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WIEŻA TRZECHSETMETROWA.
W  uzupełnieniu poprzedniego artykułu 

o wieży trzechsetm etrow ćj,podam y tu taj j e 
szcze kilka cie
kawych szczegó
łów,dotyczących 
tego niebotycz
nego dzieła rąk  
ludzkich.

Obecnie wie
ża ju ż  je s t na 
ukończeniu. P o 
dajemy tutaj ry 
sunek, przedsta
wiający wyższą 
część wieży, już 
ponad 276 m e
tram i, czyli w ła
ściwe t r z e c i e  
piętro. C zytel
nicy będą mogli 
sami osądzić, o 
ile część ta wie
ży jes t zada wal
n i  a j  ą c a  p o d  
względem este
tycznym.

G ałery ja ,a  ra 
czej esplanada, 
k tó rą  na rycinie 
w i d z i m y ,  ma 
kształt kw adra
tu. K ażdy jego 
bok je s t na 16,50 Najwyższe piętro wieży Eiffla.

m etra długi, a rogi jego są ścięte. E spla
nada ta śmiało i wygodnie może pomie
ścić 800 osób, żądnych wspaniałego w i
doku, który się Btąd ma rostaczać. Tu 
się będzie zarazem kończyła podróż publi
czności, gdyż wejście wyżćj ma być wzbro

nione. G aleryja 
będzie posiadała 
ruchome szyby 
w tym celu, aby 
w razie silnych 
wiatrów, a na
wet huraganów, 
w i d z  mógł tu 
znaleść schronie
nie; wtedy bo
wiem szyby się 
zesuwają i nic 
nie przeszkodzi 
widzowi napa
wać oczy wido
kiem, będąc zu
pełnie zabezpie
czonym od wi
chru.

Nad galeryją, 
ja k  to już  po
przednio wspo
mnieliśmy, bę
dzie się znajdo
wał szereg sal 
p rzeznaczonych 
wyłącznie na ce
le n a u k o w e .  
W iemy już dzi
siaj o wielu u- 
czonych, którzy
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oczekują z niecierpliwością chwili ukoń
czenia wieży, gdy będą mogli dokonać n ie
jednego ciekawego doświadczenia.

T u będą się znajdow ały liczne przyrządy  
przeznaczone do celów fizycznych, m eteo
rologicznych, astronom icznych. Będzie to 
więc najwyższa z istniejących pracowni n a
ukowych na ziemi ręką ludzką wzniesiona, 
gdy pominiemy znajdujące się na szczytach 
górskich. O ileż wyższą będzie ta  praco
wnia od takiej naprzykład  stacyi meteorolo
gicznej w W arszawie! Podczas gdy praco
wnia wieży Eiffla, ogółem biorąc, będzie 
wyniesioną prawie na 325 m etrów nad po
ziom morza, sam P ary ż  bowiem je s t w ynie
siony tylko na 25—30 m etrów  nad poz. mo
rza, stacyja meteorologiczna W arszaw ska 
posiada tylko 125 m etrów  wysokości nad 
poziom morza. T am ta więc będzie blisko 
trzy  razy od ostatniej wyższą.

Nad galeryją cztery  arkady łączące się 
pośrodku, unoszą na sobie kopułkę, k tóra 
ma stanowić latarnię. S iła św iatła przyszłej 
tój latarn i ma dorównyw ać sile św iatła do
starczanego przez pierw szorzędne latarnie 
morskie. Będzie to więc najwyższa la tarn ia  
m orska na ziemi i oświecać będzie prze
strzeń największą dotąd, albowiem  prom ie
nie jój św iatła sięgać będą na 62 kilom etry 
od wieży. Niezależnie od tej la tarni, na  
szczycie wieży będą się jeszcze znajdow ały 
dw a przyrządy, których zadaniem  będzie 
obrzucać światłem  elektrycznem  wszystkie 
pomniki P aryża w nocy podczas trw ania 
wystawy. W edle więc projektu , oraz w po
trzebie, wieża Eiffla może stanow ić olbrzy
mią latarn ię  morską, św iatłem  je j elek
trycznem  można będzie cały oświecić Paryż 
i jego okolice. Przypuszczam y, iż nowo
czesny Babilon niezgorzej będzie w yglą
da! w tem czarodziejskiem oświetleniu. Ale 
naw et w czasie wojny, w razie gdyby Paryż 
znowu został oblężony, wieża wraz ze swoją 
latarnią może wyświadczyć nieobliczone 
usługi krajowi. M ianowicie z je j szczytu 
możnaby obserwować ruchy nieprzyjaciela 
w prom ieniu 62 kilom etrów , widzieć go na
wet poza szeregiem pagórków, otaczają
cych stolicę, na których zbudow ane są pię
kne obronne forty Paryża. F rancuzi mnie
mają, że posiadanie wieża Eiffla wraz z jej 
latarnią w r. 1870 mogłoby było przechylić

szanse walki na ich stronę. Zapomocą jej 
byłoby wtedy możebnem utrzym ywać stałą 
i łatw ą kom unikacyją pomiędzy Paryżem , 
a prowincyją; ze szczytu wieży śmiało m o
żnaby dowolnie rzucać rozkazy zjednocze
nia się w pewnych punktach dość naw et 
od siebie odległych. P rzy  stanie obecnym 
telegrafii optycznej, gdy sposoby korespon
dowania potajemnego, albo kryptografija 
osiągnęły wielką już doskonałość, nawet ta 
kie punkty  mogłyby się znajdować w cią- 
głem  ze sobą porozumieniu, jak  Paryż i Rou
en, Alenęon, Beauvais i t. p. Nic nie mo
głoby powstrzymać lub przerw ać tej tak  
pożytecznej sygnalistyki, któraby istotnie 
uczyniła ze wszystkich oddzielnych armij 
prowincyonalnych jednolitą całość wobec 
wroga. N aturalnie oblegający nieprzyjaciel 
zechciałby prawdopodobnie, zdaleka, z za 
linij fortów posłać kilka pocisków w poda
runku  wieży, przypuśćmy nawet, że pomimo 
niezmiernie trudnego strzału z takiej odległo
ści, (wobec ogromnych postępów w dzisiej
szej sztuce strzelania) udałoby mu się tra 
fić w wieżę. A le pocisk ten nie więcej 
mógłby ją  uszkodzić niż kuleczka ołowiana, 
trafiająca w pajęczynę. K ilka może sztuk 
żelaza pękniętych i na tem koniec.

Dodamy w tem miejscu, że za powyższe 
fantazyjne rozmyślania wzięte od francu
zów, my tu nie odpowiadamy. Czy bowiem 
wieża czyni zadość celom strategicznym  
i w jak i sposób może im służyć, o tem, mnie 
się zdaje, nic chyba powiedzieć nie można, 
dopóki doświadczenie nie da oczywistych 
dowodów.

Ponad kopułką latarni, ja k  to można na 
rycinie zauważyć, będzie się znajdow ał 
mały taras o średnicy 1,40 m etra otoczony 
dla bespieczeństwa parapetem  metalowym; 
dostać się nań można będzie po wschodach 
umieszczonych na zewnętrznej stronie ko- 
pułki, taras ten więc będzie się znajdow ał 
już  na wysokości 300 metrów nad powierz
chnią ziemi i specyjalnie będzie przeznaczo
ny do ustawienia tam  tych przyrządów  me
teorologicznych, które wymagają zupełnego 
odosobnienia, oraz anemometrów. Ponad 
tarasem  jak  widać na rysunku, będzie mie
rzyć w obłoki strzała dumnej wieży, posia
dająca kilkanaście m etrów wysokości.

Poniżej galeryi, widać jak  sunie w gó 
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rę winda systemu Edoux; stanowić ona bę
dzie ważny łącznik pomiędzy drugiem 
i trzeciem piętrem  wieży. Pośrodku wieży 
widać kręcące się wschody, z których zami
łowani turyści będą mogli korzystać.

Stefan Stetkiewicz.

ACACIA LOPHANTA
I MIMOSA PUDICA.  

stndyjum bijoloeczue,

(Dokończenie).

Zastanawiając się nad budową komórki 
1'osprężnćj roślinnój, oraz kurczliwej zwie
rzęcej znajdujem y w obu tęż samę proto- 
plazmę czułą, ruchliw ą i łaknącą wody, 
z której wszystko co jes t organiczne po
wstaje. Nie trudno nam więc będzie 
pomiędzy oboma rodzajam i komórek roze- 
znać zasadniczą tożsamość, zróżnicowaną 
tylko dwoma x-óżnemi kierunkam i w roz
woju. I  tak, wyobraźmy sobie jądrem  opa
trzoną amebę, która na powierzchni swo
je j wytworzyła sobie powłoczkę drzewną, 
wskutku czego, niemogąc się poruszać na- 
zewnątrz, porusza się sama w sobie znanym 
nam dobrze wirowym wewnątrzkomórko
wym ruchem, a będziemy mieli komórkę 
roślinną; z drugiej znów strony przypuść
my, że do owego zewnętrznego pokładu drze
wnego nie przyszło wcale, a wówczas nasza 
ameba będzie się mogła swobodnie ściągać 
i rosciągać w obszerniejszym obszarze i sta
nie się prostą kom órką zwierzęcą. Główną 
różnicę stanowi tu  ów drzew ny pokład po
wierzchowny, k tóry  ruchliwość zarodzi 
trzym a w uwięzi.

Jeżeli połączenie zarodzi z owym pokładem  
na to pozwala, to będzie się ona od owej po- 
włoczki odsuwrać, wskutku czego powstanie 
pomiędzy powłoczką a zarodzią przestw ór. 
Przestw ór ten napełni się wodą wygniecioną 
z zarodzi przez skurczenie się, ale ta może być 
natychmiast usunięta, przez powłokę drze^

wną, nader przesiąkliwą i drogą exosmozy 
do przestworów międzykomórkowych wy
rzucona, a stąd  natychmiast do naczyń ło
dygi albo szypułki odpłynie. Komórka 
roślinna wtedy odrazu owiędnie, a jeżeli to 
owiędnięcie ściąga się do całego ruchodaj- 
nego wycinka np. dolnego (p. fig. 5 / w  Nr 
12), to ten owiędnie natychm iast i będzie 
musiał uledz przewadze rosprężonego wy
cinka górnego (h) a szypułlca liściowa na 
dół opadnie.

Gdy więc na stopniu najwyższego rozwoju 
stawów szypułkow ych,jaki bezzaprzeczenia 
u czułka znajdujem y, wytworzyły się takie 
skurczliwe komórki l-oślinne w górnych 
i dolnych wycinkach stawowych, to odru
chy za podrażnieniem dałyby się uspraw ie
dliwić i byłyby rosprężliwemi i skurczli- 
wemi zarazem. Komórki pęczniałyby pod 
wpływem turgescencyi, a kurczyłyby się 
pod wpływem podrażnień. Ruchy senne 
(rosprężne) dałyby się z ruchami dotyko- 
wemi sharmonizować. I  tak, przewaga 
rosprężenia w wycinku górnym  osadowego 
stawu mimozy zepchnęłaby liść na dół, ja k  
to podczas usypiania rośliny widzimy, ale 
to samo nastąpiłoby także, gdyby w dol
nym odcinku przez ściągnięcie się komórek 
odcinek dolny owiądł i do podniesienia li
ścia ku górze stał się chwilowo niezdolnym. 
Przyznaję, że przypuszczenie komórki ru 
chowej w świecie roślinnym  bardzo jest 
zuchwałem, nie jes t wszelako bynajmniej 
potwornem, skoro tak sumienny badacz 
jakim  jes t Sachs, przyparty  poniekąd do 
muru, bynaj mniej się przed niem nie wzdry- 
ga wswem tłumaczeniu ruchów dotykowych 
mimozy. Bespośrednie badanie mikroskopo
we nie stwierdza bynaj mniój tych ruchów 
powodu, bo tu  wątpićby już wolno, czy na 
obszernem stanowisku mikroskopowej tech
niki stw ierdzić go można, ale pomimo swój 
hipotetycznej natury nie traci na swojej 
wartości, oparte, ja k  widzieliśmy, na  bar
dzo poważnej gromadzie faktów. W szakże 
i kopernikowska hipoteza przez k ilk a  wie
ków była przypuszczeniem, dopóki jć j nie 
poparły bespośrednie dowody, a oparcie 
przez Jędrzeja Śniadeckiego wszystkich 
przejawów życia na przemianie materyi, 
czyż nie było przypuszczeniem, dopóki go 
nie stw ierdziły najnowsze postępy badania.
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Zanim  się nerw w szeregu rozwojowym 
w ytw orzył i zanim pow stała kom órka k u r
czliwa, mająca następnie ułożyć się w mię
sień, to przecież m usiał istnieć już  jak iś  
przedświt tych formacyj organicznych, a że 
się ten znajduje ju ż  w roślinach za dotknię
ciem ruchliw ych, do których właśnie czu
łek  należy, to przecież każdy to za możliwe 
poczyta.

Odpowiednio tem u pojęciu odruch może 
istnieć w organicznej przyrodzie ju ż  na 
pierw szych szczeblach rozwojowych. K o
m órki zawierające protoplazm ę drażliw ą, 
w której czułość przeważa, szykując się 
szeregami w szypułkach, reprezen tu 
ją  nam nerw y czuciowe. K om órki zaś, 
w których ruchliwość owćj protoplaz- 
my zaczyna się wyzwalać z więzów drzew 
nej powłoczki roślinnej, są kom órkam i ru- 
chowemi, a wpływy jednych  na drugie w y
wołujące poruszenia, stanow ią refleksy tak  
zupełnie ja k  na pierw szych szczeblach o r
ganizacyi zw ierzęcej, gdzie także nerw u 
i mięśnia b rak  jeszcze.

A le mylilibyśmy się bardzo, mniemając, 
że u czułka spraw a odruchow a uskutecznia 
się tak  bespośrednio, ja k  w porządku zwie
rzęcym. O nie, ona tu  tylko uzupełnia 
i modyfikuje sprawę rosprężną w ten spo
sób, że wywołuje zawiąd i dopiero za jego 
pośrednictwem zrządza ruch. Jeżeli u tka
nie gąbczaste wycinka w stawie je s t rosprę- 
żone przez naw ał wody, to kurczliw ość ko
m órek na to tylko służy, ażeby ją  z niego 
usunąć, wpychając j ą  w odleglejsze miejsca, 
w samą szypułkę, w łodygę, a naw et w gór
ny wycinek stawowy. T kanka więdnie 
wtedy, a ruch dopełnia się nie za sprawą 
samej kom órki ściągliwej, ale w skutku  za- 
więdu i jako  następstw o przeciw działające
go, w rosprężeniu pozostającego, drugiego 
wycinka antagonisty. Sciągliwość kom órki 
roślinnej je s t tu  zatem  tylko modyfikato
rem, rosprężliwość bynajm niej je j nie usu
wa ani nie zastępuje. W  ruchu dokonanym 
w stawie zajmuje ona pośrednie stanowisko 
i tak  też być powinno na granicy działania 
dw u elementów dynam icznych, rosprężenia 
i ściągliwości, wobec postępowego rozwoju, 
którego skutkiem na następnych jego  szcze
blach ma być zupełnie usunięta rosprężli
wość roślinna a wstawić się na  je j miejsce

wyłącznie skurczliwość zwierzęca. Że tu  
udział wody z tkaniny rosprężonej ma głó- 
wneznaczenie, dowodzi nam,że liść np., k tó
ry w stawie swym nasadowym, wskutku 
podrażnienia, opadł jako  zwisły, bez żadne
go oporu do góry palcem podnieść się daje, 
a nadto dowodzą nam jeszcze dwa doświad
czenia, z których pierwsze staremu D utro- 
chetowi, a drugie Sachsowi winniśmy, 
a k tóre ja  kilkakrotnie powtarzałem  sta
rannie. Jeżeli w pierwszem  łodygę unie
ruchom im y, ażeby jej wstrząśnienie żadne
go na położenie liścia nie wywarło wpływu 
i jeżeli ją  ostrym  i cienkim nożem zakłuje- 
my o ja k i centym etr pod nasadą liścia, 
a potem przepchnąwszy nóż przetniem y ją  
w połowie grubości, to zaraz przez ranę 
odpłynie kropelka słodkawego ściągającego 
soku, ale też natychm iast zwiesi się liść ca
ły  w swojej nasadzie. Tam  gdzie odpływu 
wody nie będzie liść się nie zwiesi. Jeżeli 
w drugiem  doświadczeniu, odetnę nożycz
kam i szypułkę główną o jeden  centym etr 
od stawu nasadowego, to zaraz potem  owa 
pozostałość szypułki na dół się zwiesi, je 
żeli poczekamy trochę, to niebawem pod
niesie się znowu, ale jeżeli wtedy staw po- 
drażnim y u  dołu to znów aż na dół opa
dnie, a na przecięciu okaże się kropla wil
goci. Zdaje się, że oba te doświadczenia są 
rosstrzygające.

Głównemi działaczami ruchu czy to sen
nego czy dotykowego mimozy, są w jej sta
wie nasadowym wycinek dolny, w stawie 
wachlarzowatym  wycinki zewnętrzne u na
sady szypułek drugorzędnych, a w stawach 
listeczkowatych górne pokłady króciutkich 
szypułek węzełkowatych. Siedząc budowę 
obu wycinków stawu nasadowego, znajdu
jem y, że ich pokłady przylegające do sznur
ka są złożone z wielkich komórek wydłużo
nych, stanowiących grubą w arstwę i że po
między temi komórkami znajdują się prze
stw ory, łączące się ze sobą i wypełnione 
powietrzem. Idąc od sznurka ku zew nątrz 
pokłady stają się coraz ściślejsze, komórki 
coraz drobniejsze, a ich przetw ory wodą są 
wypełnione. Nakoniec pokłady korowe są 
drobnokomórkowe i tęgie. Zdaje się, że 
owe duże przysznurkow e komórki są bespo- 
średniem i elementami ruchu, a chociaż 
w obu wycinkach górnym  i dolnym są do
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siebie podobne, to jednak  możnaby mnie
mać, że ich ściągliwość w dolnym wycinku 
wyż^j jes t rozwinięta, a stąd pochodzi, że 
dolny odcinek przy ruchu dotykowym czuł- 
ka ma główne znaczenie, a górny tylko 
podrzędne. Jeżeli w stawie nasadowym 
zdrowśj i mocno drażliwej mimozy, odetnę 
cienkim nożykiem cały wycinek górny, 
a zostawię nienaruszony dolny, to liść się 
bespośrednio zwiesi, ale niebawem się zno
wu podniesie i w norm alny sposób na podra
żnienie nadal oddziaływać będzie, jeżeli zaś 
wytnę w powyższy sposób wycinek dolny, 
to i tu  liść się zwiesi, ale tak ju ż  zwie
szonym bez żadnej zmiany nadal pozo
stanie.

Cała sprawa ruchów dotykowych mimo
zy, usunąwszy naw et na bok ruchy senne, 
jak  to zrobiłem, przedstawia nam się nader 
skom plikowaną. I  tak, jeżeli podrażnię 
np. listeczek wierzchołkowy, to praw dopo
dobnie zmienię przez to układ cząsteczkowy 
żeberka tego listka. Zmiana ta w proto- 
plazmie stanowi tu pobudzenie, a gdyby tu 
istniało jak ie  centrum  wiedzy, tak  jak  
u wyższych zwierząt, toby i w niem powstała 
odpowiednia zmiana a wrażenie stałoby się 
oświadomionem czuciem. Zmiana ta, ko
munikując się wycinkom  ruchowym w gór
nej części staw u listeczkowego, opróżnia go 
z soków i zrządza jego  zawiąd, a dolna 
część stawu należycie rosprężona, zyskując 
przewagę, podnosi listek do góry i przytula 
go do listka drugostronnego podnoszącego 
się współcześnie do góry. Następnie pobu
dzenie schodzi ku dołowi stopniowo idąc 
po sznurku szeregiem ustawionych komó
rek protoplazm atycznych, reprezentującym  
nam nerw  czuciowy i przerzuca się znowu 
na kom órki ruchowe w stawie wachlarzo- 
watym, a zarazem i na inne szypułki dru
gorzędne sąsiednie, podążając w nich od 
dołu do góry. Skutkiem  tego ruch zbież
ny szypułek drugorzędnych i stulanie się 
parek listeczkowatych na owych sąsiednich 
szypułkach, począwszy od ich nasady ku 
wierzchołkowi. Ale na tem nie dosyć, 
gdyż zmiana m olekularna, przez dotknięcie 
na listeczku wierzchołkowym  pierw otnie 
wywołana, idzie dalej prądem  ku stawowi 
nasadowemu, zwłaszcza ku pokładowi na 
dolnej stronie szypułki głównej położone

mu, dosięga komórek wycinka dolnego
zrządza w nim zawiąd i opadnięcie liścia.__
P rzy  wysokim stopniu drażliwości prąd 
pobudzająey przechodzi nawet przez łody
gę do powyższych i poniższych liści, ale ru 
chy na tych ostatnich ju ż  są bezładne, za
równo ja k  wtedy, kiedy na danym liściu 
podrażnienie nie na listki szypułki drugo
rzędnej, ale gdzieindziej, np. na stawy lub 
na szypułki się wywiera. Mamy tu zatem 
już przedświt ścisłego wytknięcia kierunku 
prądów  nerwowych, dobrze nam znanych 
na wyższych stopniach nerwowej organiza- 
cyi zwierzęcej.

Zapatrując się na ruchy czułka z punktu 
widzenia, k tóry  tu zająłem, trudno je s t uni
knąć myśli, że zamiast być jak im  uderzają
cym w świecie roślinnym wyjątkiem, są one 
raczój naturalnem  następstwem postępowe
go rozwoju stawów u liści długoszypułko- 
wych. I  tak, na jego najniższym stopniu 
widzimy w nich jedynie przerwę między 
ru rką  rdzeniową łodygi i liścia, wypełnioną 
zwitkiem miazdry komórkowej, dozw alają
cym na swobodne poruszanie się liścia pod 
wpływem w iatru i słońca. W  drugim  sto
pniu zwitek ów stanowi skórkowate zgru
bienie przy nasadzie liścia, a w jego wnę
trzu zaczynają się już naczynia i włókna 
zstępujące z szypułki zbierać w sznurek 
centralny, który koniec ru rk i rdzennej szy
pułki spaja z łodygą; zgrubienie miazdro- 
we staje się gąbczastem, wielce do zeszty
wnienia pod wpływem napływ u soków 
usposobionem.

Następnie zgrubienia szeregują się na dwa 
rosprężliwe wycinki, tak, że w każdym 
z nich może się zjaw iać zosobna przewaga 
w napływie soków, a stąd przem ienne p rę 
żenie i zmiana w położeniu liścia. Tutaj 
staw staje się już organem ruchowym, k tó 
rego motorem jest turgescencyja, w prze
mienny urządzona sposób, a ruchy senne 
za większem lub mniejszem ożywieniem 
rośliny pod wpływem działającego na nią 
światła, zjaw iają się w tedy jako  naturalne 
następstwa. Takie urządzenie posiada np. 
zwyczajna nasza fasola ogrodowa lub każda 
akacyja zmieniająca na dzień i na noc po
łożenie swoich listeczków. Jeżeli w lofan- 
cie listeczki te stulają się systematycznie 
i regularnie, to nam dowodzi tylko, że me-1
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chanizm  rosprężliwy w organach rucho
wych jój liści i listeczków stax-anniój przez 
stopniowy rozwój jes t zorganizowany. Naj- 
wyżój rozwiniętym je s t czułek, jego  proto- 
plazma bowiem już  się widocznie zróżni
cowała na czuły i ruchowy ustrój, pierwszy 
zaległ w kom órkach szypułek, a drugi 
w organach ruchowych i u tw orzył się tym 
sposobem pewien porządek nerwowy, jakby  
przedśw it tego co mamy u zw ierząt, n iedo
stępny wpraw dzie m ateryjalnem u badaniu, 
ale funkcyjonalnie uw ydatniający się wi- ! 
docznie. K om órka ruchow a wpleciona w 
aparat sztywnienia, działająca jedynie na 
niższych szczeblach rozwojowych, zmieniła 
go w ten sposób, że sztywność może ustać 
natychm iast za podrażnieniem  i wywołać 
ruch odpowiedni. Nie działa ona jeszcze 
bespośrednio jak  w zwierzęcym porządku 
życia, lecz modyfikuje turgescencyją i za 
jój pośrednictwem  osięga efekty. Jeden 
krok tylko dalej, a zamiast rośliny będziemy 
mieli j u t  zwierzę.

Ruchliwość w czułku jes t więc n a tu ra l
nym skutkiem  rozwoju postępowego stawów 
liściowych, w grupie roślin, do którój on 
należy. A le wszelki rozwój w przyrodzie 
dokonywa się zawsze wedle pożytku roz- 
wijającój się istoty. A więc zachodzi py
tanie, co przez to zyskiw ał czułek, że się 
jego liście za podrażnieniem  poruszały. 
R uchy jego senne rów nie ja k  u lofanty 
wielce są pożyteczne, listki bowiem w ą
tłe i delikatne, przytuliw szy się do siebie, 
zm niejszają o połowę powierzchnię ozię
biającą się podczas nocy, ale ruch  dotyko
wy w czułku mógłby roślinę chyba od po
drażnień dotykowych ochronić. O brona ta 
jed n ak  jest tak  niedołężna, że trudno  ją  
usprawiedliw ić. Sachs zauważał, że stulanie 
się listków broni od gradu, ale przecież nie 
poto zapewne w ykształcił się w czułku cały 
nader kunsztowny przyrząd  ruchowy, aże
by go zbawić od przypadłości zdarzającój 
się tak rzadko. Słowem, pytanie zostaje 
dotąd bez odpowiedzi i zdaje się, że tylko 
obserwacyja na roślinach dziko rosnących 
w ich pierwotnych siedzibach m ogłaby po
niekąd tajemnicę rozświecić, a na nieszczę
ście wszystko cokolwiek o czułku jes t nam 
wiadomo, osięgnęliśmy przez sztuczną ho
dow lę w cieplarniach. Szkoda, że natura-

| liści tak licznie zwiedzający Am erykę środ
kową, na ten ciekawy przedm iot dotąd jesz
cze nie zwrócili uwagi, a byłoby warto.— 
Mnie się zdaje, że ruchliwość czułka za po
drażnieniem  możnaby sobie wystawić jako  
pozostałość funkcyi dla niego koniecznój 
w początkach jego rodzajowego istnienia 
(atawizm ) która dziś przy zmianach zewnę
trznych jego życia ju ż  nie istnieje. Zapa
tru jąc się bowiem na szybkość jego ruchów, 
k tóra naturalnie w gorącej jego ojczyźnie 
musiała jeszcze być większą, oraz na sposób 
stulania się liścia, przypominamy sobie 
rośliny mięsożerne, np. muchołówkę (Dio- 
nea muscicapa) wielce do niego zbliżoną 
co do wewnętrznego układu, k tóra sobie 
przez swe raptowne odruchy pożywienie 
zdobywa. Być może, że i czułek był także 
pierw otnie rośliną mięsożerną i to tak  długo 
dopóki żyjąc na jałow ych gruntach nie 
mógł sobie przez korzeń zdobyć pokarmu 
azotowego i potem dopiero w ydelikatniał 
i pozbył się swego rozbójnictw a,gdy go zie
mia obficićj karm ić zaczęła w miarę wytwa
rzania się próchnicy. Pozostały mu tylko 
ruchy, ale u tracił swoje przyrządy tra 
wienia. G dyby muchołówka przestała się 
karm ić owadami, toby także, bardzo p ra 
wdopodobnie, na długie jeszcze wieki ru 
chy jój przetrw ały.

Zastanawiając się zbiorowo nad tem, co 
powiedzieliśmy o mechanizmie i o ruchach 
dotykowych czułka, widzimy, że stanowią 
one zagadkę bardzo trudną do rozwiązania, 
a jed n ak  nieskończenie zajmującą z powo
du swój wyjątkowości. Roślina czuje i po
rusza się ja k  zwierzę, tak, że bylibyśmy go
towi powątpiewać o tem, gdybyśmy na w ła
sne nie widzieli oczy. Odgraniczenie świa
ta roślinnego od zwierzęcego tak  nam od 
wieków weszło w krew  i w życie, że t ru 
dno nam się tu  znaleść, a chociaż nowsze 
poglądy zbliżyły je  do siebie pod względem 
odżyw iania i reprodukcyi, pomimo, że od
naleziono całe szeregi istot między niemi 
pośrednich,na najwyższych jednak  piętrach 
organizacyi, w zakresie nerwowości i umy- 
słowości przedstawiają nam rozbrat jaknaj- 
zupełniejszy. Zwierzęcość na korzyść ro 
ślinności nie zrobiła też dotąd żadnej kon- 
cesyi w nauce i konserwatyzm  bijologicz- 
ny nawet niewymownie się gorszy, gdy
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0 niój jes t mowa. A le jakże tu w czułku 
pojąć i zrozumieć wyraźne jego nerwowe 
usposobienie? Bespośrednie badanie jego 
budowy nie daje nam żadnej odpowiedzi na 
to pytanie, m ikroskop odmawia nam naw et 
swojej pomocy i sam tylko wniosek, osię- 
gnięty na drodze ścisłego rozbioru faktów 
drugorzędnych, doprowadza nas poniekąd 
do celu. On nas poucza, że ruchy dotyko
we czułka są. rzeczywiście refleksami, ale 
nie takiemi jeszcze, ja k  te, które znajduje
my na wyższych sferach organicznych, 
gdzie pobudzenie nerwu czuciowego za po
średnictwem nerwowego węzła przerzuca 
się na nerw  ruchowy i działa na mięsień. 
Tutaj ani nerwów ani mięśni niema, prądy 
odbywają się tylko przez szeregi komórek
1 wpływają bespośrednio na przyrządy ru 
chowe.

Refleks w czułku je s t więc tylko pro
toplastą refleksu zwierzęcego i bardzo mu 
jeszcze daleko do tego, ażeby się na jego 
modłę wykształcił. W idzim y nadto w czuł
ku dziwne i gienijalne zjednoczenie we 
wspólny mechanizm dwu z natury  rzeczy 
przeciwnych sobie motorów organicznych 
rosprężania i ściągliwości. Ponieważ zaś 
pierwsze je s t prawie wyłącznie roślinnym 
a druga zwierzęcym motorem, stajemy więc 
jaknaj wyraźniej w czułku na owćj granicy, 
która nam dynam ikę roślinną od zwierzęcej 
oddziela, tam, gdzie w szeregu postępowego 
rozwoju bijologicznego kończyć się zaczy
na panow anie rosprężliwości, a na jś j  miej
sce sciągliwość się wstawia. Otóż to ta 
okoliczność właśnie na wysoką zasługuje 
uwagę i dlatego też sądzimy, że badanie 
owego roślino-zwierzęcia, jakim  się nam 
przedstaw ia czułek, długo jeszcze będzie 
więziło uwagę naturalistów.

Prof. dr W. Szokalski.

ZE WSCHODNIEJ AFRYKI

(Dokończenie).

Jeszcze przed zupełnem zniesieniem han
dlu niewolnikami na zachodzie Afryki,

zwróciła się A nglija na wschód, gdzie te 
same panow ały stosunki i to prawdopodo
bnie od kilku tysięcy lat, a przynajm niej od 
założenia islamu. N iestety i dziś jeszcze 
handel niewolnikami je s t tam głównem za
jęciem kupców arabskich. W  roku  1845 
zobowiązał się wprawdzie sułtan Zanzibaru 
nie pozwolić na wywożenie niewolników 
poza Afrykę, lecz używać ich tylko w swych 
posiadłościach afrykańskich, ale mimo to 
wywóz nie ustawał, lecz wzmagał się, A n
glija więc wymogła w roku 1873 na sułta
nie bezwarunkowy zakaz wywozu niewol
ników z portów lądu stałego, naw et na wy
spy Zanzibar, Pemba i inne, a zarazem 
wzmocniła straż nadbrzeżną. O dtąd odby
wa się wywóz murzynów na wybrzeżu zan- 
zibarskiem potajemnie, bardziej natomiast 
otwarcie z portów morza Czerwonego 
i z wielkich miast A fryki północnej, gdzie 
mieszkają mahometanie. Podam y naprzód 
cyfry tego niecnego handlu, a potem wyj
miemy kilka opisów z pism najsław niej
szych podróżników afrykańskich.

W ielka część niewolników złowionych 
we wnętrzu A fryki pozostaje wprawdzie 
w pobliżu na kontynencie, albo sprzedaną 
bywa w odległe okolice do M arokko, na 
oazy Sahary, jak  do K ordofanu, Dongoli 
i na wybrzeże i wyspy zanzibarskie; liczby 
tych niewolników ani w przybliżeniu ozna
czyć nie można. Ci, których arabowie wy
wożą poza A frykę, zostają sprzedani do 
państewek na wybrzeżu arabskiem, do Per- 
syi i Afganistanu. W  Kiloa, podług spra
wozdań konsulów angielskich, w pięciu 
latach 1862—67 wsadzono na okręty około 
97000 niewolników, z całego Zanzibaru 
dziś jeszcze podobno wywożą 30000 m urzy
nów rocznie, a ponieważTpodług L ivingsto- 
na i innych podróżników, z tych niewolni
ków, których arabowie chwytają nad jezio 
rem Nyassą, tylko jedna piąta dojdzie do 
Kiloi, inni zaś padną w drodze, więc rocz
nie w tój okolicy ginie 120000 zdrowych 
ludzi śmiercią okrutną.

Nad Nyassą można kupić niewolnika za 
kaw ał m ateryi bawełnianej lub za pół do
lara, w Zanzibarze niew olnik kosztuje już 
20—25, czasami 50 dolarów, niewolnice są 
około 7 dolarów tańsze, bardzo ładne je 
dnakże, przeznaczone do haremów turec
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kich i arabskich, kosztuje 70—100 dolarów. 
Cena ta  wzrasta w A rabii i P ersy  i, tam nie
wolnik, za którego w Zanzibarze płaciło się 
20 dolarów, przynosi 60 — 100 dolarów. 
I  dziwić się tu arabom, że z całym  zapałem 
oddają, się tak zyskownemu handlow i.

„Straszne są. cierpienia (pisze były p re 
zes m inisteryjum , Grim m , w D eutsche K o- 
lonialzeitung N r 48, rok  1887, skąd część 
opisów wyjm ujem y), jak ie  przechodzą n ie
wolnicy podczas przewozu z Zanzibaru  do 
A rabii i Persyi. J a k  śledziami zapychają 
nimi małe statki, zw ane dau, niedając im 
ani dostatecznego pożywienia, ani wody do 
picia i nietroszcząc się o tych, którzy za
chorują. Jeżeli statek taki u jrzy  zdaleka 
okręt angielski, kupcy stara ją  się u p rzą
tnąć niewolników, aby ujść kary , naj
częściej przerzynają im gard ła  i w rzucają 
do w ody”.

Podczas swój wielkiej podróży w poprzek 
A fryki 1871— 74 r. Cam eron m iał k ilka  ra 
zy sposobność przyj rzyć się polow aniu na 
niewolników; w pobliżu wybrzeża zacho
dniego zajmowali się tem portugalczycy, je -  
dnę taką scenę z roku 1876, opisaną przez 
Camerona podajem y w skróceniu. „N a
stępnego dnia po południu nadszedł i Coim- 
b ra  ze swego polow ania na m urzynów 
w państw ie Casongo, prow adząc 52 niewol
nic, powiązanych w grupach po 17 do 18, 
niektóre z nich niosły dzieci na ręku. No
gi ich by ły  pokrw aw ione, na eałem ciele 
pełno ran  zadanych batem zaganiacza.... 
Ażeby złowić owych 52 kobiet trzeba było 
zniszczyć z jak ie  dziesięć osad, z których 
każda liczyła 100—200 mieszkańców. N ie
którzy z tych 1500 mieszkańców uciekli 
może do wsi sąsiednich, ale większa część 
znalazła śmierć w płonących chatach lub 
została zastrzelona, skoro odważyła się 
nieść pomoc swój rodzinie, reszta poum ie
ra ła  w gąszczach z głodu lub rosszarpana 
została przez drapieżne zw ierzęta”.

„W  M arungu nad T anganjiką , pisze S tan
ley, polują na niewolników głównie w anja- 
mueri, zawiązują oni spółki w tym  zam ia
rze, aby wszystkie szczepy, k tó re osłabią 
się niezgodą wewnętrzną, pozabierać do 
niewoli, a żaden kraj nie je s t  d la  nich tak  
korzystnym  jak  M arungu, gdzie każda osa
da je s t osobnem państewkiem. Mężczyzn

dorosłych zabijają oni zwykle, siekają ich 
ciała i zawieszają kaw ałkam i na drzewach 
przydrożnych, chcąc tem innych odstraszyć 
od oporu. K obiety i dzieci mają większą 
wartość, bo kupcy arabscy chętnie je  k u p u 

j ą ”. Poprzestańm y na tych kilku szkicach 
z głębi A fryki.

F . B urton  przytacza przysłow ie angiel
skie, według którego trzy C otworzą A fry
kę dla E uropy, t. j .  Coton, Civilization and 
C hristianity  (bawełna, cywilizacyja i chrze
ścijaństwo), otóż w ypraw y naukowe i anek- 
syje polityczne, którem i w poprzednich a r
tykułach o Afryce głównie zajmowaliśmy 
się, reprezentu ją  dwa pierwsze C, wystą
pienie kardynała Lavigerie daje nam spo
sobność przyj rzyć się nieco misyi, jak ą  
według tego księcia kościoła, ma spełnić 
chrześcijaństwo pośród ludów afrykańskich. 
P ierw szym  bowiem celem kardynała Lavi- 
gerie jes t zwalczanie handlu  niewolnikam i, 
stąd wystąpienie jego  i plany wkraczają 
w dziedzinę społeczno-polityczną i przez 
śledzącego rozwój A fryki nie mogą być po
minięte.

K ard y n a ł Lavigerie był sam niegdyś 
czynnym jak o  m isyjonarz w Afryce, a dziś 
jak o  arcybiskup K artag iny  jest zarazem  
zwiex-zchnikiem  kościelnym nad misyjami 
A fryki środkow ej, położył on też około cy- 
w ilizacyi A fryki w ielkie zasługi, jem u ró
wnież zawdzięcza F rancy ja  znaczne rossze- 
rzenie swego wpływu w tej części świata. 
Skoro więc w L ipcu  1888 roku w ystąpił 
w P aryżu  w kościele św. Sulpicyjusza z p la
nem wojny krzyżowej przeciw handlarzom  
niewolników, sama przeszłość jego  i osoba 
czcigodnego starca wywołały niezw ykły 
zapał w społeczeństwie francuskiem . Z ów
czesnego przem ówienia jego wyjmujemy 
dwa m iejsca charakteryzujące obecny stan 
niewolnictw a w okolicy jezior i plan wy
praw y krzyżowój.

„A ni nadzwyczajna śmiertelność i zabój
czy w pływ  klim atu, ani brak  środków cy
wilizacyjnych nie w yludniają A fryki środ
kowej, lecz jedynie niewolnictwo, polow a
nie i uprowadzanie nieszczęśliwych miesz
kańców. Owe zbrodnie popełniane na ludz
kości, zamienią wkrótce A frykę w bezlu
dną pustynię. R ok rocznie wywłóczą han 
dlarze mężczyzn, kobiety i dzieci, a n ik t im



w tem nie przeszkadza, n ik t nie występuje 
przeciw tem u frymarezeniu ludźmi, k tóre
mu towarzyszą nędza i zupełna ru ina.— 
Około 400000 osób z A fryki środkowój, 
którój obszary cztery razy przewyższają. 
Europę, handlarze uprow adzają corocznie 
i zapędzają na targ i wschodniego wy
brzeża”.

„Jedynym  środkiem zaradczym przeciw 
temu handlowi, mówił na innem miejscu 
kardynał, byłoby wystąpienie mocarstw eu
ropejskich, które na kongresie berlińskim 
podzieliły pomiędzy siebie Afrykę. Każde 
powinno działać w swój okolicy z odpowie
dnią siłą zbrojną. Jeżeliby to z powodu 
trudności finansowych i urządzenia samego 
było niemożebnem, dlaczegóżby nie miały 
w tych okolicach barbarzyńskich odżyć owe 
zakony, k tóre niegdyś zasłaniały Europę 
przed niewolą turecką? Czemuż nie mo
glibyście młodzieńcy chrześcijańscy wszyst
kich krajów  odnowić owych szlachetnych 
w ypraw  ojców waszych? Samo poświęcenie 
się ze strony tych kaw alerów afrykańskich 
nie wystarczyłoby wprawdzie, potrzebne są 
jeszcze środki m ateryjalne, aby na razie 
zorganizować i utrzym ać takie zakony mie
czowe, ale zczasem takich środków okolice 
afrykańskie same będą mogły dostarczyć”.

Z P aryża udał się kardynał Lavigerie do 
Brukseli, stam tąd do Londynu, gdzie się ze
brało liczne zgromadzenie pod przewodni
ctwem lorda Granvillea, aby słuchać wy
wodów mówcy. W  rezolucyi przez zgroma
dzenie to przyjętój wypowiedziano życzenie, 
aby rząd królowój porozum iał się z innemi 
państwami i rospoczął otw artą wojnę z han
dlarzami arabskiemi i wyrugował ich 
z w nętrza A fryki.

Podczas drugiego pobytu w stolicy Belgii 
zwrócił się kardynał Layigerie głównie do 
zarządu państwa kongowego, czyniąc mu za
rzuty, że dotąd zamało zw racał uwagi na 
handel niewolnikami na własnem teryto- 
ryjum , zwłaszcza w Manyemie. J a k  zastra
szające rozmiary niewolnictwo tam  przy
brało, wykazuje list nadesłany mu przez je 
dnego z misyjonarzy nad Tanganjiką. „Targ 
na niewolników w Udzidzi, brzmi ustęp 
tego listu, dokąd dawniój mało tylko dosta
wiano tow aru ludzkiego, był podczas osta
tniego pobytu mego przepełniony, cena
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ciała ludzkiego znacznie więc spadla! Męż- 
czyzni, kobiety i dzieci, stali tam skrępowa
ni razem łańcuchami, większa część miała 
przedziurawione uszy, za które byli powią
zani. Umierali oni masami więcój z głodu, 
niż skutkiem choroby. P rzerażający widok 
rostoczył się przed młodym chrześcijaninem, 
który mi towarzyszył, gdy się udał na  miej
sce, dokąd wyrzucali arabowie ciała zm ar
łych murzynów. Towarzysz mój cofnął się 
na widok ty lu  ciał niepogrzebanych, spytał 
się więc obecnego właśnie kupca arabskiego 
dlaczego trupów rzucają tak blisko miasta, 
na to odpowiedział kupiec obojętnym to 
nem: Dawniój nie mieliśmy tyle niewolni
ków, rzucaliśmy więc tu zwykle um arłych, 
a nocą uprzątały je  hyjeny. Ale w tym roku 
trupów jest tak dużo, że hyjeny, nie są dosyć 
liczne, aby wszystkich pożreć, zbrzydziły 
więc sobie mięso ludzkie.”

Zeby stłumić niewolnictwo nad T anganji
ką potrzeba, podług kardynała Lavigerie, 
100 ludzi dobrze uzbrojonych, a koszty ta- 
kiój wyprawy wyniosłyby milijon franków. 
Donoszono już, że we F rancyi i w Belgii 
zapisało się dużo do tój nowój wyprawy 
lcrzyżowój, ale rzecz sama napotkała na pe
wien opór ze strony zarządu państwa kon
gowego, k tóry  zarzutam i kardynała Lavi- 
gerie czuł się niemile dotkniętym. W idać 
to z artykułów  L a traite des negres umiesz
czonych w Le M ouvement Góographiąue 
(Nr. 19 r. 1888 i n.), urzędowym organie te
go państwa, w których J . W auters usiłuje 
dowieść, że prawie wszyscy niewolnicy z nad 
Tanganjiki pozostają w Afryce samój, uży
wani jako robotnicy, a głównie jak o  traga
rze, ponieważ zaś transport towarów dla 
braku dróg tylko siłą ludzką odbywać się 
musi, najpraktyczniejszem  byłoby starać się 
o lepszą komunikacyją w Afryce, a wtedy 
handel niewolnikami sam zniknie, bez wo
jen  krzyżowych.

Wywody kardynała Layigerie dały je sz 
cze jednem u państwu powód do protestu, 
była nim T urcyja, k tó ra przez usta swego 
posła w Brukseli oświadczyła, że islam j a 
ko taki z niewolnictwem nie ma nic wspól
nego. Na to odpowiedział Layigerie w l n -  
dópendence Belge, że wszyscy mahometań- 
scy władcy w Afryce protegują niewolni
ctwo, że dowódzcami karaw an niewolni-
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czycli są, wszędzie m ahometanie, że wszyscy 
m ahom etanie kupują i sprzedają niewolni
ków, a koran tego nie potępia.

Daleko większą zaporą dla urzeczyw ist
nienia zamiarów kardynała Lavigerie są j e 
dnak antagonizm i niepew na sytuacyja poli
tyczna w Europie. D latego też kardynał 
zaniechał podróży do Niemiec i tylko w y
stosował list do kanclerza rzeszy niem ie
ckiej, natom iast podążył do W łoch, aby 
załagodzić nieco naprężone stosunki pom ię
dzy F ran cy ją  i W łochami, które na zgodne 
działanie w Afryce nie pozwalają. Jak ie  
owoce wydadzą wszystkie te zabiegi szla
chetnego apostoła A fryki, przyszłość do
piero wykaże. W  Niemczech myśl jego  zna
lazła dużo zwolenników, katolicy niemieccy 
zawiązali tak zwany A frikayerein , liczący 
już tysiące członków, zaczęło też wychodzić 
w M onasterze osobne czasopismo pod ty tu 
łem: „Grott will es,” znanem  hasłem  krzy
żowców, celem jego jest walka przeciw nie
wolnictwu w Afryce.

D r Nadmorski.

Jerzy Szymon O k
W S P O M N IE N IE  H IS T O R Y C Z N E .

P rzed  2 tygodniam i, 16 M arca, p rzypadła 
stuletnia rocznica urodzenia Jerzego Szy
mona Ohm a, którego nazwisko, głośne w tra 
ktatach elektryczności, znane je s t każdemu, 
kto choćby najelem entarniejsze z fizyki po
siada wiadomości. W ypada nam tu po
święcić choćby k ilka słów wskazaniu stano
wiska, jakie mu w dziejach nauki przypada.

W  trzeciem  dziesięcioleciu bieżącego w ie
ku nauka elektryczności przez k ilka donio
słych odkryć silnie się rozrosła. W  okre
sie tym bowiem O erstedt poznaje działanie 
prądu elektrycznego na igiełkę magnesową, 
A rago przeobraża żelazo w magnes pod 
wpływem tegoż prądu, A m pkre rozw ija p ra 
wa elektrodynam iki i uzasadnia nową teo- 
ry ję  magnetyzmu, Davy rospala świetny łuk 
galwaniczny, a Seebeck w ytw arza prądy

term oelektryczne. W szystkie te odkrycia 
nietylko bogacą faktam i gmach wiedzy, ale 
nadto gruchoczą i usuwają podwaliny daw
nych pojęć o odrębnych płynach nieważkich, 
wskazują łączność sił przyrody, dają pod
nietę do ściślejszych badań nad ich w zaje
mną zależnością.

Na drugą połowę tego właśnie dziesię
ciolecia przypada odkrycie prawa, które 
dozwoliło oprzeć na pewniejszćj podstawie 
rospatryw anie różnorodnych objawów gal- 
wanizmu i umożebniło wprowadzenie ści
ślejszych metod mierniczych. Ohm nie 
wzbogacił nauki odkryciem nowych i do
niosłych faktów, ale zdołał zaprowadzić ład 
w gm atw aninie niejasnych i nierozum ia- 
nych objawów.

Zajęci powtarzaniem  nowych i zdum ie
wających doświadczeń elektrycznych fizycy 
ówcześni nie mogą się oprzeć zdziwieniu, 
że działalność stosów galwanicznych ulega 
osobliwym zmianom, stosownie do ilości, do 
wielkości i do uporządkowania ich ogniw; 
Ohm właśnie zajął się rospatrzeniein oko
liczności, od których zależą działania prądu  
i ujęciem ich w związek ilościowy.

Dostrzegano już poprzednio, że działanie 
stosu galwanicznego nietylko od niego sa
mego zależy, ale że udział w tem przypada 
i drutowi, k tó ry  zamyka obwód między bie
gunami tego stosu. Davy, rospatrując dzia
łania chemiczne prądu, poznał, że d ru t me
taliczny, łączący bieguny ogniwa, stawia 
prądow i galwanicznemu opór, który zależy 
od jakości metalu i jes t proporcyjonalny do 
długości, a odw rotnie proporcyjonalny do 
przęcięcia drutu. J a k  kilku innych współ
czesnych mu fizyków zajmował się i Ohm 
pierw otnie tem specyjalnem zadaniem, a av 

roku 1825 podał spis metali, ułożony we
dług zdolności ich przewodnictwa; ale już 
w roku następnym  ogłosił ściślejszą w iado
mość o związku między siłą elektro w zbu
dzającą, natężeniem prądu i oporem. Na 
zawadzie stawała mu niestałość ówczesnych 
ogniw galwanicznych, ale korzystną okaza
ła się rada Poggendorffa odwołania się do 
ogniwa term oelektrycznego, które mu do
starczyło prądu statecznego. Ogniwo, któ- 
rem się posługiw ał, złożone było z pręta 
bizmutowego, spojonego z dwoma drutam i 
miedzianemi; jedno z tych ogniw otaczał
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lodem, drugie zanurzał w wodzie wrącej, 
a w trącając między bieguny tego prostego 
ogniwa rozmaite druty, zdołał ująć otrzy
mane przez siebie rezultaty  w pewną, formę 
swego prawa, którem u ostateczną postać 
nadał później na podstawie dochodzeń teo
retycznych, wyłożonych w rosprawie „Die 
gał w anischeK ette m athem atischbearbeitet“, 
ogłoszonej w Berlinie 1827 r. W ywody m a
tematyczne Ohma zalecają się prostotą, jaka  
jes t wogóle cechą wybitną wszelkich prac 
teoretycznych, otwierających nowy dział 
wiedzy. Ohm zestawia prąd elektryczny 
z prędkością istotnego strum ienia cieczy 
i przez zręcznie przeprowadzoną analogiją

dochodzi do znanego wyrażenia któ

re oznacza, że natężenie prądu  jest propor
c jo n a ln e  do siły elektrowzbudzającc5j ,a  od
wrotnie proporcyjonalne do sumy oporów 
wewnętrznych i zewnętrznych, przy odpo
wiednio zaś dobranych jednostkach równe 
powyższemu ilorazowi.

Z prawa tego w ypływ a bespośrednio dro
gą. rachunku, że natężenie prądu w tedy jest 
najznaczniejsze, czyli dochodzi naj większo
ści, gdy opór w ew nętrzny wyrów nywa ze
wnętrznem u, gdy opór istotny ogniwa elek
trycznego rów ny jes t oporowi obiegu ze
wnętrznego; wskazuje ono bardzo prosto, że 
gdy zewnętrzny ten opór je s t bardzo znacz
ny, natężenie prądu wzrasta wraz z ilością 
ogniw, gdy zaś jest drobny, natężenie wzra
sta w raz z ich wym iaram i i prowadzi do 
rozwiązywania zadań tyczących się rozdzia
łu  prądu. Przedewszystkiem  wszakże dało 
ono możność ścisłego mierzenia wielkości 
elektrycznych i wprow adzenia dokładnych 
jednostek, na których ocena ich polega; na
potykam y je  w każdym ustępie badań teo
retycznych i zastosowań praktycznych nau
ki o elektryczności.

Jakkolw iek ocenione należycie przez k il
ku najznakom itszych ówczesnych fizyków, 
nie zyskało prawo Ohma bespośrednio po
wszechnego uznania, a A lfred Smee wswych 
„elementach elektrom etalurgii” wyraża się 
o niem bardzo naw et nieprzychylnie: „W for
mule brak  ilości i natężenia, stosuje się ona 
nadto tylko do teoryi zetknięć, zgoła zaś nie 
odpowiada teoryi chemicznej stosu, którą 
obecnie w A nglii powszechnie przyjęto”.

Jednakże taż sama Anglij a oddała pierwszy 
głośny hołd zasłudze Ohma, gdy towarzystwo 
królew skie przyznało mu w Listopadzie 1841 
wielki medal Copleya, a w raporcie tyczą
cym się tego aktu nadmieniono wyraźnie, 
że słuszność teoryi Ohma je s t zupełnie nie
zależną od hypotezy przyjm owanej dla wy
jaśnienia źródła siły elektro wzbudzającej, 
utrzym uje się ona jednakowo, czy siłę tę 
uważamy jako  pochodzącą z zetknięcia ró 
żnorodnych metali, czy też odnosimy ją  do 
działań chemicznych. Od tego czasu prawo 
Ohm a zajm uje należne mu miejsce w ka
żdym traktacie fizyki.

Nadmienić tu wypada, że do ujęcia dro
gą doświadczalną takiegoż samego prawa 
o natężeniu prądu doszedł i Pouillet, który 
już dawno zajmował się pomiarami prze
wodnictwa metali. W szakże wiadomość 
o tem prawie złożył akademii nauk w P a 
ryżu dopiero w r. 1831, a jak  sam przy
toczył w r. 1845, jakkolw iek nie znał 
rozprawy Ohma, miał o niej wiadomość 
z treści podanej przez jedno  z pism fran
cuskich.

Żywot Ohm a nie upłynął zgoła w w arun
kach pomyślnych. Ojciec jego, ślusarz 
w Erlangen, posiadał dosyć znaczną zna
jomość matem atyki i fizyki i przykładem  
swym zachęcił do tych nauk dwu swoich 
synów Jerzego Szymona i M arcina, który 
został profesorem matematyki w uniw er
sytecie berlińskim i był autorem kilku 
bardzo wziętych w swym czasie podręczni
ków. W  r. 1805 J . S. Ohm wstąpił do uni
wersytetu w Erlangen, a wróciwszy tam 
w r. 1811 ze Szwajcaryi, gdzie przez lat 
kilka był nauczycielem prywatnym, uzy
skał stopień doktora i został prywat-docen- 
tem. Przez krótki czas był nauczycielem 
szkoły realnej w Bambergu a do r. 1817 
gim nazyjum  jezuickiego w Kolonii. Tam 
właśnie opracował rozprawę o stosie gal
wanicznym, niemając jednak na tem  sta
nowisku możności i środków pracow ania 
nad nauką, porzucił je  i przebył następ
nych lat siedm w położeniu bardzo przy- 
krem i w prawdziwem przygnębieniu umy
słu. Dopiero w r. 1833 został profesorem 
w szkole politechnicznej w Norym berdze, 
skąd w r. 1849 przeniósł się do Mona- 
chijum, gdzie uzyskał stanowisko kuratora
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gabinetu fizycznego, a w r. 1852 katedrę 
fizyki w tamecznym uniw ersytecie. Zm arł 
nagle 7 lipca 1864 r., uderzony atakiem  
apoplektycznym.

Z innych prac Ohm a znane są. zwłaszcza 
badania nad przyjm owaniem  wrażeń słu 
chowych; w r. 1840, w ykazał mianowicie, 
że ucho odczuwa jedynie tylko w ahadłowe 
drganie pow ietrza jak o  ton pojedyńczy, 
wszelki zaś inny ruch peryjodyczny powie
trza  rozkłada na szereg drgań w ahadło
wych i odczuwa odpow iadający im szereg 
tonów. W  r. 1853 ogłosił wykład fizyki.

W  r. 1861 na zebraniu  stowarzyszenia 
brytańskiego K arol Bright, i L atim er C lark  
zaproponowali oznaczenie nazwiskiem Ohm a 
jednostki oporu elektrycznego, a we dw a
dzieścia la t późnićj na kongresie elektryków  
w Paryżu 1881 r., nazwa ta  „ohm ” przyjęta 
została jednogłośnie. O ddając hołd ten pa
mięci Ohma, kongres m iędzynarodowy uznał 
tem samem, że przypada mu miejsce w rzę
dzie twórców nauki o elektryczności.

S . IC.

SPRA W O ZD A N IE.

Dr A. Jaworowski. W irki dotychczas w okolicy 
Krakowa znalezione. Spraw ozdania Komisyi fizy- 
jograficznej A kademii um iejętności w Krakowie. 
Tom X XIII, 1889, str. 1 -1 4 .

W roku 1858 Oskar Schm idt, ówczesny profesor 
un iw ersytetu  Jagiellońskiego, ogłosił swoje spo
strzeżenia nad  w irkam i (T urbellaria) okolic K ra
kowa. Schm idt podał ich 20 gatunków, które 
w części zostały skasowane i obecnie figurują ja 
ko synonimy dawniejszych gatunków. Od owego 
czasu dopiero d r Jaw orow ski przedsięw ziął b ad a 
nia w tym  sam ym kierunku. W  zawiadom ieniu, 
które obecnie ogłosił, podaje on spis 27 gatunków  
należących do następujących rodzin;

1) Ehabdocoela. M acrostomida: 1 rodzaj i g a tu 
nek.—Microstomida.: 2 rodzaje i 3 gatunki.—Pro- 
rhynchida: 1 rodzaj i gatunek .—Masostomida: 2 ro 
dzaje i 11 gatunków .—Proboscidea: 1 rodzaj i ga
tunek.—Vorticida: 3 rodzaje i 7 gatunków . 2) Den- 
drocoela: 2 rodzaje i 3 gatunki. Dla każdego ga
tunku au to r podaje miejsce i czas znajdowania, 
jakoteż opisuje sposoby łow ienia zwierząt.

A. W.

P o s i e d z e n i e  s z ó s t e  K o m i s y i  t e o -  
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 21 Marca 
1839 roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu To
warzystwa, Chmielna N r 14.

1. P rotokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. P. A. Palm irski mówił „O układzie nerwo
wym u rozw ielitki, D aphnia“, przemówienie to jest 
przyczynkiem  do h istoryi naturalnej tego osobli
wego skorupiaka. Naprzód p. P. przedstaw ił układ 
nerwowy D aphnia w ogólnych zarysach jako wy
nik własnego badania; dalej mówił o sposobie 
przechow yw ania m atery jału  i preparow aniu. N a
stępnie odróżnił zwój (mózg) głowowy i zwoje 
(mózg) brzuszne, zatrzym ał się dłużej na rozłoże
niem  zwojów brzusznych, które p. P. oznacza li
czebnikami porządkowemi, a nadto nad  ważniej- 
szemi nerw am i i ich przebiegiem. Dłużej zatrzy
m ał się p. P. nad ostatnim  zwojem brzusznym 
(abdom inalnym ), który jest odmiennie zbudowany 
od pozostałych zwojów, a mianowicie, według p. P., 
w zwoju wspomnianym odróżnić należy dwie czę
ści, pierw szą utworzoną z komórek zwojowych, 
podobnych do komórek spotykanych w innych 
zwojach brzusznych, drugą utworzoną z komórek 
zmysłowych, okazujących wszelkie cechy przyrzą
du zmysłowego obwodowego (peryferycznego).— 
N adto p. P . wykazał, że t. zw. sznury abdominalne 
są niezawodnem i nerwami.

W dalszym ciągu p. P. przeszedł do mózgu gło
wowego, p rzedstaw ił ogólną budowę tego organu, 
nerw y z niego wychodzące według Clausa, zatrzy
m ał się nad nerwem udającym  się do oka n iepa
rzystego, jako też nad schem atem  tego oka.

N astępnie mówił o układzie nerwu sym patycz
nego, o położeniu najważniejszych zwojów i kie
runku przebiegu głównych nerwów sym patycz
nych; układ  ten u D aphnia w ykrył p. P.

N a zakończenie swej pogadanki prelegent wyka
zał różnicę pomiędzy mózgiem głowowym i zwoja
m i brzusznem i we względzie filogenetycznym.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

K R O H f K A  H & U K G W A .

FIZYKA KULI ZIEMSK1ĆJ.

—  Wody czarne okolic równikowych. W  okolicach 
równikowych A m eryki południowej istnieją rzeki, 
posiadające wody czarne (aguas negras); należą tu 
ważne dopływy Orenoko i Amazonki. W oda taka
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w szklance przedstaw ia barwę żółtobrunatną, mniej 
lub więcej ciemną, a pomimo tego je s t zupełnie 
czysta i ma smak przyjemny. N ieznaną przyczy
nę takiego zabarw ienia wykazał obecnie p. Mar- 
cano. Okolica, gdzie wody te występują, jes t for
macyi granitowej i posiada bujną roślinność zw ro
tnikow ą. Rozbiór w ykazał w wodzie czarnej na 
litr  0,028 gram a substancyi orgauicznej, złożonej 
głównie z kwasów brunatnych, tw orzących się 
w torfowiskach. W oda ta  posiada oddziaływanie 
kw aśne, a po zagęszczeniu nabiera wyraźnego 
smaku kwaśnego; nie zaw iera wcale wapna, a przy
najm niej mniej niż 0,001 g na litr, substancyje 
huminowe są więc w stanie wolnym. Azotanów 
wcale nie posiada. Inne substancyje mineralne, 
złożone z krzemionki, tlenków żelaza i m anganu, 
glinu, potasu i śladów amonijaku, nie przechodzą 
ilości 0,016 g na litr. W ody te  zatem zabarwiły 
się przez rospuszczenie wolnych kwasów humino- 
wycb, utworzonych z roskładu substancyj roślin
nych, na gruncie granitow ym , wolnym od wapna. 
Pod tym  względem zbliżają się do wód płynących 
z torfowisk. Nie barw ią zaś wody zwykłej, jeżeli 
się z nią mięszają, zaw arte w niej bowiem wapno 
nasyca kwasy wolne. Zabarw ienie to więc nie jest 
wynikiem g ry  św iatła ale składu chemicznego; na
tężenie wszakże barw y przypisać należy objawom 
odbijania światła, wywołanym przez głębsze w ar
stwy wody. (Comptes rendus).

8. K.

CHEMIJA.

— Budowa błony roślinnej, Rozmaite badania da
wniejsze dowiodły już, że drzew nik (błonnik, ce
luloza) nie stanowi wyłącznego składnika roślin
nej błony komórkowej. Pomiędzy innym i Frem y 
wykazał, że tkank i owoców i korzeni zawierają 
osobliwe ciało, które nie może być oddzielone od 
drzewnika i które, przechodząc szereg zawiłych 
przeobrażeń, wytwarza t. zw. m ateryje pektyno
we, znajdowane w dojrzałych owocach. Ciało to 
nazwał F rem y pektozą. Z drugiej strony-M audet 
w ykazał w rdzeniu rozm aitych drzew pektozę i pe- 
k tynijan  wapnia. Ciała te , według Frem yego, tw o
rzą cement łączący kom órki pomiędzy sobą.— 
Odnośne badania prow adzi w ostatnich czasach 
p. L. Mangin, przyczem stwierdza i uogólnia w y
niki otrzym ane przez swych poprzedników. Oka
zuje się z tych badań, że tkank i najrozm aitszych 
roślin złożone są z dwu ciał: drzewnika i drugie
go ciała bezbarwnego, nierospuszczalnego w wo
dzie, lecz rospuszczalnego w alkalijach i barw ią
cego się na fijoletowo od ałunowego rostw oru he- 
m atoksyliny. To drugie ciało Mangin nazywa tym 
czasowo pektozą, jakkolwiek posiada ono nieco 
odm ienne własności od ciała opisanego pod tą  n a 
zwą przez Fremyego. W  m łodych liściach pekto- 
za, zdaje się, tworzy pierwszą błonkę, która je 
dnakże już dość wcześnie z obudwu stron zostaje 
pokry ta  dwiem a cienkiemi w arstwam i drzewnika. 
W  rzadkich w ypadkach znajduje się pektozą ty l
ko na powierzchni błon komórkowych; w tych ra 

zach błona, jeśli pominiemy zewnętrzną cienką 
warstwę, utworzona jest z czystego drzewnika 
(włókna bawełny, włókna drzew ne rozmaitych 
drzew). Natomiast sam drzewnik rzadko wystę
puje. Pektozą ma główne znaczenie w zjawisku 
znanem pod nazwą farm entacyi drzewnika. Pod 
wpływem lasecznika—am ylobacter—powstaje z pe- 
ktozy szereg związków pektynowych, które w czę
ści oddawna już są znane. (Naturw. Rundschau 
z Comptes rendus).

M. FI.

HISTORYJĄ NAUKI.

— Z życia Avogadra. Prof. H. Schiff z Florencyi 
proszony przez redakcyją Chemiker Zeitung o u- 
dzielenie szczegółów z życia znakomitego uczone
go, którego znane prawo wywarło tak  trw ały  i do
niosły wpływ na rozwój chemii teoretycznej, na
desłał następującą notatkę, która, sądzimy, zajmie 
i naszych czytelników.

„Amedeo hrabia Avogadro di Quaregna e Ce- 
retto  pochodzi z rodziny dzisiaj jeszcze należącej 
do piem onckiej arystokraoyi wojskowej. Syn urzę
dnika F ilipa i m ałżonki jego Anny Vercellone 
urodził się Amedeo dnia 9 W rześnia 1776 roku. 
Studyjował prawo w uniwersytecie turyńskim 
i otrzym ał stopień doktora praw  d. 16 Marca 1796 
roku. Za rządów francuskich mianowany został 
20 Floreala IX  roku sekretarzem  prefektury  de
partam en tu  E ridano. W  naukach fizycznych był 
samoukiem.

Stanowisko naukowe zajął i  działalność nauko
wą rospoczął w r . 1806 jako repety to r przy Col- 
legio delle proyincie w T urynie, obecnie istn ieją
cym jeszcze i  bogato uposażonym przez zapis uni
wersytetu (uryńskiego, zakładzie.

Dnia 7 L istopada 1809 roku przeniósł się Avo- 
gadro, jako profesor fizyki, do gim nazyjum w Yer- 
celli. Dopiero w r. 1820 mianowany został profe
sorem fizyki matematycznej (fisica sublime) przy 
uniw ersytecie turyńskim . Katedrę tę następnie 
zniesiono i Avogadro przeszedł na czas pewien do 
m agistratury jako radca wyższej izby obrachun
kowej; przez Karola A lberta ponownie jednak do 
objęcia ka ted ry  został powołanym i pozostawał 
przy uniw ersytecie do 1850 r., poczem usunął się 
jako  chory i wiekowy. Z m arł w Turynie dnia 9 
Lipca 1856 r., współcześnie prawie z G erhardem , 
którego prace, styczne w jednym  punkcie z p ra
cami Avogadra, podobnie jak  te  ostatnie, należy
tego dopiero po śmierci twórcy doczekały się 
uznania.

Avogadro za życia mało był znany we Wło
szech, wcale prawie nieznany poza granicam i o j
czyzny. Jedynem  źródłem szczegółów z jego ży
cia jest nekrolog, rzadki już zresztą dzisiaj, przez 
towarzysza jego i poczęści współpracownika G. D. 
Botto ogłoszony. (Cenni biografici nella vita e 
sulle opere di A. A.—T orino 1858)“.

St. Pr,
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Międzynarodowy kongres zoologów w Paryżu.
Francuskie tow arzystw o zoologiczne powzięło z oka- 
zyi tegorocznej wystawy paryskiej myśl zwołania 
międzynarodowego kongresu zoologów. W tym  ce
lu zebrał się kom itet urządzający pod prezyden- 
cyją p. M ilne-Edwardsa, członka insty tu tu  i pro
fesora muzeum history i na tu ra lnej. Każdy p ra 
gnący wziąć udział w kongresie winien je s t wy
słać odpowiednią deklaracyją na ręce p. C. Schlum- 
bergera (M. C. Schlum berger, tre so rie r de la Co- 
mission d’organisation du Congres International 
de Zoologie, 21, rue du Cherche-M idi, a Paris), 
dołączając 30 franków, jako  członek fundator 
(m embre donateur), lub 15 franków, jako  członek 
zwyczajny (m em bre titu laire). W zór do deklara- 
cyi jest następujący:

„ Je  declare adhercr au Congres in ternational 
de Zoologie. A cet effet, j ’adresse a M r  le tr e 
sorier la somme de . . .  . franca, en vue de mon 
m scription comme m em bre (donateur ou t i tu 
laire).

(Nazwisko)
(Zawód)
(Adres)

(Podpis)11.

Kongres rospocznie się w poniedziałek dnia 5 
S ierpnia r. b., a zam kniętym  zostanie d. 10 t. m. 
w sobotę. Kom itet urządzający naznaczył do roz
bioru  następujące kwestyje:

1. U stalenie p raw ideł nom enklatury naukowej; 
wybór języka naukowego m iędzynarodow ego.— 
Sprawozdawca p. d r R . B lanchard, profesor wy
działu medycznego w Paryżu.

2. Oznaczenie tych części kuli ziem skiej, k tóre 
jeszcze nie są dostatecznie zbadane pod względem 
zoologicznym, a  k tóre tem  samem należałoby ek
splorować; wskazanie sposobów poszukiwań, p rzy 
rządzania i konserwow ania zw ierząt.—Spraw ozda
wca p. d r P. F ischer, asysten t przy m uzeum  h i
storyi naturalnej.

3. W ykazanie usług jak ie  oddała em bryjologija 
systematyce zwierząt. — Sprawozdawca p. E . P e- 
rier, profesor przy m uzeum  h is to ry i na tu ra lne j.

4. W ykazanie stosunku, jak i zachodzi m iędzy 
fauną teraźniejszą i faunam i kopalnem i.—Sprawo
zdawca dr Filhol, w icedyrektor w „Ecole des Hau- 
tes E tudes11.

N adto ci z uczonych, k tórzyby pragnęli wziąć 
udział w kongresie, proszeni są o wskazanie in 
nych kwestyj, godnych dyskusyi. Poniew aż pro
gram  zebrania wymaga długich i uciążliw ych 
przygotowań, kom itet urządzający uprasza o jak- 
najspieszniejsze nadsyłanie tych kwestyj pod n a 
stępującym  adresem: M. le d r R aphael B lanchard ,

sec re ta ire  de la Commission d ’organisation du 
Congr&s in ternational de Zoologie, 32, rue du Lu- 
xembourg, a Paris. J- Sz.

— Nowoodkryta jaskinia stalaktytowa pod Reclere 
w Kantonie berneńskim  w Szwajcaryi odznacza 
się uderzającą wspaniałością. Posiada ona około 
1600 m etrów długości, 600 m szerokości, a  od 4 
do 16 m wysokości. D otąd zdołano dopiero nie
wielką jej część rospatrzyć; odkryto w niej staw, 
zajmDjący 25 metrów kwadratow ych, jak się zda
je, jedyny w olbrzymiej tej jaskini. (Naturę).

A.

R O Z M A I T O Ś C I .

— Błękit Starożytny. W ciągu pierwszych stule
ci e ry  chrześcijańskiej rzym ianie pod nazwą błę
kitu egipskiego lub coeruleum posiadali bardzo 
piękny barw nik błękitny, którego fabrykaeyja usta
ła  w epoce napływu barbarzyńców. Znajdujemy 
tę farbę na wielu ówczesnych freskach, zwłaszcza 
w Pompei. W itruw ijm z opowiada historyją tej 
substancyi i opisuje sposób jej wyrobu, pomimo 
wszakże w ielu usiłowań nie zdołano substancyi tej 
w nowszych czasach odtworzyć. Obecnie dopiero 
p .'F o u ąu e  po dokładnem zbadaniu błękitu egip
skiego otrzym ał piękne jego próby. Jestto  podwój
ny k rzem ian  wapna i tlenku miedzi, C a0,Cu0,4Si02 
dający się, według wskazówek autora, łatwo w y
rabiać. Piękność tej farby, oraz oporność jej 
przeciw wpływom powietrza, wilgoci, św iatła i wie
lu czynników chem icznych w inny zachęcić do 
w prowadzenia jej do przem ysłu współczesnego. 
(Comptes reudus). T. R.

— Kangury i świnie w Australii. Oprócz królików, 
przeciw którym  baktery ja  cholery kurzej okazała 
się bezw ładną — królik bowiem jeden nie udziela 
bespośrednio tej choroby drugiemu — A ustralija 
doznaje obecnie innych jeszcze klęsk. Tak m ia
nowicie kangury  pustoszą obecnie Queensland, 
a każde z tych  zwierząt zjada corocznie tyle ziarn 
co dwa barany . Nowa Zelandyja zagrożona jest 
mnóstwem trzód świń, które wróciły do stanu dzi
kości i pożerają mnóstwo jag n ią t i ptastw a.

A.

2STels:r ologrij a..

Jo lm  E ricsso n , słynny inżynier i wynalasca, 
ur. 1808 r. w Szwecyi, przeniósł sig do Ameryki, 
gdzie przez budowę statków śrubowych wprowa-
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dził zupełny przew rót w konstrukcyi parowców. 
Jest on też wynalascą maszyny słonecznej, która 
ma n a  celu bespośrednie korzystanie z promieni 
słonecznych do poruszania maszyn. Zm arł w No
wym Yorku d. 8 Marca r. b.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .

Encyklopedyja rolnicza, wydawana staraniem  i n a 
kładem Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W ar
szawie. Zeszyt II: Ameryka, amonijak, amortyza- 
cyja, analiza chemiczna i mechaniczna, ananas, 
anatom ija zwierząt. W arszawa, 1889.

Zasady elektrotechniki, opracował H. Merczyng. 
Warszawa, 1889 roku. Skład główny w księgarni 
Gebathnera i Wolffa. Cena rb. 2 kop. 70.

Sprawozdanie Komisyi fizyjograficznej Akademii 
um iejętności w Krakowie, obejm ujące pogląd na 
czynności dokonane w ciągu roku 1887, oraz m a
teryjały  do fizyjografii krajowej. Tom 22. Kra
ków, 1888 r.

Zbiór Wiadomości do antropologii krajowej wyda
wany staraniem  Komisyi antropologicznej Akade
mii umiejętności w Krakowie. Tom XII. Kraków, 
1888 r.

Pamiętnik Akademii um iejętności w Krakowie.— 
Wydział m atem atyczno - przyrodniczy. Tom XV. 
Kraków, 1888 r. Treść:

1. H. K adyi. „O naczyniach krwionośnych rdze
nia pacierzowego11.

2. W. Satke. „Ciepłota w Tarnopolu11.
3. A. Beck. „O pobudliwości różnych miejsc te

go samego nerw u11.

Rosprawy i Sprawozdania z posiedzeń W ydziału 
m atematyczno - przyrodniczego Akademii um ieję
tności. Tom XVIII. K raków, 1888 roku. Nakład 
Akademii.

7. Rosprawy.

1. Dr Ign. Szyszyłowicz. „Polypetalae disciflorae 
R ehm anianae'1.

2. D r Miecz. Łazarski. „O dwu twierdzeniach 
Steinera".

3. W ład. Kozłowski. Zaćm ienie słońca w K ra
snojarsku d. 19 Sierpnia 1887 r .11.

207

4. Dr E rnest Bandrowski. „O pochodnych chi- 
nonimidu“.

5. Dr St. Niementowski. „O anhydrozwiąz- 
kach11.

6. F. Tandera. „Skręcenie łodygi u Gentiana 
asclepiadea1'.

7. Bron. Pawlewski. ,,0  nowych związkach mo- 
cznika i sulfomocznika".

8. Dr A. Zalewski. „Przyczynki do życioznaw- 
stwa grzybów 1. Clathrosphaera spirifera.

9. A. W. W itkowski. „O cieple powstającem 
przy zwilżeniu ciał stałych11.

10. Dr N. Cybulski. „Nowy m anom etr do ozna
czania parcia krw i w żyłach zapomocą fotogra- 
fii“ .

11. Cybulski i Beck. „Badania poczucia smaku 
u osoby pozbawionej języka11.

12. Ign. Domeyko. „O metodzie uczenia się i u- 
czenia gieografii fizycznej ziem polskich1'.

13. Dr Adam  Prażmowski. „O tworzeniu sig za
rodników u bakteryj".

14. Dr A ntoni Wierzejski. „O niektórych paso- 
rzytach raka rzecznego'1.

15. Prof. Bron. Pawlewski. „0  tiofenie11.
16. Prof. Ed. Janczewski. „Mięszańce zawilców 

(Anemone)'1. Część I.

11. Spnawozdania z posiedzeń Wydziału i Komisy) 
Wydziałowych.

Zapiski kijewskago obszczestwa jestiestwoispyta- 
tielej. Tom 10, wypusk 1. Kijów, 1888 r.

Zapiski Im pieratorskago russkago obszczestwa. 
1889, Few ral, St Petersburg.

Swod priwilegij wydannych w Rossii w 1887 godu. 
N-ry 1—40. St. Petersburg, 1889.

Emil de Laveleye. W łasność pierwotna, tłumacze
nie z 4-go w ydania francuskiego. Wydawnictwo 
im ienia prof. d ra  J . Baranowskiego. Warszawa, 
skład głów ny w księgarni T. Paprockiego, 1889. 
Cena rb. 1 kop. 50.

Ustaw obszczestwa jestiestw oispytatielej pry  Im- 
pieratorskom  warszawskom uniw ersitietie.

J. Nusbaum dr zool. Zasady ogólne nauki o roz
woju zw ierząt (embryjologija). Warszawa, 1889. 
Wyd. red. Przegl. Tygodn.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.:

WSZECHŚWIAT.

S ch em a ty  do za p isy w a n ia  z ja w isk  fe tio lo g iczn ych  w y s y ła ją  się  

osobom , k tóre  za z ą d a ją  tego.
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.

W P. A. 0. w Hucie Kulebaki. D rukowaliśm y już 
w Nr 21 z r. 1887.

WP. d-rowi K. N. w Dynaburgu. O term inie kongre
su elektrotechników  stanowczej w iadomości nie 
mogliśmy powziąć. P rzyrząd Sz. Pana bezw ątpie- 
nia kwalifikować się będzie. K adzim y zwrócić sig 
do p. B runona A bdank-Abakanowicza, Paryż, Rue 
la Montagne S-te Genevieve, 25.

S PR O ST O W A N IE .
W  Nr 12 W szechświata na str. 191, w. 7—8 od

// - f / i  V
dołu w łam ie 2, zam iast /jZTj= ]T/ powinno być 
HĄ-h l"
H - h = l' •

Posiedzenie 7-e Kom. stałćj Teoryi ogro

dnictwa i Nauk przyrodniczych pom o

cniczych odbędzie się we czw artek dnia 

4 K w ietnia 1889 roku, o godzinie 8 - <5j 

wieczorem, w lokalu Towarzystwa O gro

dniczego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:

1. O dczytanie protokułu posiedzenia po

przedniego.

2. P . Stefan M akowiecki „Przyczynek 

do znajomości flory okolic W arszaw y”.

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 20 do 26 Marca 1889 r.

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

-aOJ
B arom etr 

700 mm -f- T em peratu ra  w st. C.
d 05

Kierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 'oq

20 40,5 39,4 37,0 - 0 ,8 4,7 2,5 6,0 —3,1 83 s,s,s 0,0
21 32,7 31,8 30,8 3,6 4,8 4,2 5,6 2,6 85 s,s,s 1,9 D. w c. dn. k ilk .pad i mz.
22 36,6 40,8 46,9 0,4 1,9 - 1 , 4 4,6 - 1 ,5 91 WN,WN,N 1,1 W n .i r. śn. padał
23 51,0 50,1 50,2 - 1 ,4 1,0 0.8 3,3 —5,0 83 W,W,WN 0,5 Od poł.śn. ciągły w. prusz.
24 51,5 50,7 49,6 1,4 4,0 3,0 5,6 0,4 86 W , W, W 2,7 Z n. c. dz.d. w. m gła
25 47,6 40,7 46,5 3,4 4,4 3,8 4,4 2,2 98 W,W,W 5,9 Z n. c. dz. d. od poł. mgła
26 44,7 43,6 42,4 3,6 7,0 6,8 10,0 3,6 96 WS,S,NE 1,1 D. w n., m gła c. dz.

Średnia 43,4 3,1 89 13,2

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

PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA."
W Warszawie: rocznie rs. 8 

kwartalnie 
Z przesyłką pocztową: rocznie

półrocznie

2
10
5

Prenum erow ać m ożna w R edakcyi W szechświata
i we w szystkich księgarniach w k ra ju  i zagranicą.

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

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

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

i^ d res ZE5ed.a,ls:c3ri: IKralso-wslcie-Frzeca.naieście, ISTr e e .

T R E Ść. W ieża trzechsetm etrow a, napisał Stefan Stetkiewicz. — Acacia Lophanta i  Mimosa Pudica. 
Studyjum bijologiczne prof. d ra  W. Szokalskiego. — Ze wschodniej A fryki, napisał d r Nadmorski. — 
Jerzy  Szymon Ohm. W spom nienie h istoryczne. — Sprawozdanie. — Towarzystwo Ogrodnicze. — K ro
nika naukowa. — W iadom ości bieżące. — Rozmaitości. — Nekrologija. — Książki i broszury nadesłane 

do Redakcyi W szechśw iata. — Odpowiedzi Redakcyi. — Sprostowanie. — Buletyn m eteorologiczny.

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

^ osbojiciio D,eH3ypoio. BapmaBa, 18 MapTa 1889 r. D r u k  E m i l a  S k i w s k i e g o ,  W a r s z a w a  C h m i e l n a ,  JVś 26.
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WSZECHŚWIAT.
TYGODNIK POPULARNY

PO ŚW IĘCON Y NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PROSTE DOŚWIADCZENIA NAUKOWE.

Fizyka doświadczalna w pokoju.
Twardość.

Nazywamy tw ardem  ciało, które stawia 
opór wdzieraniu się innego ciała między 
swoje cząstki; nie na
leży zatem uważać za 

jedno  twardości i wy
trzymałości, twardość 
bowiem występuje ja 
ko opór na po wierzchni 
ciała, gdy w ytrzym a
łość stanowi opór prze
ciw  rozdzieleniu czą
stek w całem ciele.
Ciało j edno j  est tw ard
sze od innego, jeżeli 
rysuje jego pow ierz
chnię, dyjam ent rysuje 
szkło, szkło zaś rysu
j e  m arm ur, dyjam ent 
więc tw ardszy je s t od 
szkła, szkło od m arm u
ru. M etale w stanie czy
stym posiadają w ogóle 
małą twardość, czego 
naj lepszy przykład  d a
j e  cyna i ołów; przez 
stopienie jednak  z in 
nemi metalami lub 
przy zawartości węgla 
stają się twardszemi.
W  szczególności zale
ca się twardością stal: 
ostrze stalowe scyzo
ryka rysuje miedź. Dlatego też ig łą stalo
wą można nawet na wylot przebić monetę 
miedzianą.

Stal wszakże obok tw ardości je s t kruchą, 
stąd, gdy usiłujem y wbić igłę w monetę 
dwugroszową, ja k  gwóźdź w deskę, igła

łamie się przy każdój próbie. Idzie więc 
tylko o to, aby ją  od takiego kruszenia 
uchronić a w tym celu należy ją  osadzić 
w korku, któryby m iał z nią jednaką wyso
kość; igła utrzym ywana w takiej osadzie 

korkowej nie wygina 
się w żadną stronę 
i- można ją  silnie ude
rzyć z góry bez oba
wy złamania.

Ig łę  więc z korkiem  
umieszczamy na danój 
monecie miedzianej, 
albo jakiśjkow iek in- 
nćj, k tórą opieramy 
na dwu stosownych 
podporach, albo też 
i na zwykłym  stole 
warsztatowym  lub ku
chennym, a wtedy 
młotkiem dostatecznie 
ciężkiem silnie ude
rzamy korek, ja k  ryci
na wskazuje. W  k a 
żdym razie doświad
czenie to wymaga pe
wnej wprawy i udaje 
się dopiero po k ilku 
próbach. Ig ła  w ten 
sposób Avbita w m o
netę silnie do nićj 
przylega.

Chemija doświadczalna w pokoju.
Rostwory przesycone.

Ogólne prawo rostworów ciał stałych 
w cieczach tw ierdzi, że współczynnik ros- 
puszczalności wzrasta z podwyższeniem się
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tem peratury  i m aleje z jój obniżaniem. D la 
tego w większości wypadków nasycając ja- 
kiemś ciałem ciecz ogrzaną,, a potem ch ło 
dząc ją , widzimy wydzielanie się owego 
ciała stałego. Je s t to naw et jed en  z n a j
zwyklejszych sposobów krystalizow ania ro 
zm aitych m ateryj. Rzecz bardzo prosta, 
że w tym  typowym wypadku kryszta ły  tw o
rzą się zwolna i stopniowo, w m iarę tego 
ja k  rostw ór stygnie. Od praw a tego jed n ak 
że spotykam y liczne w yjątki. T ak  np. 
w spółczynnik rospuszczalności soli kuchen- 
nój w wodzie je s t tak mało zależny od tem 
peratu ry , że rostw ór, nasycony przy w rze
niu i następnie ostudzony aż do 0°, wydziela 
zaledwie nieznaczną ilość kryształków  soli. 
Znam y nawet rzeczywiste i pozorne p rzy 
kłady zm niejszania się współczynnika' ro s 
puszczalności ze wzrostem tem peratury. 
Rzeczywistym nazw ać możemy przykład  
wodanu wapnia, którego rostw ór wodny, 
nasycony przy zwykłój tem peraturze me- 
tniejej kiedy go ogrzejem y do wrzenia, w y
dzielając osad z tym samym składem , co 
i pierw otny wodan wapnia. Pozornym  p rzy
kładem  zm niejszania się rospuszczalności 
przy ogrzewaniu może być siarczan sodu 
(Na2. S04), spotykany w kryształach z 10 
cząsteczkami wody krystalizacyi: woda ta 
zaczyna uchodzić ju ż  przy 33° ciepła naw et 
w rostworach powyższój soli, a pow stający 
związek siarczanu sodu z m niejszą ilością w o
dy jest daleko trudniej rospuszczalny. D la 
tego rostw ór siarczanu sodu zwykłego, n a 
sycony przy 33° C i następnie ogrzewany sil - 
niój, wydziela kryształki, ale już  z innym  
składem  niż sól pierw otnie użyta.

Jednakże i w norm alnym  wypadku, kiedy 
rostw ór przy oziębieniu wydziela nadm iar 
rospuszczonój m ateryi stałój w postaci k ry 
ształów, do wszczęcia się krystalizacyi oprócz 
właściwój tem peratury , zw ykle bywa po 
trzebne jeszcze innego rodzaju  pobudzenie. 
Rostwór nasycony p rzy  wyższój tem pera tu 
rze i ostrożnie a zw olna oziębiany, bardzo 
często zatrzym uje w sobie cały nadm iar 
rospuszczonój m ateryi. Nazywamy go w tedy , 
przesyconym. Chcąc wywołać krystalizacyj ą ! 
śród podobnego rostw oru, należy go w strzą
sać, kłócić, mięszać, a najlepiój, wrzucić 
chociażby najm niejszy gotowy kryształek 
tej samój" m ateryi, k tó ra  jest w rospuszcze- 
niu. N iektórych soli m ikroskopowe k ry 
ształki mogą się unosić w pow ietrzu, stąd | 
niektóre rostw ory krystalizu ją  nader łatwo.

Najlepszym m ateryj ałem do przygotow a
nia rostw oru przesyconego jes t octan sodu 
(Na C3 H 3 0 2), sól bardzo dobrze znana 
w handlu i w k tó rą  łatw o zaopatrzyć się 
można. Pew ną ilość tój soli należy w n a 
czyniu, najlepiój w kolbce szklanój, zw il
żyć taką ilością wody, żeby ta ostatnia wsią

kła w masę kryształków  i ogrzewać aż do 
wrzenia. Sól rospuszcza się łatwo. W rze
nie podtrzym ywać trzeba przez kilka minut, 
żeby obficie uchodząca para wodna obmyła 
całe wnętrze kolby, a gdy to nastąpi, otwór 
zamknąć kaw ałkiem  czystój waty. Po osty
gnięciu, jeżeli nie usuniemy waty, rostw ór 
może praw ie nieograniczenie długo pozosta
wać bez zmiany *). Zazwyczaj wstrząśnie- 
nia nie wywołują w nim krystalizacyi i do
piero za wrzuceniem kryszta łka octanu so
du cała masa w jednój chwili tężeje w tw ar
dą bryłę. W rzucanie kryształków  innych 
ciał, tężenia nie wywołuje. W  chwili krze
pnięcia zauważyć można dosyć znaczne ogrza
nie się masy. P raw ie  równie odpowiednim 
przetw orem  w tym celu jes t podsiarczan 
sodu (tiosiarczan sodu, Na 2 S2 Ó3), w han
dlu i u  fotografów, którzy go używ ają, błę
dnie nazywany posiarkonem  sodu. Oprócz 
tych, siarczan sodu, węglan sodu, fosforan 
sodu i amonu i wiele innych pospolitych 
związków służyć może do ciekawych a ła 
twych w wykonaniu doświadczeń z rostwo- 
ram i przesyconemi.

Zn.

Kalendarzyk astronomiczny
n a  ZE^Z-wiecieii.

Niebo wieczorne w K w ietniu nie przed
staw ia się ju ż  tak  wspaniale ja k  w miesiącu 
ubiegłym , nie tylko dlatego, że gwiazdozbio
ry, które ozdabiały okolicę południowo-za
chodnią zachodzą już  wczesnym wieczorem, 
ale że i W enus, k tóra uderzającym  swym 
blaskiem  ściągała powTszechną uwagę, prze
szła 25 M arca kulm inacyjny punk t swój j a 
sności i coraz więcój na blasku traci.

Pas gwiazd zwierzyńcowych daje się te- 
rasdopatrzyćła tw o szeregiem gwiazd pierw - 
szój wielkości: A ldebaran w Byku, K astor 
i P oluks w Bliźniętach, Regulus we Lwie 
i K łos Panny. W ielka Niedźwiedzica p rzy 
pada tuż koło zenitu, na północ względem 
niój Niedźwiedzica mała, Cefeusz i Kasyjopea, 
na północo-wschód Smok, H erkules i L ira  
z W egą, najw spanialszą gwiazdą półkuli 
północnój, na wschód W olarz z A rkturem . 
W  południowo-wschodniej okolicy nieba 
Panna, w południowój Lew i Wąż wodny.

*) Zdarzyło rai się kiedyś, że rostw ór taki u trzy 
mywałem przez rok przeszło.



Nr 13. WSZECHŚWIAT. XV

Na południo-zachodzie Rak, Pies wielki 
i mały, na zachodzie Bliźnięta i O ryjon, na 
północo-zachodzie wreszcie Woźnica z Kozą, 
Perseusz i B yk z Plejadam i.

P L A N E T Y .

l in ia  Wschód Zachód Przejście przez
: p o łu d n ik  W  k o n s te la c j i

g .  m .  g .  m .  g .  m .

Merkury.

10 5 . 4 r. 5 .1 4  w. 1 1 . 9 r. W ieloryba
20 4 .5 0  „ 6 .3 0  „ 1 1 .4 0 ,,  Ryby
30 4 .36 „ 8 . 6 „ 0 .  21 w. Barana

Wenus.

10 5 .17 r. 10. 9 w. 1 .43 w . )
20 4 .3 6  „ 9 . 1 4 , ,  0 .5 5  „ B arana
30 3 .5 7  „ 7 . 51 „ 11. 54 r . )

Mars.

10 5 . 48 r. 8 . 34 w. 1 . 11 w. B arana
20 5 .23  „ 8 .  37 „  1 . 0 „ B aran.—Byka
30 4 .5 9  „ 8 .3 9  „  0 . 4 9  „ Byka

Jowisz.

9 .1 0  r. 5 .19  r. )
8 .  32 „ 4 . 41 > Strzelca
7 .5 2  „ 4 . 1 „ 5

Saturn.

3 . 34 r. 7 .50  w .)
2 . 5 4  „  7 .10  „ [R ak a—Lwa
2 .1 5  „ 6 .3 2  „ )

Uran.

5 .2 5  r. 11 .59 w .)
4 .4 6  „ 1 1 .1 9  „ >Panny
4 . 5 „ 10 . 37 „ )

\'eptun.

10 6 . 51 r. 1 0 .29  w. 2 .4 0  w. )
20 6 .12 „ 9 . 50 „  2 . 1 , , }  Byka
30 5 . 33 „  9 . 1 3 „  1 . 2 3  „ )

Z miesięcy pierwszego półrocza Kwiecień 
najobfitszy jest- w gwiazdy spadające; naj
ważniejszy z 18—20 rojów  napotykanych 
przez ziemię w tym miesiącu wybiega z pun
k tu  położonego na południe L iry, w nocy 
z 12 na 13.

Dnia 1 K w ietnia słońce znajduje się 
na północ równika o 4°37', dnia 30 zaś 
o 14°49'.

10 1.  28 r.
20 0 .5 0  „
30 0 .1 0  „

10 0 .  6 w.
20 1 1 .26  r. 
30 1 0 .4 9 ,,

10 6 .  33 w.
20 5 .5 2  „
30 5 .  9 „

PRZEBIEG ZJAWISK

METEOROLOGI CZNYCH
¥  E n r o f lie  ś r o d k o w e j ,

w miesi%cu Styczniu 1889 roku.

Styczeń 1889 r. był zimny, pogodny, opa
dy w nim były małe i wiatry słabe.

Na początku miesiąca wysokie ciśnienie 
barometryczne zajmowało Europę środko
wą, przy stanie pow ietrza cichym, pogo
dnym i zimnym i prawie bez opadów atmo
sferycznych. Granica mrozów przesunęła 
się szybko ku zachodowi i ju ż  3 cala E uro
pa środkowa miała tem peraturę niższą od 
zera.

Tymczasem E uropa północno-zachodnia 
znajdow ała się pod ciśnieniem niskiem; po
wietrze było tam ciepłe i deszcze obfite. 
T ak  dnia 4 w C hristiansand spadło 73 mm  
deszczu.

Dnia 2 notowano na wszystkich naszych 
stacyj ach poniżćj — 20° C, w W rocław iu 
—15° C. w Galicyi — 19°; ku wschodowi 
tem peratura szybko się zniżała: na Podolu, 
U krainie i środkowych gubernijach Rossyi 
tem peratura opadła poniżej —25° C.

Depresyja, jaka wystąpiła d. 8 na za
chodzie Irlandyi, sprowadziła na wyspy 
Brytańskie burze z południowym wiatrem 
i ulewami, a w zachodniej części E uro
py środkowój podwyższenie tem peratury. 
W  części jednak  wschodniój, równie jak  
i u nas niskie tem peratury panowały ciągle. 
Maximum ciśnienia barometrycznego usta
liło się na wschodzie i pomimo ciągle za
mieniających się depresyj na zachodzie 
E uropy, trw ało nieprzerw anie, a z niem 
niskie tem peratury przy jasnem niebie 
i spokojnem powietrzu.

P as zimna objął na nowo Europę środ
kową od dnia 13, gdy przy silnym spadku 
barom etru nadczęścią zachodnią m orza śród
ziemnego znowuż powiały w iatry wscho
dnie, zimne. Dnia 13, 14 i 15 term om etr 
spadł w H am burgu do —10° C., u nas do 
—16°,— 17° i — 18° C. W  Moskwie do —26° C. 
Od dnia 16 do 19 była i cala F rancy ja  za
ję ta  przez mrozy. Ostatniego z tych dni 
utworzyła się depresyja barom etry czna 
nad Skandynawiją i E uropą północną, która 
sprowadziła na Europę środkową silne wia
try  zachodnie i południowo-zachodnie i pod 
ich wpływem tem peratura wszędzie się pod
niosła. Zresztą to podniesienie było tylko 
chwilowe; dopiero pod koniec miesiąca 
nastąpiła ogólna odwilż, tak, że miesiąc za-
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kończył się w ogóle tem peraturam i wyższe- 
mi od normalnych.

Na naszych stacyjach najniższą tem pera
tu rę  —27° C., obserwowano dnia 6 w So- 
kołówce i tam  też przypadła najniższa 
tem peratura średnia miesięczna —9°,6 C.; 
najwyższą zaś + 5 °  C., dnia 26 w Częstoci- 
cach; najwyższa tem peratu ra średnia m ie
sięczna —5°,6 C., w ypadła w Silniczce 
i w Suchój. Najwięcój wody w ciągu m ie
siąca spadło w Strychowcach 24 mm . n a j
więcej w ciągu jednćj doby, 11 m m ., dnia 31 
w  Oryszewie.

W  W arszaw ie najwyższy stan barom etru

769,5 mm  przypadł dnia 4; najniższy: 737,9 
mm  d. 31. S tan  średni barom etru z całego 
miesiąca: 755,5 mm. Tem peratura najw yż
sza + 3 °8  C. dnia 26; najniższa — 21°,2 C. 
dnia 2; średnia miesięczna —5°,7 C. W o
dy z deszczu i śniegu spadło w ciągu całego 
miesiąca 13,8; w ciągu jednśj doby najw ię- 
cój spadło 3,6 m m  dnia 17.

D nia 3 w nocy W isła pod W arszawą sta
nęła. D . 10 wieczorem obserwowano w W ar
szawie koło białe wielkie na około księżyca; 
dnia 19 Słońca boczne. Słońca boczne obser
wowano: w Silniczce dnia 14, w Sokołówce 
dnia 12. W. K .

TOM  VIII
PAMIĘTNIKA FIZYJOGRAFICZNEGO,

zaw iera  następujące prace:

Dział I. Meteorologija i Hidrografija. W ypadki spostrzeżeń m eteorologicznych, dokonanych w roku 1887 na 
stacyjach m eteorologicznych, urządzonych staraniem  Sekcyi II oddziału W arszawskiego Towarzystwa Po
pieran ia  Przem ysłu i H andlu .—W ykaz spostrzeżeń fenologicznych nadesłanych do redakcyi W szechświata 

za rok  1887. —  A . Pietkiewicz. Krzyżownice wiatrów w W arszawie.
Dział II. Gieologija z Chemiją. J . Siemiradzki. Sprawozdanie z badań  gieologicznych dokonanych w lecie 
1887 roku w okolicach Kielc i  Chęcin. — A. Michalski. Z arys gieologiczny połudn.-zachodniej części gub. 
P iotrkow skiej. — Tenże. Sprawozdanie przedwstępne z badań dokonanych w południowej części gub. R a
domskiej. — Tenże. Spraw ozdanie z badań  gieologicznych dokonanych przy budowie dróg żelaznych: Brze- 
sko-Chełmskiej i  Siedlecko-Małkińskiej. — Br. Znatowicz. Rozbiory chemiczne wody z rzeki W isły, doko

nane w ciągu roku 1888.
Dział III. Botanika i Zoologija. K. £apczy-ński. Roślinność kilku miejscowości krajowych.—Fr. Bbńslei, K . Drym- 
mer i A. Ejsmond. Spraw ozdanie z wycieczki botanicznej, odbytej do puszczy Białowieskiej w lecie 1887 roku. 
Fr.Blońslci. M ateryjały do flory skrytokwiatowej krajowej. W ątrobow ce Królestwa Polskiego. (Hepaticae^ Po- 
lonicae). — J , Paczoski. Spis roślin  zebranych w 1887 r. w powiecie Hrubieszowskim gub. Lubelskiej.— 
M . Twardowska. D odatek do spisu roślin  znalezionych w okolicach Szemetowszczyzny na L itw ie. Dodatek 
do przyczynku do flory Pińszczyzny.— A. Wrześniowski. O trzech Kiełżach podziemnych.— Wl. Taczanowski. 
Spis ptaków Królestwa Polskiego, obserwow anych w ciągu ostatnich la t piędziesięciu.—O. Bujwid. W yniki 
bakteryjologicznych badań wód m. W arszawy. — Fr. Błoński. D odatek do spisu W ątrobowców Królestwa

Polskiego.
Dział IV. Antropologija. T. Dowgird. Pam iątki z czasów przedhistorycznych na Żmujdzi. Mełżyn-Kapas 

w  folw arku W izdergi. Opis robót dokonanych na tem  cm entarzysku w roku 1884 i 1885.
Dział V. Miscellanea. Z . Gloger. W yciągi z Dziejów Polskich Długosza, dotyczące fizyjografii dawnej Polski 

Tom V II I  zaw iera str. X X , 684 i 27 tablic litograficznych oraz drzew oryty w tekście. 
P renum eratę  na tom IX  w ilości rb . 5 w W arszawie, a rb. 5 k. 50 z przesyłką, przyj

m uje wydawnictwo P am iętn ika Fizyjograficznego, W arszaw a, K rakow skie Przedmieście, 66. 
Nabywcy t. V I I I  m ają praw o kupować tomy z la t poprzednich pocenie prenum eracyjnśj.

Z zapomogi Kasy pomoey dla osób pracujących na 
polu naukowem im ienia D-ra Med. Józefa Mianow

skiego, wyszło z druku  dzieło

(A. (Kornelijusza ćelsa

0  L E C Z N IC T W IE  K SIĄG OŚMIORO
(A. Corn. Celsi: De m edicina lib ri octo) z najle
pszych wydań Almeloveena, Krausego i T arg i na 

język polski przełożył 
w kom entarze Caesariusa, Constantina, Sealigera, 
Casaubona, M orgagniego, Krausego, T argi, Schel
lera, w aryjanty  różnych wydawców, objaśnienia s ta 
rożytnych autorów  i w przypiski własne zaopatrzył, 
spisem ważniejszych wydań dzieła, w spom inanych 
w niem Lekarzy, opisanych przez au to ra  operacyj 
chirurgicznych i słownikiem  wyrazów Ceisowych 

uzupełnił
D -r  med. i  chir. H enryk Łuczkiewicz. 

Cena 2 rs., z przesyłką 2 rs. 40 k.
Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa.

Do nabycia w e wszystkich b i^arniacH :
i. Conheim. Odczyty z patologii ogólnej, 3 tom y,rs. 5.
S. Jaccoud. W ykład patologii szczegółowej, 3 to 

my, rs . 13.
Birch-Hirschfeld. W ykład anatom ii patologicznej. 

Część ogólna. Przekład d -ra  W. Mayzla, kop. 30.
H. Haeser. H istoryją Medycyny. Tom drugi. Prze

k ład  d-ra H. Luczkiewicza, rs. 5.
A. K. Celsa. O lecznictwie ksiąg ośmioro. P rze

k ład  d -ra  H. Luczkiewicza, rs. 2.
I. D. Everett. Jednostki i stałe fizyczne. Przekład 

J . J . Boguskiego, kop. 30.
T. X. Huxley. W ykład bijologii praktycznej. P rze

kład  A. W rześniowskiego, kop. 30.
W. F. Szokalski. Początek i  rozwój umysłowości 

w przyrodzie, kop. 60.
K. Filipowicz. W iadomości początkowe z botaniki. 

Kartonowane, kop. 25.
W. K. Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczy

zny, kop. 10. T ekst objaśniający, kop. 10.
E. Strasburger. Krótki przewodnik do zajęć p ra 

ktycznych z botaniki mikroskopowej, rs. 2.
H. Mohn. Zasady meteorologii, rs. 2.

i l o a s s o j e n o  I ^ e H 3 y p o i o .  BapmaBa 1 7  MapTa 1 8 8 9  r .  D r u k  E m i l a  S k i w s k i e g o ,  W a r s z a w a ,  C h m i e l n a  A 5  2 6 .




