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EYBA CHODZĄCA.
(MALTHE YESPERTJLIO L).

Powszechnie wiadomo, że ryby m ają koń
czyny przystosowane wyłącznie do pływ a
nia, tak, że inny rodzaj przenoszenia się 
z miejsca na miejsce je s t dla nich niem o
żliwy. Pomimo tego znajdują, się jeszcze 
i tutaj w yjątki bardzo ciekawe. N iektóre 
ryby mogą wychodzić z wody na dłuższy 
lub krótszy przeciąg czasu, np. węgorze,— 
a naw et wdrapyw ać się na drzew a, ja k  np. 
łaziec (Anabas scandens); ryby znów la ta 
jące jak  np. strw olotka (D achylapterus voli- 
tans) i ptaszor (E xocaetus vo litans) są 
uzdolnione do pływ ania i do unoszenia się 
w pow ietrzu  ponad wodą. Są inne wresz
cie ryby, które w prost chodzą po dnie wód 
lub po przedm iotach w m orzu znajdujących 
się. Do tych ostatnich należy maźnica, 
M althe vespertilio, ryba m orska ciernio- 
płetw a (A canthopterygii), z rodziny P ed i- 
culata, zamieszkująca Ocean A tlan tycki g łó 
wnie na brzegach am erykańskich, nazyw a
na tam  „N ietoperzem  m o rsk im ”, k tóra 
przedstaw ia ciekawą modyfikacyją płetw. 
D r nauk przyrod. L. Cućnot, podaje opis 
i rysunek tój ryby w „La N a tu rę” (N r 814, 
1889 r.) z okazu pochodzącego z Bahia.

Nietoperz m orski je s t rybą, k tó ra nie 
może pływ ać dokładnie i zmuszona je s t 
przez swoję budowę do chodzenia lub może 
do skakania na wzór ropuchy, k tó rą p rzy 
pom ina nieco formą zew nętrzną. Głowa 
wielka, szeroka, opatrzona na przodzie wy
rostkiem, u podstawy którego znajdują się 
otwory nosowe. Całe ciało, z w yjątkiem  
strony brzusznój i ogona, pokryte jest łu 
skami i tw ardem i, stożkowatem i w yrostka
mi, tworzącemi ozdobny pancerz. Szpary 
skrzelowe są w postaci m ałych otworków, 
umieszczonych ponad płetw am i piersiowe- 
mi; woda może się długo zatrzym yw ać 
w kom orach skrzelowych, co je s t niezm ier
nie sprzyjającym  w arunkiem  dla gatunku, 
często i długo wody pozbawionego. Skrzela 
u tój ryby  pokryw ają tylko 2 '/a p ary  łuków  
skrzelowych. G rzbiet ma szarobrunatny ,

spód zaś czerwonawy, długość ciała 25 do 
50 cm.

Za kończynami tylnemi ciało znacznie się 
zwęża i tworzy ogon zakończony wąską 
p łetw ą mięsistą; na grzbiecie znajdują się 
trzy  lub cztery ciernie ostre, będące pozo
stałością płetw y grzbietowćj. Kończyny 
tój ryby są osobliwie zbudowane; przednie 
czyli płetwy piersiowe dosyć małe, położo
ne na dolnćj powierzchni ciała posiadają 
postać małych łapek wąskich, zakończo
nych rosszerzeniem mięsistem, prawie dło- 
niastem; mamy tutaj płetw ę bardzo zmie
nioną, k tóra nie może uderzać o wodę lecz 
wykonywać ruchy naprzód i w tył. K oń
czyny tylne czyli płetwy brzuszne są je sz 
cze mocnićj zmienione, odsunięte na bok 
i ku dołowi, mogą się zginać i podnosić ku 
górze i na zewnątrz, opatrzone są praw dzi
wym stawem i kończą się rosszerzeniem 
mięsistem. Jestto  forma w niczem niepo
dobna do płetw innych ryb, tutaj bowiem 
występuje ju ż  budowa prawdziwej kończy
ny, k tó ra  oczywiście nie może służyć do 
pływ ania ale tylko do chodzenia, na podo
bieństwo łap tylnych u płazów żabowatych, 
które w praw iają w ruch tylko goleń i stopę, 
udo zaś jes t przyciśnięte do ciała i mało 
ruchome. Nakoniec jeszcze jeden szczegół 
osobliwy pokazuje, że zwierzę je s t uzdol
nione do chodzenia, a mianowicie kształt 
płetw y podogonowćj, która zam iast być 
cienką i z boków ścieśnioną ja k  u innych 
ryb, tutaj jest spłaszczoną i przylega do 
ogona w ten sposób, że przedstawia małą 
blaszkę wydłużoną i wklęsłą; jestto, ja k  się 
zdaje, jeden  z rzadkich wypadków przysto
sowania się płetw y podogonowćj.

W szystkie te urządzenia widocznie zm ie
rzają  do jednego celu, przystosowania o r
ganów, pierw otnie przeznaczonych do p ły 
wania, do czynności całkiem odmiennej n a
tu ry , a różnica czynności jes t znaczną i ściśle 
oznaczoną. Ciekawą byłoby rzeczą zbada
nie tych zmienionych płetw  ze stanowiska 
osteologicznego, na tój drodze zyskanoby 
niezawodnie nowe fakty, stanowiące przy
czynek do kwestyi jednorodności kończyn 
ryb  z kończynami wyższych kręgowców,

A . S.
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ZATRUCIA.

T L E N K I E M  W Ę G L A .

Tlenek węgla jes t bardzo silną i niebes- 
pieczną trucizną, której m ała ilość w ystar
cza do uśmiercenia człowieka, ponieważ zaś 
wytw arza się w piecach przy małym przy
stępie powietrza, nie daje znać o swój obe
cności, ani zapachem, ani smakiem lub bar
wą, jest więc często przyczyną groźnych 
wypadków, znanych pod nazwą zaczadze
nia lub zagorzenia, U strzedz się od zacza
dzenia można jedynie przez zwracanie uwa
gi, żeby piece niehermetyczne nie były za
suwane, dopóki w nich nie wygasną zupeł
nie błękitne płomyki, ukazujące się nad 
dogorywającemi węglami i świadczące, że 
w piecu tworzy się tlenek węgla; w piecach 
zaś hermetycznych, aby one były o ile moż
na szczelne, w takim  razie po zamknięciu 
pieca tlejący zwolna węgiel przy słabym 
dostępie pow ietrza przez komin, będzie wy
tw arzał tlenek węgla uchodzący na ze
w nątrz również przez komin. Jeżeli w p ie
cach hermetycznie zamykanych znajdują się 
szczeliny, np. przy drzwiczkach, to przez te 
szczeliny przesącza się powietrze do pieca 
i podtrzym uje palenie się węgla, co ma 
miejsce w większości przypadków, lecz 
przy wietrze ukośnym wiejącym z góry na 
dół, gazy w piecu zaw arte, a zatem przede- 
wszystkiem tlenek węgla, będą przez te sa
me szczeliny w yrzucane z pieca do miesz
kania. T lenek węgla w przypadku dopiero 
co wzmiankowanym będzie przechodził do 
mieszkania nietylko przez szczeliny do
strzegalne dla oka, lecz również przez pory 
cegły, z której są zbudow ane kanały  dymo
we lub też piece. Z tego powodu, piece 
postawione z kafli pokrytych powłoką szkli
stą, nieposiadającą zdolności dyfuzyjnych 
dla gazów, należy uważać za bardziej h i
gieniczne od zbudowanych ze zwyczajnej 
cegły. Z tego więc powodu używanie kafli 
polewanych na piece ma znaczenie n iety l
ko estetyczne lecz również i higieniczne. 
W ierzchy pieców jako  niewidoczne dla oka 
w większości przypadków sklepią ze zwy

czaj nój cegły na glinę, fakt ten świadczy 
tylko o nierozumieniu znaczenia higienicz
nego kafli polewanych.

W mieszkaniach staranniej i kosztowniej 
urządzonych, zazwyczaj jest zaprowadzona 
wentylacyja czyli odświeżanie powietrza, 
w ten sposób, że powietrze zewnętrzne 
wprowadza się do mieszkania przez kanały 
przechodzące przez piec, aby powietrze 
przed wstąpieniem do pokoju wygrzało się 
przy przejściu przez ten kanał. K anał ta 
ki wewnątrz pieca umieszczony stanowi 
ru ra  żelazna lub też gliniana (sztejngutowa). 
R ury  żelazne pod wpływem ciepła wydłu
żają się więcój niż masa, z której je s t zbu
dowany piec, a tem samem rossadzając go 
wytwarzają w nim szczeliny: Samo żelazo
lane, z którego są zrobione rury , przy szyb
kich i silnych ogrzewaniach może łatwo pę
knąć, a działaniem związków siarki, wy
twarzających się przy spalaniu węgla ka
miennego, zawierającego piry t żelazny, mo
że być przejedzone. R u ry  z gliny wypalo
nej polewanej, jako rosszerzające się rów 
nomiernie z masą piecową, zdawałoby się, 
że lepiój nadają się do celu w mowie będą
cego, lecz ich polewa, jako posiadająca ros- 
szerzalność inną niż glina wypalona, przy 
ogrzaniu ru r  będzie odpryskiwać, wyrywa
jąc  niekiedy znaczne ilości masy glinianej, 
z którój utworzona jes t ru ra  i niszcząc tym 
sposobem jej szczelność. Z tego cośmy po
wiedzieli zdawałoby się, że tylko ru ry  z gli
ny wypalanej, niepolewane, najlepiej nada
ją  się do celu w mowie będącego, jednakże 
rzecz się ma wprost przeciwnie. Glina wy
palona stanowi dziurkow atą masę, przez 
k tórą gazy przenikają, jak  przez rzeszoto, 
jak  to łatwo udowodnić doświadczeniami 
opisanemi w każdym podręczniku fizyki.

P rzed paru  tygodniami badałem powie
trze dostarczane do mieszkania przez rurę 
z gliny wypalonój osadzoną w piecu. Piec 
sam jest starannie zbudowany, pow ietrze 
zewnętrzne przez kanał przechodzący pod 
podłogą dopływa do ru ry  glinianej osadzo
nej w piecu, a z tej ostatniej wychodzi do 
pokoju. W  piecu pali się drzewem, a w chwili 
gdy w nim pozostaną już  tylko węgle ża
rzące się, drzwiczki herm etyczne zamykają 
się, a wentylator otw iera się, aby powietrze 
zewnętrzne przechodząc przez ciepłą rurę
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odpowiednio ogrzane wstępowało do miesz
kania. Pow ietrze do analizy czerpałem  
bespośrednio z ru ry  w entylacyjnej, w pro
wadzając do niej lejek szklany połączony 
ru rką kauczukową z aspiratorem . W  po
wietrzu, tak zaczerpniętem  w godzinę po 
zamknięciu pieca, znalazłem  5%  tlenku wę
gla, a w zaczerpniętem  w 9 godzin po zam 
knięciu drzwiczek 3,5%. Ilość więc znale
zionego tlenku w ęgla w pow ietrzu wpro- 
wadzanem  do mieszkania, byłaby więcej niż 
dostateczna do śm iertelnego zatrucia czło
wieka, lecz tylko dzięki obszerności lokalu, 
bardzo znacznej jego wysokości i mocnej 
wentylacyi pow ietrza z m ieszkania na ze
w nątrz przez specyjalnie do tego u rządzo
ne kanały, należy przypisać fak t ten, że 
ilość tlenku węgla zawartego w pow ietrzu 
napełniającem  m ieszkanie nie dała się p ro 
centowo oznaczyć, a tem  samem szkodliwy 
wpływ jego  mógł istnieć tylko w bardzo 
niewielkim stopniu. G dyby w piecu, w mo
wie będącym, palono węglem kam iennym , 
k tóry  w piecach herm etycznie zam kniętych 
żarzy się w ciągu 24 godzin, co dla węgli 
drzew nych nigdy nie ma miejsca, to w ta 
kim  razie ilość tlenku  węgla dostarczana 
przez w entylator byłaby jeszcze daleko zna
czniejsza.

W edług badań P ettenkofera i innych 
uczonych wypada, że bardzo m ała ilość 
tlenku węgla w pow ietrzu nie wywiera 
szkodliwego w pływ u na organizm  człowie
ka, ponieważ przy  oddychaniu tlenek węgla 
silnie roscieńczony powietrzem  przenikając 
do krw i zostaje u tlen iony  kosztem tlenu 
pow ietrza i zo s ta je 'jak o  dw utlenek węgla 
wyprow adzony na zewnątrz. Jeżeli zaś za
wartość procentow a tlenku  węgla w powie
trzu  będzie tak  znaczna, że ciało to nie mo
że być całkowicie utlenione kosztem  tlenu 
wprowadzanego do krw i, w tedy utlenienie 
jego  będzie odbywać się tlenem  zaczerpnię
tym  ze składu samój krw i, to je s t ta osta
tn ia ulegnie zmianom chemicznym do tego 
stopnia, że badanie jój spektroskopijne te 
zm iany wykryć pozwoli i w tak im  razie tle 
nek węgla staje się trującym .

Ilość tlenku węgla, zaw artego w powie
trzu , działającą zabójczo na organizm ,różni 
uczeni podają bardzo rozmaicie: od 0,2 do 5 
procentów. Lecz większość zgadza się na

to, że 0,2%  tlenku węgla w powietrzu przy 
półgodzinnem oddychaniu takiem  powie- 
trzem  je s t dla człowieka ilością uśmiercającą.

P rzy  źle urządzonych piecach lub też 
nieostrożnem z niemi obchodzeniu się, wy
padki zaczadzeń i uśmierceń bardzo łatwo 
mogą się zdarzać, o czem przekonywają nas 
dopiero co przytoczone liczby.

Gaz oświetlający, wydobyty z węgla k a 
miennego, zaw iera zazwyczaj około 10%  
tlenku węgla i skutkiem  tego musi być tru 
jącym . Z doświadczeń Polecka wypada, że 
tru jące własności gazu oświetlającego po
chodzą wyłącznie od tlenku węgla w nim 
zawartego. Lecz dzięki zapachowi właści
wemu gazowi oświetlającemu, wydobytemu 
z węgla kamiennego, ju ż  małe nawet jego 
ilości w pow ietrzu mogą być z łatwością 
wyśledzone bespośrednio powonieniem. Bio
rąc średnie liczby z doświadczeń dokony
wanych przez licznych uczonych wypada, 
że 0 ,02%  gazu oświetlającego w pow ietrzu 
może ju ż  z łatwością być powonieniem od
czute, kiedy G ruber utrzym uje, że dla nie
go w ystarcza 0,003%  gazu w pow ietrzu do 
oceniania jego obecności powonieniem. L i
czba 0,02%  gazu oświetlającego w powie
trzu  daje dla tlenku węgla, którego gaz 
oświetlający zaw iera 10%, tylko 0,002%, 
liczbę sto razy mniejszą od 0,2% , to jest 
liczby podawanej jak o  procentowa zaw ar
tość tlenku węgla w powietrzu, uznana za 
uśm iercającą człowieka. Rzeczoznawcy, na 
zasadzie tych liczb ja k  również i doświad
czeń przez siebie przeprow adzonych ze 
zwierzętam i, tw ierdzą, że ta ilość gazu 
oświetlającego w powietrzu, k tóra powo
nieniem  nie daje się odczuć w sposób sta
nowczy, jest dla człowieka nieszkodliwa. 
D latego też zatrucia i uśmiercenia gazem 
oświetlającym, wychodzącym w prost z u rzą
dzeń gazowych zaprowadzonych w miesz
kaniach, należą prawie do faktów niezna
nych. Lecz inaczój rzecz się ma, gdy gaz 
oświetlający wydobyty z węgla kamiennego, 
posiadający sobie właściwy zapach, który 
praw dopodobnie zawdzięcza związkom siar
ki, a ja k  tw ierdzi Poleck siarkocyjankowi 
fenylu (C6 H g CNS), przenika do mieszkań 
przez warstwę ziemi. Zauważono, że w tym 
wypadku gaz trac i w znacznym stopniu za
pach jem u właściwy i z tego powodu n ie
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łatwo może być powonieniem oceniony, 
a tem samem jako niespostrzeżony może wy
woływać zatrucia i uśmiercenia. W  czasie 
zimy przy mrozach długotrw ających ziemia 
zwolna zmarza poczynając od powierzchni 
coraz głębićj, przyczem objętość j<5j po
większa się. P rzy  takiem  zamarzaniu zie
mi na głębokości, w której leżą ru ry  gazo
we, ciśnienia, w yw arte przez marznącą, zie
mię na te ostatnie, mogą łatwo je  łamać. 
Gaz oświetlający, wydobywający się przez 
takie złamania rur, przez ziemię zm arznię
tą nie może wprost wydobyć się na jój po
wierzchnię, lecz przenika przez masę ziemi 
niezm arzniętćj, popod skorupą zamrożoną 
i tą drogą dostaje się w końcu do mieszkań, 
w których podłoga nieszczelna spoczywa 
bespośredno na ziemi, ja k  to ma miejsce 
w domkach drew nianych, nieposiadających 
zazwyczaj piwnic. W  takiem mieszkaniu 
ogrzewanem w czasie zimy, ziemia położo
na pod podłogą nie m arznie i stanowi nie
jak o  komin dla gazu oświetlającego nagro
madzonego pod skorupą zmarzniętej ziemi. 
Gaz wchodzący tą drogą do mieszkań, jak  
już wzmiankowaliśmy, traci w znacznym 
stopniu właściwy sobie zapach i to o tyle 
więcej, o ile dłuższą drogę przebywa pod 
ziemią.

Badania ściśle naukowe wykazały, że gaz 
przy przejściu przez ziemię utraca w znacz
nym stopniu te małe ilości związków, które 
nadają mu zapach charakterystyczny, lecz 
nadto praw ie całą ilość dw utlenku węgla 
(C 0 2) w nim zawartego, jako gazu łatwo 
rospuszczalnego w wodzie, kiedy ilość tlen
ku węgla wcale nie zmniejsza się, co znowu 
objaśnia się tym  faktem, że ten ostatni gaz 
jest mało rospuszczalny w wodzie. Z tego 
więc wynika, że gaz oświetlający, przeni- 
kający przez ziemię, je s t również trującym , 
ja k  ten, k tóry  pochodzi wprost z ru r  gazo
wych, lecz jako  pozbawiony w znacznym 
stopniu zapachu jes t tru d n y  do wykrycia 
bespośrednio powonieniem. Z tego to po
wodu wypadki zatrucia i uśmiercenia ga
zem oświetlającym, tak odwonionym, od cza
su do czasu pow tarzają się we wszystkich 
miastach, w których oświetlenie gazowe 
jes t zaprowadzone. Tego rodzaju wypadki 
w k ilku  ostatnich latach miały również 
miejsce w W arszawie, praw ie we wszyst

kich z nich ludzie zatruci zostali uratow a
ni, z wyjątkiem jednego, który zdarzył się 
w nocy z dnia 9 na 10 Lutego 1888 roku, 
przy którym  dwoje ludzi, stróż i jego żona, 
zostali uśmierceni. Stróż z rodziną za
mieszkiwał domek drewniany, postawiony 
przy rurze gazowej, l ' | 2 cala średnicy ma
jącej, doprowadzającej gaz do domu m u
rowanego, położonego w głębi podwórza.— 
R ura gazowa w przejściu przez podm uro
wanie, unoszące na sobie żelazne sztachety, 
oddzielające podwórze od ulicy, w czasie 
wówczas trw ających mrozów, przez ucisk 
marznącej ziemi została złamana, a gaz 
przez ziemię dostał się do mieszkania stró 
ża. W ieczorem matka i czworo dzieci za
chorowało z objawami zaczadzenia, udzie
lono im na razie pomocy, dzieci zabrali do 
siebie lokatorzy domu, a chorą m atkę leżą
cą w łóżku pozostawiono w domku, miesz
kanie tylko przewietrzono, sądząc, że mają 
do czynienia z czadem pochodzącym z pie
cyka. Po zamknięciu bramy stróż z pęp
kiem kluczy w ręku przybył do izby i usiadł 
na stołku; w tój pozycyi służbowej znale
ziono go nad ranem martwego, zm arła żona 
jego leżała w łóżku.

W ypadek ten świadczy wymownie z je 
dnej strony, jak  gaz oświetlający po przej
ściu przez ziemię utraca w wysokim sto
pniu zapach jem u właściwy, z drugiej zaś 
strony, że fakt przenikania gazu oświetla
jącego przez ziemię i własności jego po ta
kiem przejściu są mało znane nawet inte- 
ligencyi.

E . D.

WYBUCH KRAKATOA
i z j a w i ska  przezeń wywołane .

Czytelnicy nasi zachowali zapewne w p a 
mięci olbrzymi wybuch wulkaniczny w cie
śninie Sundzkiej, w końcu Sierpnia 1883 
roku. Zarówno niesłychana, besprzykła- 
dna może w czasach historycznych potęga 
tego wybuchu, jak  i osobliwe zjawiska, 
które po nim w ystąpiły i całą ogarnęły zie
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mię, zwróciły nań powszechny awagę. T o 
warzystwo królew skie w Londynie w yzna
czyło oddzielną, kom isyją z grona swych 
członków do zebrania i opracowania odno
szących się do niego spostrzeżeń i doku
mentów, a po kilkuletniej pracy kom isyja 
ta, w skład której wchodzili pierw szorzędni 
uczeni angielscy, A bercrom by, A rchibald , 
Bonney, Evans, Geikie, Ju d d , Lockyer, 
Russell, Scott, Stokes, Strachey, Symons 
i W harton, wywiązała się ze swego zadania 
i ogłosiła obecnie obszerne o wybuchu 
K rakatoa sprawozdanie. Jakkolw iek więc 
w swoim czasie o rzeczy tój n iejednokro
tnie pisaliśmy, w ypada nam  raz jeszcze do 
niej wrócić, by na podstawie tak  pełnego 
i doskonałego m ateryjału  skreślić obraz ob
jawów, które w dziejach gieologii i gieofi- 
zyki na zawsze pam iętne zostaną.

Przypom inam y tu przedewszystkiem , że 
widownią wybuchu była drobna, nieza
mieszkała wysepka, K rakatoa, położona 
między Jaw ą a Sum atrą, w jednakiej p ra 
wie od obu tych wysp odległości ') , w oko
licy przeto wybitnie w ulkanicznej, na samej 
bowiem Jaw ie znajduje się 49 wulkanów. 
W ysepka K rakatoa posiadała k ilka stożków 
wulkanicznych i według prof. Judda, au to 
ra  g i e o l o g i c z n e j  c z ę ś c i  spraw ozdania, 
wraz z sąsiedniemi wysepkam i L ang  i Y er- 
laten  tw orzyła w ulkan olbrzym i, twTorzący 
k ra te r o obwodzie 40 kilometrów. G óra 
ta musiała być utw orzoną przez kolejne 
wybuchy dacytu, stanowiącego odmianę tra - 
chitu i bogatego w enstaty t czyli krzem ian 
magnezu.

O statni wybuch, o którym  przechowała 
się pamięć, m iał miejsce w roku 1680; od 
tego czasu w ulkan był spokojny i pokry ł 
się zielonością, ale od roku 1880 wyraźne 
oznaki wskazywały, że drzem ie on tylko. 
Rzeczywiście dnia 20 M aja 1883 roku n a 
stąpił wybuch na wysepce, ja k  się pokazało 
ze stożka Perboew atan, który w tedy zmie
n ił swą postać i stracił na wysokości; w y
buch ten jednak nie zwrócił na siebie bliż
szej uwagi, a okręty przepływ ające cieśninę 
Sundzką krążyły jak  poprzednio obok wy

*) K artę tej przestrzeni m orskiej znajdzie czy 
te ln ik  w Wszechświecie ż r. 1884, str. 289.

sepki, niedostrzegając na niej nic szcze
gólnego, ani w L ipcu, ani w ciągu całego 
prawie Sierpnia. Dopiero od d. 23 Sier
pnia działalność wulkaniczna silnie się 
wzmogła a d. 26 wybuch stał się przeraża
jącym . Pomimo wszakże gwałtownego hu
ku eksplozyi, który słyszano na całej J a 
wie, wstrząśnienie ziemi uczuć się nie dało. 
Z okrętów , k tóre przepływ ały wtedy obok 
K rakatoa, widok przedstawił się nadzwy
czajny. Gęsta chm ura czarna okrywała 
wysepkę, detonacyje następowały jedne po 
drugich, pow ietrze przepełnione było wy
ziewami siarkowemi. Z chmury, przedzie
ranej bezustannie wyładowaniami elektry- 
cznemi, spadał w obfitości gorący popiół 
i pumeks. Na wyspie snopy ognia rzucały 
się ku chm urze a bryły iskrzące lawy sta
czały się ku morzu. Pow ietrze było ros- 
palone, a sonda zapuszczana w odległości 
16 na dno morskie, przypadające tam 
w głębi 50 m, wracała silnie rozgrzana.

Aż do godziny 5 wieczorem, pomimo ca
łej swej grozy, były to tylko objawy wybu
chu bardzo gwałtownego. W  tym dopiero 
czasie wody otaczające uległy gw ałtow ne
mu wzburzeniu, które się ujawniło w falach 
szczególnych. Prawdopodobnie, stopniowa 
zagłada stożków, k tóra nastąpiła przez od-- 
rzucenie ścian przewodów wulkanicznych, 
spowodowała dostęp wody do law stopio
nych. Prof. Ju d d  nie jes t wprawdzie stron
nikiem  teoryi, według której w ogólności 
wybuchy są następstwem zetknięcia wody 
z masami lawy, sądzi jednak, że powoduje 
ono działanie w inny sposób. W edług nie
go wybuch pochodzi od gwałtownego wy
wiązywania się substancyj lotnych, zaw ar
tych w m ateryjałach wyrzucanych; zetknię
cie więc masy stopionej z niezmierną ilością 
wody zimnej tam uje działalność wybucho
wą i sprowadza skutek taki, jak  unierucho
mienie klapy bespieczeństwa kotła, gdy 
ogień pozostaje w pełnej działalności: w ta 
kich razach kocieł pęka.

Tego rodzaju straszliwe wybuchy miały 
miejsce kilkakrotnie zrana d. 27, a chwile, 
w których one następowały, można było 
oznaczyć przez ukazywanie się wywoływa
nych przez nie i daleko rozbiegających się 
fal. Co się zresztą działo w rannych go
dzinach dnia tego, nikt nie wie, żaden bor-
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wiem statek nie ośmielił się pozostać na 
tych głębiach straszliwych, ci zaś, co z lądu 
mogli cokolwiek dojrzyć, zginęli prawie 
natychmiast; 36 000 bowiem ludzi padło 
ofiarą wzburzonych fal.

W  braku wszakże świadectw naocznych, 
przez zestawienie k art i planów, zdjętych 
przed i po wybuchu, zdołano ująć ogólne 
rysy całego objawu. W ulkany K rakatoa 
wznowiły w 1883 r. działalność, jak ą  u ja 
wniały przed setkam i lub tysiącami lat: wy
buch spowodował silną zagładę, a wulkan 
w znacznój części sam siebie wyrzucił w po
wietrze. W yspa K rakatoa straciła dwie 
trzecie swój rozległości; znikła cała jój część 
północna z wyjątkiem  skały, k tóra teraz 
samotnie sterczy z morza; zginęła również 
maleńka wysepka Polish-H at, znajdująca 
się na północnój stronie K rakatoa, gdy n a 
tomiast wysepki Y erlaten na północo- 
wschodzie i L ang na północo - zachodzie 
rozległość swą powiększyły.

Załączony szkic przedstawia profil wysp 
K rakatoa i Y erlaten przed i po wybuchu. 
Na szkicu oznaczoną mamy wysokość trzech 
najważniejszych, dawnych stożków w ulka
nicznych K rakatoa.

Po d. 27 Sierpnia wulkan pozostał spo
kojnym: wywiązywała się jeszcze para, nie
kiedy płomienie, w ogólności jednak  wy
buch był ukończony. Jedynie tylko cl. 10 
Października nastąpił wylew błota, odtąd 
zapanował tam spokój a roślinność odzy
skuje swe prawa. Ze zjawisk, tow arzyszą
cych wybuchowi, przytoczyć jeszcze należy 
ciemność nadzwyczajną, spowodowaną przez 
spadek popiołów, naw et w Batawii, w odle
głości 160 km, gdzie też popękały szyby 
i mury, jedynie wskutek wstrząśnienia po
wietrza; rzecz bowiem godna uwagi, że 
obyło się bez najlżejszego naw et trzęsienia 
ziemi. B ryły pumeksu spadające na okrę
ty  dochodziły wymiarów dyni; po tym zaś 
deszczu kamienistym zwilgocone popioły 
utworzyły potok prawdziwego błota, który 
w ciągu dziesięciu m inut utworzył warstwę 
grubości 15 centymetrów.

Prof. Ju d d  uważa wybuch K rakatoa za 
szczególnie gwałtowny, jakkolw iek obfitość 
m ateryjału wyrzuconego nie była zgoła tak 
znaczną, jak  przy wybuchu Popandayang 
na Jaw ie w r. 1772, albo Skaptar-Jokull na 
Islandyi w r. 1783; gwałtowność zaś w ybu
chu tłumaczy się sąsiedztwem morza, które

Profil wysp K rakatoa i V erlaten przed (linija kropkowana) i po wybuchu (linija ciągła). L in ija
pozioma oznacza poziom morza.

K anał oddzielający wyspy K rakatoa i Sa- 
besi zapełnił się rumowiskami wulkanicz- 
nemi, które, rozrzucone na dnie, sprowa
dziły zmniejszenie głębokości morza w tój 
okolicy. W  kierunku wschodnio - zacho
dnim utw orzyła się na dnie cieśniny Sundz- 
kiój szczelina, przypadająca na osi szeregu 
wulkanicznego Jaw y i Sum atry; inna po
dobna szczelina przebiega prawie w k ierun 
ku północno-południowym , a obie krzyżują 
się na północno-wschodniój stronie K ra 
katoa. W  pobliżu utworzyły się nadto 
dwie wysepki, które wszakże morze rychło 
zmiotło.

powstrzymało spokojny, norm alny jego  
przebieg i wywołało straszliwe eksplozyje, 
tamując, według porównania prof. Judda, 
na czas pewien klapę bespieczeństwa. S tąd  
paroksyzm  cały dokonał się nagle, a k ró t
kość i gwałtowność jego przebiegu czynią 
zeń fakt jedyny w rocznikach nauki.

M ateryjały wyrzucone przez wulkan co 
do swego składu chemicznego podobne by
ły zupełnie do law dawniejszych, składały 
się bowiem przeważnie z dacytu; pomimo 
to, wybuch obecny dokonał się w sposób 
odmienny, aniżeli poprzednie. P rzy  da
wniejszych bowiem wybuchach m ateryjały
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spływ ały w postaci rzek, k tóre zakrzepły, 
obecnie, chociaż identyczne co do swego 
składu, zostały odrzucone daleko i rozbiły  
się w bryły pumeksu. Skądżeż ta  różnica? 
P . Judd  sądzi, że w rzeczywistości pum eks 
ostatniego wybuchu pochodzi z law da
wniejszych, które długo ulegały działaniu 
wód i stąd doznały pewnych przeobrażeń, 
k tóre u łatw iły  ich rozbicie pod wpływem 
żaru podziemnego.

Pumeks ten i pow stały z rossypania się 
jego  pyl wulkaniczny rozciągał się na m o
rzu, aż do północnych brzegów M adagaska
ru , nie napotkano go jed n ak  ani na wscho
dzie wysp Sundzkich, ani na północy M al- 
dywskich. W  r. 1884 wielkie ław ice p u 
meksu napotkano na północo-zachodnich 
brzegach A ustra lii,— mogły je  tam  zapędzić 
prądy  oceaniczne i w iatry. Pom ijając ten 
wyjątek, pumeks rosproszył się najwięcej 
w pasie od 0° do 20° szerokości połud., i od 
70° do 100° długości wschód., względem 
Greenwich.

Z a b u r z e n i a  a t m o s f e r y c z n e  spowo
dowane przez wybuch stanowią przedm iot 
drugiej części sprawozdania, k tóra opraco
waną została przez generała Strachey. Za 
m ateryał do zbadania tych osobliwych za- 
w ikłań w atmosferze, k tóre się rospostarły  
do najodleglejszych stron ziemi, posłużyły 
dane, dostarczone z 47 stacyj m eteorolo
gicznych, a w szczególności linije nakreślo
ne przez barografy, czyli barom etry k reślą
ce autom atycznie przebieg ciśnień atmosfe
rycznych, Otóż rospatrzenie i zestawienie 
tych dokum entów wykazało, że w ielki wy
buch d. 27 Sierpnia, z rana, spowodował 
wytworzenie się olbrzym iej fali pow ietrznej, 
czyli oscylacyi, k tó ra  się rozprzestrzeniła 
we wszystkich kierunkach, od K rakatoa aż 
do okolic jój przeciwziem nych czyli do je j 
antypodów. Porów nać ją. można dó fali 
kołowej, jaka roschodzi się na pow ierzchni 
wody, uderzonej przez ciało spadające. Szła 
ona rosszerzając się coraz więcej, aż do k re
sów półkuli, skąd znowu kurcząc swe w y
miary, skupiła się u antypodów ; tu  odbiła 
się i wróciła do K rakatoa, aby stąd znow u być 
odrzucona do antypodów; a to powtórzyło 
się kilkakrotnie, obserw atorow ie bowiem 
angielscy zdołali wyczytać przynajm niej 
czterokrotne takie przejście fali po wietrznój I

od K rakatoa do antypodów i trzykrotny jój 
pow rót do K rakatoa.

Zaburzenia barometryczne, zdradzające 
przejście fali przez dane miejsce, polegały 
w każdej stacyi na mniej lub więcej nagłem 
wzmożeniu ciśnienia czyli podniesieniu się 
barom etru, który przytem , przy najw yż
szym swym stanie okazywał pewną chwiej
ność. Po tem podskoczeniu barom etru n a 
stępował silny spadek, a dalej szereg pod
niesień i zniżeń, trw ający około dwu g o 
dzin. Z zestawienia linij barometrycznych 
i przez zredukowanie godzin można było 
uchwycić dokładnie chwilę, w którój każda 
fala dobiegła do każdej stacyi, a zarazem 
oznaczyć przeciąg czasu, jakiego potrzebo
wała każda fala, aby przeszła odległość od 
swego punk tu  wyjścia do różnych stacyj.

T ą drogą stara ł się p. Strachey przede- 
wszystkiem oznaczyć chwilę wybuchu g łó 
wnego, k tóry  był źródłem  tój fali atmosfe
rycznej. P rzydatne do tego okazały się głó
wnie dane ze stacyj bliższych z K alkuty, 
Zi-K aw ey, z Bombaju, M elbourne, z wyspy 
św. M aurycego i z Sydney, a posłużył też 
i gazometr w Batawii, k tóry chwilę wielkie
go wybuchu zdradził tak  niesłychanym  
przyrostem  ciśnienia, że drążek notujący 
ciśnienie gazu w ystąpił poza granice tab li
cy, na której wskazania te się oznaczają. Ze 
wszystkich tych danych wypada, że wybuch 
główny nastąpił d. 27 S ierpnia o godzinie 9 
minut 58 rano według czasu K rakatoa, czyli 
o godzinie 2 m inut 56 według czasu G reen
wich, z błędem  prawdopodobnym  ±  2 */2 
m inut. Szybkość średnia roschodzenia się 
fal wynosiła 713 mil angielskich, czyli 1147 
kilometrów i 217 m etrów na godzinę, z b łę 
dem prawdopodobnym  ±  9 kilom, i 654 m 
na godzinę. Czyni to 319 metrów na sekun
dę, średnia zatem szybkość fali odpowiada 
szybkości roschodzenia się głosu, okazywała 
jednak  w różnych w arunkach rozmaitość 
dosyć znaczną; najwybitniejsza zaś różnica 
polegała na tem, że fala atm osferyczna ro z
chodziła się już w kierunku obrotu ziemi 
już  w kierunku przeciwnym. W tym osta
tnim  razie szybkość była mniejsza, a różni
ca średnia okazała się około 45 kilom etrów  
na godzinę, co znaczy, że fala idąca przeciw 
obrotowi ziemi przebiegała na godzinę o 45 
kilom etrów mniej, aniżeli fala sunąca w kie
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runku  obrotu ziemi. O dbijanie się zresztą, 
fali atmosferycznej trw ało  prawdopodobnie 
dosyć długo jeszcze, po siódmem wszakże 
przejściu dokoła ziemi dane są niedostatecz
ne i niewyraźne.

Ze wstrząśnieniem atmosfery wiąże się 
i huk przez wybuch spowodowany. Z zebra
nych dokumentów okazuje się, że detonacye 
d. 27 Sierpnia słyszane były na przestrze
niach bardzo znacznych: na Jawie, Sumatrze, 
na Borneo, w północno-wschodniej A ustra
lii, na Ceylonie, w Indyach i na Filipinach, 
zatem w odległościach przechodzących 3 000 
kilometrów. Zdaje się nawet, że głosy te 
słyszano na wyspach Chagos i Rodriguez, 
położonych w odległościach 3 647 i 4 775 
kilometrów. H uk  wydaw ał się prawie wszę
dzie odgłosem arm at, w niektórych miej
scach uważano go za echo burz dalekich. 
W  Batawii łoskot był ogłuszający; w Singa- 
pore, na M anilli, na Celebes sądzono, że 
okręty są w niebespieczeństwie i wysiano 
statki ratunkow e na pomoc. Ostateczne 
granice, do których głos doszedł, rosciągają 
się ku południowi i zachodowi dalój, aniżeli 
ku  północy i wchodowi; fakt ten tłumaczy 
się przewagą, w iatrów  wschodnich, które 
ułatw iły roschodzenie się głosu ku zacho
dowi. Obszar, na którym  huk słyszano, 
obejmował bezmała trzynastą część powierz
chni kuli ziemskiój.

(dok. nast.).

0  P O W S Z E C H N Y C H  B Ł Ę D A C H

Odczyt prof. Exnera z W iednia na ostatnim  
zjeździe przyrodników  niem ieckich.

(Dokończenie).

Inteligencyja wyższa różni się od umysłu 
niższego bogactwem swych kojarzeń. Cze
gośmy nie napotkali u psa, to jest zdolności 
przenoszenia elementów jednego splotu 
wrażeń do innego, możebności tych kombi-

nacyj i bogactwa kojarzeń, oto, co przede
wszystkiem stanowi stopień inteligencyi. 
Przeważna część pospolitych naszych błędów 
ma źródło właśnie w tem ,instynktowem  nie
jako, następstwie szeregu kojarzeń, słusz- 
nem i wystarczaj ącem w ogólności, ale 
w którem b rak  kojarzeń ważnych dla da
nego przypadku szczególnego. Innem i sło
wy, błędy typowe polegają na kojarzeniu 
okoliczności zwykłych z pominięciem oko
liczności niezwykłej.

Pogląd ten pozwolę sobie wyjaśnić przy
toczeniem kilku, najbardziej rospowszech- 
nionych błędów. W  kraju  moim istnieje 
tak zw ana loteryja liczbowa. W  oznaczo
nych dniach miesiąca znajdujemy wywie
szonych pięć numerów, które wyszły z ogól
nej liczby dziewiędziesięciu. Widzieć mo
żna wtedy przed każdą tabelą, tłum  lu 
dzi wzburzonych: przyszli oni nietylko, aby 
się dowiedzieć, czy nadzieja ich raz jeszcze 
zawiedzioną została, ale zapisują nadto sta
rannie wszystkie numery wylosowane. J e 
żeli zapytamy o powód tych notowań, otrzy
mamy odpowiedź mniej więcej taką: w bie
gu czasu wszystkie numery wychodzą je 
dnakową liczbę razy; te zatem, które odda- 
w n a j u ż n i e  wyszły, mają. najwięcej wido
ków wylosowania.

Słyszymy bardzo często podobne rozu
mowania i to nietylko w przedmiocie gier 
hazardowych. N iejednokrotnie w lecie sły
szymy zdania: niech tam deszcz teraz pada, 
tem piękniej będzie potem. T ak samo, gdy 
wierzymy w chwiejność losu, który sprowa
dza niedolę po szczęściu zbyt wielkiem, 
która to w iara znalazła wyraz w legendzie 
o pierścieniu Polikratesa. Zachodzi tu  wy
raźnie błąd powszechny: tysiące ludzi po 
pełniają go codziennie. P u n k t wyjścia 
przebiegu myśli tkwi w tem, że wszystkie 
numery maj% jednakie prawdopodobieństwo 
wygranój; do tego przybywa pojęcie nasze 
antropomorficzne o sprawiedliwości roz
dzielającej dary losu, k tóre w legendzie 
Polikratesa przybiera postać zazdrości bo
gów; nadto, własne nasze wspomnienia, 
wskazujące nam wszędzie dążność do zmia
ny; nakoniec doświadczenie poprzednie, 
które nas uczy, że przy przem arszu pułku, 
tem więcćj mamy widoków spotkania p rzy 
jaciela w pułku tym  służącego, im więcój
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przeszło ju ż  oddziałów, w których go nie 
dostrzegliśmy. T ak  samo uczy nas doświad
czenie, że w lesie, przeznaczonym na wycię
cie, dane drzewo tem pewniej będzie dzisiaj 
zwalone, im więcój już drzew leży na ziemi; 
albo też, że gałka biała tem praw dopodo
bniej wyjdzie z urny, im więcój jest już 
wyciągniętych gałek czarnych. W szystko 
to praw dą jest w ogólności. Co wszakże 
przez opuszczenie w przypadku szczegóło
wym prowadzi do błędu, to ta okoliczność, 
że w loteryi przed każdem ciągnieniem 
wszystkie num ery w rzucają się nanow o do 
koła, a tem samem przeszłość nie ma w pły
wu na prawdopodobieństwo przypadku 
obecnego. O okoliczności tój zapomniano, 
nie weszła ona do zbiegu kojarzeń. Inny 
przykład: nieraz się uśmiechałem, słysząc 
ludzi rossądnych i oświeconych nawet, wol
nych od wszelkich przesądów, tw ierdzą
cych, że ta osoba ma szczęście do gry, inna 
go nie ma. W padlibyśm y w dyskusyją nie
w yczerpaną, gdybyśmy się starali wykazać 
graczom błędność takiego mniemania.

Ktoś mógł mieć pewnego dnia albo na
wet w ciągu kilku dni z rzędu szczęście do 
gry; znaczy to, że spomiędzy wszystkich 
przypadków  możliwych m iał on w chwili 
danój przeważną liczbę przypadków korzy
stnych. Idzie tu  wszakże li tylko o prze
szłość. Zdanie, że człowiek ten ma szczę
ście do gry, polega zawsze na błędzie. P rzy 
wykliśmy i słusznie, łączyć los i położenie 
człowieka z jego przym iotam i. Człowiek 
ten, mówimy, posiada dobry charakter, ma 
szczęśliwy tem peram ent, jes t pociągający. 
Skojarzenie to między losem człowieka a j e 
go przymiotami słusznem jest w ogólności, 
a stąd skłonni jesteśm y tak samo do p rzy 
pisywania i szczęścia do gry pewnój, szcze
gólnej właściwości. Nie potrzeba wszakże 
znać praw prawdopodobieństwa, aby do- 
strzedz co stanowi odrębność tego przypad
ku, niepodobieństwo, mianowicie aby zacho
dziła zależność między rozdziałem  kart 
a przym iotam i gracza; a ten wzgląd w łą
czyć należy do naszego sądu.

Przesądów  takich źródło stanowią zawsze 
rzekome doświadczenia. Zdaje się nam, 
jakobyśm y dostrzegli, że gracz pewien po
siada zwykle karty  dobre, inny złe. Nie 
zapominajmy jednak , że ścisła obserwacyja

zawsze jes t trudną. W ystarczy tu  przypo
mnieć tak  rospo wszechnioną wiarę we 
wpływ księżyca na pogodę. M eteorologija 
dowodzi, że wpływ podobny nie istnieje, 
a jednak  wielu ludzi, nawet oświeconych, 
utrzym uje, że go zaobserwowało. Nie są
dzę, aby wielu z tych „obserwatorów11 wie
działo, o ile godzin pierwsze z tych zjawisk 
poprzedzać winno lub następować po dru- 
giem, aby wolno było ustalić między niemi 
związek przyczynowości. Tu także myśl 
postępuje zwykłym swym biegiem: kojarze
nia zwykłe znajdują potwierdzenie w ob- 
serwacyjach błędnych i w tradycyi. P o tę
ga tych kojarzeń, zrodzonych we wzaje
mnych stosunkach ludzi zadziwiać nas nie 
powinna; one to bowiem każdój epoce na
dają charak ter jój właściwy, pod ich w pły
wem nieraz czarownice spalone w wie
kach średnich szły na śmierć, przekona
ne o swój winie i uważając się istotnie za 
opętane.

Ale nietylko w dziedzinie życia zw ykłe
go napotykam y te błędy typowe: zalewają 
one, zachowując swój charakter, najbar
dziej wzniesione obszary naszój działalności: 
sztukę i naukę. I  właśnie tu  ujaw nia się 
dobrze różnica zasadnicza obu tych różno
rodnych objawów umysłowości ludzkiój. 
Gdy w nauce, którój celem jest prawda, 
błąd każdy ma następstwa dotkliwe, w sztu
ce, natomiast, k tóra poszukuje tylko piękna, 
b łąd ma swobodne pole i w wielu nawet 
przypadkach tworzy podstawę wrażeń a r
tystycznych.

Niech budowniczy oprze balkon na dwu 
belkach żelaznych: choćby wytrzymałość 
tych belek była aż nadto dostateczną do 
podtrzym ywania go, balkon nie wyda nam 
się pięknym . Zachwycać się będziemy, na
tomiast innym , który będzie podtrzym ywa
ny przez dwie konsole kamienne odpowie
dniej formy, chociaż również wykraczać one 
będą poza mur. Niestosunkowość między 
podporą a przedmiotem podtrzymywanym 
jest uderzającym  błędem artystycznym, nie
stosunkowość ta wszakże nie zachodzi w ra 
chunkach architekta, które być mogą do
skonałe, ale w „instynktow ym 11 sądzie wi
dza. B łąd ten jes t powszechny; dlatego 
też często na nowych domach widzimy fał
szywe konsole gipsowe, nasadzone poniżój
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belek żelaznych i pozornie podtrzymujące 
balkony.

Oto źródło psychologiczne tego faktu. 
W ytrzym ałość kamienia, przydatność jego 
do podtrzymywania, znane nam są z do
świadczeń bespośrednich, a więcój jeszcze 
z widoku licznych gmachów, gdzie kamień 
jest stosowany. Natomiast, doświadczenia 
tego brak nam jeszcze co do żelaza, chociaż 
zaczynać się ono będzie w naszój epoce, co 
pozwoli wytworzyć się w budownictwie 
„estetyce żelaza11. Przez takie to doświad
czenie uznajemy, co je s t słusznem w ogól
ności: w znacznej większości przypadków 
wrażenie trwałości budzi poczucie piękna. 
W  tym przypadku szczególnym zastosowa
nie żelaza nie może poczucia tego wywołać. 
Choćbyśmy się naw et o trwałości belek że
laznych przekonali rachunkiem  lub próba
mi, balkon wydawać się nam  będzie rów
nież brzydkim , jak  przedtem . Poczucie 
nasze piękna polega przeto na błędzie, gdyż 
nie może się nagiąć do przypadku szczegó
łowego. Nie jes t to wszakże błąd w zwy
kłem tego wyrazu znaczeniu: owszem, k aż
dy artysta winien mieć poczucie takiego 
złudzenia widza.

W  całój dziedzinie sztuki napotkać mo
żemy niezliczone przykłady faktów odpo
wiednich.

Jeden z najznakomitszych architektów, 
G ottfryd Semper, wyrzekł: „Styl jestto 
zgodność dzieła artystycznego z dziejami 
jego rozwoju, ze wszelkiemi warunkami 
i okolicznościami jego produkcyi". I  całe 
jego  wielkie dzieło o stylu poświęcone jest, 
od pierwszego wiersza aż do ostatniego, 
rozwinięciu tego poglądu. Samo to zdanie 
wystarcza już do wykazania podstawy psy
chologicznej wszelkiej produkcyi artystycz
nej; dzieło bowiem posiadać może styl wte
dy tylko, gdy pozostaje w zgodzie z całym 
ogółem kojarzeń, nieświadomych najczę
ściej, które co do jego produkcyi budzą się 
w widzu, a styl je s t w arunkiem  piękna.

W skazałem  wyżej, że znaczna ilość naj
zwyklejszych kojarzeń naszych zależy od 
wrażeń, które działają na nas od najwcze
śniejszej młodości. N atura tych wrażeń 
ma za w arunek doświadczenie pokoleń, 
które nas poprzedziły; innemi słowy, trady- 
cyje odegry wają rolę naczelną w naszych

wrażeniach estetycznych. Grek w swych 
świątyniach marmurowych posługiwał się 
motywami, które pochodziły z epoki odle
głej, gdy gmachy były drewniane. Pom i
nięcie tych reguł oddziaływałoby na gre
ków niemile i byłoby przeciwne stylowi, 
według określenia Sempera. Nie inaczej 
dzieje się z nami. Cały zastęp motywów 
ornamentacyjnych pochodzi z tradycyi wie
kowej. Nie wahamy się umieszczać akro- 
teryjów na gzemsach gmachów naszych, 
a bezużyteczność ich w konstrukcyjach no 
woczesnych nie ma wpływu na nasze po
czucie estetyczne. Toż samo dzieje się 
z wyobrażeniami boskości, które wywierać 
na nas mogą silne działanie, jakkolw iek pe
wni jesteśmy, że wyobrażenia takie są tylko 
antropomorfizmem.

W róćmy jednak do dziedziny czysto nau 
kowej. Powiedziałem, że i tu napotykamy 
błędy typowe. Pozwolę sobie jednym  ty l
ko przykładem wykazać formę, jaką one tu 
przybierają.

Dwa tysiące już la t temu zgórą, gdy filo
zof grecki Zenon z Elei obmyślił sofizmat, 
który nietylko zajmował jego współczes
nych i późniejsze szkoły filozoficzne grec
kie, ale uwiecznił się aż do naszych 
czasów i wywołał najrozmaitsze tłum a
czenia.

Jeżeli sofizmat ten obierzemy ze wszyst
kich szczegółów dodatkowych, wyrazić go 
można w sposób następny: Achilles lekko- 
nogi dopędzić nie może w biegu żółwia; 
w chwili bowiem, gdy biedź zaczyna, dzieli 
go od żółwia pewna przestrzeń, winien więc 
biedź przez czas pewien, zanim odległość 
ta zmniejszy się do połowy; tak samo, aby 
się zredukowała do czwartej lub do ósmej 
części i tak  samo dalćj, aż do nieskończo
ności. T rzeba zawsze pewnego czasu aby 
zmniejszyć do połowy odległość pozostają
cą, a ilość tych cząstek czasu je s t nieskoń
czoną; tak  więc Achilles dopędzić żółwia 
nie może.

Wiemy wszakże, że rzeczywiście go do 
gania; na czem więc polega sofizmat? Czy 
też może, ja k  twierdzono, zachodzi tu sprze
czność między prawam i naszego myślenia, 
a doświadczeniem? Tak nie jes t oczywi
ście; idzie tu  o błąd typowy.
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Jeżeli, od wieków, uczeni i nieuczeni nie 
znajdują, odpowiedzi, gdy im się rozumowa
nie to przedstawia, to dlatego, że myśl ich 
porusza się po drodze, k tóra w ogólności 
prowadzi do praw dy. I, w samćj rzeczy, 
w zwykłych przypadkach je s t to praw dą, 
że gdy do pewnego odstępu czasu dodajemy 
bez granic odstępy nowe, suma wszystkich 
tych odstępów czasu będzie nieskończenie 
wielką. F a k t ten, praw dziw y w ogólności, 
kieruje sądem naszym i w przypadku szcze
gółowym, gdzie jest błędny. Odrębność 
szczegółową w zadaniu założonem stanowi 
bowiem to, że gdy odstępy czasu, nieskoń
czone co do ilości, m aleją co do swój 
wielkości według pewnego praw a, suma 
ich nie jes t nieskończoną, ale być mo
że bardzo małą. Nie potrzeba naw et zna
jomości m atem atyki, aby to zrozumieć 
i znaleść rozwiązanie sofizmatu. Rze
czywiście, każdy pojm uje, że długość je 
dnego m etra podzielić można na '/2 me_ 
tra, więcej m etra, więcćj '/8 m etra i t. d., 
a w ten sposób mamy ilość nieskończoną 
liczb, których suma wszakże czyni tylko 
m etr jeden.

Jeżeli zważymy, ile to od wieków pisano 
i dyskutowano w przedmiocie tego sofizma
tu i innych mu podobnych, uznamy, że idzie 
tu  o błąd powszechny. Ale je s t to nadto 
i błąd typowy, źródłem  jego bowiem jes t 
przew aga w świadomości praw a ogólnego 
i usunięcie ze skojarzeń przypadku szcze
gółowego. Objaw  ten jes t więc analogicz
ny do tego, cośmy widzieli u zw ierząt, do 
omyłek zmysłów i do innych złudzeń n a 
szego rozumu.

Od k u ry ,k tó ra  wysiaduje puste swe gnia
zdo, aż do zagadnienia Zenona z Elei, przez 
całą skalę zwierzęcą i ludzką ciągnie się 
szereg nieprzerw any błędów, które, wszyst
kie, mają źródło wspólne: układ  nerw o
wy działa zgodnie ze znaczną większością 
przypadków, nietroszcząc się o przypadek 
szczegółowy i wyjątkowy. C harak ter ty 
powy tych błędów pozostaje w związku 
z rozwojem filogenicznym rodu ludzkiego 
i rzuca pew ne światło na mechanizm myśli.

tłum. T. li.

Kofespondsncyja Wszechświata.

0 niezwykłym sposobie gnieżdżenia się niektórych 
ptaków.

W numerze 4 W szechświata z r. b. spotykamy 
wiadomość wzigtą z ,,Biologisehes C entralblat1, 
o wyjątkowem gnieżdżeniu sig na ziemi czapli si
wej (A rdea cinerea) i grzywacza w Holandyi. 
Przed la ty  trzydziestu  kilku znalazłem także gnia
zdo tej czapli na wysepce piaszczystej, położonej 
na środku W isły naw prost wsi Gołębia o milg od 
Puław. Gniazdo to było usłane na m ałym  pagó- 
reczku piaskowym, naw ianym  na pień drzewny 
przyniesiony tam  kiedyś przez wodg; było ono zu
pełnie norm alne i urządzone z takich samych ma- 
teryjałów  jak  zwykle. Ja j w niem było dwa i te 
dotąd jeszcze znajdują się w zbiorze Gabinetu zoo
logicznego. O milę od tego miejsca była w owym 
czasie pod Dęblinem dość liczna czaplarnia w k ę 
pie drzew do parku przytykającej; można więo 
przypuścić, że para  ta , straciwszy tam  swój lęg 
poprzedni, obrała tak  nienorm alną miejscowość 
na wyprowadzenie powtórnego potomstwa. W ia
domo także, że czaple w niektórych dogodnych 
m iejscach pod wszelkiemi innem i względami, a w 
drzew a ubogich,, zakładają swe gniazda na krza
kach łoziny, częstokroć nawet bardzo niskich, lub 
na nagich kępach.

Podobną czaplarnię zwiedził p. Kalinowski nad 
rzeką Sungaczą o 12 w iorst od samej rzek i przy 
brzegu jeziora Chanka położoną. Były to  dwie 
przyległe do siebie wysepki, zajmujące zaledwie 
mórg przestrzeni, zarośnięte trawą, trzciną i krza
kam i koszlawej łoziny. Na tych to krzakach i po 
nagich kępach pozakładane były gniazda czapli 
siwej i białej, korm orana, bączka (Butorides ma- 
crorhynchus), kaczki krzyżówki i czubatej podgo- 
rzałki, prócz wielkiej ilości gniazd drobnego pta- 
stwa, a m ianowicie trzcionek i poświerek. Cala 
ta  miejscowość by ła  otoczona głęboką wodą a sa
ma czapłarnia tak  zalana, że gruntu nigdzie nie 
było widać. Lecz w tej w łaśnie porze, gdy się 
do tej czaplam i w ybrał podróżnik, woda w yjąt
kowo była bardzo mała, a wszystkie ja ja  powy- 
jadane przez lisy i przez jenoty  (N yctereutes pro- 
cyonoides), o czem świadczyły liczne ślady tych 
zw ierząt na błocie i wszędzie znajdowane skoru
py z jaj świeżo zjedzonych. Cała ta  kolonija prze
niosła się na inne bagno, podobnie bezleśne i na
w et bez łoziny, o kilka w iorst odległe, lecz d o 
stęp tam był niemożebny. W  pewnem oddaleniu 
od tych miejsc są kępy m ałych gajów z dużemi 
drzewami, lecz tam  gnieżdżą się tylko ibisy, k ru 
k i i  pustułki, a czaple nie wywodzą się tam  wcale.

W  ciągu tej wycieczki znalazł tam  podróżnik 
rotfeinę borsuków, składającą się z m atki i czwor
ga m łodych, osiedloną w obszernym dziuplu s ta 
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rego drzewa, skierowanym ku górze. Jestto  tąkże 
dowód, że zwierz ten przebywający zwykle w no
rach  ziemnych, w okolicy zalanej zm ienia pod tym  
względem swe obyczaje.

Wiadomo także, że niektóre orły właściwe, gnież
dżące się zwykle na wysokich drzewach lub na 
skałach niedostępnych, w stepach Mongolii gnież
dżą się na ziemi. Bielik (Haliaetos albicilla) w zwy
kłych okolicznościach gnieździ się na wierzchołku 
najwyższych drzew okolicy, tymczasem dr Dybow
ski wraz z p. Godlewskim znajdowali gniazda te 
go orła nad jednym  z dopływów rzeki A rguni po 
stronie chińskiej Mongolii, na krzakach łozowych 
tak  nisko, żo stojąc na ziemi ja ja  ręką wydoby
wano. W edług zapewnienia p. Kalinowskiego orzeł 
amerykański, Haliaetos leucocephala, buduje gn ia
zdo na wyspie B ehringa wprost na ziemi w miej
scu dominującem nieco nad okolicą, pomimo, że 
m a skały w bliskości, na k tórychby  mógł wywo
dzić się swobodnie; widocznie n ic mu tam  nie za
graża i czuje się zdolnym do obrony przed napa
ścią niebieskich lisów, obfitych na wyspie. Orzeł 
morski, H. pelagica, gnieździ się zwykle na sta
rych  drzewach, a mianowicie na topolach i na 
skalnej brzozie (Betula erm anni), tymczasem p. Ka
linowski spotkał ogromne gniazdo tego ptaka przy 
brzegu morza Ochockiego nad rzeką, na wielkim 
krzaku łozowym, tak  nisko, że można się było rę 
ką do niego dobrać. W  bliskości były tam  wiel
kie drzew a bardzo dogodne na umieszczenie gnia
zda, widocznie więc skutkiem lenistwa wolał się 
tam  umieścić, aby nie potrzebow ał ryb  nosić d a 
leko.

Mnóstwo innych podobnych faktów n ienorm al
nego gnieżdżenia się wielu innych ptaków można- 
by tu  przytoczyć, ograniczę się jednak na podaniu 
paru  szczegółów nienorm alnego gnieżdżenia się 
ptaków krajowych. W iadom o, że zwyczajna nasza 
rybołówka, S terna fluviatilis, gnieździ się na czy
stym piasku po brzegach rzek lub na wysepkach 
piaszczystych, albo też na spławach i kępach je 
zior i  stawów, zawsze blisko wody jeżeli nie w m iej
scach wkoło zalanych. Przed dwudziestu laty p.Wo- 
liński, posiadacz znakomitege zbioru ja j ptaków 
krajowych, znalazł w okolicach Solca gniazdo tej 
rybołówki na wydmie piaszczystej zupełnie bez
wodnej, w miejscu oddalonem o 7 w iorst od naj
bliższej wody.

Przed trzydziestu laty  znalazłem w K rólikarni 
nad sadzawką gniazdo trzcionki (Calamoherpe pa- 
lustris) całkowicie usłane z włosienia białego, po
chodzącego z grzywy końskiej, tak  czysto i tak  sta
rann ie  utkane i poprzeplatane, że się trzymało 
doskonale na pędach krzaka wierzbowego, do któ
rych  były przytwierdzone. W  całej tej budowie 
nie było ani jednej traw ki, których zwykle p tak 
używa na tkaninę gniazda, a we wnętrzu samem 
nie było nic innego prócz czystego włosienia.

Wl. Taczanowski.

K E G H fK A  N A U K O W A .

ASTRONOMIJA.

— Nową kometę dostrzegł dnia 14 Stycznia r. b. 
p. W. R. Brooks w Genewie, w stanie Nowego 
Yorku. Jestto  kom eta drobna, a w chwili odkry
cia znajdowała się pod 18 godz. 4 min. wznosze
nia prostego i 21° 20' zboczenia połudn., zatem 
w gwiazdozbiorze Strzelca. Posuwała się szybko 
ku wschodowi. S. K.

—  Nową planetę odkrył Palisa w W iedniu d. 4 
Stycznia. Być jednak może, że jestto już planeta 
dawniej znana, Siwa, oznaczona liczbą 140. Jeżeli 
to jest p laneta nowa, posiadać będzie liczbę 282 
i będzie 69-tą planetą, odkrytą przez p. Palisa. 
Z planet poprzednio przez tegoż obserwatora od
krytych otrzymały nazwy: 278 Paulina, 279 Thule 
i 280 Philia.

S. K.
FIZYKA.

— Wartość ohma. Jako rezultat długiego szere
gu doświadczeń, mających na celu oznaczenie w ar
tości ohma czyli jednostki oporu elektrycznego, 
podaje prof. F . Kohlrausch w sprawozdaniach b e r
lińskiej akadem ii cauk, że ohm wyrównywa opo
rowi przedstawianemu przy 0° przez słup rtę 
ci o przecięciu 1 mm2, którego długość wynosi 
1,0632 m.

S. K.
BAKTERYJOLOGIJA.

— Bacillus termophilus. Nazwę tę nadał p. Miquel 
nowemu lasecznikowi, w ykrytem u i zbadanemu 
przez siebie. Ma on często spotykać się w wo
dach i gruncie, a tem być ciekawy, że doskonale 
żyje w tem peraturze przewyższającej 75° C, przy 
której komórki zwierzęce w kilka już sekund ule
gają śmierci, białko ja ja  i surowica krwi szybko 
się ścinają, a  skóra bolesnemu ulega oparzeniu. 
(Revue Scient., 1889).

K. J.

CIIEMIJA.

— Skład chemiczny gazów naturalnych w Stanach 
Zjednoczonych. Prof. Phillip w roczniku tow arzy
stwa gieologicznego w Pensylwanii podaje skład 
gazów, wydobywających się w kilku miejscach 
Stanów Ameryki. W edług tego, gaz z okolicy 
Fredonia zawiera 90,05°/0 węglowodorów z szeregu 
parafinów, 9,54% azotu i 0,41% dw utlenku węgla. 
Gaz z okolicy M urrys zaw iera 97,07% parafinów, 
a tylko 2,02% azotu i 0,28% dwutlenku węgla. 
Gaz z okolicy Houstonu, o dwie m ile na południe 
od Canonbury, w Pensylwanii, zawiera 84,26% pa
rafinów, 15,30% azotu i 0,44% dwutlenku węgla. 
(Die Natur, 1888, Nr 52). W. M.
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—  Skład chemiczny niektórych gatunków win zakau
kaskich. W  letnich m iesiącach roku ubiegłego 
m iałem  sposobność wykonania rozbioru porówna
wczego szeregu win z rozm aitych miejscowości 
k ra ju  Zakaukaskiego. Ponieważ spożycie win kau
kaskich rospowszechnia się u  nas coraz bardziej, 
postanowiłem uzyskane dane podać do wiadomo
ści ogółu. Rozbiór wykonałem w Petersburgu dla 
użytku Ministeryjum dóbr Państwa i udziałów, 
które zajmuje się obecnie spraw ą falsyfikacyi win; 
okazy otrzymano z winnic udziałów cesarskich 
i z piwnic pryw atnych za pośrednictw em  domu 
księcia A. Z. Dżordżadze w Tyflisie.

Podaję liczby o następujących gatunkach:
1. Białe, Kachetyńskie.
2. Białe, Erew ań.
3. Białe, Borczało.
4. Białe, Artena-Kartalińskie.
5. Czerwone, Borczało.
6. Czerwone, Mirzojewo.
7. Czerwone, Nachiczewafi.
8. Czerwone, Sabue-Kachetyńskie.
9. Czerwone, Elizawetpol.

10- Czerwone, Elenendorf.
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1 9922 10,69 2,327 660 — — — — 46 240 0367 0130 0036 0074 0123

2 99C2 11,80 3,579 585 — — — — 74 262 0351 0170 0056 0146 0140

3 9938 9,80 2.387 525 — — — — 08 240 0410 0113 0035 — —

4 9927 9,53 2,010 540 — — — — 57 220 0348 0108 0043 0088 0106

5 9945 9,42 2,361 547 — — — — GO 237 0361 0102 0052 0076 0125

6 9943 9,49 2,092 697 509 150 0564 0360 45 261 ' 0316 0088 — — —

7 9934 11,40 2,866 702 485 174 0450 0210 66 421 0497 0146 — 0094 0164

8 9938 9,34 2,246 592 472 096 0677 0270 75 188 0460 0085 — 0064 —

9 9935 9,01 2,197 555 462 074 0838 0234 62 218 0332 0126 — 0070 0092

10 9943 8,26 2,091 570 479 073 1466 0332 46 204 0273 0137 — 0062 0090

UWAGA. W tabliczce powyższej wszędzie przed liczbami należy sig domyślać 0 całości. Liczby 
w yrażają ilości procentowe części składowych. Faustyn Kasiński.

ZOOLOGIJA.

—  Bardza rzadka ryba. N iedawno złowiono 
w Karlsófjordzie, w  Islandyi, bardzo rzadki g a tu 
nek ryby, mianowicie P lagyodus (A lepisaurus) fe- 
rox. Okaz schw ytany m iał 5 stóp i 9 cali długo
ści. Płetwy tej ryby  są małe, podobne do płetw 
rekinów, płetw a grzbietow a m a około stopy dłu
gości. Głowa Bpiczasta, a zęby długie i ostre. W e
dług prof. Liitkena jestto  czw arty dopiero okaz 
tego gatunku, wyłowiony z morza. Jeden był 
złowiony w pobliżu Madery, drugi w Grónlandyi, 
a  dwa w Islandyi. Być może, że to  je s t właśnie 
owa ryba, zwana w Islandyi fax-al, której tuziem 
cy bardzo się boją. (Die N atur, N r 49, 1888).

W. M.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Siła  szpadnika (X iphias gladius). Kapitan 
statku norweskiego „Książe Eugienijusz11 opowia
da fakt następujący: Podczas podróży z Montevi- 
deo do Quebecku w Maju zeszłego roku, w pobli
żu wyspy Fernando de Noronha, sta tek  doznał 
gwałtownego uderzenia, a po niem pewnego drga
nia, od których zaczął grążyć się w wodę. Nie 
mogliśmy zdać sobie sprawy, o co uderzył. Na
zajutrz znaleziono w nim dziurę, a we wszystkie 
dnie następne pompy wodę z niego przez pół go
dziny wylewać musiały. Po przybyciu do Quebe- 
cku i wyładowywaniu statku , wykryto w ścianie 
jego złamany mieaz szpadnika, przeszywający ją  
nawskroś. Utamek ten wyciągnięto następnie za
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sprowadzeniem statku do doku w Greenock, przy 
czem stwierdzono, że miecz ryby przeszył obszy
cie metalowe statku, bal świerkowy na 6*/j cala 
gruby, a za nim  jeszcze ścianę okrętową jedyna- 
stocalową na wylot. Całkowita więc długość owe
go miecza tkwiącego w statku wynosiła 17'/a cali. 
(Keyue Scient., 1889). K. J.

— Połów wielorybów i sztokfiszów. W  ubiegłym 
(1888) roku połów sztokfiszów i wielorybów przy 
północnych brzegach Norwegii w ydał bardzo złe 
rezultaty. Utrzymują, że przyczyną małej ilości 
pokazujących się sztokfiszów była bardzo stosun
kowo niska tem peratu ra morza, w czasie, kiedy 
połów się odbywał. I tak , na wybrzeżu Murman, 
w Maju tem peratura  morza wynosiła tylko 1 do 
2° C, a w innych miejscach była jeszcze niższą. 
Co zaś do wielorybów, to w roku zaprzeszłym 
(1887) do końca Kwietnia schwytano ich 200 sztuk, 
podczas, gdy do tegoż samego czasu, w roku ze
szłym tylko 40 sztuk. (Die N atur, 1888 roku,
Nr 52). W. M.

— Ludność wielkich państw. ,,Annuaire du Bu- 
reau des longitudes" podaje wykaz państw, któ
rych ludność przechodzi 40 milijonów, do czego 
wszakże włączono i ludność posiadłości kolonijal- 
nych. Państwa te są:

Cesarstwo Chińskie . . . .  404 milijonów.
„  Brytańskie > . . 285 „
„ Rossyjskie. . . . 109 .,

Ezeczpospolita Francuska . . 71 ,,
„ A m erykańska. 58 „

Cesarstwo Niemieckie . . .  48 „
„ Ottomańskie . . .  41 „

Z siedmiu tych państw  największą rozległość 
posiada W ielka B rytanija — 23 milijonów kilome
trów kwadratowych, dalej idą: Rossyja — 21,9, 
C hiny— 11,1, Stany Zjednoczone —! 9,3, Turcy- 
ja  — 6,1, Francyja — 2,9, Niemcy — 1,6 milijo
nów km2. A.

R O Z M A I T O Ś C I .

— Twardość dyjamentu. Akademiija nauk w No
wym Jorku otrzym ała dyjam ent wyjątkowej tw ar- 
dośoi. Zwykle dyjam ent szlifuje się działaniem 
krążka szlifierskiego, dokonywającego kilka tysię
cy obrotów na minutę; dyjam ent zaś, o którym 
mowa, nie dał się pokonać naw et przez 28000 
obrotów krążka na m inutę w ciągu stu dni, w za
kładach Tiffany w Nowym Yorku. (La N aturę).

T. R.

• — Najwyższe kominy fabryczne znajdują się w An
glii. Pierwsze miejsce zajm uje komin Towndsen-

da w Glasgowie, najwyższy komin na ziemi, 138 
metrów; po nim idzie komin Tennanta, również 
w Glasgowie, 132 m, a wreszcie komin Dobsona 
i Barlowa w Balton, 112 m. Dwa dalsze pod wzglę
dem wysokości kominy posiada Franeyja: w Etaings 
w pobliżu Rive de Gier, 108 m, oraz w Croix 
w pobliżu Lille, 105 m, obecnie dopiero wzniesio
ny; wraz z fundam entam i wysokość jego wynosi 
112,3 m. a aż do szczytu piorunochrona 123 m.— 
Najwyższy komin am erykański sięga do 102 m,— 
zbudowany został w Kearney pod Newark, w sta
nie Nowego Yorku. W ysokie takie piece, oprócz 
zapewnienia należytego ciągu dla usuwania p ro 
duktów spalenia, mają na celu względy hygijeni- 
czne, szkodliwe bowiem gazy i dymy odprowa
dzają daleko w atmosferę. Komin w Kearney ma 
mieć nadto i znaczenie ekonomiczne, zamierzo- 
nem jest bowiem zużytkowanie przechodzących 
przezeń gazów do ogrzewania wody, coby spro
wadzało znaczną oszczędność paliw a do obsługi 
kotłów parowych; pomimo zaś oziębienia gazów, 
wysokość kom ina zapewniać ma ciąg dostateczny. 
Do szczegółów powyższych, zaczerpniętych z „La 
N aturę" dodajemy jeszcze, że najwyższy komin 
w Warszawie znajduje się na stacyi filtrów na 
Koszykach i wynosi od powierzchni nasypu ziem
nego do szczytu 138,46 stóp ang. czyli 42,19 m, 
nad poziom zaś Wisły (t. j. nad zero rzeki przy 
moście) szczyt jego wznosi się na 263,13 stóp ang. 
czyli 80,19 m. Dolny poziom warstwy betonu, na 
której się budowla wspiera, przypada na  wysoko
ści 98,43 stóp ang. nad zerem Wisły; warstwa ta 
ma grubości 7,38 stóp ang., a wznoszący się na 
niej mur, otoczony nasypem ziemnym m a wyso
kości 18.86 stóp ang., wraz z fundam entam i zatem 
wysokość kom ina wynosi 164,70 stóp ang. czyli 
50,19 m. Szczyt otaczającej komin wieży ciśnień 
przypada na wysokości 253,70 stóp ang. nad po
ziomem W isły. Komin zaś stacyi pomp nad Wi
słą ponad powierzchnię nasypu sięga na 123 stóp 
ang. czyli 37,48 m, a z fundamentem wynoszącym 
40 stóp, wysokość jego czyni 163 stóp ang. czyli 
49,77 m. S. K.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. F. G. w Łachowcach. Jestto Mergus albcllus 
(L.), tracz bielaczek, zwany także szlachai-kiem.

WP. B. G. W. na pokładzie Cezarówny. Kwestyja 
to przez ś. p. Karpińskiego tylko wszczęta a nie 
opracowana, dla czytelników pisma popularnego 
do przedstawienia drażliwa.

WP. M. T. w Weleśnicy. Ostatni z drzeworytem 
tak, dwa poprzednie, jako dotyczące rzeczy wie
lokrotnie i wielostronnie przedstawianych w tem 
piśmie — nie.
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B n l e t y  n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień  od 30  S tyczn ia  do 5  Lutego 1889  r.

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

30 44,8 45,4 46,9 0,8 1.0 1,0 1,9 0,0 88 s w ,w ,w s 0,3 Z rana śnieg drobny
31 41,8 39,6 37,9 0.4 1.6 1,4 2,0 1,4 89 w s .w .w s 0,5 Rano mg.,w poł. śn. z desz.

1 21,4 27,8 37,2 4,5 2,0 - 0 ,6 4,5 —0,0 84 WN,N,W 9,2 Wn. d. ześn. dopoł., w. zm.
o 30,7 27,3 31,2 0,0 3,3 1,4 4,0 - 1 ,4 91 S,W,W 1,8 R. śn., pot. d. i mg., w. wich.
3 32.9 33,4 34,2 0,4 2,2 0,0 2,2 —0,8 77 W,WS,WS 0,0 Z rana wicher
4 35,8 37,8 43,6 —0,8 0,6 - 6 ,5 1,8 —6,8 91 S.SW,N 0,4 Z rana i do poł. śn. prusz.
5 47,7 48,7 48,3 —9,2 - 3 ,2 - 4 ,0 - 2 ,5 —9,5 91 N,N W, W 0,0 Koło 9 wiecz. śn. zacz. prus,

Średnia 37,8 —0,4 88 12,2

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

T R E ść . R yba chodząca (M althe vespertilio L.), przez A. S .— Z atrucia  tlenkiem  węgla, napisał E . D .— 
W ybuch K rakatoa i zjawiska przezeń w yw ołane. — O powszechnych błędach sądów ludzkich. Odczyt 
prof. E xnera  z W iednia na  ostatnim  zjeździe przyrodników  niem ieckich, tłum . T. R. — Koresponden- 
cyja W szechświata. — Kronika naukowa. — W iadom ości bieżące. — Rozmaitości. — Odpowiedzi R e

dakcyi. — Buletyn m eteorologiczny.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz,

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE
z a  d u sz ę  ś ,  p.

I G N A C E G O  DOMEYKI ,
urządzone s ta ran iem czcicieli Jego pamięci,  odbędzie się we czwar tek  

dnia 14 Lutego o godzinie 10  zrana  w kościele arcl i ikatedralnym
/
S-go Jana.

^03B0JieH0 II,eH3ypoio. BapniaBa, 27 3  hBa psi 1889 r. Druk Em ila Skiwskiego, W arszawa Chmielna, JVs 26




