którzy, opierając się na rozwoju, 
przyznają szyszce ważne znaczenie i u trzy
mują, że z nićj ważny organ się roz
winął.

Rabl - Riickhard upatruje podobieństwo 
pomiędzy tworzeniem się szyszki mózgowój 
i pierwotnemi pęcherzami ocznemi i uważa, 
że podobnie jak  z pęcherzów parzystych 
rozwijają się oczy parzyste, mógł się rozwi
nąć z pęcherza nieparzystego organ zmysłu 
nieparzysty.

Do tych samych rezultatów doszedł i Ahl
born w swoich pracach, a nawet poszedł 
nieco dalćj. Na podstawie podobieństwa 
w powstawaniu szyszki mózgowej z tw o
rzeniem się pęcherzów wzrokowych, połą
czenia tejże z okolicą mózgu wzrokową, jak  
niemnićj z powodu położenia szyszki na ze
wnątrz czaszki, autor ten uważa szyszkę 
mózgową jako pozostałość nieparzystego 
oka. Poprzednio już  Leydig przyszedł do 
przekonania, że „gruczoł czołowy” jest or
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ganem zmysłowym, ale nie wypowiedział 
tak stanowczo swój hipotezy.

Potw ierdzenie zapatryw ań A hlborna czy
li wykazanie, że szyszka posiada rzeczywi
ste znaczenie oka, nastąpiło w najnowszych 
czasach, prawie jednocześnie, przez prace 
dwu młodych badaczów H enryka de Graafa 
z Leydy i W . Baldw ina Spencera z Oxfor- 
du, którzy zupełnie niezależnie jeden od 
drugiego znaleźli u rozmaitych gadów, mia
nowicie zaś u  pewnej liczby jaszczurek, jak  
u H atteria  (jaszczurka australska), kam e
leona i naszego padalca (Anguis fragilis) i t. 
p. na miejscu „gruczołu czołowego" orga-

Fig. 2. Podłużne pionowe przecięcie oka ciernie- j  

niowego H atteria punctata (w edług Spencera).
1. warstwa wewnętrzna; 2. warstwa pręcików; 3. [
warstwa ziarnista 1-a; 4. warstwa jasna, bezbarw na; ! 
5. warstwa ziarnista 2-a; L soczewka; N nerw wzro
kowy; BI. G naczynia krwionośne; Bg torebka o ta 

czająca oko.

ny, których budowa, bez żadnej wątpliwo
ści, zbliża się do budowy oka.

T utaj przytoczymy opis budowy wspo
mnianego organu u H atteria  punctata, po
nieważ u tej jaszczurki oko ciemieniowe jest 
najlepiej rozwinięte.

W edług opisu Spencera, szyszka mózgo
wa u H atteria  wznosi się jako  pusta na
brzmiałość od sklepienia trzeciej komory.
Na przecięciu łatwo dostrzedz można, że 
część zwężona szyszki zostaje w bespośre-

dniem połączeniu z mózgiem, część zaś ros- 
szerzona jest utworem  woreczkowatym, 
składającym się z różnych warstw. Spen
cer odróżnił w organie przez niego w ykry
tym następujące warstwy: 1) W arstwę we
wnętrzną, niezbyt wyraźnie odgraniczoną, 
k tórą autor uważa jako powstałą przez zgę
stnienie i stwardnienie cieczy, wypełniają
cej wnętrze pęcherza. 2) W arstwę pręci
ków, ułożonych równolegle obok siebie 
i otoczonych ciemnobrunatnym barwnikiem. 
3) W arstwę utworzoną z ziarn ułożonych 
dwoma lub trzem a rzędanli (warstwa ziarn 
l-sza). 4) W arstwę (pas) jasną, zupełnie 
bezbarwną. 5) W arstw ę utworzoną, znow 
z ziarn ułożonych w dwa lub trzy szeregi 
(w arstwa ziarn 2-ga).

Fig. 3. Przecięcie poprzeczne oka ciemieniowego 
padalca (Anguis fragilis) (według de Granfa).

1. Pokład pręcików; 2. komórki walcowate, otoczo
ne barwnikiem; 3. 4- i 5. warstwy ziarniste i pomię
dzy niemi jasny pokład, jak na fig. 2; L. soczewka;

Bg torebka z tkanki łącznej.

Do woreczka czyli pęcherza utworzonego 
z wyliczonych warstw dochodzi nerw (N) 
(fig. 2), który dzieli się na liczne, delikatne ni
teczki i rozgałęzia się w tylnój części pę
cherza. Nerw ten jes t bespośredniem przedłu
żeniem, a raczój zwężeniem szyszki mózgowej, 
zapomocą którego pęcherz oczny łączy się ze 
sklepieniem trzeciej komory. Na przeciw
ko wejścia nerwu do pęcherza ocznego leży 
soczewka (L), w której daje się zauważyć 
włóknisto-komórkowatą budowę. Oko oto
czone jest torebką, z tkanki łącznej (Bg), 
w przestrzeni pomiędzy tą torebką i okiem 
rozgałęzia się naczynie krwionośne (BI. G), 
które razem z nerwem wzrokowym wcho
dzi do torebki ocznej. Cały ten organ leży 
na środkowej linii głowy zaraz pod otwo
rem ciemieniowym (foramen parietale), po-I
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łożonym w sklepieniu czaszki powyżej oczu 
i ograniczonym przez k. k. ciemieniowe. 
O tw ór ciemieniowy jest zaciągnięty błoną 
z tkanki łącznój, która zostaje w związku 
z torebką otaczającą oko.

Zupełnie podobnie przedstawia się budowa 
oka ciemieniowego u padalca (Anguis fragi- 
lis) fig. 8; według opisu de Graafa, znajdują | 
się w oku padalca prawie też same warstwy, | 
które Spencer znalazł u H atteria. G raaf 
jednak oznacza wewnętrzną warstwę (1), 
uważaną przez Spencera za zgęstniałą część 
zawartości płynnój pęcherza ocznego, jako | 
pokład pręcików, pod nim zaś leżąca war
stwa składa się, według Graafa, z komórek 
wydłużonych, walcowatych, które w znacz- 
nój części są pokryte barwnikiem, tylko ich 
końce ku wewnątrz zwrócone są pozbawio
ne barwnika (2).

Co do innych szczegółów budowy obadwa 
wspomnieni badacze zgadzają się z sobą. 
Jednak pomiędzy okiem cieuiieniowem hat- 
teryi i padalca (Anguis) zachodzi ta naj
ważniejsza i uderzająca różnica, że oko pa
dalca nie posiada nerwu optycznego, przy
najmniej go Graai’ nie znalazł.

Jeżeli porównamy nieparzyste oko gadów 
powyżej opisane, z oczami parzystemi róż
nych zwierząt kręgowych, to przekonamy 
się, że oko nieparzyste czyli trzecie, o ile 
dotąd jest wiadomem, nie odpowiada typo
wi oczów zwierząt kręgowych, ale więcej 
jest zbliżone swą budową do oczów zwierząt 
bezkręgowych. W  oczach bowiem zwierząt 
bezkręgowych elementy przyjm ujące (po
chłaniające) światło czyli pręciki, zwrócone 
są swemi końcami wolnemi do przyrządu 
załamującego światło, także toż same poło
żenie mają pręciki poznane w nieparzystem 
oku kręgowych, co też stanowczo odróżnia 
trzecie oko kręgowych od parzystych oczu 
tych zwierząt.

G raaf porównywa nieparzyste oko zwie
rząt kręgowych, z oczami mięczaków gło- 
wonogich ( C ephalopoda), skrzydłonogich 
(Pteropoda) i wręgonogich (Heteropoda).— 
Tym sposobem, według wywodów Graafa, 
u niektórych zwiex-ząt kręgowych znajdują 
się oczy parzyste typu zw. kręgowych ra
zem z okiem nieparzystem typu zw. bezkrę- j 

gowych.
Oprócz tego G raaf badał także u ziemno- j

1 wodnych (żaby) „gruczoł czołowy” Stiedy, 
czyli część końcową rosszerzoną szyszki 
mózgowój, która leży na zewnątrz czaszki 
pod skórą i przekonał się, że ta zmieniona 
część szyszki jest otoczona powłoką z tkan
ki łącznój, która wewnątrz przechodzi w 
tłuszcz. Na powłoce tćj rozgałęzia się nerw, 
k^óry jest gałązką nerwu trójdzielnego i dość 
niestale występuje. Z tego się pokazuje, że 
„gruczoł czołowy” u zwierząt dorosłych nie 
pozostaje w związku z szyszką mózgową 
i że organ nieparzysty u ziemnowodnych 
(Amphibia) jest bardzo cofnięty w budowie, 
a szyszka mózgowa u tych zwierząt podle
ga również zmianie wstecznej. Jeszcze więk- 
szój zmianie wstecznój ulega szyszka u pta
ków i zwierząt ssących; u tych ostatnich 
szyszka nietylko że się nie łączy z pokry
ciem zewnętrznem czaszki, ani nawet nie 
leży swobodnie na powierzchni grzbietowćj 
mózgu, ale jest całkowicie pokryta przez 
półkule mózgu. Wogóle jednak szyszka 
mózgowa i jćj przedłużenie, na zewnątrz 
czaszki położone, mogą być uważane za 
części główne organu wzroku nieparzystego.

Paleontologija podtrzymuje niejako tę 
hipotezę i pozwala przypuszczać, że oko 
nieparzyste istniało i było czynnem u pe
wnych zwierząt, których szczątki kopalne 
posiadamy, mianowicie zaś u jaszczurów 
tryjasowych. U tych jaszczurów spotyka
my na głowie otwór dosyć obszerny, odpo
wiadający otworowi ciemieniowemu (fora- 
men parietale), otwór, którego resztki spo
tykamy u niektórych form żyjących i przy 
którym u tych ostatnich, leży organ niepa
rzysty (jak to wykazał Spencer u H atteria). 
Obszerność szcze ;ólna tego otworu, u ga
tunków jaszczurek kopalnych, zdaje się 
wskazywać, że u nich organ nieparzysty był 
bardzo rozwinięty i że działał jako  oko; 
w każdym razie szyszka mózgowa była sil
nie rozwinięta, jak  to świeżo wykazał Cope 
u jaszczura kopalnego Diadectes.

Jakie znaczenie miało trzecie oko (organ 
nieparzysty) dla zwierząt i w jak i sposób 
działało, trudno jest dzisiaj coś stanowczego 
wyrzec, gdy o ich sposobie życia tak mało 
wiemy. Rabl - lilickhard przypuszcza, że 
organ nieparzysty był organem zmysłu cie
pła, którego przeznaczeniem było ostrzegać 
posiadaczów tego zmysłu o zbyt silnem na-

I
:
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tężeniu promieni zwrotnikowego słońca, na j  

którem lubiły się wygrzewać, wedle zwy
czaju zachowanego i dziś jeszcze przez ich 
potomków,mianowiciejaszczurki i krokodyle.

Rabl-Riickhard, stawiając to przypuszczę- [ 
nie, nie znał budowy złożonej organu niepa- , 
rzystego i właściwości, k tóre go zbliżają, do I 
organu wzrokowego zwierząt bezkręgowych.
E. K orschelt nie waha się przypisywać te 
mu organowi funkcyj wzrokowych, jak k o l
wiek zastrzega, że usługi, jak ie  oddawał ten i 
organ, musiały być mniej zadawalniającemi, 
aniżeli usługi oczów parzystych. Istnienie J 

jednoczesne dwu rodzajów organów różnej 
budowy, przeznaczonych do spełniania je -  | 
dnakowych funkcyj, jest faktem bardzo za 
dziwiającym. E. Korschelt to urządzenie 
porównywa z podobnem urządzeniem u owa
dów, u których często, oprócz oczów złożo
nych parzystych, spotykamy oczy pojedyń- j  

cze, prostsze, położone na ciemieniu, budowy | 
i znaczenia odmiennego; służą one zapewne 
jako organy uzupełniające oczy główne.

K orschelt uważa, że podobne znaczenie 
mogły mieć u zaginionych jaszczurów i u 
niektórych dziś żyjących (H atteria) oczy 
nieparzyste czyli ciemieniowe. Jakkolw iek 
oczy ciemieniowe, u jaszczurek żyjących po
znane, nie mogą służyć do dokładnego wi
dzenia, jako  położone pod skórą, to jednak  
mogą służyć do otrzymywania wrażeń św ia
tła  i ciemności. U  gatunków  kopalnych 
musiały być dokładniej rozwinięte, a tem 
samem mogły służyć jak o  właściwy organ 
wzroku.

Z punktu widzenia rodowego czyli filoge
netycznego, według E. Korscholta, można- 
by zrobić przypuszczenie, żo oko ciemienio
we zostaje w związku z nieparzystą plam ką 
barwnikową (zmysłową) lancetnika (Am- 
phioxus lanceolatus) oraz larw  Ascydyj.

Są to jednak tylko domysły, wymagające 
jeszcze potwierdzenia przez gruntowne ba
dania. A. Slosarski.

MIRAŻ AKUSTYCZNY,
Znakomity fizyk francuski Fizeau przed

stawił niedawno akademii nauk w Paryżu

pracę o szczćgólnem zboczeniu, jakiem u 
ulegają fale głosowe, gdy przebiegają przez 
warstwy powietrza, w nienormalnych wa
runkach co do swej gęstości pozostające. 
W  podobnych warunkach, jak  wiadomo, 
i światło ulega nieprawidłowemu przebie
gowi, powodującemu objawy obrazów po
wietrznych czyli miraży, o czem zresztą nie
dawno mieliśmy sposobność w piśmie na
sze m wspomnieć; z powodu tej właśnie ana
logii nadał p. Fizeau rospatry wanemu przez 
siebie zjawisku nazwę mirażu dźwięku czyli 
mirażu akustycznego. Uy^agę uczonego fi
zyka na ten przedm iot zwróciły częste wy
padki wzajemnego o siebie uderzenia stat
ków, jakkolw iek opatrzone były w potężne 
przyrządy ostrzegawcze, obecnie na okrę
tach powszechnie używane, jak  syreny i pi
szczałki parowe.

Szybkość głosu w powietrzu, ja k  wogóle 
wszelkiego ruchu falowego rozbiegającego 
się w danym środku, zależna jes t od jego 

1 sprężystości i gęstości: je s t mianowicie pro- 
porcyjonalna do pierw iastku kwadratowego 

i ze sprężystości, a odwrotnie proporcyjonal- 
| na do pierw iastku kwadratowego z gęstości 

tego środka. W  warstwach zatem powie- 
| trza różnej gęstości głos z różną przebiega 
[ szybkością, w warstwach mianowicie rzad

szych roschodzi się prędzej. Otóż, w pe
wnych okolicznościach morze na powierz
chni jes t cieplejsze od sąsiednich warstw 
atmosfery; w czasie zatem spokojnym, gdy 
w iatr nie zakłóca równowagi powietrza, 
warstwy jego najbliższe cieplejszej wody 
ogrzewają się bardziej, aniżeli warstwy dal
sze, tak, że tem peratura ich, a tem samem 
i gęstość maleje aż do pewnój wysokości. 
D aje się to dostrzedz najczęściej podczas 
nocy, a często też i za dnia w czasie mgły, 
a zatem właśnie w tych przypadkach, gdy 
najwięcój trzeba się sygnałami akustyczne- 
mi posługiwać.

W  takich przeto warunkach promienie 
głosowe, które inają się roschodzić poziomo 
w warstwach powietrza sąsiadujących z mo
rzem, z powodu różnic tem peratury osięga- 
ją  niejednakie szybkości, — w warstwach 
najbliższych powierzchni wody głos roscho
dzi się prędzój, aniżeli w warstwach położo
nych wyżej.—W  środku jednorodnym  fale 
głosowe stanowią powierzchnie kuliste;
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w przypadku zatem, który rozbieramy, fale 
te będą przedstawione przez odcinki sfery
czne o promieniach coraz mniejszych, a p ła
szczyzna styczna, do takiej złożonej fali po
prowadzona, pochylona będzie ku morzu. 
K ierunek zaś, w jakim  głos się roschodzi, 
dany jest przez prostopadłą do tćj płasz
czyzny stycznej; widoczna zaś, że prostopa
dła ta w tym razie podnosi się z dołu ku 
górze i głos zatem doznaje odchylenia 
ku górze od pierwotnego kierunku pozio
mego.

W  sąsiedztwie punktu, gdzie głos bierze 
początek, zboczenie to promieni głosowych 
od poziomu będzie niewielkie, wzrasta je 
dnak znacznie w miarę, ja k  się od źródła 
głosu oddalamy, a w odległości kilkuset 
metrów powodować już może odstępstwo 
bardzo silne, choćby nawet różnice w tem
peraturze następujących po sobie warstw 
powietrza były drobne.

Jeżeli przyjmiemy, że tem peratura warstw 
powietrza maleje w stosunku jednej dzie
siątej stopnia na każdy m etr wzniesienia 
ponad powierzchnię morza, to rachunek 
wykazuje następne wysokości, w jak ichby 
się umieścić należało, aby usłyszyć dźwięki 
roschodzące się pierwotnie w kierunku po
ziomym:

Odległości poziome, W zniesienie pionowe 
licząc od źródła fal promieni głosu ponad j

głosowych, pierwotny ich kier 
nek poziomy,

metrów metrów
10 0,009165

100 0,9165
250 5,728
500 22,91
750 51,5

1000 91,6

W  niektórych razach, w nocy lub podczas 
mgły i przy morzu spokojnem, różnice być 
mogą znaczniejsze i należałoby podwoić lub 
potroić podane tu wzniesienia pionowe, gdy
by spadek tem peratury powietrza dochodził 
dwu lub trzech dziesiątych na każdy metr 
wysokości.

Aby więc w każdym czasie osięgnąć więk
szą doniosłość sygnałów akustycznych, nale
ży usunąć skutki tego przypadkowego zba
czania promieni głosowych. Ponieważ ma

ono miejsce w kierunku linii krzywej, zw ró
conej wypukłością ku górze, byłoby zape
wne korzystnem umieszczanie w dosyć zna
cznej wysokości ponad dolnemi warstwami 
powietrza zarówno punktu wyjścia dźwię
ków, jak  i punktu, dokąd mają przybywać; 
nie będą wtedy wybiegać poza przestrzeń, 
w której mogą być słyszane.

Rozważania te są zresztą czysto teorety
czne; p. Fizeau wyraża też życzenie, aby 
rzecz ta poddaną została doświadczeniom, 
zarówno na pełnem morzu, jak  i przy brze
gach, coby nauczyło, jak  najlepiej zastoso
wać w praktyce wskazówki, wypływające 
z powyższej teoryi.

S. K.

ZE STANOW ISKA

H I G I J E N I C Z N E G O .

Ze względu na żywe zajęcie, jakie śród 
j  ogółu naszego budzą obecnie sprawy higi- 
[ jeniczne, podajemy tu treść odczytu, wygło

szonego w Paryżu przez p. C. M. Gariela, 
o higijenie oświetlania.

A utor dzieli swój temat na dwie części. 
W  pierwszej zastanawia się nad „warunka
mi potrzebnemi do uskutecznienia sztuczne
go oświetlenia”, a w drugiej nad „w arunka
mi normalnemi otaczającego ośrodka i zmia
nami wywoływanemi w nim przez różne 
rodzaje oświetlenia”, czyli, krócój mówiąc, 
w pierwszój części zastanawia się nad źró
dłami światła, a w drugiej nad ich stosun
kiem do powietrza.

D la porównania pomiędzy sobą rozmai
tych źródeł św iatła wypada przypomnieć 
sobie, jak i jest skład światła naturalnego, 
światła słonecznego. Wiadomo, że światło 
słoneczne nie jest prostem, niezłożonem: 
najprostsza napozór biała jego barwa jest 
rezultatem nałożenia się na siebie, zmięsza- 
nia różnych świateł prostych, barwnych. 
Można to okazać wielu sposobami, a głó
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wnie, przepuszczając światło białe przez 
pryzmat szklany. O trzym ujem y wtedy na 
zasłonie obraz wydłużony, powstały z uło
żonych obok siebie rozm aitych świateł p ro
stych czyli pojedynczych, tworzących sze
reg ciągły w następującym  porządku barw: 
czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona, 
niebieska, indygowa, fijoletowa.

Jednocześnie z tem rosszczepieniem świa
tła  białego, zachodzi i zmiana kierunku — 
zboczenie. Czerwone zbacza najmniej, fijo- 
letowe najwięcej. W iększe lub mniejsze 
zboczenie charakteryzuje to, co nazywamy 
łamliwością. Możemy tedy powiedzieć, że 
światło białe jest utworzone z mięszaniny 
promieni rozmaitej łamliwości, z których 
każdy zdolny jest do wywołania czucia okre
ślonego koloru, a wszystkie, razem działa
jąc, sprawiają, wrażenie białości.

Barw a ciał, na które patrzym y, zależy od 
składu światła oświetlającego je. Uw aża
my za charakterystyczną barw ę ciała, tę, 
którą widzimy, gdy przedm iot jest oświe
tlony światłem słonecznem. Barw a ta mo
że się zmienić, jeśli przedm iot zostanie 
oświetlony światłem sztucznem, mającem 
inny skład niż słoneczne. W ogóle mówiąc, 
wszystkie ciała otaczające nas zdają się 
mieć przy świetle sztucznem barwę o tyle 
zmienioną, o ile to światło ma skład odmien
ny od światła słonecznego.

P rzy  pomocy term om etru czułego prze
konywamy się, że promienie słoneczne wy
w ołują podniesienie tem peratury nawet na 
zewnątrz widma, poza barwą, czerwoną. 
Istnieją więc promienie mniej łamliwe od 
czerwonych, niezdolne do wywoływania 
wrażenia światła, lecz zdradzające swą obe
cność ciepłem: nazywamy je  promieniami 
cieplikowemi ciemnemi lub promieniami 
pozaczerwonemi. Z drugiej strony, zapo
mocą. płytki fotograficznćj lub odpowiednie
go papieru czułego, przekonywamy się, że 
odbywa się czynność fotochemiczna w n a j
bardziej łamliwój części widma; działanie 
to naw et rosprzestrzenia się i poza fijolet. 
F ak t ten uczy tedy, że w wiązce światła sło
necznego istnieją prom ienie jeszcze bardziej 
od fijoletowych łamliwe, niezdolne do wy
wołania wrażenia światła lecz okazujące 
swą obecność przez działanie chemiczne; 
nazywamy je promieniami ciemnemi akty-

nicznemi (lub chemicznemi) albo promie
niami pozafijoletowemi.

Mówiąc więc o świetle, o barwach, trze
ba jedynie brać pod uwagę promienie za
warte pomiędzy barwą czerwoną a fijoleto- 
wą, promienie środkowe, jak  je  nazywają. 
Zmiany, które obserwujemy w promieniach 
skrajnych, nie wpływają w niczem na w a 
runki oświecenia. Jednakże te promienie 
skrajne nie są bez wpływu i trzeba się 
z niemi liczyć, gdyż jedne z nich mogą po
dnosić tem peraturę, drugie zaś, pozafijole- 
towe, mogą się stawać szkodliwemi dla o r 
ganu wzroku, gdy dojdą do odpowiedniego 
stopnia natężenia.

Zdarza się niekiedy, że pewne ciało w y
syła promienie pośrednie, naw et przy tem 
peraturze zwyczajnej. Do takich należą 
ciała fosforyzujące, a przedewszystkiem sia
rek wapnia. Ciała te, będąc uprzednio wy
stawione na działanie promieni słonecznych, 
świecą potem w ciemności, Niewiadomo, 
w jak i sposób następuje to zjawisko, które, 
ja k  się zdaje, nie zależy od czynności che
micznej '). Ponieważ ciało fosforyzujące 
nie zmienia tem peratury ani składu powie
trza, ze stanowiska więc higienicznego by
łoby bardzo pożądanem źródłem światła, — 
na nieszczęście jednak  świeci ono bardzo 
słabo; jestto  raczej lśnienie niż światło. P o 
dobnież świecą niektóre istoty organizowa
ne: gnijące m ateryje roślinne i zwierzęce, 
robaczek świętojański, pyrozoma i t. d. 
A choć luciole i fulgorydy stref zw rotniko
wych dają tyle światła, że można ich użyć 
do oświetlenia, jednakże trudno przypuścić, 
aby mogły zastępować nasze sztuczne źró
dła św iatła, nawet w owych strefach. D la
tego też możemy je  pominąć.

W  ogólności ciało dopiero wtedy wydaje 
promienie świecące, gdy tem peratura jego 
podniesie się przynajm niej do 400 stopni. 
Poniżej tej tem peratury wysyła ono jedynie 
tylko promienie pozaczerwone, ciemne cie
plikowe. W idmo utworzone przez wiązkę 
światła niezawsze ma jednakow ą roscią- 
głość; zależy to od tem peratury źródła świa-

!)N a zasadzie badańprof.B . Radziszewskiego, wie
my przeciwnie, że zachodzi tu powolne utlenianie.
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tła. Część czerwona zawsze istnieje, ku 
barwie fijoletowźj przedłuża się ono w mia
rę wzrostu tem peratury ciała, które wiązkę 
wysyła. Toż samo ma miejsce i poza fijo- 
letem, tak, że rosciągłość i natężenie części 
pozafijołetowój wzrastają w miarę dalszego 
podnoszenia się tem peratury.

Jakość ciała wysyłającego światło ma 
wpływ na skład widma. Lecz, ja k  zoba
czymy później, ciało świecące je s t zawsze

runki środka otaczającego i wskażmy oko
liczności, jakich unikać należy.

Powietrze, w którem żyjemy i którem od
dychamy, składa się z mięszaniny trzech ga
zów w stosunkach stałych i pary wodnej 
w stosunku zmiennym. Na 10000 objęto
ści powietrze zawiera średnio 2092 objęto
ści tlenu, 7 903 azotu i 5 dwutlenku węgla. 
Stosunek pary wodnśj zależy od licznych 
warunków meteorologicznych. Ilość jój

PÓŁNOC

K arta nieba na miesiąc Lipiec (do str. 415).

ciałem stałem, daje widmo ciągłe, nieoka- 
zujące żadnej przerw y od paska czerwone
go aż do fijoletowego. Z tego więc punktu 
widzenia, dla określenia pewnego sposobu 
oświetlania, należy określić jakość ciała do
prowadzonego do żarzenia, tem peraturę do 
jakiej doszło, oraz sposób użyty do otrzy
mania potrzebnego ciepła.

Weźmy teraz pod uwagę normalne wa-

jest różna, ale przy danej temperaturze nie 
może przechodzić granicy odpowiadającej 
stanowi nasycenia atmosfery.

Wiadomo, że ciałem czynnem przy oddy
chaniu jes t tlen, który chłoniemy, a który, 
roznoszony przez krew, jest czynnikiem pa
lenia, odbywającego się w tkankach. Sto
sunek jego w powietrzu może być znacznie 
zmniejszony bez żadnej rzeczywistej szkody
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dla oddychania; następuje tylko pewnego 
rodzaju utrudzenie, które powiększa się 
w miarę ubywania tlenu. Gdyby zm niej
szenie ilości tlenu było zbyt znacznem, od
dychanie doznałoby głębokiego zaburzenia 
i mogłaby śmierć nastąpić. Nie sądzimy 
jednak , aby w zwykłych okolicznościach 
skutki obserwowane przypisać należało 
zmniejszonej ilości tlenu. — Azot z jednó j 
strony niema udziału w sprawie oddycha
nia, z drugiej zaś strony źródła światła nie 
w ywierają dającego się ocenić wpływu na 
stosunek azotu wchodzącego w skład po
wietrza. Możemy więc go pominąć. In a 
czej rzecz się ma z dwutlenkiem węgla, któ
rego zmiany co do ilości m ają bardzo waż
ne znaczenie. Pochłanianie tlenu jest ty l
ko jednym  z aktów oddychania, drugi zaś 
polega na wydychaniu dw utlenku węgla, 
powstałego we krw i podczas jój przepływ u 
przez organy. Otóż to wydychanie jes t 
tem łatwiejsze, im mniej dwutlenku węgla 
zawiera otaczająca atmosfera. Pow iększe
nie więc jego stosunku w powietrzu u tru 
dnia oddychanie; należy więc usilnie unikać 
tworzenia się lub nagrom adzania dwutlen- 
ku węgla w atmosferze miejsc zamieszka
łych.

Jakkolw iek człowiek może oddychać i żyć 
w atmosferze nasyconej wilgocią, jednakże 
daleko jes t zdrowszą atmosfera, w której 
ilość pary nie dosięga wysokości odpowia
dającej nasyceniu, w przeciwnym bowiem 
razie ekshalacyja płucna i transpiracyja 
skórna daleko trudniej się odbywają. Stąd 
pożądaną jest rzeczą, aby sposoby oświe
tlania nie przyczyniały się do wydawania 
znacznej ilości pary wodnej. Z drugiej 
strony, zaznaczyć wypada, choć się to nie 
zdarza w praktyce, że żleby było, gdyby na- 
odwrót powietrze doprowadzone zostało do 
zbytniego stopnia suchości.

Samo się przez się rozumie, że trzeba uni
kać, aby pomiędzy produktam i wydawane- 
mi przez źródła światła nie było ciał tru ją 
cych, jako  to tlenku węgla, siarkowodoru, 
związków arsenu i t. d.

Są jeszcze i inne przyczyny psucia się a t
mosfery, lecz nie mają one znaczenia w przy
padku nas obchodzącym. I  tak np. w sa
lach, gdzie jes t dużo osób mogą się rospra- 
szać organiczne produkty lo tne , rozmaite

zarodki, lecz choć zazwyczaj spotykamy jc 
w tych miejscach, gdzie się tworzą i produ
kty spalenia, jednakże nie będziemy się nie
mi zajmowali, gdyż nie od źródeł światła 
pochodzą. Należy jednak pamiętać o czyn
niku zupełnie odmiennym od poprzednich —
0 tem peraturze. Wogóle tem peratura sali 
powinna być z początku normalną albo też 
cokolwiek niższą od normalnej, taką jednak, 
aby nie sprawiała WTażenia zimna. Nie po
winna ona wszakże z powodu źródeł światła 
podnosić się zbyt znacznie, gdyż organizm 
nie mógłby już funkcyjonować w warun
kach normalnych.

Ostatecznie więc oświetlenie odpowiadać 
powinno przedewszystkiem następującym 
warunkom higienicznym: Nie powinno wy
dawać wcale dwutlenku węgla i pary w o
dnej, albo też bardzo nieznaczną ich ilość; 
nie powinno obciążać atmosfery produktami 
szkodliwemi; wytwarzanie ciepła powinno 
być nieznacznem lub żadnem, a pochłania
nie tlenu ma być ograniczonem do mini
mum.

Nad zmniejszaniem się ilości tlenu, która 
zresztą odpowiada wytwarzaniu się dwu
tlenku węgla, nie będziemy się zastana
wiali.

(dok. nast.).
B . li.

O TKANINACH

1 POWŁOKACH NIEPALNYCH.

Pożary teatrów i innych zabudowań, na 
tłum ne zgromadzenia przeznaczonych, któ
re w ciągu niewielu lat ostatnich spowodo
wały tyle grozą przejmujących klęsk, co
raz natarczywiej nakazują obmyślenie środ
ków ochronnych. Przedewszystkiem oczy
wiście nasuwa się tu oświetlenie elektrycz
ne, zapewniające bcspieczeństwo o wiele 
znaczniejsze; historyja oświetlania wszakże 
nas uczy, że wobec wszelkich nowych na 
tem polu wynalazków utrzym ywały się 
i środki dawniejsze. Gaz nie pokonał zu
pełnie lampy naftowej lub olejnej, przy 
lampie argandzkiej przetrw ała i skromna



lampa starożytna choćby jako lam pka noc
na, a świeca, z powodu samej łatwości jćj 
użycia i na zawołanie zawsze gotowa, bę
dzie niezbędną zawsze przy wszelkich in
nych, bardziej zawiłych środkach oświetla
jących.

Jakkolw iek więc powszechne wprowa
dzenie oświetlenia elektrycznego do teatrów 
jest bardzo pożądane, nie usuwa to wszakże 
potrzeby poszukiwania innych dróg, do 
ochrony od pożaru prowadzących. Pod 
tym względem najważniejsze znaczenie 
przypada tkaninom i wogóle materyjałom 
niepalnym.

W  jednym  z ostatnich numerów Revue 
Scientifiąue p. B arie  zestawił środki tego 
rodzaju, jakiem i technologija dzisiejsza ros- 
porządza; są one u nas mało znane, a mniój 
jeszcze używane; powtórzenie więc w piś
mie naszem wspomnianćj pracy może być 
przydatnem.

Z nielicznych na nieszczęście niepalnych 
m ateryjałów tkackich wymienić na cze
le wypada znany m inerał krzemionkowy, 
amiant czyli azbest. Opiera się on wpraw
dzie dobrze ogniowi, ale na nazwę przędzi
wa niewiele zasługuje. Znali go dobrze 
starożytni i wyrabiali zeń obrusy i serwety, 
które dla wybielania rzucano w ogień: tym 
sposobem niszczono plamiące je  nieczysto
ści; knoty amiantowe paliły się bez spłonię
cia. Głównie zaś służyły tkaniny amianto
we na prześcieradła dla trupów, których 
popioły chciano uchronić od pomięszania 
z popiołami stosu. W yrabiano też z amiantu 
tuniki dla ludzi zajętych gaszeniem poża
rów, ale to w niewielkiej ilości.

Amiant jestto substancyja mineralna już- 
to biała, już zielona lub szarawa, występu
jąca w masach włóknistych lub wełniastych, 
giętkich i jedwabistych, głównie w szcze
linach serpentynu. Jestto  krzemian ma
gnezji, zawierający często w związku wo
dę, zbliżony składem chemicznym do am- 
fibolu i piroksenu. Niegdyś rzadki, został 
w nowszych czasach odkryty w dosyć licz
nych miejscowościach; Sabaudyja posiada 
włókna najdłuższe i najbardziej jedw abi
ste. W niektórych okolicach nazywają 
go papierem kopalnym albo też płótnem 
skalnem.

Amiant daje się tkać i przerabiać na pa
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pier, na koronki i na inne tkaniny niepalne; 
ceny tych materyjałów są wszakże dosyć 
wysokie, nie jestto bowiem minerał bardzo 
rospowszechniony, a i przeróbka jego sta
nowi też robotę mozolną. W łókna bowiem 
są po większej części kruche; przy wycią
ganiu łamie się i wydaje wlókienka bardzo 
krótkie.

Z tego powodu Nagel zaczął wyrabiać 
cienkie płyty, zupełnie niepalne, złożone 
z amiantu sproszkowanego i tlenochlorku 
cynku, według następnego przepisu. Urabia 
się ciasto z 200 części tlenku cynku i 100 czę
ści amiantu sproszkowanego; rosciąga się 
je  na gęstćj siatce żelaznój i ugniata w cien
ką warstwę. Po wysuszeniu m ateryjał na- 
paja się rostworem chlorku cynku i poddaje 
znów spłaszczaniu, podczas gdy powierzch
nia pokrywa się cementem z chlorku i tlen
ku cynku. 1*0 powtórnem wysuszeniu tak 
otrzymanej płyty, napaja się znowu stężo
nym rostworem chlorku cynku, a po zupeł- 
nem przeobrażeniu tlenku cynku w tleno
chlorek pozostawia się ją  przez dwa dni 
w wodzie, dla usunięcia pozostałych w nich 
części rospu8zczalnych; produkt dalój tw ar
dnieje a przez następne walcowanie o trzy
muje pożądaną giętkość.

P łyty  te pochłaniają nieco wody, która 
ich wszakże nie przenika zupełnie. Można 
je  uczynić zupełnie nieprzemakalnemi przez 
nasycćnie krzemianem potasu i przez zanu
rzenie następnie w mleku oswobodzoncm 
od tłuszczu, — tworzy się wtedy związek 
nierospuszczidny krzemianu i kazeinu. Za 
pośrednictwem pumeksu powierzchnię płyt 
można dokładnie wygładzić. W ynalasca 
zdołał też zastąpić chlorek cynku innemi 
chlorkami metalicznemi oraz siarczanem 
glinu; zamiast tlenku cynku można użyć ma- 
gnezyi, wapna, a nawet gipsu.

Drzewa pokrytego płytami tak przygoto- 
wanemi ogień zgoła nie atakuje; płyty Na
gła zatem mogłyby się nadawać przy wyro
bie rusztowań teatralnych, do pokrywania 
wagonów dróg żelaznych, kufrów i szaf dre
wnianych, w biurach zwłaszcza, gdzie prze
chowują się akty stanu cywilnego i ważniej
sze dokumenty.

Skuteczność tych płyt potwierdzono pró
bami. Pudło równoległościcnne, o kraw ę
dziach 6,4 i 3 centymetrów, utworzone z płyt

411WSZECHŚWIAT.



412 WSZECHŚWIAT. N r 26.

0 grubości ledwie 1,25 m ilim etra, trzym ane 
było przez pięć m inut w płom ieniu dwu 
silnych lamp Bunsena, — nietylko ściany j 
nie doznały żadnego uszkodzenia, ale i ka
wałek papieru, umieszczony w ew nątrz pu
dła, nie uległ naw et zbrunatnieniu. Wy- J  

pływa z tego, że znaczniejsza grubość płyt 
zapewniłaby bespieczeństwo zupełne.

Takie tkaniny niepalne, ja k  to już wspo
mnieliśmy, są. wszakże dosyć rzadkie i kosz- j  

towne; znamy jednak  niektóre rostwory lub 
powłoki, które mogą zabespieczać skutecz- j  

nie od ognia tkaniny zwykłe.
Pow łoka bardzo prosta i do otrzym ania 

łatw a, a która służyć może zarówno do 
drzewa jak  do papieru i tkanin, w yra
bia się w sposób następujący: P rzygoto
wuje się na gorąco nalewkę drzewa osto- 
krzewu i chlorku sodu t. j. soli kuchennej
1 rostwór ten odcedza się po godzinie wrze
nia; następnie dodaje się pew ną ilość siar
czanu cynku, chlorku amonu czyli salmiaku 
i ałunu. Ciecz tę ogrzewa się na słabym 
ogniu przez cztery godziny, unikając w rze
nia, dodaje się kleju rybiego i wstrząsa, by 
niięszaninę uczynić bardzo dokładną. Po 
przepuszczeniu wreszcie cieczy przez sito 
bardzo gęste, powleka się nią zapomocą pę
dzla w dowolnej liczbie warstw dany przed
miot; dwie warstwy wystarczają dla papie
ru i tkanin. Dla ochrony tój powłoki od 
ulatniania pokryć ją  można w arstwą ros- 
tw oru żelatynowego.

Inna powłoka, k tó ra jest rostworem szkła 
rospuszczalnego, może być wyrobioną, jak  
następuje: Topi się w tyglu 15 części kw ar
cu lub piasku bardzo czystego, 10 części 
oczyszczonego potażu handlowego i jednę 
część węgla bardzo drobno sproszkowane
go. Gdy utworzone stąd szkło jest zupeł
nie stopione, zlewa się je , po oziębieniu 
proszkuje i rospuszcza w czterech lub pię
ciu na wagę częściach wody wrzącej. Ros- 
tw ór ten, rospostarty na jakiem kolwiek cie
le, na tkaninie, drzewie i t. p., wysycha 
szybko i stanowi trw ałą powłokę ochronną.

Następna znów powłoka bardzo jest p rzy
datną do ochrony tkanin. W  75,25 czę
ściach wody rospuszcza się 8 części chlorku 
sodu, 2,25 podsiarczanu sodu, 10 siarczanu 
amonu i 4,5 boraksu i rostwór ten rospro- 
wadza się zapomocą pędzla.

Niektóre z powyższych przetworów na
dają się zarówno dobrze do drzewa ja k 'i  do 
tkanin; dwa następne, które również jak  
i ostatni z poprzedzających, są wynalazku 
pp. Y endta i Hórarda, mają na celu głównie 
ochronę drzewa od ognia.

Jedna z tych powłok niepalnych składa 
się z 12 części ałunu, 2,5 podsiarczanu sodu, 
5 boraksu, 10 siarczanu potasu i 70,5 części 
wody.

D ruga przygotowuje się z L2 części oleju 
lnianego, 50 krzem ianu sodu, 15 amiantu, 
talku lub kaolinu i 8 części wody, do czego, 
dla nadania pożądanego koloru powłoce do
daje się 15 części substancyi barwiącej — głó
wnie tlenków — ołowiu, miedzi, man
ganu.

Do budowli, które mają być starannie od 
pożaru ochronione, używają obecnie ame
rykanie nowego kamienia sztucznego, zwa
nego azbestyną. M ateryjał ten, bardzo już 
rospowszechniony w Stanach Zjednoczo
nych, jestto  krzem ian magnezyi (zatem az
best), zmięszany ze sproszkowaną krzemion
ką, potażem gryzącym i krzemianem sodu. 
Ciastowata ta masa przed użyciem mięsza 
się z piaskiem i otrzymuje substancyją, 
przylegającą silnie do wygładzonych nawet 
przedmiotów, na które się nakłada. Jestto  
powłoka bardzo twarda, opiśra się wybor
nie działaniu ognia i nie pęka, gdy po roz
grzaniu polewa się ją  wodą.

P . Barró wspomina dalej o malowaniu 
kazeinowem, które znacznie zmniejsza pal
ność m ateryjałów, dlatego zaleca się do de- 
koracyj teatralnych i belek służących do 
urządzenia sceny. Sposób ten malowania 
polega na zmięszaniu trzech części białego 

j sera świeżego (kazeinu) z jedną częścią, t łu 
stego wapna gaszonego; ilość barwnika, ja - 

I ką do mięszaniny tój dodać trzeba, zależy 
j  od wskazówek praktycznych w danym 
I przypadku. Jako substancyje barwiące 

używa się tu materyj ziemistych albo m eta
licznych, jak  tlenku żelaza do barwy czer
wonej i brunatnej, u ltram aryny lub błękitu 
kobaltowego do barwy niebieskiej, tlenku 
cynku lub siarczanu barytu do bieli, sadzy 
zwierzęcej do barwy czarnój. Nie można 
się tu posługiwać barwnikami organiczne- 
mi, jak  aniliną, ani też błękitem pruskim, 
cynobrem, ochrą błękitną, bielą, ołowianą,
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pod wpływem bowiem siarki, zawartej w se
rze jakkolw iek w małej ilości, następowało
by odbarwianie, a w niektórych razach czer
nienie, przez tworzenie się związków siarko
wych. W apno kazeinowe należy przygo
towywać codziennie, a po nałożeniu każdej 
warstwy farby pędzle należy oczyszczać. 
Metoda ta  nietylko je s t pożyteczną, dla 
ochrony od ognia, je s t ona nadto bardzo 
ekonomiczną przy malowaniu murów w ogól
ności.

W reszcie przytoczyć tu jeszcze można 
dwie ciecze, działające bardzo skutecznie 
przy gaszeniu pożarów i przytem dosyć ta
nie. Pierwszą stanowi rostwór soli kuchen- 
nój, ałunu, szkła rospuszczalnego i tungsta- 
nu sodu. D ruga polega na dodaniu do wo
dy zwyklój wody amonijakalnćj, odpływa
jącej np. z fabryk gazu oświetlającego. 
O szybkiem działaniu tój ostatniej cieczy 
podaliśmy niedawno wiadomość w Wszech - 
świecie (str. 159 r. b .); nadaje się ona 
wszakże do użycia wtedy tylko, gdy nie 
trzeba się obawiać duszącego wpływu wy
wiązujących się z niój gazów.

T. R.

Towarzystwo Ogrodnicze.
P o s i e d  z e n i e  j e d y n a s t e  K o m is y i  te o -  

r y i  o g r o d n i c tw a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n ic z y c h .

(Dokończenie).

Przemówienie p. Gosiewskiego „o budowie mate. 
ry i“, podajemy w całości:

Dopiero po ukazaniu się sławnej rosprawy Helm- 
holtza, o ruchach wirowych w płynie jednorodnym 
i nieściśliwym, W iliam Thomson postawi! kwestyją 
budowy m ateryi na gruncie racyjonalnym.

Że tak długo potrzeba było na to  czekać, objaśnia j  
się tem, że udoskonalenie analizy nieskończonościo- 
wej uzbroiło nader zwycięskiem narzędziem tych, 
którzy, i ląc  za przewodnią myślą Newtona, usiło
wali wyjaśnić wszystkie zjawiska natury, na pod
stawie wzajemnego działania ciał z odległości.

Tak powstały praw a Coulomba i Amperea i duły 
się w nauce o elektryczności i magnetyzmie, z wiel- j  

kim pożytkiem dla je j rozwoju, zastosować; tak ró 
wnież powstała cała dziedzina mechaniki moleku
larnej.

Ostatecznie, usiłowania w tym  kierunku, poparte 
także w znacznej mierze ważnemi odkryciam i na

polu doświadczalnem, doprowadziły do przyjęcia 
zasady zachowania energii, jako najogólniejszego 
prawa natury.

Zamiast więc mówić, że ciała działają na się z od
ległości, mówi się, że każde ciało posiada zdolność 
poruszania się—pracowania... i że zasób tej zdolno
ści, jeszcze na ruch nie zużytej, wraz z wyczerpa
nym już, stanowi energiją ciała.

Jakkolwiek przez takie uogólnienie zasad Newto
na wiedza skorzystała znacznie, ujmując pod jedno 
prawo daleko większą rozmaitość zjawisk aniżeli 
przedtem , to jednak kwestyja przyczyny działania 
na się ciał z odległości pozostała na miejsou i zamie
niła się tylko na nową, mianowicie na kwestyją 
przyczyny istnienia zdolności w ciałach do wyko
nywania pracy.

Dopiero W. Thomson, wziąwszy za motyw do 
określenia budowy materyi, prócz zdolności wyko
nywania pracy, niepodzielność i niezniszczalność 
atomu i wsparty odkryciem Helmholtza, że każdy 
wir, raz powstały w płynie jednorodnym  i nieści
śliwym, nie może już, bez udziału siły twórczej, ani 
się rozdzielić na inne, ani zaniknąć, przyjął taki wir 
za atom.

Należy przytem zauważyć, że wir, jako wytwór 
samego tylko ruchu i przezeń jedynie trw ający, nie 
może się wogóle nie odkształcać i nie poruszać; że 
więc jako taki, posiada sam przez się zdolność p ra 
cowania i ciągle, odkształcając się i poruszając, 
pracuje.

Tym sposobem istota i ostateczna przyczyna zja
wisk natu ry  sprowadzonąby została do samego ty l
ko ruchu.

Czy jednak na tej tylko drodze do tego celu się 
{ dochodzi, to jest, czy oprócz hipotezy Thomsona,

niema jakiej innej, ogólniejszej, k tóraby również do 
podobnego wyniku doprowadziła?

Aby na to pytanie módz odpowiedzieć stanowczo, 
należałoby rozwiązać zadanie odwrotne, to jest, po
stawić kwestyją w ten  sposób: jak  ma być zbudo- 

j  wany wszechświat, jeżeli istotą i ostateczną przy
czyną wszystkich zjawisk natury jest ruch — i ty l
ko ruch?

Itozb ór tego właśnie pytania jes t przedmiotem 
mej pracy, której wyniki dotąd otrzymane zamie
rzam  tu obecnie przedłożyć.

Rozwiązanie zadania przedstawia się, w swej głó
wnej osnowie, tak:

Jeżeli sam tylko ruch i nic więcej jes t istotą 
i ostateczną przyczyną wszystkiego, to wszechświat, 
uważany jako jedno, musi być eterem  ciągłym, j e 
dnorodnym i nieściśliwym, a miejscami nawet nie
zmiennym, wypełniającym całą przestrzeń i poru
szającym się w niej bez żadnej przyczyny.

Gdyby nasz eter był wszędzie zmiennym, wów
czas wpadlibyśmy na teoryją Thomsona; albowiem 
Thomson wiry, utworzone z takiego samego płynu, 
przy jął za atomy.

Ponieważ jednak niektóre części eteru mogą sig 
całkiem nie zmieniać, istnieje przeto, prócz atomów 
Thomsona, drugi ich rodzaj, mianowicie owe nie
zmienne części eteru.
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Nie w tem jednak tylko leży kapitalna różnica 
między niniejszą i Thomsona teoryją. Zaraz to 
obaczymy.

W  dalszem rozwinięciu naszego zadania należa
ł o b y  wyznaczyć ruch eteru; co, jak  wiadomo, sp ro 
wadza się do całkowania zwykłych rów nań hidro- 
dynamioznych dla płynu jednorodnego i nieściśli
wego, wypełniającego całą przestrzeń i w którym  
rossiane są masy niezm ienne tej samej co on na- 
tury .

Równania te  przedstaw iają cztery różne związ
ki między ciśnieniem i trzem a składowemi pręd 
kości.

Ponieważ ciśnienie jest tu przyczyną ruchu bes- I 
pośrednią, przez wyrugowanie zatem ciśnienia usu
wa się tę przyczynę, a zatem dochodzi się do two
rów samego ruchu, t. j. do wirów i mas niezm ien
nych eteru, jako isloty i ostatecznej przyczyny zja
wisk natury. Lecz jeżeli, zam iast rugować, ciśnie
nie wyznaczymy, wyznaczymy tem samem oczywi
ście istotę i przyczynę tych zjawisk bespośreduią.

Tę właśnie myśl r o z w i j a j ą c ,  doszedłem do poglą
du następującego.

W azystk'e zjawiska natury, o ile są w swej istocie 
i ostatecznej przyczynie ruchem , o ty le  w istocie 
i przyczynie bespośredniej są tylko różnem i obja
wami elektryczności i dielektryczności. Istota elek
tryczności wyjaśnia się w ten  sposób.

Są jakby dwa różnorodne płyny, które, ze wzglę
du na znaki ich gęstości nazywam dodatnym  i uje
mnym. 1’łyn ujemny w ypełnia całą przestrzeń 
z wyjątkiem części zajętych przez n ezmienne masy 
eteru; podczas kiedy dodatny, przenikając go na 
wskroś, wypełnia tyll o części przestrzeni zajęte w i
ram i; dz eje się to  wszakże tak jednostajnie, że n a 
wet w każdym nieskończenie m ałym  elemencie ilość 
płynu ujt mnego przeważa nad ilością dodatnego. 
Gęstością płynu dodatnego jest iloraz z energii ki- ! 
netycznej wirowania jednostki elementu eteru przez 
2 tc , a gęstością płynu ujemnego — iloraz z energii 
kinetycznej odkształcania się tej jednostki przez 2li 
opatrzony znakiem ujemnym. Cząsteczki pły
nów jednoim iennych odpychają s’ę . a różno- 
im iennych przyciągają według prawa Newtona. 
Ponieważ jednak gęstości ich, jako różnej ta -  
tu ry , zależą w różny sposób od miejsca i czasu, 
przeto, ze względu na proporcyjonalność do iloczy
nu z mas, inaczej się odpychają cząsteczki płynu 
dodatnego, inaczej ujemnego i inaczej cząsteczki 
jednego prz.yc;ągają cząsteczki drugiego.

D ielektryk znowu jest ma^ą niezm ienną jednoro- 
d ą, niezaw ierającą w sobie żadnego z płynów 
elektrycznych. Cząsteczki dielektryczne przycią
gają się tylko — a prawo tego działania wyraża się, 
mnożąc prawo N ew tora przez iloczyn kwadratów 
prędkości wirowan a dielektryków, do których te 
cząsteczki należą i dzieląc przez 47t2- Prócz tego, 
powierzchnie dielektryków doznają ciśnień norm al
nych od płynów elektrycznych, w których jakby 
pływają.

Ciało dielektryka może być wogóle poprzecinane, 
w rozm aitych kierunkach i w sposób rozmaicie zło

żony, kanałam i, przez które przepływają płyny elek
tryczne. Od sposobu urządzenia tych kanałów za
leży to, że dielektryk może być gorszym lub lep
szym przewodnikiem elekt-yczności, że może być 
para  — lub diamagnesem i wreszcie, że może mieć 
różne jeszcze natury, których dotąd dokładnie nie 
oznaczyłem.

Ponieważ od natury kanałów zależy także wypad
kowa i mom ent ogółu ciśnień na powierzchnię 
dielektryka wywieranych, przeto u^ądzając  je od
powiednio, aby Bię pomienione ciśnienia wzajemne 
równoważyły, dielektryki poruszać się będą tylko 
wskutek wzajemnej atrakcyi. A jeżeli przyjmiemy 
nadto, że prędkości ich wirowania są stałe, atrak- 
cyja wywierać się będzie ściśle według prawa New
tona.

Otóż, ciała niebieskie układu słonecznego za ho- 
wują postaci i wielkości prawie niezmienne, wirują 
około swych osi z prędkościam i prawie stałemi, 
przyciągają się wzajemnie prawie ściśle według pra
wa Mewtona i jak  np. ziemia, przedstaw iają zape
wne i przewodniki elektryczne i para  — lub diama- 
gnes; ciała więc te, jako całości, uważać można 
w przybliżeniu za wyżej opisane dielektryki.

Co zaś do budowy m ati ry i wogóle, to streszczając 
się do m inim um , dać można następujące określenie:

M ateryja składa się Z mas elektrycznych ujem
nych i mas dielektrycznych, rossianych w płynie 
elektrycznym  także ujemnym, ale gęstszym i innej 
natury . Masy dielektryczne stanowią m ateryją 
ważką, której elementy przyciągają się proporcyjo- 
ncluie do prawa Newtona i do kwadratów prędkości 
w irowauia mas, do których należą, podczas, kiedy 
masy elektryczne, jako odpychające się według pra
wa Newtona, przestaw iają matt ry ją  nieważką. 'J ak 
jedne jak  i drugie są niepodzielne i niezniszczalne; 
posiadają zatem charakter prawdziwych atomów.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

KRONIKA NAUKOWA.

FIZYKA.

— Melograf i m elotrop. P. J . Carpentier przedsta
wił akadem ii nauk w Paryżu dwa przyrządy, k tó
rym  nadał powyższe nazwy, a które służyć mają do 
chw ytania i u trw alania dźwięków fortepianów, dla 
kompozytorów tedy  mieć mogą bardzo ważne zna
czenie. — Melograf pozwala zbierać ślady wszelkich 
ruchów, nadaw anych klawiszom fortepianu, pod
czas wykonywania utworu muzycznego; wydaje on 
mianowicie napisy na przesuwającej się wstędze pa
pieru, k tóre odpowiadają znakom telegrafu Morsa. 
Jestto  przyrząd niezależny zresztą zupełnie od for
tepianu, połączony z nim  tylko wiązką drutów meta- 

| licznych, z których każdy odpowiada jednem u kia-
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wiszowi, a prądy elektryczne, przez druty  te prze
biegające, stanowią czynnik przenoszący ruchy kla
wiszy na urządzenia mechaniczne odbieracza, które 
je wypisują na wstęgach papieru. Przyrząd ten, 
jakkolwiek obejmuje mnóstwo szczegółów m echa
nicznych i elektrycznych, ma wejrzenie dosyć pro
ste i niewielką objętość. Działał on już u wynalas- 
cy dobrze przez rok cały i daje się zastosować do 
fortepianów wszelk:ch urządzeń.

Ponieważ jednak napisy na wstęgach melografu 
są do odczytania trudne i w ymagają mozolnego tłu 
maczenia, wynalazca obmyślił jeszcze przyrząd d ru 
gi, mełotrop, który usuwa potrzebę takiego tłum a
czenia. Przy pomocy stosownego urządzenia nap i
sy te przenoszą się mianowicie na przyrządy m e
chaniczne, które bezpośrednio pozwalają odtworzyć 
pierwotny utw ór muzyczny. Mełotrop ma postać 
niewielkiej skrzynki równoległościeńnej, a schwy
tane przez niego dźwięki wydobywają się przez 
obrót korby. Odtwarzanie dźwięków zachodzi 
z najzupełniejszą wiernością. Z treściwej zresztą 
noty, w sprawozdaniach akademii nauk zamieszczo
nej i niepopartej wyjaśniającem i rysunkami, 
o szczegółach ciekawego tego wynalazku bliższego 
wyobrażenia powziąć niepodobna.

K a le n d a r z y k  a s tr o n o m ic z n y

na Hiipiec.

Skutkiem dalszego ruchu słońca po zwierzyńco
wej jejfo drodze, gwiazdozbiory Panny, a zwłaszcza 
Lwa są w godzinach wieczornych tuż nad poziomem 
zachodnim, gdy od wschodu wynurza się Wodnik. 
W  tymże czasie świetna gwiazda L iry, Wega, jest 
bardzo blisko zenitu. Na południe błyszczą gwiaz
dozbiory Wężownika i Niedźwiadka, który się wije 
dokoła Antares, najczerwieńszej gwiazdy nieba. Na 
południo zachód Kłos Panny już zachodzi, a wyżej 
Wąż łączy swe sploty z Wężownikiem. Wolarz 
z A rkturem  dotyka Korony, a Herkules jes t prawie 
tuż obok zenitu. Na północo-zachodzie Lew ledwie 
że się jeszcze wynurza nad poziom, wyżej Niedźwie
dzica Wielka, a obok niej Smok wije się dokoła bie
guna. Na północy Koza Woźnicy jest tu* nad po
ziomem, wyżej Perseusz, Kasyjopea i Cefeusz, gdy 
nad poziomem zachodnim błyszczy Andromeda 
z kwadratem Pegaza. N a zachód zenitu krzyż L a
bę Iz.ia błyszczy wpośród drogi mlecznej, a obok 
A tair w Orle.

Wenus w gwiazdozbiorze Lwa i Jowisz w pobli
żu Kłosu Panny, ukazując się wczesnym w eczorem, 
jaśn ieją  na niebie, zanim jeszcze jakakolwiek gwiaz
da stała dostrzedz się daje. Położenie pianet daje 
nam  zresztą następna tabela:

Lipiec.
1.-487. P L A N E T Y .

M erkury.

W konste- 
lacyi.

_  415

D n ia

10
20
30

10
20
30

10
20
:io

W sc h ó d

g. m.
G . l l  r. 
5 .4 2  „ 
4 . 32 „

8 .  7 r. 
8 . 26 ,, 
8 .3 9  „

2 .1 5  r. 
2 . 5 , ,  
1 .57

Z ac h ó d

g. m.
9 • 9 w. 
8 . 14 ,. 
7 .1 4  „

F rz e jś c ie  prz* z 
p o łu d n ik

g .  m .

1 .40 w. 
0.68 

11 53

v. 1
„ UaŁ

Wenus.

10 .13  w. 
9 .4 2  „ 
9 . 9 „

M ars.

7 . 9 w. 10. 42 r. 
6 . 5 9 , ,  10. 32 „
6 45 „ 10.21 „

Lew

Bliźnięta

Jow isz .

10 1 . 12 w. 11. 44 w. 6 . 28 w.
20 0 .3 6  „  1 1 . 4  „ 5 .5 0  „ } Panna
30 0 . 3 „ 10.27 „ 5 . 15 „

Saturn.

10
20
30

4 .3 0  r. 
3 . 57 „ 
3 . 5 , ,

8 .42 w.
8- 7 „ _ „
? 31 „ 11-28 „ j

0 . 36 w .j 
0 . 2 „ Rak

Iran.

10 11 .32 r. 
20 10 . 54 „ 
30 10. IG „

10 0-51 r. 
20 0.12 „ 
30 1 1 .3 3 , ,

11 .10 w. 
10 .30  „ 
9 .5 2  „

5 .21  w.)
4 .4 2  „ ! Panna 
4 . 4 .. 1

N eptun.

4 . 25 w. 
3 .4 6  „ 
3 .  9 „

Zboczenie sł ńca w ciągu miesiąca zmniejsza się 
z'23°7' do 18°15', zbliża się zatem ku równikowi 
o 4°52'.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Dnia 14 Czerwca odbył się w Krakowie z wielką 
uroczystością akt otw arcia nowego gmachu uniwer
syteckiego „Collegium novum“. Opisu tej uroczy
stości przytaczać tu nie możemy; byłoby to zresztą 
powtórzeniem szczegółów przez pisma codzienne 
podanych. Zaznaczając przeto tylko na szpaltach 
naszego pisma fakt ten, pełen doniosłego znaczenia 
zarówno dla najdawniejszej nas/.ej wszechnicy, jak  
i w mozolnych dziejach nauki naszej w ogólności, 
wyrażamy gorące życzenie, aby w starej tej szkole 
kwitły i rozw ijały się dalej nauki, które pą najw y
bitniejszym wyrazem dążności umysłowych now
szych czasów, a którym pismo nasze służy.
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Rozwój tych nauk w każdym uniwersytecie zależy 
od zasobu pracowni i zbiorów przyrodniczych, na 
co i samo pomieszczenie wpływa; rosszerzenie więc 
zabudowań uniw ersyteckich przyczynić się może 
do udoskonalenia i udogodnienia instytucyj, posłu
gujących do w ykładu nat;k przyrodniczych. Z tego \ 
względu postaram y się dać wkrótce opis tych zakła
dów pomocniczych, jakiem i uniw ersytet krakowski 
rosporządza.

Dla upam iętnienia ak tu  otw arcia Collegium no- 
vum uniw ersytet jsgieloński przyznał stopień dokto- 
łów  honorowych kilku mężom, znanym z prac na 
polu nauki, lite ra tu ry  lub sztuki. D oktorat taki J  

uzyskali mianowicie:
Na wydziale filozoficznym; ks. Adam Stanisław 

K rasiński, biskup niegdyś wileński, autor dzieła 
o synonimach polskich; p. Jan  Matejko, najznako
mitszy przedstawiciel sztuki polskiej i p. W łady
sław Taczanowski, niestrudzony i zasłużony o rn i

tolog. Doktorat honorowy m iał być również udzie
lony niedawnemu marszałkowi królestwa Galicy i 
i Lodomeryi, Mikołajowi Zyblikiewiczowi, który 
wszakże na krótko przedtem  zmarł.

Na wydziale lekarskim: d r W iktor Szokalski, za
służony oftalmolog i fizyjolog, oraz b. rek to r uni
wersytetu w Santjngo, Ignacy Domejko, mineralog.

Na wydziale prawnym: d r August Cieszkowski, 
prezes tow. przyjaciół nauk w Poznaniu, publicysta 
Ju lijan  Klaczko i ekonomista Jó ef Supiński.

Na wydziale teologicznym wreszcie: ks. Seweryn 
Morawski, arcybiskup lwowski, ks. Korytkowski, 
oficyjał gnieźnieński, oraz ks. Nowodworski, reda
k to r .,E ocjk lopedyi kościelnej".

Nie potrzebujemy przypominać czytelnikom, że 
z grona tego mężów, hon.row ym  tytułem  przez uni
w ersytet odznaczonych, dwaj zaszczycają pismo na
sze swera współpracownictwem.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 15 do 21 Czerwca 1887 r.

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

•aa?
'5
O

Barom etr
700 mm -)- T em peratura w st. C.

W
ilg

ot
n.

śr
ed

ni
a

K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

! 7 r. 1 P- 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. Najw. Najn.

15 53,7 54,6 54,6 17,0 20 5 17,2 21,7 9,4 62 WN.WNW.WM 0,0
16 53,7 51,6 48,6 17,2 19,5 13,4 20,1 12,8 67 W ,W SW ,w 6,0 Od 2-ej po poł. d.
17 48,5 48,9 49,8 9,8 16,2 12,6 17,4 9,0 70 N,N,N 0,0 dr. deszcz, silny wiatr
18 49,8 49,7 50,5 12,8 18,4 10,9 19,3 9,5 59 N.NNE.NE 0,0
19 50,6 50,1 49,5 14,2 20,6 16,7 21,1 12,0 54 N,NNW,NW 0,0
20 45,5 43,5 45,3 19,8 22,0 11,7 25,0 11,7 61 W,SW,NW 1,6 0  5-ej i 6 '/2 po poł d.
21 43,5 43,6 43,3 12,5 12° 9,8 16,8 8,6 79 w w s,w s,w s 1,9 kilkakrotnie deszcz

Średnie 49,0 15,3 9,5

UWAGI. Kierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ćj po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

P|). Prenumeratorów, którzy wnieśli 
przedpłatę za ubiegłe półrocze, upra
sza się o wczesne odnowienie przedpła
ty, jeżeli życzą sobie, aby pierwsze 
numery Wszechświata, z przyszłego 

półrocza, zaraz po wyjściu były im 

wysłane.

TREŚO. Trzecie oko u zwierząt kręgowych, we
dług d ra  Eug. Korschelta, podał A. Slósarski. — 
Miraż akustyczny, przez S. K. — Oświetlanie ze 
stanowiska higijenicznego, napisał B. R. — O tkan i
nach i powłokach niepalnych, przez T. R. — Towa
rzystwo Ogrodnicze. — Kronika naukowa. — Ka
lendarzyk astronomiczny na Lipiec. — Wiadomości 
bieżące. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca E. D ziew u lski. R edaktor B r. ZnatowiOZ.
I
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