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W i a d o m o ś

— W pierwszym roku istnienia stacyi me
teorologicznej przy Muzeum przem ysłu i ro ln i
ctwa, wraz z biurem meteorologicznem , 14 stacyj 
meteorologicznych przysyłało swoje spostrzeżenia, 
k tóre  następnie w biurze były przygotowywane do 
druku. Stacyje te  są następne: Czersk, Józefów, 
M łodzieszyn, Oryszew, Sanniki, W arszawa, Lublin, 
P łońsk, Częstocice, U ladów ka, Sokołówka, L eś- 
mierz, Lubna i Czehryn. Liczba tych stacyj w n a 
stępnym 188 7 roku wzrosła przez przyłączenie się 
stacyj: w M ichałowie, Ostrowach, Szczurzynie, Su
chej, Silniczce, Ząbkowicach, Kremieńczukach, Ży- 
tyn iu , N iem ierczach i Strychowcach. Do nich 
w bieżącym ju ż  roku dołączyła się stacyja w P io tr 
kowie, tak , że obecnie. 25 stacyj przysyła swoje 
sprawozdania miesięczne, drukowane następnie 
przez biuro meteorologiczne.

Przypom inam y przy te j sposobności, co czytel
nikom  W szechświata wiadomo z artykułu, pomiesz
czonego w tom ie IY  na s tr. 6 9 0 ,że stacyja m eteo
rologiczna wraz z biurem  mieszczą się na najw yż- 
szem piętrze Muzeum przem ysłu i rolnictw a od 
strony. W isły. Powstały one w r. 1885 wraz z in- 
nem i stacyjam i na skutek inicyjatyw y Sekcyi I i-e j 
cukrowniczej Towarzystwa popierania przem ysłu 
i  handlu. Celem tych stacyj je s t zebranie dosta
tecznego m ateryjału, mogącego służyć za podstawę 
do oznaczenia danych klim atycznych, takich  jak : 
średnie tem peratury , ciśnienie pow ietrza, w ilgo
tność, ilość wody spadającej z atm osfery i t. p. D la 
rolnictw a zebranie tych danych, odnoszących się 
do różnych okolic, je s t rzeczą pierwszorzędnej wa
gi; znaczenie ich dobrze rozum iała Sekcyja I l -g a  
Tow. pop. przem. i handlu i nie wahała się ponieść 
pewne ofiary, w celu wprowadzenia w bieg całej 
sieci stacyj.

W. K.

— Sekcyja 3-cia Towarzystwa popierania 
przemysłu i handlu. N a początku 1888 roku 
kółko chemików, złożone z 25 osób, zapisało się 
na  listę Tow. pop. przem ysłu i handlu , ponieważ 
zaś poprzednio ju ż  należało do składu Towarzy
stwa około 15 członków, których nauka chemii, 
je j  postępy i zastosowania, więcej lub mniej in te 
resowały, grono więc to  osób powiększone obecnie 
do liczby 40, chcąc osięgnąć właściwy cel swego 
zjednoczenia, weszło do składu sekcyi 3-ciej i po
stanowiło w myśl propozycyi Zarządu Tow arzy
stwa:

1) R egularnie, dwa razy na miesiąc (z w yjąt
kiem  m. L ipca i Sierpnia) odbywać posiedzenia 
z porządkiem  dziennym, dotyczącym postępu i za
stosowań wiedzy chemicznej.

2)  P rzy  towarzystwie utworzyć czytelnię dzieł 
i pism chemicznych, na których zakup i p renum e
ra tę  Towarzystwo ofiarowało obecnie ze swych 
funduszów rub li 2 0 0 .

c i  b i e ż ą c e .

W  bieżącom półroczu Sekcyja też ta począwszy 
od d. 18 Lutego do d. 16 Czerwca, odbyła 8 po
siedzeń na których mówili:

J .  J .  Boguski: O nowym, własnym sposobie
oznaczania współczynnika rosszerzałności cieczy.

M. Flaum : O nowym szeregu związków azoto- 
wo-siarkowych, otrzymanych przez Raschiga i no
wej jego  teory i fabrykacyi kw. siarczanego.

W ł. L eppert: a ) O akrozie i pracach E . Fische
ra, Tafela i K ilianiego nad syntezą i naturą woda- 
nów węgla; b ) O użyciu przegrzanej pary  do to 
p ienia kopali i przygotowania pokostów.

K . Lesser: O m leku i naszym przem yśle n a 
białowym.

St. Prauss: O mikroskopowem badaniu stali
i żelaza.

L . Rospendowski: O związkach barwnych po
chodnych od antracenu.

H . S ilberstein : Obecny stan syntezy sperm iny .'
W . Trzciński: O krążeniu azotu w przyrodzie, 

w zastosowaniu do rolnictw a.
O bok tego w skład porządku dziennego każdego 

z tych posiedzeń wchodziły zawsze jeszcze drobne 
wiadomości i sprawy bieżące, obchodzące chem i
ków. Otóż w bieżącem półroczu pod rubryką tą  
omówiono lub poruszono następne sprawy:

1) N aradzano się, nad najodpowiedniejszym 
program em  „Poradnika ( Vadcmecum) d la chemi
ków, fabrykantów  i farm aceutów ", którego brak  
uczuwać się daje  na każdym kroku wśród naszych 
prac zawodowych.

2) Zwrócono uwagę na ważność i potrzebę ro s- 
strzygnięcia pytania, czy sucha dystylacyja drze
wa, w obecnych warunkach handlowych ma u nas 
widoki powodzenia.

3 ) Mówiono o stanie sprawy i praw dopodo
bnych przyczynach nagryzania tłoków maszyn pa
rowych na stacyi filtrów nowych wodociągów war
szawskich.

4) Zdano k ró tk ie  sprawozdanie z przeglądu 
okazów przetworów chemicznych, znajdujących 
się na tegorocznej wystawie tkackiej w Muzeum.

5) Mówiono o metodzie Anschiitza do dystyla- 
cyi przy zmniejszonem ciśnieniu i o tak  zwanej 
martwej przestrzeni, przy niektórych reakcyjach 
chemicznych.

6) Zwrócono uwagę na świeżo zatwierdzoną 
ustawę szkół rzem ieślniczych i przemysłowych, 
przyczem postanowiono odnieść się do Zarządu T o 
warzystwa, aby poparło myśl założenia w K ró le
stwie podobnej szkoły przemysłowej z kierunkiem  
chemicznym.

W ogóle starano się posiedzeniom tym  nadać 
charak ter najodpow iedniejszy do krzew ienia u nas 
w iedzy chemicznej i do warunków, w jak ich  rozwi
ja  się u  nas nauka i przemysł chemiczny; jeże li 
jednak  pierwsze te próby niezawsze wypadły j e 
szcze zadawalniająco, to dziwić się tem u nie na le 
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ży, lecz cieszyć nadzieją, że przy pracy, zgodzie I 
i wytrwałości, wady i b rak i dadzą się usunąć lub 
naprawić, a cala praca tego kółka wypadnie z po
żytkiem  dla ogółu naszych chemików i społeczeń
stwa.

D rugą stroną działalności Sekcyi 3-ciej było 
utworzenie czytelni chemicznej, k tó ra  począwszy 
•od dnia 12 Lutego do d. I L ipca b. r. otw arta 
była codziennie od godz. 7 do 10 wieczorem, 
a  w niedzielo i święta od godz. 4 do 7 popołudniu.

Czytelnia ta składa się obecnie z przeszło 400 
tomów dzieł i pism chemicznych, deponowanych 
do użytku przez członków, a obok tego z 35 waż
niejszych czasopism bieżących chemicznych i tech 
nicznych: polskich, rossyjskich, niemieckich, fran
cuskich i jednego angielskiego. Z dzieł tych, p i
sma bieżące i kom plety pism mogą być czytane 
ty lk o  na miejscu, pojedyncze zaś książki mogą być 
najdalój na tydzień wypożyczane do domu.

Zarządzał czytelnią w bieżącem półroczu dr E d 
m und N eugebauer, każdodziennie zaś jeden  z człon
ków kolejno pełn ił w niej dyżur.

W  bieżącem półroczu Zarząd Sekcyi 3-ciej sp ra
wowali: inż. M. Paszkowski, przewodniczący; inż.
F . W ojciechowski, zastępca przewodniczącego; WJ. 
L eppert, sekretarz. Wł. L.

— Pracownia fizyczna Muzeum przemysłu 
i rolnictwa została otw arta w Sierpniu 188 7 roku. 
N a pomieszczenie pracowni oddano cztery pokoje 
parterow e w oficynie poprzecznej Muzeum. P ra 
cow nia, pozostająca pod zarządem p. J . J . Bogu- 
skiego, ma za zadanie: 1) sprawdzanie dokładno
ści narzędzi i przyrządów fizycznych, oraz p rzed
siębranie wszelkich badań techniczno-naukowych, 
d la potrzeb przemysłu krajowego; 2) umożliwianie 
i wspomaganie badań fizycznych samodzielnych;
3) ułatwianie ćwiczeń fizycznych dla osób pragną
cych zapoznać się praktycznie z metodami pomia
rów i operacyj fizycznych. Stosownie do celu 
pierwszego i trzeciego pracownia uposażoną je s t 
szczególniej w przyrządy m iernicze ogólne oraz 
elektryczne. Inw entarz pracowni wykazuje 7 70 
przedmiotów, wartości około 4 300 rub li. F u n 
dusz, z którego uposażono pracow nię, zebrany dro

g ą  składek, wyniósł 5 7 00 rub li. Pracow nia po
siada biblijoteczkę podręczną, liczącą 90 dzieł 
i broszur, oraz prenum eruje 15 czasopism specy- 
ja lnych .

W  roku 1887 /8  pracowali samodzielnie w p ra 
cowni pp. J .  J .  Boguski, A. Hołow iński i W ł. Na- 
tanson. W  ćwiczeniach fizycznych brało udział 
8 osób. Działalność pracowni dla potrzeb p rze
mysłu rozwinie się prawdopodobnie w najbliższej 
przyszłości, stosownie do uchwał, powziętych przez 
sekcyją cukrowniczą Towarzystwa popierania prze
mysłu i handlu, oraz przez kom isyją do badania 
węgli krajowych, utworzoną przez toż Towarzy
stwo. Bliższe szczegóły, dotyczące urządzenia 
i  działalności pracowni, podane zostaną w toinie I 
15Prac matematyczno-fizycznych” . W. N.

—- Muzeum zoologiczne hr. Branickich we
F raskatij założone przez hr. Ksawerego Branic-

kiego, syna ś. p. K onstantego, znanego podró
żnika i mecenasa gabinetu zoologicznego przy 
uniwersytecie warszawskim, rozwija się bardzo po
myślnie pod kierunkiem  dyrektora muzeum, p. J a 
na Sztolcmana, podróżnika po Ameryce południo
wej i ważnem współdziałaniu p. W ładysława T a
czanowskiego, ornitologa europejskiej sławy.

Założyciel muzeum, hr. Ksawery B ranicki, stara  
się wszelkiemi sposobami o pomyślny wzrost m u
zeum, nieszczędząc kosztów i własnej fatygi.

O becnie muzeum we F raskati składa się z nastę
pujących kolekcyj:

l )  Kolekcyi zebranej przez p. J . Sztolcmana 
w Ekwadorze, w ostatnim  roku podróży po A m e
ryce. 2) Znacznej części dubletów z podróży pe
ruw iańsk ich . 3) Znacznej części dubletów z wy
prawy dra Dybowskiego i Kalinowskiego na Kam
czatkę. 4) K olekcyi ptaków zebranych w Sidemi 
(k raj N adam urski) p. Kalinowskiego. 5) K olek
cyi ptaków zebranych przez Jankow skiego, w te j
że samej miejscowości. 6) Bardzo ważnej ko lek
cyi zebranej przez K alinowskiego, w ciągu dwu
letniego pobytu w Korei. 7 ) Zbioru ptaków 
zakupionych dw ukrotnie przez hr. Ks. Branickiego 
w Paryżu; w zbiorze tym celują przedewszystkiem 
ptaki rajskie, stanowiące.wspaniałą ozdobę muze
um. Nadto zasługuje na uwagę samica niedawno 
opisanego D repanornis B ruijai, którego jedyny  
okaz znajduje się w muzeum Ja rd in  des P lan tes, 
jako  też kilkanaście gatunków gołąbków nowogwi
nejskich (P t i lo p u s )  świetnie ubarwionych. 8) 
P ięknego zbioru ptaków syberyjskich, zebranych 
przez p. Jankow skiego; zbiór ten  składa się ze 110 
gatunków, a ozdobą zbioru je s t nowy gatunek po- 
ćwira (Em beriza), bliski bardzo z syberyjską Cioi- 

| des, opisany świeżo przez p. W ł. Taczanowskiego. 
Na uwagę również zasługują wyborowe 3 okazy 
puchacza usuryjskiego (U rrua B lackistoni), nale- 

\ żące do rzadkości ornitologicznych, bo znanych 
je s t pięć okazów, z których trzy posiada muzeum 
Fraskati, a dwa Londyn. 9) Kolekcyi owadów 
krajowych po ś. p. Jan ie  Wańkowiczu. 10)  Zbio- 

j  ru  muszli po ś. p. księciu W ładysławie Lubom ir- 
[ skim (jako  depozyt), składającego się z 8 000 ga- 
j  tunków.

Nadto, w ostatnich czasach, muzeum we F ra - 
| skati, wzbogacone zostało cennemi darami: l )  pa

na Kazimierza Drzyniewicza, oficera m arynarki ro s- 
syjskiej, k tóry ofiarował 14 gatunków  ptaków , po
chodzących z wysp Filipińskich, 2) p. W achowicza, 
dx-ogomana ambasady w Pekinie, który  nadesłał na
der okazału egzem plarz bażanta (Phasianus vene- 
ratus) 3) Nowo opisany bażant z M erwu P hasia
nus Komarovii. K olekcyje w muzeum F raskati są 
już uporządkowane, zdeterminowane, a znaczna 
część, piękniejszych okazów wypchana, nietylko 
z państwa skrzydlatego, ale także i z gromady 
zwierząt ssących. W ypychaniem zwierząt w muzeum 
F raskati, trudn i się A ntoni Łastowski, k tóry  n ie
dawno kosztem hr. Ks. B ranickiego jeździł na 
naukę preparow ania i wypychania zwierząt, do 
Paryża. j .  S.
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OGŁOSZENIA.
P A M IĘ T N IK  F IZ Y JO G R A F IC Z N Y .

W yszedł z d ruku  tom Y II  za r. 1887. W ydawnictwo Pam . Fiz. przyjm uje prenum e
ra tę  na tom V III  w ilości 5 rb. w W arszawie, a 5 rb. 50 k. z przesyłką. Nowi prenum era- 
torowie i nabywcy tom u Y II  m ają prawo do kupowania tomów z lat poprzednich po cenie 
prenum eracyjnój.

BIBLIJOTEKA PRZYRODNICZA WSZECHŚWIATA.
wydawana z zapomogi K asy im. Mianowskiego.

O P U Ś C IŁ Y  P R A SĘ

Z.A_S_A_:C>3r M E T E O R O L O G I I
przez H. Mohna, przełożył St. K ram sztyk,

8° str. X V I, 318, V I z 43 drzew orytam i w tekście, oraz 24 tablicami litografowanemi,
cen a rb. 2.

D A W N IE J W Y SZ E D Ł

Krotki Przewodnik do zajęć praktycznych z Botaniki mikroskopowej
przez dra Edwarda Strasburgera,

prof. uniw. w Bonn,
8° str. X , 368, V I ze 115 drzew orytam i w tekście. 

cen a  rb . 2 .
Prenum eratorow ie W szechświata, wnoszący przedpłatę w prost w redakcyi, za nadesłaniem 

po rb. 2 na każde z dzieł powyższych, mieć je  będą przesłane pod opaską pocztową.

j-  —) ZEjê 7'ejE3ZEBZE3TlT l

JEDNOSTKI I STAŁE FIZYCZNE
przekład  J . J . Boguskiego, wydanie z zapomogi K asy im. Mianowskiego, staraniem  redakcyi 

W szechświata. W arszaw a, 1885. Cena rb. 1 k. 20.

ZNA JD UJE SIĘ  POD PRASĄ:

Prac matematyczno-fizycznych tom
Treść:

Dział pierwszy: Rozprawy.

1. O praw dopodobieństw ie błędów przypadko
wych; przez W ład. Gosiewskiego.
* 2. W łasności i niektóre zastosowania wrońskia- 
nów; przez S. Dicksteina.

3. Studyja nać 
W ład. Natansona.

4. O zadaniu Taita; przez tegoż.
5. O obliczaniu blasku obrazów optycznych przy 

układzie soczewek kulistych; przez A. Hołowiń- 
skiego.

6. O metodzie oznaczania rosszerzałności cieczy, 
przez J. J. Boguskiego.

i o pracach ś. p. Jana  Jędrzejewioza w dziedzinie 
astronom ii i meteorologii; przez J . Kowalczyka.

2. W iadom ość o pracow ni fizycznej Muzeum 
przem ysłu i rolnictwa w W arszawie i pracach w niej 
wykonanych; przez J. J. Boguskiego.

B. 1. Przegląd p rac  z dziedziny gieom etryi w ie
lowymiarowej; przez S. D icksteina.

2 .0  podstawach cynetyczcej teoryi gazów ('dysku* 
. syja pomiędzy Taitem  a Boltzmannem); przez W ł. 

N atansona.
3. Poglądy P lancka na zasadę zachowania ener-

K m .  " i “ p ~  O l,* * ,™ .! .;  p ™  , .
”  ■ 1 C. Spraw ozdania z piśmiennictwa polskiego-

w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych, za la 
ta 1886 i 1887 (stanow iące ciąg dalszy w zakresie 
przytoczonych nauk, wydawnictwa p. t. „Sprawozda 
z piśm iennictw a naukowego polskiego w dziedzinie 
nauk m atem atycznych i przyrodniczych; tomów 4, 
za lata 1882 do 1885); przez J. J. Boguskiego,

, , A. Czajewicza, S. Dicksteina, W ł. Gosiewskiego,
Dział drugi: Sprawozdania. , a .  IIołowińskiego, L. Kleckiego, S. Kramsztyka,

A. 1. W iadomość o obserwatoryjum  w Płońsku Edw. N atansona, Wład. Natansona.

^ 03B0aeH0 IJ,eH3ypoio. Bapniasa 1 Iioaa 1888 r. D ruk E m ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna Na 26.
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TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PRENUMERATA „W SZECHŚW IATA."

W Warszawie: rocznie rs. 8 
kwartalnie „ 2 

Z przesyłką pocztową: rocznie „ 10 
półrocznie „ 5

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

Komitet Redakcyjny stanowią: P. P . Dr. T. Chałubiński, 
J . Aleksandrowicz b. dziek. Uniw., K. Jurkiewicz b.dziek. 
Uniw., mag K. Deike, mag.S. Kramsztyk, Wł. Kwietniew

ski, W. Leppert, J . Natanson i mag. A. Slósarski. 
„W szechświat1* przyjm uje ogłoszenia, k tórych treść 
ma jakikolw iek związek z nauką, na następujących 
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7 '/a, 

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

iLdres ZESed-ałscyi: ISIrałsio-wsłsie-IFrzed.ra.ieście, 2STr 6 6 .

Y ZJAZD

Zjazd przyrodników  i lekarzy polskich, 
mający się odbyć niebawem we Lwowie, 
dowodzi, że myśl poczęta i wykonana przed 
19-tu laty  w K rakow ie nie zam arła lecz 
owszem staje się czynem coraz w ybitniej
szym, coraz więcći gromadzącym pracow ni
ków i miłośników w zakresie nauk przyro
dniczych i lekarskich.

F ak t ten  już  sam przez się mógłby ko
rzystne dawać tym zjazdom świadectwo, 
przekonywa bowiem, że co sprawozdawca 
w Dzienniku poznańskim  w yrzekł o p ierw 
szym zjeździe w Krakowie, to z wszelkiem, 
a ściśle biorąc z większem jeszcze prawem, 
stosować się może do następnych. Oto je 
go słowa: „W ażne to i tem ważniejsze, że 
wcale nie polityczne zebranie. Boć zape
wne każdy przyzna, że co się tyczy inten- 
cyi, to na zabawę nie zjeżdża n ik t do K ra
kowa z Poznania, Lwowa, W arszawy, P a 
ryża i  Bukaresztu; co się zaś tyczy skutku,

to nie będzie w liczbie zebranych ani jedne
go, coby mógł powiedzieć jawnie, że zjazd 
dla niego był bez korzyści, jeżeli z niego 
korzystać pragnął i potrafił; a conajmniój, 
przyzna ka.żdy, że zjazd ten nie odbył się 
bez korzyści dla nauki polskiój i dobra pu- 
blicznego“.

Gdy już i w k ra ju  naszym wieloletnia 
praktyka utw ierdziła takie o zjazdach prze
konanie, to gdyby była jeszcze potrzeba 
wskazywać bliżój ich rzeczywiste znaczenie, 
to określiłbym je  najprościej, nazywając je  
zjazdami Akademij i Towarzystw  nauko
wych, ruchomemi. Cel bowiem jednych 
i drugich taki sam, t. j .  popieranie postępu 
wiadomości, zbiorowemi siłami; z w arun
ków jednak odmiennych w ynikają też w ła
ściwe jednym i drugim  korzyści i niedogo
dności. D ziałanie Akademij trw ałe, n ie
przerwane, daje też możność zajmowania 
się badanym przedmiotem aż do zupełnego 
wyczerpnięcia rzeczy; p raca nieprzynagla- 
na zakresem czasu, krótko wymierzonym, 
zezwala na ściślejszy rozbiór i potrzebną 
rospraw ę i to jes t ich niewątpliwą k o 
rzyścią.

Korzyści tój nie mogą mieć zjazdy; wy
stępują one chwilowo, w różnych odstę
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pach czasu, nigdy jed n ak  częściej ja k  coro
cznie; praca ich zatem, z konieczności spie- 
szniejsza,nieraz wyczerpać się nie daje, gdy 
zwłaszcza mnogość przygotow anych mate- 
ryj nie dozwala dla jednaj czasu nad miarę 
przeciągać. W szakże, co w ciągu zjazdu 
było poruszone a nie wyczerpane, to może 
być zaczynem pracy pozjazdowój, a, jak  
o tem wyraziłem się w innem  miejscu: „co 
jeden zjazd zasieje, to na następnym wydać 
może owoce”.

A le jakaż natom iast korzyść wynika dla 
zjazdów z ich ruchomości, zmienności skła
du i miejsca! Nieograniczona przepisem 
liczba członków i uczestników zbliża tu  do 
siebie badaczy, rozdzielonych od siebie czę
sto wielkiemi przestrzeniam i, którzy pracu
jąc  w tym samym lub bliskich sobie przed
miotach, znajdują pożądaną możność poro
zumienia się wzajemnego, udzielenia sobie 
poczynionych spostrzeżeń, przedsiębranych 
doświadczeń i widoków nadal.

Co więc w towarzystwie o stałym  poby
cie chyba dopiero długą, uciążliwą i w każ
dym razie mniej skuteczną korespondency- 
ją  dałoby się osięgnąć, to dzieje się tu  żywą 
wymianą myśli w gronie osób, powodowa
nych jednym  popędem służenia nauce a nie- 
mającem innej w składzie swoim granicy, 
prócz tój jaką zakreśla jedynie wTłasna chęć, 
dobra wola, lub wreszcie możność gdziekol
wiek po bożym świecie rozmieszczonych p ra
cowników wspólnego zawodu. W  takiem 
to świeżo zawiązanem gronie uściśnienie ko
leżeńskiej dłoni ma znów ten magiczny sku
tek, że naw et najprzeciwniejsze zdania nie 
pociągają za sobą niefortunnych sprzeczek, 
budzą wzajemną wyrozumiałość i poczucie 
koleżeństwa, z czego w ynika, że to co w od
daleniu mogłoby podsycić namiętność, tu 
prostą drogą do porozum ienia prowadzi.

Może widoczniejszą jeszcze korzyść na
stręcza sama zmiana miejsca zgromadzenia. 
Jak  bowiem miałem już  sposobność wyrazić 
się o tem przy zagajeniu pierwszego zjazdu 
w Krakowie, zyskują na niej uczestnicy; bo 
każde miejsce czasowego pobytu nastręcza 
im nowy zasób w płodach przyrody, zbio
rach, zakładach i wszelkich, jakiem i rospo- 
rządza, środkach naukowych, z których czer
pać mogą od upodobania, zyskując przez to 
sposobność popierania, stosowania lub uzu

pełniania mniemań i osięgania pewniejsze
go wypadku przedsięwziętych badań. Z y
skują niemniej i odwiedzane okolice, bo 
zgromadzeni badacze, przynosząc z sobą za
sób doświadczenia, mogą dla ich pożytku 
dokonać tego połączonemi siłami, czemu 
miejscowe podołać nie mogły.

Jeżeli ze zjazdem naukowym połączy się 
jeszcze wystawa przedmiotów odpowiednich 
zajęciu jego uczestników, znaczenie jego 
znakomicie to podnosi: bo urządzający nie- 
przestając na zasobach miejscowych, s ta ra 
ją  śię sprowadzić to wszystko, co, obchodząc 
zbliska przedstaw iane naukowe zawody, da
je  możność ocenienia jednym  rzutem  oka, 
na co w danym kierunku zdobyła się nauka 
i sztuka i jak im  wzbogaciła się przybyt
kiem, do czego starczy własne bogactwo 
ziemi i przemysłu, a czego gdzieindziej po- 
szukiwaćby należało.

Gdzie tylko pozwalały okoliczności, n i
gdzie obok naukowych zajęć zjazdu, nie za
pomniano i o jego towarzyskiej stronie. Ma 
ona też zapraw dę powód wyższy od samej 
rozryw ki, chociaż obok mozolnych zajęć 
naukow ych i tej potrzeba łatwo zrozumieć 
się daje; powód usprawiedliwiony zresztą 
samem nazwiskiem zebrań towarzyskich. 
W ym iana myśli, nie krępowana ścisłym 
przepisem naukowych posiedzeń i dlatego 
nieraz w swobodniejszej formie uzupełnia
jąca  poruszone na tychże przedmioty; spo
sobność zetknięcia się z osobami, które się 
poznać pragnęło, lub których poznanie za
w iązuje trw ały  naukow y lub przyjacielski 
stosunek; wśród takich usposobień ożywio
na rozmowa, okraszona połyskami dowcipu, 
odświeżająca i podniecająca umysł pracą 
zawodową jednostajnie nękany; oto korzy
ści, k tóre oprócz owocu zajęć ściśle nauko
wych, zjazdy badaczów z sobą przynosić 
powinny.

W  uznaniu tych różnych korzyści dawno 
ju ż  zjazdy naukowe, mianowicie przyro
dnicze, zaczęto urządzać zagranicą. H a
słem do tego była odezwa Okena, wydana, 
w roku 1822. Smutne to jednak były cza
sy, bo'w obec podejrzliwości rządów najpo
ważniejsi naw et uczeni obawiali się należeć 
do zjazdów. Było więc na owym pierwszym, 
odbytym w Lipsku ledwie dwunastu, a to 
razem ju ż  z czterema miejscowymi. Cho-
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ciąż w roku 1824 król baw arski oświadczył 
„że mu zjazd będzie m iły”, niewiele to 
skutkowało, bo wszystkich uczestników 
w W urzburgu było zaledwie 30-tu. O dtąd 
liczba statecznie się zwiększała, aż w roku 
1828 w Berlinie doszła do 466, gdzie też 
podobno poraź pierwszy między przybyły
mi znajdowali się polacy. Ponieważ te 
zjazdy z niejaką oscylacyją liczby uczestni
ków odbywają się dotychczas corocznie, 
ciekawą więc i nauczającą byłoby rzeczą, 
przedstawić w jednym  obrazie skutki, jakie 
odniosła z nich nauka w teoryi i zastosowa
niach praktycznych. Rzecz ta  wszelako 
przechodziłaby daleko za zakres pobieżne
go artykułu, który tu  skreślić zamierzyłem, 
jedynie w myśli zwrócenia uwagi kolegów 
przyrodników  i lekarzy na zjazd odbyć się 
mający we Lwowie już w niedalekim te r
minie.

Wogóle uważając, cel naszych zjazdów 
nie może być innym ja k  i zagranicznych; 
wywołuje je  bowiem taż sama potrzeba 
łączności pracy i towarzyskości. W łaści
wość jednak  stosunków sprawia, że chociaż 
pod pewnym względem skutki ich nie do
równają postronnym, to przecież większe 
jeszcze niż gdzieindziej m ają one dla nas 
znaczenie.

Ileż bowiem u nas stron oczekuje jeszcze 
pracy około zbadania przyrody, popędu 
w zasobach przemysłu, zbadania warunków 
hygijenicznych i stosownych w tym celu za
rządzeń. Pomoc w tej mierze, jak ą  przy
nieść mogą przybyli koledzy w zawodzie, 
już sama przez się podnosić dla nas musi 
znaczenie przedsiębranych zjazdów. Tej 
też strony w zjazdach dotychczasowych n i
gdy nie spuszczano z uwagi. Badania nau
kowe przechodzące zakres stosunków miej
scowych, oczywiście pomijane być nie mogą 
i pomijane nie były, bo inaczej byłoby to 
wyrzeczeniem się praw a należenia do cywi- 
lizacyi powszechnej, zaparciem się udziału 
w postępie wiadomości. Co też w tym kie
runku dokonanem zostało, może być chlu
bnym dowodem, że, niespuszczając z uwagi 
pracy dokonywanej gdzieindziej, stawiamy 
na polu nauki kroki samodzielne i samo
dzielną też pracą dorzucam y przyczynki do 
skarbnicy wiedzy.

Że ich mniój niż gdzieindziej, kogoż dzi-

wićby to mogło komu znane nasze położe
nie, nasze rozerwanie i owa duszna atm o
sfera, jak a  nas ciągle otacza. Dowód to 
jeszcze niemałej zaprawdę energii, że i to, 
co się zrobiło, dokonać się dało.

Zjazdy jedyną do tego nastręczają sposo
bność; one rosproszonym po różnych za
kątkach kraju dozwalają się nawzajem od
szukać, odczuć bicie bratniego serca i sta
nąć wspólnie pod sztandarem pracy i miło
ści. O ile strona towarzyska zjazdów do 
tego przyczynić się może, zbytecznem było
by zwracać na to uwagę: jeżeli wszędzie ma 
ona niemałe znaczenie, to w naszych sto
sunkach mieć musi tem większe.

W śród takich stosunków niedziw, że 
urządzający pierwszy zjazd w Krakowie 
długo wahali się z przywiedzeniem zamiaru 
do skutku. Ostatecznie jednak  wzgląd na 
jaw iące się właśnie ożywienie ruchu w za
kresie nauk przyrodniczych, przekonanie 
o obowiązku wyszukiwania nowych i sku
tecznych dróg do ich popierania i obracania 
na pożytek kraju, zaufanie wreszcie w bra
tnie i koleżeńskie uczucia rosproszonych je 
dnego zawodu pracowników' przeważyło 
szalę na stronę powziętego zamiaru.

Ze mimo niekorzystnych warunków grunt 
był do tego dostatecznie przygotow any, do
wodzi już  na pierwszym zjeździe nietylko 
liczba uczestników przechodząca wszelkie 
oczekiwanie, ale i ilość i rodzaj prac na nim 
przedstawionych. Nie wynikło to nawet 
jakby  sądzić można z powabu nowości, bo 
każdy zjazd następny dawał dowody postę
pu, tak  co do liczby uczestników, ja k  coraz 
większój liczby samodzielnych prac ściśle 
naukowych, jak  wreszcie co do ożywionych 
zajęć towarzyskich. Odbyły się te zjazdy: 
pierwszy w K rakowie 1869 r., drugi, nie- 
mogąc dla przeszkód politycznych przyjść 
do skutku w Poznaniu, nastąpił we Lw o
wie 1875 roku, trzeci w Krakowie 1881 
roku, czwarty wreszcie w Poznaniu  1884 
roku.

Wszystko wskazuje, że nadchodzący zjazd 
piąty we Lwowie, nietylko pod żadnym 
względem nie ustąpi poprzednim, ale, jak  
nauczyło doświadczenie, przewyższy je  jesz
cze na słuszną pociechę tego miasta, a ko
rzyść całego narodu.

D r J . Majer.
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O M ETODZIE

BADANIA NAUKOWEGO.

(Ciąg dalszy).

Jako  wzór konstrukcyi naukowej i odpo
wiednio zastosowanej metody stawiać nale
ży m atem atykę czystą, za nią. idzie dopiero 
m atem atyka stosowana z m echaniką, dalej 
reszta fizyki, chemija i dopiero w drugim  
rzędzie stoją inne gałęzie nauk  przyrodni
czych, nauki historyczne, filozoficzne, p ra 
wnicze i t. d. M atem atyka czysta stanowi 
w praw dzie w obecnej dojrzałej form ie w y
łącznie pojęciową czyli abstrakcyjną naukę, 
która, poczynając od konstatow ania pojęć 
najogólniejszych i najpew niejszych, albo 
tak zwanych aksyjom atów, w yprow adza 
z nich zapomocą prostego logicznego rozu
m owania całe szeregi wywodów czyli tw ier
dzeń, z których każde następujące specyjal- 
niejsze znajduje się w ścisłej zależności od 
poprzedzającego ogólniejszego czyli założe
nia (premisy). W zajem ny związek dwu ta 
kich twierdzeń albo praw ideł je s t koniecz
ny i nierozerw any. Tym  sposobem otrzy
muje się cały system praw ideł, z których 
każde jest pewne, dowiedzione, nie dopusz
cza żadnego w yjątku lub zaprzeczenia. Me
toda logiczna, zastosowywana przy dowo
dzeniu matematycznem, oznacza się, ja k  po
wszechnie wiadomo, nazw ą metody synte
tycznej czyli dedukcyjnej. W iadom o ta k 
że, że m etoda m atem atyczna zastosowana, 
o ile się to da uskutecznić, do innych nauk, 
dostarcza im najpew niejszego środka do 
wykazania zasadności ich tw ierdzeń. D la
tego też metoda m atem atyczna przedstaw ia 
wzór dla innych nauk, zdążających do osię- 
gnięcia równćj ścisłości; im bardziej zaś 
nauka przybliża się do tego wzoru, im  do
kładniej daje się ułożyć w system at deduk- 
cyjny, tem  łatwiej i skuteczniej daje się 
praktycznie zużytkować. Lecz m atem aty
ka nie od razu zdobyła obecną logiczną sza
tę, nie rozwinęła się w tym porządku, w ja 
kim obecnie wykłada się w szkołach, lecz 
powoli w ytw orzyła się z oderwanych, poje-

dyńczych spostrzeżeń i w najściślejszym 
związku z codziennie powtarzającemi się 
fizycznemi objawami świata. Powoli uda
wało się ludziom obdarzonym  syntetyczną 
zdolnością, dostrzedz w powtarzających się 
zjawiskach pewnej stałości i prawidłowości, 
a następnie złączyć pojedyńcze praw idła 
w większą jedność. Tym sposobem powsta
ły  najp ierw  praw idła liczbowe czyli nauka 
rachunku, w zastosowaniu ostatniej do rze
miosł, do konstrukcyj mechanicznych i bu
dowlanych dały one potem m ateryjał do 
ułożenia zasad gieometryi, do obliczeń me
chanicznych, aż nareszcie powoli rozwinął 
się w spaniały gmach dzisiejszej matema
tyki.

Najwymowniejszych dowodów znaczenia 
matematyki i metody matematycznej dostar
cza obecny stan mechaniki, która również 
z czysto spostrzegawczej pierw otnie czyli 
doświadczalnej wiedzy zamieniła się na 
praw dziw ą syntetyczną naukę, w której 
każde tw ierdzenie zostaje udowodnionem 
przez obliczenie matematyczne. Za mecha
niką dążą pozostałe części fizyki i chemija, 
które w ostatnim  wieku dopięły już  wyso
kiego stopnia doskonałości, astronom ija zaś 
stanowi w istocie dział m atematyki zastoso
wanej czyli mechanikę nieba. W ysoki roz
wój wspomnianych gałęzi nauk przyrodni
czych zawdzięczać należy przeważnie sto
sunkowo małej komplikacyi objawów w za
kresie ciał m artwych, czyli t. zw. objawów 
fizycznych w ogólnem znaczeniu i możności 
dowolnego pow tarzania i zmieniania tych 
objawów w stosownie modyfikowanych 
i zręcznie obmyślanych w arunkach. Takie 
co chw ila pow tarzane doświadczenie (eks
perym ent) nie daje się wykonać w astrono
mii, k tóra zniewolona jes t ograniczyć się na 
prostej obserwacyi objawów, odbywających 
się zdaleka i niezależnie od naszego w pły
wu i dlatego też znaczna część jej wywo
dów pozostaje na zawsze hipotetyczną. 
W  podobnem położeniu jak  astronomowie, 
znajdują się badacze usiłujący rozjaśnić 
bieg objawów życiowych; nad stosowanemi 
przez nich metodami poniżej szczegółowiej 
się zastanowimy.

N ajtrudniejsze zadanie przypada w udzia
le naukom, które usiłują rozwiązać zagadki 
w całym tak  różnobarwnym obszarze ducha
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ludzkiego, t. j . nauk filozoficznych, histo
rycznych, społecznych i t. p. Tu nietylko 
zebranie m ateryjału  przedstaw ia najwięk- 
ksze i często nieprzezwyciężone trudności, 
tu sztuczne doświadczenia tylko w najszczu
plej szym zakresie zdołano przeprowadzić 
(psychologija eksperym entalna), matematy
ka znajduje tu  zastosowanie również tylko 
w nader ograniczonym zakresie i w formie 
nicdorównywającej, co do pewności wywo
dów, rezultatom, otrzym ywanym  przy b a
daniu świata nieorganicznego (jako  staty
styka). Sama metoda badania przedstawia 
tutaj największe trudności i braki,albowiem  
objawy życia umysłowego w bezgranicznej 
swźj różnorodności odbywają się napozór 
zupełnie nieprawidłowo, wydają się nieza- 
leżnemi od warunków dających się ściślej 
określić albo przynajm niej ulegają wpły
wom dla naszego umysłu zupełnie niepoję
tym. W prawdzie filozofija, roszcząc pre- 
tensyje do królowania nad wiedzą ludzką, 
i wskazywania jej kierunków , w których 
ostatnia rozwijać się powinna, starała się 
k ilkakrotnie wznieść konstrukcyje syntety
czne, wytworzyć systematy idealne obejmu
jące całą esencyją wiedzy ludzkiej, lecz te 
napozór nader wspaniałe gmachy okazały 
się zamkami na lodzie, pozbawionemi trw a
łych doświadczalnych (empirycznych) fun
damentów. Niedziw więc, że przy takiej 
wątłości podstaw, małej przystępności ma
teryjału , niedostatecznej pewności i stałości 
metod, które dopiero powoli się wyrabiają,, 
niedziw, powiadamy, że istnieje nieskoń
czona liczba najrozm aitszych poglądów, 
w części nawet Wręcz sobie przeciwnych, 
że żaden z nich nie daje rękojm i pewności 
i stałości, tylko przem awia mniej więcej 
przekonywająco do naszego rozumu. W szy
stkie działy ostatniej grupy nauk m ają d la
tego jeszcze charakter mniej więcej prow i
zoryczny, tw ierdzenia ich są jeszcze w prze
ważającej części hipotetycznemi (wyjąwszy 
może pewne działy historyi specyjalnej), we 
wszystkich ma jeszcze wielkie znaczenie 
autorytet badacza.

W  nieporównanie lepszem położeniu znaj
dują się pod tym względem wyżej schara
kteryzowane nauki eksperym entalne. Tu 
nic się nie uznaje za pewnik, co nie zostało 
jaknajściśiej dowiedzionemfaktami niepozo-

[ stawiającemi żadnej wątpliwości, wszystkie 
napozór niezgodne z twierdzeniem objawy 

; muszą być wyjaśnione, wszelkie wątpliwo
ści usunięte. Jako  fakt przyjm uje się ty l
ko prawdziwy przyczynowy związek po
między dwoma następującemi po sobie obja
wami, niewątpliw ie wykazana zależność je 
dnego od drugiego. Uwzględnia się też na
leżycie różnica pomiędzy istotną przyczyną 
i wpływem ubocznym lub przypadkowym 
(causa efficiens i causa occasionalis). A u
tory tet nie ma tu  żadnej wartości, albowiem 
sama dostateczność lub niedostateczność do
starczonego dowodu rosstrzyga o ważności 
nowego spostrzeżenia, o doniosłości ogło
szonej pracy. Lecz ponieważ istnieją z je 
dnej strony zręczni i bystrzy obserw atoro
wie, z drugiej zaś niezręczni i niedołężni, 
a przeważa tu, jak  we wszystkich działach 
twórczości umysłowej, produkcyja m ierno
ści, więc niedziw, że ludzie, którzy licznemi 
nowemi odkryciami posunęli naukę na
przód, bywają obdarzani szczerszem zaufa
niem i większą czcią, niż umysły z mierne- 
mi zdolnościami, które częściej popełniają 
omyłki i błędy.

Lecz jakkolw iek matematyka i ekspery
mentalne gałęzie nauk przyrodniczych u ło 
żone zostały w szeregi dedukcyjne tw ier
dzeń ściśle dowiedzionych, wypływających 
jedne z drugich, to jednak  i ta część wiedzy 
przedstawia pewne braki i luki, k tóre dają 
się tylko wypełnić hipotezami. W idzieliś
my już wyżój, że tak  zwane aksyjomaty sta
nowią ostateczne ogólne pewniki, które 
wprawdzie w każdym szczegółowym przy
padku się sprawdzają, lecz nie dają się ju ż  
bliżej wyjaśnić, wysnuć z innych ogólniej
szych jeszcze pojęć. Prócz tego wspomnia
ne nauki są zniewolone do posługiwania się 
pewnemi zasadniczemi pojęciami, których 
istota nie daje się bliżej wyjaśnić, można 
tylko wskazać warunki, w których się wy
tw orzyły i bliżej określić ich zastosowanie. 
Należą tu  pojęcia siły, ruchu, masy, czasu, 
nieskończoności, atomu i t. p., k tóre stano
wią tylko w yrazy dla oznaczenia różnych 
form, w jak ich  objawy świata oddziaływa
ją  na nasz umysł, ale nie dają nam jasnego 
wyobrażenia o istocie tych procesów. Nie- 
możemy się tu bliżej wdawać w metafizycz
ny rozbiór tych pojęć, lecz wskażemy dla
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przykładu tylko, że wyrazy „przyciąganie 
i odpychanie*' wzięte są niew ątpliw ie z ru 
chu naszej ręki, k tóra przedm ioty zewnątrz 
nas pomieszczone przyciąga i odpycha i zo
stały najpierw  zastosowane do określenia 
działania magnesu, a następnie także do 
oznaczenia całego szeregu spowinowaco
nych zjawisk, dobrze wiadomych z codzien
nego doświadczenia, ale co do istotnej p rzy
czyny zupełnie nam  nieznanych. T ak sa
mo i pojęcia czasu i przestrzeni w ypływają 
ze spostrzegania pewnych procesów w na
szym umyśle: czujemy mianowicie, że nie 
zdołamy jednocześnie tworzyć kilku myśli, 
tylko idee pojawiają się jedne za drugiemi; 
również i spostrzeżenia występują kolejno, 
a to uczucie czyli wewnętrzne spostrzeże
nie łącznie z poczuciem kurczenia się mię
śni, szczególnie ocznych, postępujących za 
przesuwającym się przedm iotem  wytwarza 
pierw otne pojęcia czasu, ruchu  i przestrze
ni, do którego przyłącza się dalej uczucie 
odporności czyli masy albo ciężaru przy  od
działyw aniu na nasze zmysły przedm iotu, 
nienależącego do naszego własnego ciała. 
Dalsze dyjalektyczne obrobienie tych pier
wotnych i surowych pojęć, ich większe uo
gólnienie z jednaj strony, bliższe określenie 
z drugićj, doprowadziło powoli do nada
nia odpowiednim wyrazom tego znaczenia, 
w którem  obecnie powszechnie są używane 
w nauce.

Przytoczone tu przykłady wskazują nam 
jed n ak  zarazem, że wszystkie zasadnicze 
nasze pojęcia mają, ja k  to już  wyżej było 
wzmiankowanem, swoje źródło w spostrze
żeniach czynionych z jednej strony na pro
cesach odbywających się w naszym w ła
snym umyśle, z drugiej zaś strony w otacza
jącym  nas świecie. Nie jesteśm y wogóle 
w stanie wyrobić sobie w yobrażenia o pro
cesach odbywających się poza sferą naszego 
spostrzegania. Nie zdołam y dlatego przeni
knąć wyobraźnią w nieskończoność wszech
świata, ja k  również uchwycić nieskończenie 
małą cząsteczkę czyli atom.

Pojm ujem y, że czas i przestrzeń muszą 
być bezgranicznemi, ale dlatego tylko, że 
umysł nasz bez ustanku jes t czynnym, za 
jednym  przedziałem przestrzeni i czasu za
wsze szukać będzie drugiego, z drugiej zaś 
strony zdołamy sobie utw orzyć wyobraże

nia tylko o przedmiotach zajmujących ogra
niczoną przestrzeń, o ruchach tylko docho
dzących do pewnego kresu. Te sprzecz
ności i braki w naszych zdolnościach umy
słowych oddziaływ ają naturalnie także na 
zakres naszej wiedy, staw iają jej nieprze
byte dotąd granice, poza któremi pozosta
wiona jes t fantazyi swoboda do wypełnienia 
je j swojemi tworami. Nie można wątpić, 
że z czasem granice te się rosszerzą czyli 
właściwie tylko się posuną, ale czy umysł 
ludzki nabędzie kiedyś wszechwiedzy bo
skiej? Oto już  nie przedm iot dyjalektycz- 
nego rozbioru, ale pytanie wkraczające 
w zakres wiary.

Istnieją więc pewne granice poznawania 
i wiedzy, które dają się ściśle określić. W e
wnątrz tych granic wiedza, śledząc objawy 
świata, spostrzega całe szeregi faktów, zw ią
zanych pomiędzy sobą nierozerwanem spoi
dłem  przyczyny i skutku. Takie przeko
nanie wynosimy z gruntownego badania 
objawów świata czysto fizycznego i, trzym a
jąc  się niezłomnie tego przekonania czyli 
zasady, że nic w nim nie dzieje się przy
padkowo, każdy objaw musi mieć swoję 
właściwą dostateczną przyczynę, unikamy 
nieskończonego szeregu złudzeń i błędów, 
których pastw ą stalibyśmy się, przyjm ując 
inną zasadę. To pojęcie o niezmienności 
praw ideł rządzących światem nieorganicz
nym należy wprawdzie także do aksyj orna
tów, niedających się ostatecznie dowieść, ale 
dla zebrania rzetelnej wiedzy ma takie sa
mo znaczenie, jak  i inne wspomniane aksy- 
jom aty: stanowi ono kompas w lesie obja
wów, k tóry  jedynie nam umożliwia wynale
zienie drogi właściwej.

Jeżeli uwzględnimy, że świat żywy za
wisły je s t w zupełności od świata nieorga
nicznego, że składa się z ciał ulegających 
tym samym prawidłom , co i m artw a mate- 
ry ja  i po skończeniu życia zamienia się 
w ostatnią, nastręcza się mimowoli potrzeba 
zastosowania do pierwszego tej samej m e
tody badania, tych samych zasad, ja k  w fi
zyce i chemii. I  w samej rzeczy, nauki bi- 
jologiczne poczyniły niezmierne postępy od 
czasu, gdy zaczęto do nich stosować prawi
dła poznane przy badaniu świata nieorga
nicznego, gdy rzucono w kąt wszelkie h i
potezy oddzielnych sił życiowych i postara
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no się w ykryć fizyczną, przyczynę objawów. 
W praw dzie stoimy jeszcze na pierwszych 
szczeblach wysokiej góry, do której szczytu 
się wspinamy, ale osięgnięte rezultaty  nie 
pozwalają, już wątpić, że nauka znajduje 
się na właściwej drodze, po którćj postę
pując dalej k rok za krokiem  przybliży się 
coraz bardziej do ostatecznego celu. Czy 
go nareszcie dopnie, tego nateraz przewi
dzieć nie można.

Powyżej wskazaliśmy już, że, przechodząc 
od objawów życia do objawów umysłowych, 
znów spotykamy liczne łączniki pomiędzy 
jednem i i drugiemi. P raw da, że wiedza ze
brana w zakresie m artw ego świata, prawie 
żadnego nie rzuca światła na istotę obja
wów duchowych, ale zato procesy życiowe 
przedstawiają powolne stopniowanie od ob
jaw ów  życia roślinnego do czynności n er
wowych, zmysłowych, umysłowych, aż na
reszcie u człowieka występuje refleksyja, 
celowa z góry obmyślona działalność i sa- 
mowiedza. Jeżeli przytem  uwzględnimy, 
że i myślący człowiek ściśle jes t związany 
z otaczającą go jirzyrodą., zależy od wpły
wów fizycznych i organicznych, powstaje 
z komórki tak samo jak  i inne żywe orga
nizmy i stanowi jakby  rodzaj mikrokosmo- 
su, łatwo pojąć można dążność do przypu
szczenia jednakow ych praw rządzących ca
łym wszechświatem, do wytworzenia jednaj 
ogólnej niepodzielnej nauki, do poznawania 
jednej ogólnej bezwzględnej praw dy, poja
wiającej się tylko w różnych postaciach 
w tworach harm onijnej całości wszechświa
ta; Jestto  w prawdzie znowu taki sam aksy- 
jom at ja k  i inne, ja k  aksyjom at o trw ało
ści m ateryi i sił, wzajemnej zależności po
między przyczyną i skutkiem, a nawet nie
równie mniej pewny, mniej jasno uw yda
tniający się.

Ale w każdym razie możemy polegać tak 
samo na przekonaniu o jego prawdziwości, 
jak o słuszności innych aksyjornatów, a przy
najmniej jes t on równouprawnionym , jeśli 
nie wyżej stojącym od poglądów odmien
nych) przypuszczających różnorodność przy
czyn działających w różnych sferach obja
wów świata. Ten unitarny czyli monisty- 
czny pogląd daje się wybornie pogodzić 
z poglądami religijnem i, wskazuje istnienie 
jednego stwórcy i kierownika świata, które

go nasza wyobraźnia dosięgnąć nie potrafi, 
gdy tymczasem pogląd przeciwny (duali
styczny) obdarza stwórcę wszelkiemi u ło
mnościami i niedostatkami przyrody ludz
kiej. Przyj ą wszy ten pogląd, nie wolno nam 
już zbaczać z raz wytkniętej drogi, należy 
szukać prawidłowości we wszystkich obja
wach świata, a w razie, gdy niektóre z nich 
wydają się nieprawidłowe mi, niepodlega- 
jącemi ogólnym prawom, nie wypada za
liczać ich do rzędu wyjątkowych wydarzeń, 
albowiem w yjątku w prawidłowości nie mo
żna przypuścić, ale należy je  odnieść do 
ograniczoności naszej wiedzy i nieudolności 
poznawania. Taka nieudolność w pogodze
niu poczucia niezależności woli ludzkiej 
z prawidłowością wszechświata skłania wię
kszość osób do przechylania się ku duali
stycznym poglądom.

(d. c. nast.).

Prof. H enryk Hoyer.

PR ZY C ZY N E K  DO O BYC ZA JÓ W

E E Ł C

(FROTOPTEEUS).

W  gromadzie ryb zasługuje na uwagę 
niewielka grupa, której przedstawiciele po
siadają nietylko skrzela ale i płuca i stąd 
grupa ta otrzym ała nazwę ryb dwudysz- 
nych (Dipnoi) i była przedmiotem badań 
wielu znakomitych zoologów (Owen, Milne- 
Edw ards, H uxley, G unther i w. in.).

Dwudyszne, zwane także nipłazami, tw o
rzą ogniwo, łączące gromadę ryb z ziemno- 
wodnemi czyli płazami, albowiem mają ce
chy wspólne dla obudwu tych gromad. 
Ogólną postacią ciała pokrytego łuskami, 
budową szkieletu, skrzelaini, oraz ustrojem  
kanału pokarmowego, zbliżają się dw udy
szne do ryb; przeciwnie zaś, serce, złożone 
z dwu przedsionków i jednej komory, jam y 
nosowe otw ierające się do jam y gębowej, 
jako też płuca, zbliżają te zwierzęta dQ 
płazów,
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Dwudyszne zamieszkują, wody słodkie 
bagniste, gorących krajów  A fryki (P roto- 
pterus), A m eryki (Lepidosiren) i A ustralii 
(Ceratodus) i to mają. szczególnego w swo
ich obyczajach, że w czasie suszy, gdy wo
dy zamieszkiwane przez nie wysychają, ry 
by te zagrzebują się na k ilka stóp w muł 
lub ziemię i robią sobie nory, w których 
przebyw ają podczas suszy, oddychając p łu
cami dotąd, dopóki nie nastaną deszcze i nie 
napełnią wodą bagien.

Nora skrzeloa.

Z dwudysznych, najlepiej zbadany został 
skrzelec (P ro top terus annectens), który 
mieszka w bagnach nad brzegam i niektó
rych  rzek w Afryce, a między innemi i nad 
Białym Nilem. Podczas suchej pory roku 
P ro top terus zagrzebuje się dość głęboko 
w ziemi lub w szlamie, pokrywa się powło
ką, torebkow atą, utworzoną ze śluzu oraz 
szlamu i przebywa w tem dziwnem schro
nieniu, pogrążony w śnie letargicznym.

K ilka razy udaw ało się przywieść do E u 
ropy P ro topterusa pokrytego stw ardniałą 
torebką, ze szlamu. B artle tt i K rausa wy
kazali, że wewnątrz tej torebki ryba układa 
się w ten sposób, że przyjm uje formę owal
ną i je s t pokry ta powłoką; bez wyraźnej 
budowy, barw y brunatnej, która w rostwo- 
rze potażu gryzącego staje się jaśniejszą, 
ale się nie rospuszcza; powłoka ta  powstaje 
ze śluzu, k tóry  zwierzę wydziela na po
wierzchni swego ciała.

P ro top terus pokryty powłoką torebko
watą, leży w jamie czyli gnieździe, do któ
rego prowadzi kanał, bardzo ciasny, o ścia
nach gładkich, pj-zypominający mysią norę. 
W  dolnym końcu kanał ten jest zamknięty 
deneczkiem na 2 — 3 cm grubem, które p o 
wstaje ze zgrubiałej powłoki brunatnej, po
kryw ającej zwierzę. Deneczko wspomnia
ne, oddziela kanał od rosszerzonej części 
nory i przypom ina osadzeniem swojem bło
nę bębenkową ucha u  człowieka i u zwie
rzą t ssących. W  deneczku tem znajduje się 
otwór wielkości główki od szpilki, położony 
blisko brzegu.

Prof. W iedersheim  (Anat. Anzeiger, 2 
Jah rg . 1887, N r 23, H um boldt H f. 6, 1888 
roku), dokładniej jeszcze zbadał P rotopte
rusa, zamkniętego w torebce ochronnej.

Po  oddzieleniu, przy pomocy młotka 
i dłutka, masy stwardniałego szlamu, ota- 

i czającego rybę, prof. W iedersheim napo t
kał powłokę brunatną, kształtu podłużnie 
owalnego, dokładnie pokrywającą ciało P ro 
topterusa, po zdjęciu zaś tej powłoki, przy 
zachowaniu wszelkich ostrożności, prof. W . 
przekonał się, że cała pow ierzchnia ryby 
była powleczona płynem  jasnym , połysku
jącym , bardzo gęstym i lepkim, który, 
bezwątpienia, ochraniał zwierzę od wy
schnięcia.

Podczas zdejm owania wspomnianej po
włoki, P ro topterus nie okazywał najm niej
szego ruchu, dopiero po wyjęciu go z tw ar
dej powłoki i włożeniu do wody, posuwał 
słabo głowę naprzód, następnie zaś powol
nie i stopniowo zaczął poruszać całem cia
łem, uw alniając się ze śluzu.

W  czasie snu letargicznego ryba wogóle 
zw inięta jes t w ten sposób, że pyszczek 
zwierzęcia schodzi się z ogonem w górnej 
części torebki ochronnej, ja k  to wskazuje



Nr 29.

nasz rysunek. Ciało P rotopterusa zgina 
się pałąkowato w tem miejscu, w którem 
zaczyna się płetwa grzbietowa, część zaś tu 
łowia, nieprzyjm ująca udziału w zgięciu, 
wraz z głową wznosi się prostopadle. Sze
roki i płaski ogon pletw ow aty położony 
przy głowie, tak  jes t zgięty, że otacza gło
wę od przodu i od góry na podobieństwo 
kaptura.

Otwór w deneczku czyli przegródce za
mykającej wejście do szerszej części gnia
zda, uważany jes t za otwór oddechowy; b li
sko niego prof. W iedersheim  znalazł masę 
białawo-szarą, podobną do guana ptaków 
lub gadów.

Jakkolw iek P ro topterus posiada płuca, 
którem i może oddychać podczas snu letar- 
gicznego, to jednak  prof. W. przypuszcza, 
że i szeroki ogon, otaczający głowę ryby 
we śnie pogrążonej, może służyć do oddy
chania, jako  zaopatrzony w liczne naczynia 
krwiononośne.

A. S.

TEORYJA

W spółpracownicy W szechświata nieraz 
mieli sposobność zapoznawać jego czytelni
ków, niekiedy nawet w sposób nader wy
czerpujący, z historyją natura lną nafty. Ni
gdy jednakże nie dotknęliśmy bliżej cieka
wego pytania, skąd też nafta wziąć się mo
gła w przyrodzie, czy uważać ją  należy za 
ciało pierw otnie utworzone, czy też za pro
dukt przem iany jakichś innych ciał pierwo
tnych, a w ostatnim  razie — jak ich  m iano
wicie? W szakże co do mnóstwa innych 
ciał, a szczególniej, co do ciał tak  zajm ują
cych z powodu swój użyteczności, istnieją— 
jeżeli nie dowiedzione to przynajm niej bar
dzo prawdopodobne — teoryje ich pocho
dzenia.

Nafta jednak  jest utworem  wielce zagad
kowym i teoryją je j pochodzenia z samej 
natury rzeczy nadzwyczaj trudno obmyślić. 
Dlaczego tak jes t — zrozum ieć łatwo, jeżeli

się przypomni je j skład chemiczny i w ła
sności. Zanim więc przejść sobie pozwolę 
do właściwego przedmiotu tej gawędki, m u
szę w krótkich słowach zatrzymać się nad 
chemiją nafty.

Co dzieje się z naftą, kiedy spala się ona 
w naszój lampie? Pozornie znika bez śla
du — ale pozornie tylko, bo wszakże wie
my napewno, w krew niejako weszła nam 
ta zasada, że nic w przyrodzie zginąć nie 
może bez śladu. W  chwili zapalania lam 
py każdy zauważyć musiał, że kominek 
szklany, którym  otaczamy płomień, pokry
wa się rosą, tem wyraźniej, im był poprze
dnio chłodniejszy. Gdybyśmy postarali się 
zebrać tej rosy nieco więcej, naprzykład, 
obmyśliwszy przyrząd, w którymby pło
mień nafty był osłonięty jakim ś przedmio
tem, który możnaby było utrzym ać w stanie 
ciągle chłodnym i z któregoby rosę można 
było zbierać dogodnie, to przekonalibyśm y 
się łatwo, że rosa ta je s t czystą wodą.— 
Znamy też sposoby pozwalaj ące nam schwytać 
inny produkt spalenia nafty, gazowy, zwa
ny dwutlenkiem węgla. I  wprost jeżeli zw ró
cimy uwagę na to, jak prędko i znacznie 
psuje się, staje się dusznem, ciężkiem do 
oddychania, powietrze w zamkniętym po
koju, gdzie pali się kilka lamp naftowych 
i jeżeli tę okoliczność porównamy z dobrze 
skądinąd znanemi nam własnościami dw u
tlenku węgla, to i bez pomocy złożonych 
przyrządów łatwo dojdziemy do wniosku, 
że drugim  produktem  spalenia nafty musi 
być właśnie dw utlenek węgla. T ak  więc, 
zapomocą metod bardzo prostych, a właści
wie na zasadzie spostrzeżenia, że płomień 
nafty wydaje parę wodną i gaz, nieodpo
wiedni do oddychania, zdobywamy wiado
mość, w co przemienia się nafta w płomie
niu, a dalej, zapomocą rozumowania che
micznego, którego dla jego nadzwyczajnej 
prostoty przytaczać tu nie chcę, dochodzi
my do wniosku, że w składzie nafty znajdo
wać się musi węgiel i wodór.

W  istocie, najściślejsze naw et badania 
nigdy w żadnym gatunku czystej nafty nie 
odkryw ają niczego więcój, oprócz dwu po
wyższych pierw iastków. Niekiedy tylko 
przy bardzo ścisłym rozbiorze udaje się wy
kryć w  nafcie drobne ilości azotu, co jednak 
nie wpływa na nasze wyobrażenie o chemi-
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cznćj naturze nafty, chociaż dla teoryi, 
o którój chcę mówić, stanowi fakt nadzwy
czaj ważny. T ak  więc nafta jest członkiem 
licznej bardzo rodziny związków chemicz
nych, które nazywamy węglowodorami.

W ęgiel z wodorem tw orzy związków tak 
wiele, że nazwanie jak iejś matex-yi węglo
wodorem jeszcze wcale nie objaśnia nas 
w ścisły sposób o jój składzie. W chodzić 
w bliższe objaśnienia, co do węglowodorów 
nie mogę, dlatego, że na to trzebaby m iej
sca bardzo dużo a i przygotowawczych wia
domości niemało. Muszę jednak  powie
dzieć, że w całej tój gromadzie związków 
wyróżniam y dwie ważne seryje: jednych, 
stosunkowo bogatych w wodór, które nazy
wamy węglowodorami tłuszczowemi—i d ru
gich, w wodór uboższych, a więc stosunko
wo bogatych w węgiel, k tóre zwać będzie- 
my węglowodorami aromatycznemi. Zapa
miętajmy teraz, że nafta głównie, albo ra 
czej prawie wyłącznie składa się z węglo
wodorów tłuszczowych.

Zdawałoby się, że jeżeli chemija wie co
kolwiek o sposobach tw orzenia się węglo
wodorów tłuszczowych — a obecnie wie ona 
bardzo wiele w tym względzie — to należa
łoby tylko wiadomości te przykroić do mia
ry  zjawisk, odbywających się w przyrodzie, 
uwzględnić otoczenie i wszelkie w arunki, 
wśród jakich znajduje się nafta — i teoryja 
jój pochodzenia będzie gotowa. W  rzeczy 
samej jednakże tak  nie jest. Ze znanych 
sposobów sztucznego powstawania węglo
wodorów wogóle do m iary zjaw isk przyro
dzonych zastosować się daje chyba jeden 
tylko, to je s t tak zwana sucha dystylacyja. 
Pod powyższą nazw ą rozumiemy bardzo 
liczny i nieraz bardzo zawiły szereg roskła- 
dów, jak im  ulegają złożone ciała organicz
ne, poddawane działaniu silnego ciepła przy 
współczesnem zabespieczeniu od przystępu 
powietrza. Rosszczepiają się one wtedy na 
pewną liczbę, zwykle bardzo znaczną, ciał 
prostszych, a węgiel i wodór, we w szyst
kich materyjach organicznych koniecznie 
się znajdujące, występują wtedy w zw iąz
kach pomiędzy sobą, w postaci węglowodo
rów. Sucha dystylacyja bywa dokonywana 
w praktyce bardzo często i na olbrzym ią 
skalę: tak  np. poddają jej węgiel kam ienny 
w celu otrzym ania gazu oświetlającego,

am onijaku i smoły z węgla kamiennego; 
poddają drzewo w celu otrzym ania kwasu 
octowego, dziegciu, kreozotu, smoły drzew
nej i wielu innych przetworów; poddają 
kości zwierzęce i mnóstwo jeszcze innych 
m ateryjałów  surowych. W  pracowniach 
zaś naukowych sucha dystylacyja została 
zbadana bardzo dokładnie i wszechstronnie, 
a poddawano jój nadzwyczaj wielkie mnó
stwo najrozm aitszych ciał organicznych.

Otóż je s t rzeczą zupełnie pewną, że przy 
suchej dystylacyi tworzyć się mogą n a j
rozmaitsze węglowodory, ale niemniej za
przeczeniu nie ulega, że dotychczas przy 
żadnej suchej dystylacyi, prowadzonej zwy
czajnym sposobem, nie otrzymano charak te
rystycznej mięszaniny wielu węglowodorów 
tłuszczowych, która stanowi naturalny olój 
skalny czyli naftę. Równie pewną rzeczą 
jes t i to, że w przyrodzie, w miejscach znaj
dowania się nafty, ani w miejscach, które 
z tamtemi znajdują się w jakim kolw iek 
stosunku sąsiedztwa lub zależności, nigdy 
nie znaleziono żadnych pozostałości, jakie 
otrzym ują się zawsze po suchej dystylacyi 
naturalnych produktów  organicznych w po
staci czarnój masy bardzo stosunkowo bo
gatej w węgiel. Dlatego to jedna z pozor
nie najprostszych i najsłuszniejszych teoryj 
pochodzenia nafty, przedstawiająca to ciało, 
jak o  produkt suchej dystylacyi węgli ka
miennych, żadną m iarą utrzym ać się nie 
może. U padek tej teoryi z punktu widze
nia chemicznego zapewnia szczególniej ta 
okoliczność, że pomiędzy płynnemi pro
duktami suchej dystylacyi węgla kam ien
nego spotykam y głównie, praw ie wyłącz- 
nie, węglowodory aromatyczne (ubogie 
w wodór), tłuszczowych zaś wcale tam n ie 
ma, kiedy w naftach znajdują się wpraw
dzie czasami (np. w nafcie galicyjskiej) ma
leńkie ilości węglowodorów aromatycznych, 
ale główną ich masę, prawie całość, stano
wią węglowodory tłuszczowe (bogate w wo
dór). W edług mniemania coraz bardziej 
utrw alającego się w gieologii, a które przed ■ 
niedaw nym  czasem obszerniej wyłożył w na- 
szem piśmie p. Jasiński ‘), węgiel kamienny 
pow stał z roślin lądowych a w tworzeniu

')  Wszechświat z r. b. N ry 21, 22, 23 i 24,
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się jego pokładów brały udział wody słod
kie, kiedy w warstwach ziemi, dostarczają
cych nafty, nigdy nie znajdowano szcząt
ków roślin lądowych, a przeciwnie — po
zostałości, dowodzące morskiego ich pocho
dzenia, są bardzo częste i liczne. T ak np. 
bliskie sąsiedztwo oleju skalnego z solą k u 
chenną jes t rzeczą powszechnie znaną. Tam 
gdzie on wydobywa się z ziemi razem z wo
dą, ta ostatnia najczęściej bywa słona. Zna
ne są nawet kryształy soli kuchennej, za
wierające uwięzione wewnątrz krople na
fty. Jeszcze bardziej przemawiają za mor- 
skiem pochodzeniom nafty skorupki zwie
rząt morskich, napełnione tą materyją: 
w Kanadzie pod Packenham  często bywają 
spotykane komory ortoceratytów  zaw iera
jące w sobie aż do kilku uncyj oleju skal
nego. Również znaną jest rzeczą, że łupki 
smoliste, z których wydobywają często olej 
m ineralny bardzo do nafty podobny, są 
zwykle przepełnione skamieniałościami ryb 
i innych zw ierząt morskich.

Istnieje pewna teoryja pochodzenia nafty, 
która źródeł tej m ateryi poszukuje w z ja 
wiskach chemicznych, nic wspólnego z ży
ciem niemających. Mówię w tej chwili 
o poglądach, wygłaszanych przez Berthe- 
lota, Bryassona, a szczególniej Mendeleje- 
wa, którzy sądzą, że olej skalny mógł po
wstać przez działanie wody lub materyj 
kwaśnych na nieorganiczne związki węgla 
z metalami. Poglądowi tem u brak  jednak  
ważnój podstawy, to jest pewności, że w ło
nie naszego globu związki podobne znajdu
ją  się istotnie w takich ilościach, żeby z nich 
utworzyć się mogły te nieprzebrane zapasy 
nafty, jak ie  stanowią skarb prawdziwy tylu 
krajów  na powierzchni ziemi.

W obec wszystkich powyższych względów 
mniemania wielu uczonych skłaniają się ku 
trzeciej teoryi, na pierwszy rzu t oka w yda
jącej się cokolwiek dziwną. Już  przed da
wniejszym czasem niektórzy gieologowie, 
a na ich czele Leopold von Buch, wyrazili 
przypuszczenie, że nafta może być produ
ktem roskładu zw ierząt morskich: ryb, mię
czaków, jamochłonnych i t. d. To przy
puszczenie pozostawało jednak  śmiałą a nie- 
dowiedzioną, niepopartą ja k  należy, hipotezą 
aż do chwil ostatnich. O ile mi wiadomo, 
n ik t z przytaczających ją  aż do chwil osta

tnich nie postarał się o zebranie przem a
wiających za nią dowodów. Tego zadania 
podjął się dopiero chemik niemiecki E n- 
gler, którego nadzwyczaj zajmująca rospra- 
wa, ogłoszona w 9 zeszycie tegorocznym 
Sprawozdań Tow. chem. niemieck., w mo
żliwie krótkiem  streszczeniu, stanowić bę
dzie część końcową i najważniejszą niniej
szego artykułu.

Morze wre życiem. W e wszystkich stre
fach i na wszelkich głębinach miryjady istot 
zwierzęcych najrozmaitszej postaci i w iel
kości powstają, żyją i giną nieustannie. Ich 
dziełem są skały, liczne wyspy, całe nawet 
pokłady ziemskie utworzyły się z ich tw ar
dych szczątków. Cóż tedy stało się z ich 
zwłokami? T rupy  zwierzęce, jak  to odda- 
wna i szczegółowo zbadano, w nieobecności 
albo w trudnym  dostępie powietrza nie ros- 
kładają się w sposób ostateczny, to jest aż 
na najprostsze gazowe związki nieorganicz
ne, lecz zwolna zamieniają się w szczególny 
rodzaj tłuszczu, „trupim 11 właśnie zwanego. 
Tłuszcz ten w składzie chemicznym i w ła
snościach ogólnych niewiele różni się od 
zwykłych gatunków tłuszczu. Zanim je 
dnak dojdzie do jego utworzenia, związki 
azotowe, w które organizm zwierzęcy obfi
tuje, przyjm ują prostszą niż za życia zwie
rzęcia formę zasad azotowych. Tłuszcz 
każdy składa się z węgla, wodoru i tlenu, 
jeżeli zaś pierwiastek ostatni usuniemy ze 
składu razem z odpowiednią ilością wodoru, 
tak, żeby utworzyła się woda, krócej — je 
żeli z jakiegoś tłuszczu „wydzielimy pier
wiastki wody“, to pozostająca jeszcze część 
wodoru i cała ilość węgla znajdą się mię
dzy sobą w stosunku, mniej więcej jedna
kowym dla wszystkich znanych tłuszczów. 
Stosunek ten, średnio biorąc, wynosi 87°/0 
węgla : 13% wodoru.

Roślinność morza jest znacznie uboższa 
od fauny. Rośliny do życia potrzebują świa
tła, mogą więc istnieć tylko do pewnej głę
bokości, względnie nieznacznej. O bum arła 
i-oślina roskłada się zarówno w powietrzu, 
jak  i bez niego, ale w ostatnim wypadku 
pozostawia ciemną masę węglistą. W  związ
ki azotowe roślina jest uboga i w pierw 
szych chwilach roskładu pozbywa się ich 
zupełnie w postaci amonijaku albo wolnego 
azotu. Główną co do ilości częścią gkłado-
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wą suchćj rośliny jest celuloza czyli (lrze- 
wnik, naw zór tłuszczu z węgla, wodoru 
i tlenu złożony — tu  jednak  stosunki po 
między pierw iastkam i są takie, że gdybyśmy 
z drzew nika wydzielili pierw iastki wody, 
to pozostałość składałaby się z czystego wę
gla, a naw et część tego ostatniego razem 
z wodorem zostałaby przez tlen zaatako
wana.

Nafta, ja k  pam iętam y, składa się z węglo
wodorów tłuszczowych. Z wielkiej liczby 
rozbiorów surowego oleju skalnego, pocho
dzącego z najrozm aitszych miejscowości, 
wypada przeciętny stosunek węgla do wo
doru ja k  87 :1 3 . A ni w samych w arstw ach 
wydających naftę, ani w ich sąsiedztwie nie 
znajdujem y wogóle szczątków węglistych, 
tam zaś, gdzie olój skalny znajduje się obok 
węgla kamiennego, dwa te ciała należą za
wsze do różnych poziomów gieologicznych, 
a warstwy dające naftę okazują pochodze
nie morskie. Nakoniec w wielu próbach 
oleju skalnego (np. galicyjskiego) znalezio
no niewielkie ilości zasad azotowych tych 
samych, które tw orzą się p rzy  roskładzie 
zwłok zwierzęcych.

To, co powiedziano dotychczas, jes t tylko 
rozumowaniem, chem ija zaś o ty le w iarę 
daje najlogiczniejszym naw et rozum ow a
niom, o ile one są na doświadczeniu oparte. 
W iernym  tćj zasadzie był i E ngler, ponie
waż wszystkie szczegóły powyższe przyto
czył tylko jako  uzupełnienie niesłychanie 
zajm ujących swoich doświadczeń nad ros- 
kładem tłuszczów (tranu  rybiego) pod w pły
wem niezbyt wysokiój tem peratury  320 do 
400° C i dosyć silnego ciśnienia około 10 
atmosfer. Niepodobna bez długich omó
wień powtarzać doświadczalnych szczegó
łów tćj p racy, dość będzie powiedzieć, że 
tran, użyty w poważnćj ilości praw ie 500 
kilogramów, rozłożył się na wodę i mięsza- 
ninę węglowodorów, k tóra zarówno zewnę- 
trznemi swemi własnościami przypom inała 
surową naftę, ja k  również przy badaniu 
chemicznem okazała się złożoną z tych sa
mych poszczególnych związków węgla z wo
dorem, których długi szereg stanowi naftę 
pensylwańską, kaukaską lub naszę.

Zn.

KBOHiKA HAtiKGWh.

ASTRONOMIJA.

•— Nową gwiazdę odkrył p. Espin w nocy z d. S 
na 9 Maja r. b. w gwiazdozbiorze Łabędzia; gwia
zda ta  by ła  8 wielkości, czerwona i przedstaw ia
ła widmo przerywane. P. Becker w Strasburgu 
odszukał tę  gwiazdę d. 15 Maja i ocenił ją  jako 
gwiazdę 8,5 wielkości. Nie posiadamy wiadomo
ści, czy od tego czasu blask jej uległ zm ianie.— 
Gwiazdozbiór Łabędzia, położony na drodze mle
cznej, nieraz był już widownią podobnych obja
wów. Słynna gwiazda Keplera z r. 1600, oraz no
wa gwiazda z r. 1876, obie 3 wielkości, ukazały 
się w tymże gwiazdozbiorze.

S. K.

— Nowe pierścienie Saturna. W edług noty, jaką, 
akadem ii nauk w Paryża  przedstawił Dom Lam ey, 
okazuje się, że bogaty układ Saturna nie by ł nam 
dotąd w całej pełni znany. W iadomo, że oprócz 
dwu głównych i dobrze w idzialnych pierścieni Sa
tu rn  posiada jeszcze pierścień trzeci, wewnętrzny, 
słabego blasku i odkryty dopiero w 1850 r. Otóż, 
na zewnątrz tego układu pierścieni już przed dwu
dziestu la ty  dostrzegał p. Lam ey pewne blaski 
obrączkowe, ukazujące się w przestrzeni zawartej 
między orbitam i Mimasa i Tytana, pierwszego i szó
stego księżyca Saturna: dopiero wszakże od roku 
1884 w obserw atoryjum  na szczycie Grignon w a t
mosferze bardzo przezroczystej i przy pomocy sil
nego przyrządu obserw ator zdołał wyraźnie rospo- 
znaó, że blaski te  m ają postać pierścieni. P ier
ścieni tych  je s t cztery: pierwszy z nich przypada 
w sąsiedztwie skrajnego brzegu trzeciego z p ier
ścieni dotychczas znanych; drugi, m ający wejrze
nie mgławicy mlecznej, mieści się w sąsiedztwie 
Enceladusa, drugiego księżyca Saturna; trzeci ja 
śniejszy od poprzedniego, nie przekracza orbity 
trzeciego księżyca (Thetys); czwarty wreszcie, bar
dzo słaby, mieści się między orbitam i czwartego 
i piątego księżyca, Diony i Rei. Ciekawe to od
krycie zwróci niewątpliw ie uwagę astronomów. 
(Comptes rendus).

S. K.
FIZYKA.

—  Przewodnictwo cieplikowe stali twardej i miękiej.
W iadomo już oddaw na, że przewodnictwo elektry
czne stali zależy od stopnia jej twardości; wiado
mo także, że zarówno pod względem cieplikowego 
jak  i elektrycznego przewodnictwa metale uk ła
dają się w jednakim  porządku. Można było tedy 
przewidywać, że i cieplikowe przewodnictwo stali 
od tej tw ardości zależy; domysł ten  potw ierdził 
obecnie prof. Kohlrausch. Już przez proste do t
knięcie ręką zim nych prętów stalowych można się 
przekonać, że stal mięka jes t lepszym przew odni
kiem, aniżeli tw arda, dokładniejsze zaś pom iary
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wykazały, że zdolność przewodnictwa cieplikowe
go stali miękiej je s t prawie o 80 odsetek większą, 
aniżeli tw ardej. (Naturw. Rundschau).

T. R.

—  O współczynnikach załamania metali. W  pię
knej pracy profesora berlińskiego, A. Kundta, któ
rej najtrudniejszą częścią było otrzym yw anie m e
talicznych pryzm atów dobrze przezroczystych,— 
znajdujemy dane w zupełności potw ierdzające wy
wody Beera i Voigta. Posiłkując się prawem 
Snelliusa o załamaniu światła, prof. Kundt pracę 
swą dokonał inną drogą, aniżeli B eer i Voigt. R e
zultaty pozostały też same, zyskują .więc one na 
doniosłości. Współczynniki załam ania określone- 
m i zostały dla trzech kolorów i przedstaw iają na- 
stępujące liczebne ilości:

Srebro Ag. . . . 0,27
Złoto Au . . . . 0,38 0,58 1,00
Miedź Cu . . .  . 0,45 0,65 0,95
Platyna Pt . . . 1,76 1,64 1,44
Żelazo Fe . . .  . 1,81 1,73 1.52
Nikiel Ni . . .  . 2,17 2,01 1,85
Bizmut B i. . . . 2,61 2,26 2,13

kolor
czerwony

biały niebieski

W idzimy więc, że średni współczynnik załam ania 
srebra i złota mniejszym je s t od 1, dla miedzi b liż
szy jedności, dla pozostałych m etali większy, od 1. 
Prędkość św iatła w srebrze jes t cztery razy wię
kszą, a  w złocie i m iedzi nie o wiele większą, jak 
w próżni; w innych metalach jes t mniejszą. Ros- 
szczepienie św iatła w trzech m etalach: Ag, Au i Cu 
jest norm alnem , w innych — anormalnem. Ozna
czając prędkość św iatła dla Ag przez 100, o trzy
mamy: dla Au — 71, Cu — 60, P t — 15,3, F e—14,9, 
Ni — 12,4 i dla Bi — 10,3.

Na pierwszy rzu t oka na te liczby spostrzegamy, 
że galwaniczne przewodnictwo, przewodnictwo cie
pła i prędkość św iatła w m etalach (z wyjątkiem 
Bi) eą sobie proporcyjonalne.

K undt, szukając wyjaśnienia dla tych danych, 
przypuszcza, że ciepło przenosi się przez prom ie
niowanie cd  warstwy do w arstwy z prędkością, 
z jaką światło przenika, tenże metal; tęż samą 
prędkość dla danego metalu, posiada elektryczność.

Większość pryzm metalowych, o bardzo m ałym  
kącie, by ła  otrzymywana drogą elektrolityczną.— 
Jako jednego elektrodu używano drucika z m etalu 
dla którego żądano otrzym ać pryzm aty, a jako  
drugiego tafelki szklanej platynow anej ("od przy
rządów Kóniga), zawieszonej równolegle do elek
trodu pierwszego. Tym sposobem osadzał się m e
ta l na tafelce szklanej nie w postaci warstewki 
posiadającej jednakową grubość, lecz jako dwie 
pryzm y (kliny) złączone z sobą podstawami, na 
kierunku linii równoległej i najbliższej od drucika 
metalowego. W ciągu dwu la t około 2000 egzem
plarzy pryzm  było w ten sposób przygotowanych,

z których tylko m ała liczba okazała się przydatną 
do robienia oznaczeń. (Sitzungsberichte der. Beri. 
Akad. der Wiss., 1888, str. 255).

Lud. Koss.

— 0 rospylaniu rozżarzonych metali. Znanym  jes t 
faktem , że rozżarzony drut platynowy, przez któ
ry  przechodzi p rąd , oddziela drobne cząsteczki, 
osiadające na ściankach szklanej gruszy, mieszczą
cej drut. Cząsteczki te  skupiają się i tworzą na
lot na szkle. Nahrwold pyłkom tym  metalicznym 
przypisuje własność przenoszenia elektryczności, 
tak ą  samą własność, jaką posiadają cząsteczki ku
rzu w powietrzu. — Zagadkową przyczynę rospyla- 
lania studyjował Berliner, badając okluzyją gazów 
przez platynę. W tym celu wykonano następują
ce doświadczenia: W  rurce szklanej pomieszczano 
blaszkę platynową lub paladową, wypompowywano 
pow ietrze i rospalano ją  zapomocą prądu elektry
cznego. Doświadczenie przeprowadzano z blaszką 
posiadającą okludowany gaz, rospalano ją  zapo
mocą prądu przez dłngi czas, wypompowywano 
powietrze i tym sposobem pozbawiano daną blasz
kę gazu. Przesuwano rurkę cokolwiek dalej, tak, 
żeby świeża je j część okrążała blaszkę metaliczną 
i rospalano d ru t nanowo. Po tem  doświadczeniu 
przepuszczano przez rurkę gazy, p latyna (lub pa- 
lad) pochłaniała je; przepuszczano przez nią prąd  
i  t. d. Za każdym  razem , gdy m etal posiadał 
okludowany gaz, ru rka  pokryw ała się metalicznym 
nalotem ; w przeciwnym wypadku nalot był bardzo 
słaby, lub też nie było go zupełnie. Przyczyną 
więc rospylania jes t wydzielanie się okludowanych 
gazów, które zapewne mechanicznym sposobem po
ciągają z sobą cząsteczki m etali. — Na mocy tego, 
bardzo łatwo można objaśnić nalot węgla w lam p
kach żarowych. (Annal. der Physilc, 88 N. P. 
33 -289).

Lud. Koss.
CHEMIJA.

—  Zasady organiczne w alkoholach. W iadomo, że 
hygijeniści przypisują własności tru jące alkoholów 
handlow ych zawartym w nich zasadom organicz
nym, których skład zresztą niedostatecznie jest 
dotąd znany. Otóż p. L. L indet przedstaw ił aka
demii nauk w Paryżu m etodę oznaczania ilościo
wego tych zasad, nawet w drobnych ilościach al
koholu i  bez potrzeby odwoływania się do dysty
lacyi frakcyjonowanej. Metoda ta  polega na  przeo
brażenia zasad organicznych w am onijak, którego 
ilość daje się następnie oznaczyć drogą alkalim e- 
tryczną, zaleca się ona dokładnością i czułością, 
pozwala bowiem ocenić ilość zasady, gdy nie prze
chodzi milijonowej części badanej substancyi. 
(Comptes Rendus).

A.

— Błękit morfinowy. Przez działanie kwasów 
szczawiowego, malonowego i bursztynowego na 
morfinę w obecności kwasu siarczanego otrzymali 
pp. P. Chaslaing i E . B arillot trzy ciała pocho
dne; dalsze badania wykazały, że trzy  te związki 
przez słabe utlenianie przechodzą w jeden pro-
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dukt błękitny, krystaliczny, którem u powyżsi che
micy nadali nazwę błękitu  morfinowego. Ciało to 
krystalizuje się w słupy słabo ukośne o podstawie 
kwadratowej, czerwone w św ietle przechodzącem, 
niebieskie w świetle odbitem ; kryształy  są nieros- 
puszczalne w wodzie, słabo w alkoholu, bardzo 
silnie zaś w eterze i chloroform ie, barw iąc te cie
cze błękitno. Przez zastąpienie morfiny kodeiną 
otrzymuje się również trzy  związki analogiczne 
względem wyżej przytoczonych; związki te  kodei- 
nowe przez u tlenianie rów nież wydają p rodukt 
błękitny, krystaliczny. (Comptes Rendus).

T. R.

TECHNOLOGIJA.

—  Usuwanie rdzy według pisma „M oniteur indu- 
striel“ może być dokonywane przez zanurżenie 
przedm iotów zardzew iałych w praw ie nasyconym 
rostworze chlorku cyny; stosownie do grubości 
w arstw y rdzy przedm ioty należy w rostw orze tym  
pozostawiać przez 12 do 24 godzin. Rostw ór nie 
powinien zawierać znacznego nadm iaru kwasu, któ
ryby mógł atakow ać i żelazo. Po wydobyciu z ką
pieli przedm ioty należy opłókać najpierw  wodą, 
następnie amonijakiem i prędko osuszyć; m ają one 
wtedy wejrzenie srebra matowego, przez oszlifo- 
fowanie nab iera ją  wejrzenia zwykłego.

T. R.

GIEOLOG1JA.

  Najgłębszy otwór świdrowy dotąd wywiercony
został pod Schladebach w pobliżu H alli nad  Saalą, 
doszedł bowiem 1716 m etrów  głębokości. T em pe
ra tu ra  w głębokości 1216 m wynosi 45,25° C, w g łę
bokości 1716 m —  56,63° C, a według zestawienia 
F . H einricha w zrasta ona w głąb ziemi statecznie. 
Obserwacyja ta  przeto n ie popiera bynajm niej 
przypuszczenia, jakoby przy rost tem pera tu ry  w zna
czniejszych głębokościach staw ał się słabszym. (Na- 
turw . Rundschau).

S. K.

BIJOLOGIJA OGÓLNA.

— Teoryja fizyjologiczną bakteryj siarkowych, zbu
dowaną w roku zeszłym przez S. W inogradskiego, 
podał W szechświat w pięknem  opracow aniu prof. 
Ad. Prażm owskiego (Nry 13 i 14 r . b.). Przeciw 
ko tej teoryi nadesłał obecnie do akadem ii nauk 
w Paryżu notatę naukową p. Ludw ik Oliyier, zaj
m ujący się od roku 1882 badaniem  bakteryj siar
kowych. W edług jego nowych doświadczeń, siar
ka, znikająca z ciała bak tery j, nie tw orzy kwasu 
siarkawego, siarkonów i siarczanów, jak  to  u trzy 
muje p. W inogradski, ale łączy się z wodorem 
i tworzy siarkowodór. Obok tego połączenia che
micznego, w którem  p. 01ivier widzi zupełną ana- 
logiją ze spalaniem  w tlenie i w ytw arzaniem  w o
dy, znalazł jeszcze tenże badacz w wodzie, zalu
dnionej przez baktery je, sól amonijakalną kwasu 
sulfocyjanowego CNSNH4 (rodanek amonu); w y
tw arzan ie  zaś tej soli porównywa z wydzielaniem 
m ocznika, będącego związkiem  izom erycznym  z cy-

| janianem  amonu (CNONH4 i CO (NHj)j). Zdaniem 
| przeto  p. O liyiera, siarka, odłożona przez bakte- 
j  ry je we w nętrzu ciała, służy następnie do spalania 

m ateryj wydzielanych zamiast tlenu, na jednako
wych z tlenem  prawach i zasadach, jako pierw ia
stek zupełnie z tlenem analogiczny. Dalsze bada
nia dopiero okażą, która z obu tych  teoryj zuży
cia fizyjologicznego siarki u bakteryj jes t praw 
dziwą, ale daleko ważniejszą jest rzeczą wyjaśnić 
zasady rosszczepiania siarkowodoru na siarkę i  wo
dór, oraz zużycia tego ostatniego przez bakteryje 
na ich potrzeby życiowe; co do tego zaś ani Wi
nogradski ani 01ivier podstaw żadnych nie podają. 
(Comp. Rend.- CVI, 25).

J. N.

BAKTERYJOLOGIJA.

—  Cholera kacza. W zwierzyńcu paryskim  (Jar- 
d in  dA cclim atation) w ybuchła niedawno choroba 
epidem iczna pomiędzy kaczkąm i domowemi róż
nych odmian, której objawy podobnemi by ły  do 
objawów cholery kurzej. P taki, które padły na 
tę  chorobę, oddane zostały do zbadania pp. Cor- 
n il i  Toupet, którzy we krw i zw ierząt znaleźli 
krótkie, pręcikowate baktery je, podobne do bak te
ryj cholery kurzej, nieco bardziej jednak  w ysm u
kłe. Z czystych hodowli, otrzym anych w różnych 
ośrodkach odżywczych, przeszczepiono bakteryje 
kaczkom domowym i wywołano w nich tę samą 
chorobę, na k tó rą  zapadły były pierw otnie kaczki 
zwierzyńca. Dzikie kaczki i odm iany stref gorą
cych .w  mniejszym stopniu ulegają chorobie, ale 
ostatecznie, przy  różnych objawach chorobowych, 
słabną i zdychają. K ury i gołębie są na szcze
pionkę zupełnie niewrażliwemi, a króliki i świnki 
m orskie, tylko przy ogromnej stosunkowo dawce 
(2 cm3) padają. Bakteryje odnośne przezwali pp. 
Cornil i Toupet bakteryjam i cholery kaczej (Cho
lera des canards. Comptes Rendus, CVI, Nr 25).

J . N.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Kasa pomocy dla osób pracujących na polu nau- 
kowem imienia dra Józefa Mianowskiego. Instytucyja ta 
założona w r. 1881 z in icy jatyw y pewnej liczby b. p ro 
fesorów i wychowańców b. Szkoły Głównej ma na 
cela (§ 1 Ustawy) udzielanie zapomóg pieniężnych 
jednorazow ych lub peryjodycznych oraz pożyczek 
osobom pracującym  na polu naukowem lub też oso
bom, k tóre już poprzednio dały się poznać ze swo
ich p rac  naukowych. Instytucyją zarządza Komi
te t (§ 8, 9, 10) złożony z 12 członków, którzy posia
dać w inni stopień naukowy. Fundusze Kasy stano
wią (§ 3 i 7): a) wkłady założycieli, b) wnioski jedno
razowe członków honorowych nie mniejsze od 100 
rubli, c) coroczne wnioski członków rzeczywistych 
nie mniejsze od 5 rubli, d) dobrowolne ofi^ry^ e)
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wpływy z odczytów, koncertów i widowisk. K api
ta ł obrotowy (§ 19) przeznaczony na zapomogi i  po
życzki składa się: 1) z połowy wkładów członków 
honorowych i założycieli 2) z całości wpływu ozna
czonych powyżej a d c jd ) i e), 3) z procentów od kapi
tałów Kasy, 4) ze zwrotu pożyczek i zapomóg. Dru
ga połowa wniosków (§ 20) poczynionych przez 
członków założycieli i honorowych zalicza sig do 
kapitału zasobowego, przeznaczonego na pokrycie 
s tra t przez Kasę poniesionych; w razie gdy kapitał 
ten  dosięgnie wysokości 5000 rub li przewyżka na 
mocy decyzyi Komitetu użytą, być może na pożyczki
1 zapomogi, co też od roku 1881 ma miejsce, W e
dług sprawozdań ogłoszonych przez Komitet zarzą
dzający Kasą pomocy (z k tórych  ostatnie VI z roku 
1887 niedawno wyszło z druku) od chwili założenia 
Kasy t. j. od d. 6 Października 1881 r. po koniec r. 
1887 wpłynęło na rzecz tej Instytucyi nielicząc fun
duszów wieczystych i specyjalnych: 1) Od 86 człon
ków założycieli rb . 15 012 kop. 70 (w tem  w r. 1887 
od 1 założyciela rb . 150), 2) od 96 członków honoro
wych rb . 9662 kop. 91 (w tem  w r. 1887 od 6 człon
ków rb.600), 3) od członków rzeczywistych rb. 23042 
(z końcem r. 1887 liczba członków rzeczywistych 
wynosiła 1402, z których 741 wniosło w tymże roku 
rb. 4089),4) z ofiar jednorazowych rb. 16407 k. 16'/a 
(z czego w r. 188” rb . 584 k. 29), 5) z odczytów rb. 
1341 kop. 47 (z czego w r. 1887 rb . 606 k. 82), 6) 
z procentów od funduszów Kasy rb. 5607 kop. 83 
(w czem w r. 1887 rb. 1154 kop. 5), 7) zysku na pa
pierach publicznych rb. 1324 kop. 73, 8) nadto Kasa 
otrzym ała ze zwrotu pożyczek i zapomóg rb. 10833 
kop. 3Y-2 (z czego w r. 1887 rb . 2056 kop. 52).

W tym że samym czasie Kasa wypłaciła: 1) poży
czek i zapomóg na cele i badania naukowe rb. 
29232 kop, 17 (z czego w r. 1887 11 osobom rb.
2 845), 2) pożyczek i zapomóg na  wydawnictwa na
ukowe, te ostatnie do zwrotu z rosprzedaży wyda
nych dzieł rb. 38112 kop. 98 (z czego w r. 1887 oso
bom 14 rb . 5774 kop. 99), 3) pożyczek i zapomóg 
osobom, które już przedtem  dały  się poznać z prac 
naukowych rb. 3 875 (z czego w r. 1887 dwu oso
bom rb. 450).

W edług sprawozdania VI-go kapitały , jakie posia
dała Kasa z końcem r. 1887 były następujące:

1) K apitał zasobowy wydzielony z wkładów człon
ków założycieli i honorowych (rb. 5000) i z ofiar spe
cyjalnych (rb. 250) Rb. 5250 umieszczony w List. 
Zast. m. W arszawy. 2) Fundusze wieczyste od k tó
rych procent dołącza się do kapitału  obrotowego; a) 
zapis L. Landego wynoszący rb. 500 w list. zast. m. 
Warszawy; b) zapis O. Augustynowicza wynoszący 
60 akcyj Głównego Towarzystwa dr. żel. ross. w ar
tości rb. 16020. 3) Fundusze specyjalne: a) zapis J. 
N. Jaśkowskiego wynoszący rb . 15050 w list. zast. 
m. Warszawy oraz rb. 10 k, 33 w gotowiźnie; procent 
od tego funduszu według woli tes ta to ra  przeznacza 
się na zapomogi dla osób odznaczających się w ja- 
kiejbądź gałęzi polskiego piśm iennictwa; z tego źró
dła Kasa wypłaciła już od r. 1883 zapomóg rb. 3594 
k. 59 (z czego w r. 1887 rb. 698 k. 6); b) zapis Jakóba 
Natansona wynoszący rb. 30 0C0 umieszczony w list.

zast. Tow. Kred. Ziemskiego. Z procentów od tego 
funduszu, którego po koniec r. 1887 uzbierało się 
rb . 5174 k. 41,co la t cztery udzielane być m ają dwie 
nagrody za dwie największej wartości prace nauko
we w ciągu ostatnich lat czterech przez mieszkań
ców Królestwa Polskiego, w Królestwie urodzonych 
dokonane i w języku polskim drukiem ogłoszone. 
Jedna z tych nagród przeznaczoną być ma za n a j
lepszą pracę w zakresie nauk ścisłych, a drugą za 
takąż pracę w zakresie nauk społecznych, filozoficz
nych, praw nych i tym podobnych. Regulamin p rzy 
znawania nagród z tego zapisu ogłoszony został we 
Wszechświecie w N r 10 z r. b.; c) fundusz na zapo
mogi dla tłumaczów dzieł lekarskich wynoszący 
rb. 7 937 kop. 46, umieszczony w listach zastawnych 
m. Warszawy. 4) K apitał obrotowy, którego pozo
stawało rb. 3702 kop. 76, umieszczony również prze
ważnie w list. zast. m. Warszawy. Nadto z bilansu 
Kasy dowiadujemy się, że ogół pożyczek udzielo
nych a niezwróconych z końcem r. 1887 przedsta
wiał rb. 20128 kop. 22, zaś zapomóg na wydawni
ctwa rb. 27 373 kop. 34. Z zapomogi Kasy wyda
nych zostało po koniec r. 1887 wogóle 35 dzieł, 
a mianowicie: z dziedziny m atem atyki 7, fizyki 
i meteorologii 4, astronomii 1, bijologii 2, botaniki 
2, medycyny 2, sprawozdań z m atem atyki i nauk 
przyrodzonych 4, filozofii 4, historyi 2, filologii 5, 
pedagogiki 1, architektury  1.

K. D.

— Towarzystwo Ogrodnicze. Komisyja stała 
teoryi ogrodnictwa i nauk przyrodniczych pomo
cniczych w ciągu pierwszego półrocza 1888 roku 
odbyła 11 posiedzeń, na których były przedsta
wiane i rozważane różne prace z zakresu nauk 
przyrodniczych.

Praco te, drukowane w różnych czasopismach 
specyjalnych lub popularnych są następujące:

Ed. Jankow skiego: „N iektóre spostrzeżenia nad 
czynnością korzeni” .

Feliksa W erm ińskiego: „O  powstawaniu i bu
dowie ziarn alouronu” .

K. Jurkiew icza: , ,0  użyteczności Elodea Cana- 
densis R ich11.

K. Jurkiew icza: „O  znajdowaniu się glinu 
w roślinach1*.

H. Cybulskiego: „Drzewo melonowe, Carica pa* 
paya L. (z okazem żywym)“ .

H. Cybulskiego: ,,H ura crepitans L. (z okazem 
żywym)11.

P io tra  Hosera (syna): „A ciphylla sąuarrosa
i Brexia madagascariensis (z okazami żywemi)“ .

J .  Steinhausa: „R ezultaty  badań nad budową 
błony śluzowej kiszek cienkich u Salam andry11.

O. Bujwida: „O  wartości szczepień ochronnych 
karbunkułu“ .

O. Bujwida: „P ro je k t w ytępienia królików  
w A ustralii, podany przez Pasteura".

A. Slósarskiego: „O  dwu gatunkach owadów 
błonkoskrzydłych Tenthredo (A tholia) rosae L. 
i T enthredo bipunctata K lug., k tóre niszczyły ró 
że ub ieg łeg o  la ta  (1 8 8 7  ro k u )“ .
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A. Ślósarskiego: „Ó  organach przyczepnych 
u k ijanek11.

A . Ślósarskiego: „O w ad błonkoskrzydły, Nema- 
tus ventricosus K lug., niszczący agrest w r. b .“ .

A  Ślósarskiego: , ,0  kom arze ogrodowym (Bibio 
hortu lanus)11.

A . W ałeckiego: , ,0  dwu gatunkach ropuszki 
wodnej (B om binator), a mianowicie’: Bom binator 
bombinus L . i Bom. igneus L au ra t“ .

J .  Nusbauma: , ,0  doświadczeniach (ekspery 
m entach) w em bry jo log ii“ .

J .  Sztolcmana: , ,0  wędrówkach pustynnika
(Syrrhaptes paradoxus V a ll) .“

Prof. H . H oyera: „U doskonalony m ikrotom  wy
robu p. K arola B eren ta1*.

B r. Znatowicza: „Szereg doświadczeń ilu s tru ją 
cych Fischerow ską syntezę akrozy“ .

B r. Znatowicza: „R ezulta ty  badania proszku 
czerwonego, spadłego ze śniegiem w M arcu r. b. 
w pow. Oszmiańskim, dokonanego przez prof. Lago- 
r io “ .

St. Kontkiewicza: „K opaln ie  w ęgla w Dą-
brow ie“ .

M. Flaum a: „O  ferm entach nieorganizowa-
nych“ . A. S.

(dalszy ciąg wiadomości bieżących na okładce).

R O Z M A I T O Ś C I .

—  Armata o znacznej doniosłości. W  Schoebury- 
nes prowadzono niedaw no próby z arm atą, zbudo
w aną przez M aitlanda, której pociski m ają posia
dać doniosłość 12 mil angielskich. Gdyby tak  b y 
ło, port mógłby być bombardowany przez statek, 
któregoby, d la kulistości ziemi, z brzegu wcale nie 
widziano. A rm ata, o której mowa, waży 22 tony 
angielskie, w yrzucany przez nią pocisk 127,3 fej; 
zbudowaną została w Woolwich. (Rev. Scient.).

T. R.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .
A. Hołowiński, in ż , d r fil., Tablica porównawcza 

różnych świateł. Odb. z Przeglądu Technicznego, 
W arszawa, 1888.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

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 4 do 10 Lipca 1888 r.

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

1
Barom etr 

700 mm T em peratu ra  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 V- 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn.

4 44,9 43,9 44,0 14,5 21,3 15,0 22,8 12,8 74 SE,S,SW 2,9 W n. deszcz, i od 6 do 8 pop.
5 43,8 43,8 42,7 16 6 21,4 IV, 6 22,0 13,4 75 s.s.s 0,0 Z rana i nad w. d. kropił.
6 42,6 44,1 44,9 21,6 23,3 20,2 24,3 15,4 58 w s,w ,w 0,8 W nocy deszcz
7 46,6 46,9 47,7 20,6 24,0 18,0 26,0 14,8 63 w s,w w 1,6 D. w nocy i koło 7 popoł.
8 48.1 47,4 48,0 15,2 18,8 16,6 19,9 14,0 64 NE,NE,N W 0,0
9 49,6 49,0 48,6 15,6 18,7 15,5 18,0 10,0 46 W, W, W 0,0

10 49,1 46,6 44,3 19,8 21,3 15,0 24,4 10,8 53 w ,w s ,w 1,5 Deszcz od 8-ej wieczorem.

Średnia 46,1 17,1 61 6,8

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech godzin obserwacyj: 7 ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz

U p ra sza m y  S z a n o w n y c h  P re n u m e ra to ró  w  n a szy c h  o w czesne  odno
w ien ie  p r z e d p ła ty ,  j e ż e l i  z y c z ą  sobie, a b y  p ie r w sze  n u m ery  t i  Wszech

św ia ta  z  b ieżącego  p ó łro c za ,  z a r a z  p o  w y jś c iu  b y ł y  im w ys ła n e .

TREŚĆ. V Zjazd przyrodników  i lekarzy polskich, napisał d r J. Majer, Prezes Akademii um iejętności.— 
O metodzie badania naukowego, przez prof. H enryka H o y e ra .— Przyczynek do obyczajów skrzelca (Pro- 
top terus), podał A. S. — Teoryja zwierzęcego pochodzenia nafty, przez Zn. — Kronika naukowa. — W iado
m ości bieżące. — Rozmaitości. — Książki i broszury nadesłane do Redakcyi W szechświata. — Buletyn

m eteorologiczny.

W ydaw ca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

flosBOiteHO I^easypow. BapmaBa 1 I i c ji h  1888 r. D ruk E m ila Skiwskiego, W arszawa, Chmielna M  26.




