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NA POGRZEBIE

w d. 2 Września 1889 r.

Czy był kiedykolwiek grób pełniejszy 
bezbrzeżnego żalu, czy była strata, po któ- 
rój trudniej pohamować smutek głęboki, 
rospacz prawdziwą, i uzasadnioną? Nie 
wiekiem strawioną zasługę, ani dopiero świ
tający promień nadziei, ale chowamy w zie
mi człowieka w pełnym roskwicie dni mę
skich, na którego niestrudzoną energiją 
przywykliśmy patrzyć z uwielbieniem i po
dziwem, liczyć bezwzględnie i zawsze. Mój 
głos zasłaby, żeby mógł powtórzyć jęk  bo
leści osieroconej rodziny i nie obejmę 
okiem tych szerokich a różnych kręgów 
działalności, w których zmarły niósł ogó
łowi pożytek. Ja  mogę tylko nakreślić sła
by szkic jego postaci na tle naszych stosun
ków społecznych i naukowych.

Dziewulski z uczciwego wiódł się gnia
zda, a służbę dla kraju  po ojcach brał 
w dziedzictwie. ~W zewnętrznej postaci 
miał coś, co przypominało orła lub sokoła 
i wysoko zawsze kierował wzrok swój i lo
ty. Serce nosił na dłoni, szczerość jego 
mogłaby pójść w przysłowie, umiał i po
trzebował kochać zarówno ludzi ja k  idee. 
Nienawiść miał tylko dla fałszu i zdrady, 
fanatyzm — tylko dla prawdy. Umysł je 
go, jasny, głęboki i przenikliwy, był prze
jęty eilnym krytycyzmem, który stosował 
do siebie w praktyce, a do innych tylko 
w teoryi. Przy ostrym napozór sądzie o lu 
dziach, był w istocie pobłażliwy i wyrozu
miały na drobne usterki; nietrudno było 
zjednać sobie to serce szlachetne.

Z takiem usposobieniem nic dziwnego, że 
od lat młodzieńczych był w gronie rówie
śników ukochanym kolegą. Pamiętacie go 
przecież, współtowarzysze ze starych mu
rów szkoły lubelskiój, wszakże w najmil
szych wspomnieniach waszych ten serdecz
ny Gienio żyć będzie, dopóki wam życia 
wystarczy. A potem w Kijowie, a już

zwłaszcza w Szkole Głównćj — któż od nie
go lepiej potrafił skupić bujne, czasem nie
sforne, żywioły i skierować je  do pracy, do 
celów czystych i prostych. A jeżeli kogo 
los pokrzywdził albo ludzie zawiedli, to już 
pewnie Eugienijusz był pierwszy ze skute
czną pomocą. O sobie najmniej pamiętał, 
tak dalece, że nieraz słychać było głosy, 
które mu zarzut poważny czyniły z tego 
nadmiernego oddania się innym z zupełnem 
pominięciem swoich własnych korzyści. Nie 
były to zaś idealne porywy młodości, ale 
grunt charakteru nawskroś altruistyczny, 
bo przecież Dziewulski w dojrzałym już 
wieku składał społeczeństwu tak hojną da
ninę pracy i serca, jak  mało, jak  — może — 
nikt ze współczesnych u nas ludzi. Takim 
był, kiedy przyjmował trudne a bespłatne 
obowiązki preparatora fizyki w Szkole Głó
wnćj, takim — kiedy Wszechświatowi i Pa
miętnikowi Fizyjograficznemu poświęcał 
długie godziny żmudnej pracy, odkradane 
chlebodajnym zajęciom, takim — kiedy brał 
udział w niezliczonych komitetach i zebra
niach, pracujących dla dobra kraju lub 
miasta. Połowicznie działać nie mógł, do 
czego dłoń przyłożył, w to kładł zaraz całe 
serce swoje, a nigdy odmówić nie umiał, 
kiedy go wołano do pracy.

Zdolności umysłowe miał Dziewulski 
wielkie i bardzo głębokie, ale bynajmniej 
nie błyskotliwe. To, co umiał było taką 
samą jego własnością, jak  krew krążąca 
w żyłach. Na naukę patrzył trochę posta- 
remu, jako na coś bardzo świętego, z czego 
nie robi się sztandaru dla modnych w da
nej chwili opinij, a tembardziej — płaszcza 
dla swoich celów osobistych. Nieufając 
przy tem sobie, nigdy nieprzeceniając swo
jej spostrzegawczości i trafności poglądów, 
nie był fabrykantem rosprawek naukowych. 
To, co ogłosił drukiem, to było owocem 
długich i sumiennych studyjów, wielokro
tnie powtarzanych i przerabianych. Sądził, 
że do najważniejszych zadań uczonego wna- 
szych warunkach należy najściślejsze, naj- 
drobiazgowsze poznawanie własnego kra
ju, a następnie dzielenie się z innemi swoją 
wiedzą. Pracę nad postępem ogólnej nau
ki uważał za rzecz godną najwyższego 
uznania, ale radził przy niój pozostać tym 
tylko, którzy są istotnie powołani do tego
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rodzaju kapłaństwa. — Jakim był nauczy
cielem, niech powiedzą, tysiące tych, którzy 
po jego wykładzie z podziwem zastana
wiali się, jak  prosta i łatwa jest nauka fizy
ki, a znowu — jakim chętnym, uprzejmym 
przewodnikiem — niech zaświadczą ci, k tó
rzy chociażby dorywczo zwracali się do nie
go o pomoc lub radę. Zamiłowanie do na
uczania przechodziło w nim prawie w na
miętność, dar słowa miał wielki, a pomy
słowość i wprawę w doświadczeniach nie
porównaną.

W obu zaznaczonych powyżej kierun
kach, krajoznawczym i popularyzatorskim, 
Dziewulski pozostawił po sobie wspaniałą 
spuściznę. Chcę mówić o Pamiętniku Fi- 
zyjograficznym i o Wszechświecie, a pod 
temi nazwami rozumiem nietylko te kilka
naście książek, choć i ich wydanie w na
szych warunkach już prawie cudem może 
być nazwane, ale przedewszystkiem wydo
bycie z ukrycia, często zbudzenie do świa
domości całego szeregu dzielnych badaczów 
lub krzewicieli nauki i zjednoczenie tych 
sił do wspólnćj pracy, a dalój — powołanie 
do życia rozległych i wielostronnych badań 
nad przyrodą krajową, te stacyje meteoro
logiczne, których sieć rosszerza się coraz 
bardzićj, te wycieczki gieologiczne i bota
niczne, których plon jest już dzisiaj tak ob
fity. Uderzmy się w piersi — czy to wszy-

P R A C E  N A U K O W E  

Eugienijusza Dziewulskiego.

Prace naukowe Dziewulskiego nie impo
nują ilością, ale zalecają się dokładnością 
i ścisłością. Samodzielnych badań fizycz
nych tak mało zresztą posiada nasze piś
miennictwo naukowe, że każda oryginalna 
z tój dziedziny rosprawa W  historyi nauki 
naszój doniosłe przedstawia znaczenie. P a 
miętać nadto należy, że do badań doświad
czalnych Dziewulski nie posiadał przewo
dnika, dopiero bowiem w r. 1881—2, w cza
sie, gdy już opuszczał stanowisko prepara
tora przy katedrze fizyki w uniwersytecie 
warszawskim, znalazł możność przepędzenia

stko byłoby się udało, gdyby nie było mię 
dzy nami człowieka z gorącem sercem, któ
rego zapał był tak wielki, wytrwałość nie
spożyta, który wierzył niezłomnie w powo
dzenie każdego uczciwego zamiaru i nie 
zrażał się czasowemi trudnościami, a umiał 
dążyć do jasno zakreślonego celu.

Dobry pracowniku, w pocie czoła orałeś 
skibę, a z siejby twojój zaledwie dziesiąte 
ziarno padało na ziemię rodzajną, a i takie 
go nawet żniwa, na jakie czekać miałeś pra
wo, oglądać ci nie dano. Co poczniemy, 
kiedy ciebie pośród nas zabrakło? Czy 
rospierzchniem się w cztery strony świata, 
rzucając w niepamięć myśl twoję i te, choć 
rzadkie kłosy, które wzeszły z twojego 
posiewu? Twój duch czysty, uwolniony 
z więzów i cierpień materyi, może tam smu
ci się w niepewności, co stanie się z tem 
wszystkiem, co ukochał za życia na ziemi. 
O nie daj Boże, żeby co złego stać się mia
ło! Miejmy nadzieję, że sił nam nie zbra
knie i woli.

Zegnaj nam druhu miły, wodzu przezor
ny i mężny. Jakżeś nas bardzo zasmucił, 
odchodząc! Niechaj utuli cię na swem ło
nie ta matka, dla którój byłeś synem je
dnym z najwierniejszych. Zegnaj raz je
szcze. Cześć i spokój twojój pamięci.

Bronisław Znatowicz.

krótkiego czasu w pracowni fizycznej pod 
kierunkiem Helmholtza. Własną więc je 
dynie pracą i wytrwałością wyrobić się zdo
łał na biegłego eksperymentatora; nie do
znawał nigdy żadnej pomocy przy swych 
badaniach i skromnemi jedynie rosporzą- 
dzać mógł środkami. Co w zasobnych pra
cowniach badacz na zawołanie znajduje, 
Dziewulski sam musiał obmyślać, łatać, 
przygotowywać.

Już pierwsza jego praca z roku 1869 
„O przenoszeniu cieczy i cząstek ciał sta
łych w nich zawieszonych pod wpływem 
strumieni elektrycznych” (Pam. Tow. Lek. 
Warsz., tom 63), świadczy korzystnie o by
strości obserwacyi autora i o umiejętności 
wysnuwania wniosków z doświadczeń. Nad 
przedmiotem tym pracowało wielu fizyków, 
a głównie Wiedemann i Quincke; ten osta
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tni wykrył, że pod wpływem prądów elek
trycznych w rurkach włoskowatych prze
ważna ilość cieczy przenosi się w kierunku 
prądu dodatniego, niektóre jednak, jak  ter
pentyna, w kierunku prądu ujemnego. Do
strzegł nadto, że cząsteczki ciał stałych, za
wieszone w wodzie, pod wpływem prądu 
posiadają ruch podwójny, jeden w stronę 
prądu ujemnego i drugi, wręcz przeciwny, 
w kierunku prądu dodatniego; przy prą
dach jednak silniejszych ruch drobnych 
cząsteczek w kierunku prądu dodatniego 
zwalnia się, gdy ruch przeciwny staje się 
szybszy, tak, że nakoniec, gdy prądy są do
statecznie silne, cząsteczki posiadają ruch 
już tylko w kierunku prądu ujemnego, za
tem w stronę wręcz przeciwną przenoszeniu 
się wody. Cząsteczki zaś ciał stałych za
wieszone w terpentynie przesuwają się 
w kierunku prądu dodatniego, gdy sama 
ciecz przenoszoną jest w stronę prądu uje
mnego; siarka tylko przesuwa się w stronę 
tęż samą, co terpentyna.—Tak osobliwa roz
maitość szczegółów obserwowanych utru
dniała objęcie tych objawów jedną wspólną 
teoryją, a Quincke starał się je  wytłuma
czyć dodatniem elektryzowaniem się wody 
i ujemnem terpentyny przez tarcie o szkło.

Dziewulski jednak wykazał trudności te
go tłumaczenia, które niedostatecznem jest 
już z tego względu, że przy przepływie cie
czy przez rurkę włoskowatą, zawsze ściany 
jej pokrywa warstewka ciećzy, elektryzo
wanie zatem dodatnie wody przez sam 
wpływ szkła miejsca mieć nie może. P rze 
konał się dalej autor, że cząsteczki ciał sta
łych zawieszone w wodzie mają ruch taki, 
jak  podaje Quincke, co do cząsteczek wszak
że zawieszonych w terpentynie rzecz się ma 
inaczej. Pod wpływem prądu maszyny 
Holza cząsteczki ciał stałych przenoszą się 
zawsze w kierunku prądu ujemnego; czą
steczki krochmalu tworzą między elektro
dami jakby sznur ruchomy, dążący do elek- 
trodu dodatniego. Szybkie nadto przeno
szenie się cząsteczek istnieje między elek
trodami i ściankami rurki. Przy elektro
dzie ujemnym cząsteczki suną od szkła do 
elektrodu, skąd zdążają do elektrodu doda
tniego, tu doznają jakby odepchnięcia i zwra
cają się do ścian rurki, tworząc jakby peł
ny obieg kołowy. Nadto krochmal i siar

ka, razem w cieczy zawieszone, ulegają ru- 
chow'i wspólnemu.

Objawy inaczej zatem przedstawiały się 
Dziewulskiemu aniżeli jego poprzednikowi. 
Quincke, bowiem, aby przeprowadzić prąd 
przez terpentynę, która jest złym przewo
dnikiem, używał butelek lejdejskich; przy 
chwilowem wyładowaniu ruch krochmalu 
jest tak szybki, że go zauważyć niepodobna, 
ruch powrotowy natomiast cieczy i kroch
malu, pod wpływem różnicy ciśnień wywo
łanej przez prąd, jest powolny i bardzo wi
doczny. Quincke więc obserwował tylko 
ten ostatni i dlatego utrzymuje, że cząstecz
ki krochmalu są przenoszone w kierunku 
prądu dodatniego. Siarka zaś pod wpły
wem prądu posuwa się bardzo wolno 
i Quincke mógł dostrzegać ruch jej przy 
wyładowaniu butelek, skąd podaje, że po
siada ona ruch przeciwny, aniżeli inne 
ciała.

Z badań Dziewulskiego wypływa więc, 
że ciecze pod wpływem prądu są przenoszo
ne w dwu kierunkach wręcz sobie przeciw
nych, jako naładowane różnemi elektrycz- 
nościami przy dwu różnych elektrodach; 
zawsze jednak przenoszenie to w jednym 
kierunku, właściwym cieczy, jest znaczniej
sze niż w drugim. W  ten sposób uważane 
zjawisko przenoszenia się cieczy zestawić 
tedy można z przenoszeniem się mechanicz- 
nem cząsteczek węgla w łuku świetlnym 
Davego i tu bowiem rozżarzone cząsteczki 
węgla przebiegają w dwu kierunkach, a tyl
ko w kierunku prądu dodatniego przeno
szenie to jest znaczniejsze.

Rosprawa p. t. „Zagęszczenia optyczne 
mięszanin wody i alkoholu” (Pam. Akad. 
Umiejętności tom VIII, 1883) jest wynikiem 
długiego szeregu starannych i dokładnych 
badań doświadczalnych; aby zaś znaczenie 
jój jasno czytelnikom wykazać, podać win
niśmy najpierw wyjaśnienie, co się przez 
gęstość optyczną ciała rozumie.

Pojęcie gęstości optycznej wypływa z ob
jawów załamywania światła,—mówimy, że 
ciała gęstsze załamują światło silniej, ani
żeli rzadsze. Alkohol wszakże albo olej 
skalny, jakkolwiek posiadają gęstość mniej
szą, aniżeli woda, załamują światło silniej, 
należy więc od gęstości materyi ważkiej 
wyróżnić gęstość optyczną. Ale pomiędzy
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zwykłą a optyczną, gęstością jednego i tegoż 
samego ciała zachodzi zależność wzajemna, 
gęstość bowiem optyczna ciała zmienia się 
z temperaturą jego w podobny sposób, jak 
i zwykła, ważka jego gęstość, czyli, że obie 
te wielkości są proporcyjonalne.

Współczynnik załamania światła przez 
dane światło nie przedstawia jednak jeszcze 
bespośrednio gęstości jego optycznej, przez 
gęstość tę bowiem rozumie się wielkość 
N2—1, gdzie N oznacza współczynnik zała
mania. Nie jest to zresztą wyrażenie do
wolne, przyjmowane ono było i przez da
wną teoryją emisyjną światła i nazywane 
zwykle siłą łamiącą danego ciała; według 
teoryi drgań, w którój współczynnik zała
mania stanowi stosunek szybkości światła 
w dwu różnych środkach, N2 oznacza gę
stość eteru w ciele łamiącem, jeżeli gęstość 
eteru w próżni przyjmujemy za jedność. 
Wyrażenie zatem N2—1 wyraża nadmiar 
gęstości eteru w ciele łamiącem światło.

Według tego więc, cośmy wyżej powie
dzieli o proporcyjonalnośoi gęstości optycz-

N2—1
nój i gęstości zwykłej (D), stosunek— ^ —

winien być dla jednego i tegoż samego ciała 
ilością stałą. Nowsze jednak badania wy
kazały, że większą stateczność okazuje sto-

N —1
sunek — ^e zatem przez gęstość opty

czną raczej ilość N —1 rozumieć należy.—• 
W  rozważaniach tych posunięto się wszak
że dalój jeszcze, współczynnik bowiem za
łamania zależy od natury światła, od jego 
barwy, czyli od długości fali, a według 
Cauchyego jest

N = A + - ^

czyli współczynnik światła składa się z dwu 
części, z jednój stałej, a drugiej zależnej od 
długości fali promienia światła badanego. 
Część ta stała A  stanowi współczynnik za
łamania w ściślej szem znaczeniu, który 
w wyrażeniach powyższych przyjąć należy 
w miejsce N, czyli brać pod uwagę stosunki 
A2 — 1 . A — 1

D 1 D 1
Z badań, przeprowadzonych przez róż

nych fizyków co do licznych cieczy i ich
A — 1

mięszanin okazało się, że praw o—g — =

ilości stałej jest najwięcej do prawdy zbli- 
żonem, a przynajmniej, że utrzymuje się 
w pewnych granicach temperatur, jak  pra
wo Mariotta. Nie sprawdzono jednak do
tąd, czy prawo to tyczy się i mięszanin al
koholu z wodą; wiadomo zaś, że mięszaniny 
te okazują znaczne zagęszczenie, objętość 
mięszaniny jest mniejszą od sumy objętości 
obu użytych cieczy. Pożyteczną zaś rzeczą 
było rosstrzygnąć, czy wyrażona wyżej za
sada stosuje się i do cieczy, tak silne zagę
szczenie posiadających — i tę właśnie kwe- 
styją postanowił Dziewulski rosstrzygnąć.

W tym celu wyprowadza on najpierw 
wzór prosty, pozwalający obliczyć zagęsz
czenie jednostki objętości mięszaniny, jeżeli 
znamy rzeczywistą gęstość mięszaniny, oraz 
gęstość, jakąby posiadała, gdyby zagęszcze
nie nie istniało. Ponieważ zaś gęstość op
tyczna jest pojęciem analogicznem z gęsto
ścią zwykłą, można w opowiedzianym wzo
rze w miejsce drugiej wprowadzić pierw
szą; a że za gęstość optyczną w kolei czasu 
przyjmowano cztery różne wyrażenia N2—1, 
N—1, A2—1, A—1, otrzymujemy przeto 
cztery wzory, zawierające związek między 
rozmaicie określaną gęstością optyczną a za
gęszczeniem. Znając zatem gęstości opty
czne (t. j. wielkości N2—1, N— 1, A2—1 
i A—1) różnych mięszanin alkoholu z wo
dą, obliczyć można odpowiednie zagęszcze
nia i otrzymane stąd wartości porównywać 
z zagęszczeniami, wyznaczonemi drogą bes- 
pośrednią.

Szło więc przedewszystkiem o oznaczenie 
gęstości optycznych różnych mięszanin wo
dy i alkoholu, co oczywiście wymaga znajo
mości współczynników załamania tych sub- 
stancyj. Współczynniki te oznaczał wpra
wdzie Deville w roku 1842, należało jednak 
otrzymać je nanowo, zapomocą dzisiejszych 
udoskonalonych spektrometrów. Dziewulski 
posługiwał się przyrządem z fabryki Ma- 
yersteina, takim samym, jakiego do podo
bnych badań używał Wiillner; pryzmat 
szklany, wewnątrz wydrążony, który napeł
niano cieczą badaną, pochodził z fabryki 
Reinferdera. Do wyznaczenia współczyn
ników załamania stosowano zasadę na j
mniejszych odchyleń, a za źródło światła 
służyła rurka Geisslera, napełniona wodo
rem, oraz lampka Bunsena, zabarwiona so
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dem. Pierwsza dawała linije H a czyli C 
i Hp czyli F, druga zaś liniją D.

W  ten sposób oznaczył Dziewulski współ
czynniki załamania promieni C, D i F  dla 
wody, alkoholu i dwudziestu dwu różno- 
procentowych ich mięszanin. Podczas ca
łego szeregu doświadczeń temperatura wa
hała się w granicach tylko od 19,8° do 22,6°, 
a otrzymane liczby redukowane były do 
temperatury 21° C. Skoro zaś znane były 
współczynniki N dla linij C, D, F , można 
stąd było otrzymać, na podstawie wyżej 
przytoczonego związku Cauchyego i liczby 
A; potrzebne do oznaczenia tego długości 
fal X, wzięte zostały z Angstroma.

Z drugiój strony należało posiadać dokła
dnie oznaczone gęstości mięszanin wody 
i alkoholu. Wiadomo, że pomiędzy zagę
szczeniem a procentowością alkoholu w mię- 
szaninie jego z wodą nie zachodzi żaden 
prosty związek; można się wszakże było 
posługiwać tablicami Gay-Lussaca, oraz do
kładniej szemi Mendelejewa, te ostatnie je 
dnak obejmują tylko mięszaniny, zawiera
jące od 40% do 54% na wagę alkoholu.

Na podstawie tak osięgniętego materyja- 
łu zestawił Dziewulski rezultaty swych ba
dań. Z długich szeregów liczb, a widocz
niej jeszcze ze starannego przedstawienia 
graficznego, okazuje się, że zagęszczenie op
tyczne, czyli zagęszczenie obliczone na pod
stawie gęstości optycznój, najwięcej zbliżo
ne jest do rzeczywistego zagęszczenia mate
ryi ważkiej, gdy przez tę gęstość optyczną 
rozumie się wyrażenie A—1.

Tak np. dla mięszaniny 50% mamy w tym 
razie zagęszczenie optyczne 3,622, gdy we
dług tablic Mendelejewa wynosi ono 3,625, 
różnica zatem jest prawie żadna.

Otrzymane więc przez Dziewulskiego re
zultaty dla mięszanin alkoholu i wody po-

A  i
zwalają twierdzić, że prawo — — =ilości

stałej, istniejące dla każdej cieczy oddziel
nie branej, nie traci swej mocy dla alkoholu 
i wody, nawet gdy te dwie ciecze są ze sobą 
zmięszane.

Autor wyprowadza nadto niektóre uwagi, 
mniej lub więcej uboczne, które tu  wszakże 
pominąć musimy, o jedn6j z nich tylko nad
mienić nam wypada. Badacze dawniejsi, 
jak  Budberg i Deville, przyjmowali, że mię-

szanina alkoholu i wody, zawierająca na 
objętość 85% pierwszej z tych cieczy, po
siada szczególny stan międzycząsteczkowy, 
dlatego, że przedstawia ona maximum zała
mania, t. j .  ze wszystkich mięszanin tych 
cieczy najsilniej światło załamuje; Dziewul
ski wszakże wyprowadza wzór, wskazujący 
związek między współczynnikiem załamania 
danćj mięszaniny a jej zagęszczeniem,z któ
rego wypływa, że największość zagęszcze
nia przypada właśnie dla mięszaniny 85%, 
niema zatem potrzeby odwoływać się do 
przypuszczenia o szczególnym stanie mię
dzycząsteczkowy m.

Przy zupełnej ścisłości naukowej rospra- 
wa obejmuje wszelkie niezbędne wyjaśnie
nia i napisana jest tak jasno, że jest dostę
pną nawet dla czytelnika, zasadnicze tylko 
z fizyki wiadomości posiadającego. Praca 
ta prowadzona była w pracowni uniwersy
tetu warszawskiego; o ile zaś później, po 
rosstaniu się z gabinetem fizycznym, mógł 
Dziewulski zajmować się badaniami do- 
świadczalnemi, szczególny zawsze dla niego 
powab przedstawiały kwestyje, przez mię
szaniny alkoholu i wody nastręczane. Tak, 
mianowicie, rospatrywał ich przewodnictwo 
elektryczne, ale o rezultatach tych badań 
złożył tymczasowe tylko sprawozdanie na 
posiedzeniu Komisyi nauk przyrodniczych 
towarzystwa ogrodniczego, dnia 17 Gru
dnia 1885 r. Sprawozdanie to zamieszczo
ne było w tomie IV  Wszechświata na str. 
828. Dziewulski poznał, że wbrew niektó
rym, zbyt pospiesznym wnioskom, prze
wodnictwa mięszanin wody i alkoholu są 
mniejsze od odpowiednio pośrednich prze
wodnictw obu części składowych, t. j. zmie
niają się w ten sposób, jak  temperatury 
wrzenia tych mięszanin. Oznaczał nadto 
przewodnictwo nietylko alkoholu zwykłe
go czyli etylowego, ale nadto metylowego 
i amylowego, a otrzymane rezultaty pozwa
lają wnosić, że przewodnictwa alkoholi male
ją  w miarę powiększania się liczby atomów 
węgla, gdy, wiadomo, że temperatury wrzenia 
wraz z ilością atomów węgla wzrastają.—• 
Niepowetowaną, niestety, jest stratą, że 
Dziewulski nie pozostawił dokładniejszego 
sprawozdania o tym szeregu swych doświad
czeń; może z pozostałych notatek dadzą się. 
zebrać wiadomości bardziej szczegółowe.
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Jakkolwiek już od czasów Gaussa objawy 
magnetyzmu ziemskiego ściągają powsze
chną, uwagę, a dokładne oznaczanie ele
mentów magnetycznych prowadzi się syste
matycznie na licznych punktach ziemi, rzecz 
ta w Warszawie leży dotąd odłogiem. W r. 
1848 tylko oznaczył Prażmowski poziome 
natężenie magnetyzmu ziemskiego w obser- 
watoryjum astronomicznem warszawskiem, 
za pomocą przyrządów przez siebie samego 
przygotowanych. Dopiero w r. 1871, sta
raniem ówczesnego dziekana Przystaćskie- 
go, gabinet fizyczny uniwersytetu warszaw
skiego zaopatrzony został w dokładne przy
rządy magnetyczne, pochodzące z Getyngi; 
ponieważ jednak nie zdołano zbudować za
razem niezbędnego do tego celu obserwa- 
toryjum, przyrządy te dotąd w szafach ga
binetu spoczywają bezużytecznie. Inklina- 
toryjum jednak dało się użyć do wyznacze
nia nachylenia magnetycznego na otwartem 
powietrzu, z czego też Dziewulski skorzy
stać nie omieszkał. Obserwacyje prowadził 
w Październiku czterech lat po sobie idą
cych 1872—1875, a rezultaty dostrzeżeń 
swych ogłosił w Nr. 223 „Wędrowca” z r. 
1874, oraz w tomie I I  „Pam. Fizyjograficz- 
nego” str. 73. Średnie nachylenie magne
tyczne w Październiku w ciągu tych czte
rech lat wynosiło 66°23'42,7". Przeszkody, 
jakie napotkał, nie dozwoliły mu pracą tą 
dalój się zajmować.

Badania magnetyczne prowadzą nas do 
czysto fizyjograficznych prac Dziewulskiego. 
O jego zasługach pośrednich na tem polu 
mówić tu nie będziemy, wiemy wszyscy, że 
on to głównie dawał podnietę do badań 
przyrody krajowćj, zachęcał do nich, wy
najdował środki, jemu przedewszystkiem 
Pamiętnik Fizyjograficzny byt swój za
wdzięcza. Do pracy bespośredniój fizykowi 
przedstawiała się tu wprawdzie sposobność 
mniejsza, aniżeli geologowi lub naturaliście, 
wdzięczny wszakże obszar badań nastrę
czyły mu jeziora tatrzańskie. Był to przed
miot prawie nietknięty, posiadaliśmy o nim 
bowiem dotąd ledwie pobieżne notatki Sta
szica i Zejsznera; Dziewulskiemu więc za
wdzięczamy pierwszą ich naukową mono- 
grafiją. Praca była uciążliwa i długa, .trzeba 
było sprowadzić na góry stolik mierniczy 
ze wszystkiemi częściami dodatkowemi, ba

rometr, ołowiankę. Urządzenie dokładnej 
ołowianki wymaga pokonania pewnych tru
dności; idzie tu zwłaszcza o dokładne uchwy
cenie chwili, w którćj ciężar dotyka dna; 
o urządzenie, pozwalające sprowadzać muł 
z dna jeziora, oraz o połączenie z termome
trem dla oznaczenia panującój tam tempe
ratury. Z opisu zamieszczonego w tomie I  
„Pam. Fizyjograficznego” (str. 80) ocenić 
można, jak szczęśliwie trudności te pokonał 
Dziewulski, korzystając ze wskazówek prof. 
Dybowskiego, który przy słynnych swych 
sondowaniach Bajkału również prostemi 
środkami posługiwać się musiał. Jedyna 
pomoc, jaką udzieliło Towarzystwo tatrzań
skie, polegała na zbudowaniu małćj tratwy,
0 wszystko inne trzeba się było troszczyć 
własnym zachodem i własnym nakładem.

Badanie wszystkich jezior tatrzańskich 
przeprowadził Dziewulski według jednoli
tego planu. Zapomocą zwykłego stolika 
mierniczego zdejmował plan każdego z nich; 
zatkniętemi na brzegach tyczkami wyzna
czał linije podłużne i poprzeczne, dzielące 
jezioro na hektametry kwadratowe, a na tój 
zasadzie oznaczał jego rozległość; w każdym 
z tych kwadratów wreszcie zapuszczał son
dę dla mierzenia głębokości i wydobycia 
mułu, który do rospatrzenia oddawał natu- 
ralistom. Rezultaty uciążliwych tych po
miarów opisane są w szeregu rospraw: 
„Rybie jezioro w Tatrach polskich” (Pam. 
to w. tatrzańskiego, t. IV, str. 115 i nast.); 
„Morskie oko powyżój Rybiego jeziora" 
(tamże t. V, str. 36); „Pięć stawów w doli
nie Rostoki”, a w szczególności — „Zadni 
staw, czarny staw, wielki staw, przedni 
staw i mały staw” (Pam. Fiz. t. I, str. 86), 
oraz „Czarny staw Gąsienicowy pod Ko
ścielcem” (tamże, t. II, str. 80). Do każdój 
z tych rospraw dodane są odpowiednie 
karty, rysunki brzegów i graficzne przed
stawienie głębokości jezior w różnych pun
ktach. Sąto, powtarzamy, jedyne opisy 
naukowe tych słynnych zbiorowisk wód 
górskich,których sławę szerzyli dotąd tylko 
poeci i turyści.

W  podobnyż sposób zbadał w Maju 1880
1 opisał „Jeziora Rypińskie” (Pam. Fiz. t. I,. 
str. 101), a mianowicie jeziora: Żałe, K o
piec, Kleszczyn, Sitnicę i Trombińskie. Za
chęcając innych do podobnych badań, pisze



572 WSZECHŚWIAT. Nr 36.

Dziewulski: „Pojmujemy to dobrze, że dla 
ludzi, którzy nigdy nie oddawali się bada
niom ściślejszym, zadanie zmierzenia jezio
ra i opisania go w szczegółach może się 
wydawać trudnem. Jednakże trudność ta 
zmniejsza się, a nawet niknie przy bliż- 
szem zetknięciu się ze sposobami podobnego 
badania, które są wszystkie bardzo łatwe 
i wymagają prostych przyrządów mierni
czych”. W  swych monografijach jezior po
zostawił Dziewulski doskonałe wskazówki 
dla wszystkich, którzyby, w ślady jego idąc, 
do zbadania hydrografii krajowej przyłożyć 
się zechcieli.

Prac naukowo-popularnych ogłosił Dzie
wulski niewiele. Rosporządzał on przede- 
wszystkiem żywem słowem, z katedry wy
kładał rzecz żywo i dostępnie; do pióra po
chopnym nie był, a co pisał, zachowywało 
zawsze charakter wykładu. Jako przykład 
przytoczyć można rosprawkę „o energii”, 
zamieszczoną w naszem piśmie (t. I II , str. 
81, 99, 119). Do odczytów po większej 
części przygotowywał jedynie doświadcze
nia i drobne notatki; niektóre tylko opraco
wał na piśmie, a mianowicie odczyty o ana
lizie spektralnej, skarżył się wszakże, że 
rękopism ten przez wypożyczenie zaginął.

W ostatnich latach starannie i pracowicie 
opisał w Wszechświecie żywoty: Adama
Prażmowskiego, Stanisława Przystańskie- 
go, Jana Jędrzejewicza, Zygmunta W ró
blewskiego. Zbyt prędko, niestety, zbyt 
prędko dla nauki, dla kraju, zbyt prędko 
dla nas, towarzyszy jego pracy, za zmarły
mi tymi podążył.

BUCHARA I BUCHARCZYCY.
przez

d.ra, H eyfeldera .

I.

Jako państwo mahometańskie o niewiel
kiej rosciągłości, ale posiadające własne 
prawodawstwo, dość zróżnicowane spo
łeczeństwo i hierarchiją urzędniczą, stare 
historyczne tradycyje, dobrze rozgałęziony

handel i przemysł, Buchara jest wyspą 
wśród otaczającej ją  zewsząd i wciąż się 
posuwającej europejskiej cywilizacyi, jest 
pozostałością po dawnej potędze islamu, 
przedmiotem podziwu i studyjów europej
czyka. Znajdujemy tu srebro, różne na
rzędzia, zjawiska wreszcie, które odpowia
dają najrozmaitszym szczeblom ludzkiej cy
wilizacyi, najrozmaitszym epokom histo
rycznym: biblijnej, staroklasycznej i śre
dniowiecznej. Od roku zaś widzimy tu po
czątki nowożytnej cywilizacyi w postaci: 
elektrycznego telegrafu i parowego rum a
ka. Cywilizacyja europejska i zwierzch
nictwo rossyjskie przyczynią się wkrótce 
do zatarcia charakterystycznych stron kul
tury tutejszej. Chwila obecna jest może 
jedyną w tej epoce przejściowej, ażeby po
chwycić cechy charakterystyczne obrazu, 
wpierw nim one zaginą.

W krótkości powiemy, że Buchara jest 
obecnie państwem o 2130000 mieszkańców 
i o powierzchni 5000 mil kw. (275000 km), 
którego główną częścią składową przed ro
kiem 1868 była rossyjska dziś prowincyja 
Samarkanda. Na skutek wojny między 
Rossyją a Bucharą, a dalej pokoju zawarte
go w r. 1869 prowincyja ta wzięta była 
przez pierwsze z tych państw prowizorycz
nie pod zarząd, a po upływie lat dziewię
tnastu faktycznego posiadania w roku 1888 
została zupełnie wcieloną do państwa ros- 
syjskiego pod nazwą obłasti. Tym sposo
bem, jeśli przed rokiem 1888 istniała pewna 
możliwość odstąpienia prowincyi dawnym 
właścicielom, to od roku 1888 możliwość ta 
znikła zupełnie '). Z 5 000 mil kwadrato
wych emiratu zaledwie 500 lub 600 jest u- 
prawnych,reszta przedstawia góry,pustynię 
lub stepy słone. Nawet części kraju upra
wne i nawodnione zawierają sól, którą za
pewne przynoszą tu przepływające podzie
mne żyły wodne. Wiosną, gdy słońce do
grzewa, pocą się stare kurhany, mury gli
niane u spodu, pagórki pomiędzy polami

') Poselstwo też b licharskie niedaw no goszczące 
w Petersburgu, nie miało nic innego na celu jak  
skłonienie Rossyi do odstąpienia napow rót Bucha- 
rze części prow incyi i m iasta S am arkandy wraz 
z grobem  sławnego T im ura.

(Przyp. tłum .).
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i pokrywają drotmiutkiemi kryształkami 
soli nakształt śniegu.O

Część południowo-zachodnia Buchary, 
którą dzisiaj kolćj przerzyna, w swój po
wierzchowności i układzie gieologicznym 
jest prawie powtórzeniem kraju Zakaspij- 
skiego. Tam pasem piaszczystym otoczone 
są brzegi wschodnie jeziora Kaspijskiego, 
tutaj spowijają piaski brzeg wschodni wiel- 
kićj rzeki (Oxus). Jak  tam tak i tu za pa
sem piasku ciągnie się step słony, późnićj 
step gliniasty, mało nawodniony i słabo za
ludniony, dalśj zaś w obu krajach poczy
nają się użyźnione przez irygacyją oazy, 
wąskie mi paskami ciągnące się pomiędzy 
biegnącemi ku południowi górami, a pusty
nią szerzącą się ku północy. Dobrodziej
stwa, które w kraju Zakaspijskim okazują 
rzeczki spływające z Kopet-Daghu, oraz 
Tedżen i Murgab — w Bucharze sprawia 
jeden Serafszan przez swoję owocodajną 
wilgoć.

Niekiedy podczas podróży po Bucharze 
wydaje się, jakgdyby człowiek był prze
niesionym do kraju Zaksspijskiego. W ra
żenie to potęguje się jeszcze bardziej przez 
tę okoliczność, że droga karawanowa, po 
którój dawniój jeździliśmy i kolój, którą 
dzisiaj jeździmy, starannie omijają okolice 
uprawne i biegną po stepie i warstwach 
lossu w pobliżu gór. Właściwa uprawna 
kraina Bucharska bogactwem swoich kana
łów, obfitością drzew, liczbą miłych wiosek 
i wysoką kulturą ziemi o wiele przewyższa 
obie oazy, Achałtekińską i Merwską. Tu 
musimy przypomnieć, że wschodnia część 
Buchary przedstawia kraj górski, stanowią
cy przejście do Pamiru i politycznie grani
czący z Wachanem, Badakszanem i Afga
nistanem — o tyle, o ile tu wogóle o ści
słych granicach politycznych mówić można. 
O granicach tych rossyjski wojenno-staty- 
styczny organ Obruczewa (Milit. Statist. 
Magazin, zesz. III, rok 1868, str. 104) mó
wi, że nigdy one ściśle określone mi nie by
ły i tylko od czasu do czasu przyjmowały 
większą lub mniejszą rosciągłość. Według 
tego pisma rossyjskie załogi wojskowe 
w Korki i Dżardżui, oraz kolój żelazna 
bardziśj hipotetycznie niż istotnie znajdują 
się na gruncie bucharskim.

Ukształtowanie kraju, jego własności

gruntowe, urodzajność i jałowość znajdują 
się w tak ścisłym związku z rozwojem prze
bywających tu plemion i formami państwo- 
wemi, że jest rzeczą konieczną dać tu 
chociaż krótki przegląd plemion bućhar- 
skich.

II.

Rozmaite plemiona, zamieszkujące emi
rat lub chanat Bucharski już często były 
wspominane i opisywane. Panujące plemię 
Uzbeków są to tatarsko-tureccy zdobywcy 
kraju, zaś Tadżycy albo Irańczycy są pier
wotnymi mieszkańcami aryjskiego pocho
dzenia. Typowi przedstawiciele obu tych 
ludów różnią się od siebie znakomicie i róż
nica ta łatwą jest do zauważenia nawet dla 
niezbyt wprawnego oka. Są tu wszela
ko typy przejściowe i nieokreślone, które 
w części pochodzą z małżeństw mięszanych, 
w części powstały stąd, że niektórzy umy
ślnie albo błędnie uważali się za Uzbe
ków. Wogóle biorąc wschodnicy tutejsi 
dobrze wiedzą o swojem pochodzeniu i wiel
ką na to zwracają uwagę. Z dumą perscy 
poddani emira nazywają się irańczykami. 
Za naszych czasów wielu spośród nich wró
ciło do Persyi i to tacy, którzy tu już od pra
starych czasów siedzieli w charakterze jeń
ców wojennych lub niewolników.

Oprócz różnic, które dają się wyrazić, 
liczbą i słowem, pozostaje jeszcze wrażenie 
całości, które występuje wypukłe niebacząc 
na różnicę stanu, wieku, płci, na bogactwo 
lub nędzę.

O licznych moich chorych, którzy mnie 
tu nawiedzają codzień, mogę na pierwszy 
rzut oka powiedzieć, czy należą oni do tad
żyków, uzbeków, turków, turkomanów, nie 
mówiąc już o tatarach, hindostańczykach, 
afgańczykach i żydach, których fizyjogno- 
mija i wygląd nie pozostawia żadnój wąt
pliwości. Na pytanie o swoję narodowość 
każdy bucharczyk odpowiada bez wahania, 
wszystko jedno czy jest on mężczyzną, ko
bietą lub podrostkiem. Tu widzi się rażą
ce przeciwieństwo azyjaty do europejczyka 
i wogóle człowieka współczesnego. Stare 
rasy posiadają tę arystokratyczną troskli
wość o pochodzenie, którćj nie ma człek 
dzisiejszy, który często nie wie, kto był je 
go dziadkiem. W  ten sposób rzeczy biorąc
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rejestry rodowe żydów nie wydają, się nam 
czemś osobliwem, są one bowiem tylko czę
ściowym objawem ich wschodniego pocho
dzenia. Ściśle rzeczy biorąc, nie jest wcale 
rzeczą zbyt trudną utrzymać w pamięci 
drzewo gienealogiczne od tysiąca lat. Gdy 
bowiem przyjmiemy za normę trzy giene- 
racyje na sto lat, to na okres lat tysiąca 
wypadnie nam 30 gieneracyj, która to licz
ba niezbyt obciąży naszę pamięć. Europej
czyk, amerykanin—wogóle człowiek współ
czesny, liczy swoje własne lata, zna dzień 
swoich urodzin (obie te rzeczy znane są lu
dziom wschodu tylko w przybliżenia, cza
sami nic o nich nie wiedzą), jednem słowem 
uważa się on wszędzie i zawsze za osobnik, 
indywiduum. Świadomość swojśj łączności 
z przodkami nabył on, że tak powiem, ex- 
ceptis excipiendis, jako rzecz wagi pod
rzędnej.

Pochodzenie i plemienna łączność zawsze 
były w Azyi w tak wielkiem poszanowaniu, 
że nawet dzicy i okrutni zdobywcy, którzy 
państwa całe niszczyli i narody przesiedlali 
i ci jednakże nie żądali od podbitych, jeń 
ców wojennych i niewolników porzucenia 
lub zaparcia plemiennćj indywidualności. 
Bo i w jakiż inny sposób mogliby się w Sa- 
markandzie, stolicy Timura, w prawowier
nej Bucharze, w Kerminó, Karakulu i t. p. 
dochować ci nestoryjanie i kolonije zupeł
nie typowych arabów, turcy, persowie i tur- 
komani, którzy z dumą błyszczącem wej
rzeniem, bez różnicy wieku i płci mówią 
o swojej narodowości? W  jakiżby inny 
sposób aryjskie plemię pierwotnych miesz
kańców dochowało się pod panowaniem 
uzbeków w takiej czystości, że jeszcze teraz 
pośród nich napotykamy twarze, które na- 
pozór wydają się pochodzącemi z Rossyii 
Niemiec, Włoch i wogóle z Europy? Za
chowanie właściwości plemiennych u ży
dów, a nawet wzrost ich do stopnia narodu 
podczas niewoli egipskiej znajduje swoje 
wytłumaczenie tylko w istniejącem wszę
dzie na wschodzie uznaniu praw każdej na
rodowości. Brak tolerancyi względem róż
nych ras jest wytworem czasów najnowszych.

Tadżycy posiadają większy zarost, są 
więksi, żywsi i piękniejsi od uzbeków; ko
biety ich są słusznego wzrostu i zgrabne, 
posiadają chód lekki i żywy tak samo jak

mężczyźni. Rysy twarzy są wyraziste, nos 
foremny, często duży, kości policzkowe wą
skie, ręce i nogi w miarę długie. Cera 
twarzy jest o wiele jaśniejsza niźli u afgań- 
czyków i indusów, jagody po większej czę
ści rumiane jak  u europejczyków. Spoj
rzenie ich jest swobodniejsze i przychyl
niejsze, aniżeli u plemion tureckich i innych 
ludów azyjatyckich. Powierzchowność ich 
nie okazuje wielkiej inteligencyi, ale jest 
uprzejmą nad wyraz, ich powitanie jest tak 
miłe, tak pełne wyrazu i odcieni, że dobrze 
wychowany cywilizowany człowiek wcale- 
by go się nie powstydził. Stosunki pomię
dzy twarzą i czaszką, pomiędzy trzema oko
licami twarzy są normalne. Wielkich, wy
pukłych czół wprawdzie nie widzi się tu 
zupełnie, ale też niema cofniętych, niskich 
czół. Podbródek nie jest obwisły, kości 
policzkowe, jak  powiedzieliśmy, nie szero
kie i niezbyt wyraźne. Spłaszczenie tyłu 
głowy, dość często napotykane u tadżyków 
i uzbeków, powstało w drodze sztucznej. 
Pochodzi ono ze zwyczaju, nieobcego rów
nież persom i kaukasczykom, że dziecię pod
czas pierwszego roku życia trzymane jest 
w kolebce w pozycyi leżącej na krzyżu. 
Zwyczaj ten jest tak powszechnym i sta
łym, że matka, nawet podczas karmienia, 
nie wyjmuje dziecka z kolebki, ale siada 
nad kolebką, opiera górną część ciała o nie
ruchomą poprzeczną poręcz i w tej posta
wie daje pierś leżącemu niemowlęciu. Dla 
uniknięcia zmiany bielizny, której następ
stwem byłoby podnoszenie dziecka, włożone 
są rurki zrobione z trzciny lub drewnia
ne i w ten sposób kał przy pomocy 
głównego otworu w dnie kołyski bywa usu
wanym na zewnątrz. Ostatecznym wyni
kiem tej stałej, miesiące całe trwającej po- 
zycy leżącej na krzyżu właśnie w epoce 
ossyfikacyi bywa spłaszczenie czaszki ku 
tyłowi, prócz tego, nieraz ukośne, odpowie
dnio do tego, czy światło wpada do pokoju 
na dziecko wprost lub z boku, stąd powsta
ją  stałe zboczenia z prawej lub lewej strony 
czaszki.

Brwi zwykle są zupełnie prawidłowo za
rysowane, łukowate, średniej gęstości i nie 
krzaczyste; górna część obwodu źrenicy nie 
jest wyraźną i wydatną. Szkielet dobrze 
jest rozwinięty, lecz nie ciężki; pod wzglę
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dem siły, wysokości, szerokości ramion jest 
on średniój miary zarówno u mężczyzn jak 
u kobiet. Te ostatnie stosunkowo są wyso
kie, podczas gdy mężczyźni rzadko prze
kraczają wzrost średni. Chód elastyczny, 
żywy obojga przypomina raczej europej
czyka niż azyjatę. Krótkość górnój wai'gi 
jest typową, a krótkie strzyżenie wąsów 
uwydatnia ją  jeszcze bardziej. Ta osobli
wość anatomiczna częstokroć przechodzi 
w częściową lub nawet całkowitą wargę 
zajęczą. Nigdy i u żadnego plemienia 
w świecie nie widziałem tój wady tak ros- 
powszechnionej jak  u tadżyków, ale na nie
szczęście w rzadkich tylko razach zezwala
ją oni na operacyje, gdyż uważają tę wadę 
jako otrzymaną od Allaha, a więc nie do 
usunięcia.

Mocny, kędzierzawy zarost cechuje tad
żyka, ale nie dochodzi on aż do oczu, jak 
u żydów i ormijan i nie jest tak wczesnym 
jak u nich. Ciało również posiada uwło- 
sienie w granicach estetyki. Włosy na gło
wie, o ile mogłem zauważyć u dzieci i u ko
biet, które się nie golą, są proste, błyszczą
ce, miękie — prawie bez wyjątku czarne. 
Oczy są duże, w pięknej oprawie, czarne 
lub ciemnopiwne, niekiedy niebieskie, ale 
nigdy nieprzechodzące w ten piwnokawo- 
wy, aż w zielony wpadające kolor oczu uz
beków, a szczególniej chińczyków, nigdy 
też nie przechodzą w barwę piwnoczerwoną 
baszkirów. Spotykają się zato pomię
dzy nimi blondyni z czerwonawą brodą, 
z oczami bezbarwnemi i twarzami bez wy
razu.

Tadżycy są gadatliwi, a nawet wymowni, 
wyrazom ich, opowieściom i mowom za
wsze towarzyszą ożywione nie pozbawione 
piękna giesty. Mowa ich jest aryjska, po
krewna perskiśj; jestto może nawet pier
wotna perska mowa, pomięszana z wyraza
mi kirgiskiemi i tatarskiemi. Wysoce cie
kawe pytania, dotyczące pokrewieństwa 
i stosunku języka tadżyckiego do perskiego, 
dawności i teraźniejszego rosprzestrzenie- 
nia tego języka powinny być rosstrzygnięte 
przez specyjalną podróż, którą p. Klemm, 
sekretarz i drogoman ajentury politycznej 
w Bucharze z wiosną roku 1889 do gór emi
ratu przedsiębierze.

Tadżycy są rolnikami, ogrodnikami, rze

mieślnikami, artystami (?), pisarzami, głó
wnie jednakże kupcami.

(dok. nast.).
Przełożył Stefan Stetkiewicz.

I wycieczki wakacyjnej.
IV.

Bakteryje chorobotwórcze w ziemi. — Czynniki, 
wpływające na ich rozwój i zgubę. — Działanie 
światła słonecznego na bakteryje. — Zakażanie 
ludzi i zwierząt bakteryjam i pochodzącemi z grun
tu. — Fabryczne wody ściekowe. — Ich własno
ści higijeniczne. Sposoby usuwania szkodliwych 
m ateryj z wód ściekowych. — Postępy w meto

dach fabrykacyi. — Irygacyja.

Najrozmaitszemi drogami bakteryje cho
robotwórcze i ich zarodniki przybywają do 
gruntu i gromadzą się w nim. Plwocina, 
kał, mocz i t. d. z jednej strony, z drugiej 
zaś zwłoki ludzkie i zwierzęce bezustannie 
przenoszą je  z ognisk zakażonych do grun
tu. Otóż, zapytajmy, czy zarodniki te mo
gą w ziemi żyć, rozmnażać się lub przynaj
mniej przechowywać się, ażeby następnie 
przy zetknięciu z człowiekiem lub zwierzę
ciem znów wywołać zakażenie? Nie trzeba 
chyba wyliczać rozmaitych powodów, które 
zmuszają nas do uważania tej sprawy za 
nader ważną dla zdrowia publicznego. Są 
one zupełnie jasne.

Niestety, znacznie mniej jasną jest odpo
wiedź, jaką w tym względzie wiedza nasza 
dotychczas dać może. O losie zarodników 
chorobotwórczych w gruncie wiemy nie
zmiernie mało. Posiadamy zbyt mało je
szcze danych, dotyczących ogólnej bijologii 
mikrobów, a mniej jeszcze wiemy o rozwo
ju  oddzielnych gatunków. A  tego przede- 
wszystkiem potrzeba, by zajmującą nas 
sprawę ująć w formę naukową i ściśle 
badać.

Pewna liczba faktów jednakże istnieje 
i bądźcobądź służyć one mogą za punkt wyj
ścia przy dalszem opracowywaniu poruszo
nej kwestyi.

Panowie prof. Grancher i prof. Richard 
bardzo umiejętnie zestawiają w swojem
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sprawozdaniu to wszystko, co bakteryj olo- 
gija dotychczas w tym kierunku posiada.

O obecności chorobotwórczych mikrobów 
w gruncie niejednokrotnie przekonywały 
doświadczenia, dokonywane na myszach, 
świnkach morskich i królikach, w których 
zwierzętom tym szczepiono ziemię z ulic 
lub ogrodów. Najbardziej rospowszechnio- 
nemi w gruncie są: wibryjon zakaźny i la- 
secznik wywołujący tężec. Oprócz tych 
wszakże mikrobów, prawie wszędzie do
tychczas znajdowanych, oczywiście miej
scowe warunki w niektórych okolicach po
wodują. zjawianie się innych bakteryj; tak 
np. bakteryje wąglikowe znajdują się wszę
dzie, gdzie w ziemi chowają trupy zwierząt 
padłych na karbunkuł. Lasecznik cholery, 
według Kocha, wegietuje doskonale na zie
mi wilgotnej. Wiemy również, że istnieją 
choroby, jak  np. malaryja, które mają cha
rakter specyjalnie „teluryczny”, które przy
wiązane są do pewnego gruntu i na nim 
tylko się objawiają. Choroby te także są 
chorobami zakaźnemi, wy woły wanemi przez 
pewne określone mikroby, których obecność 
w gruncie nie ulega wątpliwości.

Fizyczne własności ziemi pozwalają przy
puszczać, że rossiedlenie bakteryj w grun
cie musi być bardzo nierównomierne, że 
nadewszystko obfitować w nie muszą war
stwy najwyższe, jako najbliższe ognisk za
razy.

W samój rzeczy Koch dowiódł, że już 
poczynając od głębokości 1 m bakteryje 
rzadko w gruncie bywają napotykane. 
Fraenkel, który bardzo szczegółowo bada
nia odnośne prowadził, dochodzi do wnio
sku, że 1) warstwy powierzchowne ziemiAsą 
nader bogate w zarodniki i 2) na pewnej 
głębokości znajduje się granica, od którój 
poczynając liczba zarodników nagle opada 
i statecznie zmniejszając się dochodzi do 
zera. W ziemi ogrodowej w Berlinie na 
powierzchni Fraenkel znajduje 45000 zaro
dników w 1 cm3, w głębokości 0,25 m — 
35000, w głębokości 0,75 m — 28 000, w głę
bokości l m  — 200, wreszcie przy 1,5 m — 
nic.

Jak długo zarazki znajdujące się w grun
cie mogą zachować swą żywotność? Oczy
wiście, że na pytanie to ogólnej odpowiedzi 
oczekiwać nie można. Każdy gatunek po

siada specyjalne warunki istnienia i rozwi
jania się. Badania odnośne bardzo niewie
le jeszcze naprzód postąpiły. Zresztą, prze- 
dewszystkiem rozróżniać w tym względzie 
należy rozwinięte bakteryje od ich zaro
dników.

Co się tyczy lnseczników, wiemy z badań 
Granchera i Deschampsa, że na głębokości 
20 — 50 cm mogą one pozostawać przez 5 '/2 
miesięcy. Bardzo jednakże jest prawdopo- 
dobnem, że przeważnie własności zakaźne 
ziemia zawdzięcza zarodnikom, które za
chowują swą żywotność w warunkach bar
dzo nawet napozór nieprzyjaznych. Można 
ziemię w stanie suchym zachować przez ty
godnie całe, nieszkodząc tem zarodnikom. 
Opierają się one skutecznie wszelkim czyn
nikom niszczącym: zarówno wysokiej i ni
skiej temperaturze, jak  i brakowi tlenu. 
Mogą one długie lata pozostawać w grun
cie, nietracąc własności żywotnych. Do
wiedziono to z całą stanowczością dla za
rodników lasecznika wąglikowego i tężco
wego.

Przy pewnych nawet warunkach, które 
bynajmniej nierzadko spotykamy w grun
cie, zarodniki mogą rozwijać się i zamie
niać w bakteryje, a te ostatnie wydawać 
zarodniki. Co do wilgotności, Fodor utrzy
muje, że dla rozwinięcia się zarodników, 
ziemia conajmniej powinna zawierać 2% 
wody. Soyka przekonał się, że w ziemi 
bardzo często bakteryje znajdują wszystkie 
te niezbędne warunki do wydawania zaro
dników', jakie posiadają hodowane w ośrod
kach sztucznych: na kartoflu lub żelatynie. 
Nie zapominajmy, że i materyi organicznój 
potrzebnej do odżywiania mają podostat- 
kiem.

Lecz obok tych warunków przyjaznych, 
ziemia obficie dostarcza także czynników, 
które powodują zgubę bakteryj. Grunt jest 
wielkiem ogniskiem, które, podobnie, jak 
pochłania materyją organiczną, tak też nisz
czy mikroby chorobotwórcze. Przyjrzyj
my się bliżój przyczynom, które wywołują 
to niszczenie.

Na powierzchni ziemi w pewne gorące 
dnie letnie posucha dochodzi do bardzo wy
sokiego stopnia. Koch i Duclaux dowiedli, 
że z tego powodu cierpią zwłaszcza mikro- 
koki. Wiadomo, jak  brak wody zgubnie
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wpływa na lasecznika cholery, który w sta
nie suchym ginie bardzo szybko. — Nieza
leżnie od tego i temperatura powierzchni 
ziemi w wielu razach niszcząco wpływać 

* może na bakteryje. Dalej, warstwy naj
wyższe ziemi obfitują w tlen, lecz na nie
znacznej już głębokości zabójczy dwutle
nek węgla w dużój znajduje się ilości. Bez- 
powietrzne przeto mikroby, jak wibryjon 
septyczny, nie mogą się rozwijać na po
wierzchni, gdy tymczasem dla powietrz
nych, jak np. dla lasecznika wąglikowego, 
nieprzyjazne są warunki panujące w pew- 
nej głębokości.

Bardziej jeszcze okrutną jest walka, jaką 
bakteryje staczać muszą w ziemi z saprofi- 
tami i z światłem słonecznem. W  walce 
z saprofitami bakteryje prawie zawsze ule
gają. Co się tyczy działania światła, to wo
góle warunki mogą tu być różnorodne. Bar
dzo wielu badaczów zajmowało się tą spra
wą '). Gaillard po dokonaniu całego sze
regu odnośnych spostrzeżeń dochodzi do 
następujących wniosków:

1. Wielka liczba zarazków, bądź zarodni
ków, bądź rozwiniętych mikrobów, szybko 
traci żywotność pod wpływem promieni sło
necznych, najczulszemi są pod tym wzglę
dem mikrokoki.

2. Szybkość, z jaką  mikroby zostają ni
szczone, zależną jest od ośrodka, w którym 
przebywają.

3. Insolacyja, trwająca pewien czas, mo
że o tyle osłabić jadowitość mikrobów, że 
stają się one odpowiednie do szczepień 
ochronnych. Odnosi się to do lasecznika 
wąglikowego.

4. Obecność powietrza wzmaga, brak zaś 
powietrza osłabia działanie światła.

5. Każda z barw widma słonecznego wy
wołuje specyficzne działanie, które wszak
że słabsze jest od działania światła bia
łego.

6. Działanie światła białego jest wprost 
proporcyjonalne do jego natężenia.

Słusznem jest przeto światło słoneczne 
poczytywać wraz z Duclauxem za czynnik 
dezinfekcyjny najogólniejszy, najbardziej

')  W ostatnich czasach d r Raum w W arszawie, 
który ogłasza ciekawą pracg w Zeitschr. f. Hy- 
giene.

ekonomiczny i najsilniej działający, o któ
rym zapominać nie należy w higijenie pry
watnej i publicznej.

Mnóstwo innych, sporadycznie lub przy
padkowo działających przyczyn, które wpły
wają bądź na rozwój, bądź na niszczenie 
bakteryj w ziemi, pomijamy, by wreszcie 
ostatnie w tej sprawie zadać jeszcze pyta
nie, mianowicie: jakiemi drogami zarodki 
chorobotwórcze mogą opuszczać grunt i za
każać człowieka lub zwierzęta?

Drogi te są bardzo liczne. Sam człowiek 
i zwierzę czynnie współdziałają w sprawie 
rospowszechniania zarodków. Ziemia, przy
legająca do ciała, ubrania i obuwia, zawiera 
w sobie zawsze bakteryje, które wnosimy 
ze sobą do mieszkań naszych. Owady, ro
baki ziemne i t. p. przyjmują również bar
dzo znaczny udział w dziele rossiewania bak
teryj. Znaną jest np. rola, przypadająca 
robakom ziemnym, połykającym ziemię, 
w rossiewaniu zarodników wąglikowych. 
Zarodki chorobotwórcze mogą również 
przylegać do płodów, których nam ziemia 
dostarcza: Wydobywamy je wraz z sia
nem, korzeniami rozmaitemi, jarzynami 
i t. d. Toż np. wywoływano tężec u zwie
rząt, którym wprowadzano pod skórę cząst
ki ziemi przylegającej do kartofli. Nigdy 
zarodki te nie znajdują się we wnętrzu tka
nek roślinnych.

Trudno z całą dokładnością osądzić do
tychczas, jaki udział przyjmować mogą 
w rossiewaniu zarazków z gruntu wiatry 
1 pył powietrzny. Lecz wątpliwości nie 
ulega, że woda z powierzchni ziemi zdzia
łać może dużo w tym kierunku. Okazało 
się, że warstwa ziemi grubości 2 — 3 m wo
góle wystarcza do ochronienia wód podzie
mnych od zarazków pochodzących z po
wierzchni, co zresztą z innych względów 
dla higijeny niezmiernie doniosłe posiada 
znaczenie.

Oto mniej więcej wszystko, co z pewną 
dokładnością da się obecnie wypowiedzieć 
w kwestyi działania gruntu na zarodki cho
robotwórcze. Widzimy, jak  wiele pozosta
je  jeszcze do zbadania, zanim sprawę tę 
z dziedziny naukowej przenieść będzie mo
żna na grunt praktyczny i sformułować 
wnioski, które zawierać będą przepisy pro
filaktyczne.
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Z ważniejszych poruszonych na kongresie 
spraw pozostaje mi jeszcze kwestyja zanie
czyszczania wód bieżących i podziemnych 
odpadkami fabrycznemi, kwestyja dla hygi- 
jeny publicznej bardzo doniosła, którą po
ruszyli pp. J . Arnould, profesor hygijeny 
fakultetu lekarskiego w Lille i dr A. J . 
Martin, członek komitetu hygijeny publicz
nej we Francyi.

Najbardziej powierzchowna obserwacyja 
wystarcza j uż do zrozumienia, że odpływy 
fabryczne zanieczyszczają w sposób znaczny 
wody bieżące i że wody te wskutek tego zu
pełnie są nieodpowiednie do użytku. Od 
czasu, gdy władze zdrowotne bliżej wejrzały 
w tę sprawę, zajmuje ona umysły bardzo 
wielu inżynierów, chemików i lekarzy; licz
ne podawano sposoby zapobiegające nie- 
bespieczeństwom, jakie stąd wypływają dla 
zdrowia publicznego, lecz dotąd jeszcze 
sprawa ta nic na żywotności swej nie stra
ciła; wciąż w tym kierunku prace postępują, 
gdyż sposobu idealnie dobrego napróżno 
jeszcze szukamy.

Sam fakt zanieczyszczania wód odpływa
mi fabrycznemi znajduje smutne i wielo
krotne poświadczenie w rozbiorach chemi
cznych. Ścieki fabryczne oczywiście zawie
rają materyje rozmaite, zależnie od fabryki, 
z której odpływają. To samo już pozwala 
przypuszczać, że sposoby usuwania tych za
nieczyszczeń nie dla wszystkich fabryk mo
gą być jednakowe.

Zuzie z hut, ziemia pochodząca z obmy
wania buraków i t. p. materyje w wodzie 
nierospuszczalne mogą służyć za przykład 
szczątków fabrycznych, które, składu wody 
samej niezmieniając, jednakże zatykają ło
żysko, podnosząc z czasem poziom wody. 
Co prawda, w pewnych razach służyć one 
mogą nawet za tamę, niepozwalającą innym 
materyjom szkodliwym do wody się dosta
wać, lecz, z drugiej strony, niezawsze takie 
zamulanie koryta jest pożądane. Można tu 
zaliczyć także wapno, nieraz pochodzące 
stąd, że używa go się do osadzania właśnie 
zanieczyszczeń, przyczem jednakże nastę
pnie nie oddziela go się dostatecznie od 
wody.

Fabryki gazu, zakłady dystylujące smołę 
z węgla kamiennego, fabryki esencyj mine
ralnych i t. p. dostarczają odpadków ciekłych

0 zapachu niejednokrotnie tak przykrym, 
że czynią wodę zupełnie niemożliwą do uży
tku. To samo da się powiedzieć o farbiai- 
niach i fabrykach barwników. Od wody do
brej wymagamy wszakże przedewszystkiem. 
dwu warunków: powinna być bezwonną
1 bezbarwną.

Pod rubryką odpadków kwaśnych po
mieścić należy cały szereg kwasów: siarka
wy, siarczany, azotny, podchlorawy, solny, 
które, bardzo obficie w przemyśle używane, 
należą do najszkodliwszych zanieczyszczeń 
wód bieżących. W edług C. Weigelta kwas 
siarkawy bardzo jest szkodliwy dla ryb 
już w ilościach nieprzenoszących 0,0005%0 
(na tysiąc); kwas siarczany w ilości O,l%0. 
W  zakładach wyrabiających kwas pikryno- 
wy, nitrobenzol, bawełnę strzelniczą i t. d., 
przybywają jeszcze bardzo szkodliwe kwasy: 
pikrynowy, szczawiowy, benzoesowy i t, p. 
Podchlorony, używane przy bieleniu tkanin 
roślinnych, w fabrykacyi papieru, dostar
czają wodom odpływającym z fabryk chlor
ku wapnia, chlorku wapna, kwasu solnego 
i siarczanego. Chlorek wapna zabija ryby 
już w ilości 0,0008—0,005 na 1 000.

Jakkolwiek dopiero co wyliczone odpadki 
kwaśne są już wyraźnemi truciznami, należy 
jednakże do rzędu trucizn specyficznych za
liczyć jeszcze silniej działające, jak  np. ma
teryje arszenikalne, pochodzące z fabryk 
fuchsyny i tapet. W  Nancy arszenik po
chodzący z fabryki, w której wyrabiają zie
leń szweinfurcką, spowodował kilka śmier
telnych wypadków za pośrednictwem wody, 
która w ten sposób była zatrutą. Podobne 
wypadki zanotowane były w ostatnich cza
sach w Bazylei, Barmen i Elberfeldzie. Nie 
zapominajmy, że obecnie jeszcze, pomimo iż 
oddawna istnieje metoda fabrykacyi barw
ników anilinowych bez pomocy kwasu ar- 
sennego, w niektórych fabrykach starą 
jeszcze posługują się metodą.

Pomyślmy dalej o olbrzymich ilościach 
materyj organicznych, które spływają z roz
maitych fabryk i w wodzie ulegają gniciu, 
wydzielając przytem najrozmaitsze dla zdro
wia szkodliwe substancyje. W tym rzędzie 
zakładów postawić należy fabryki kroch
malu, garbarnie, papiernie, zakłady czysz
czenia wełny, bydłobójnie i t. d. W niektó-
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rych wypadkach, jak  np. przy czyszczeniu 
wełny dowiedziono nawet, że chorobotwór
cze bakteryje przechodzą tą, drogą, do wód 
publicznych. W większym jeszcze stopniu 
może to mieć miejsce przy zabijaniu zwie
rząt, padłych na chorobę zaraźliwą i nie 
dość gorliwie zbadanych.

We wszystkich prawie krajach istnieją 
przepisy zmuszające właścicieli fabryk do 
usuwania lub w każdym razie do unieszko
dliwiania ścieków fabrycznych. Wiadomo 
jednakże, jak  daleko najczęściej od wydania 
przepisu do wzorowego tegoż wykonania. 
To też hygijeniści bezustannie kwestyją tą 
są jeszcze zajęci i wciąż nowe pojawiają się 
propozycyje dążące do zaradzenia złemu. 
Metod, które zalecono w tym kierunku, 
w drobnej nawet części przytaczać tu nie 
będę. Jedynie zaznaczę ogólne zasady, na 
jakich metody te się opierają.

W wielu razach niebespieczeństwo zagra
żające zdrowiu publicznemu zostaje całko
wicie usunięte przez radykalną zmianę me
tody, według której dany produkt fabrycz
nie wyrabiamy. Jest to oczywiście sposób 
najgruntowniejszy, który polega na tem, że 
do operacyj przemysłowych wprowadzamy 
materyje nieszkodliwe zamiast szkodliwych. 
W roku 1869 dowiódł Coupier, że można się 
obyć bez kwasu arsennego przy utlenianiu 
aniliny i że dla otrzymania zasadniczego 
barwnika anilinowego, rozaniliny, można się 
posługiwać metodą, w której ogrzewa się 
anilinę z nitrobenzolem, następnie kwasem 
solnym i żelazem. I  rzeczywiście wszystkie 
nowsze fabryki fuchsyny postępują według 
metody Coupiera. Ażeby przytoczyć inny 
jeszcze przykład, dość powiedzieć, że przy 
wyrobie tapet w czasach ostatnich coraz 
mniej posługują się zielonemi barwnikami 
zawierającemi arsen (zieleń Scheelego i zie
leń szweinfurcką). Niemniej korzystną w tym 
kierunku jest metoda wyrobu sody Solvaya, 
która coraz bardziej ruguje dawniejszą me
todę Leblanca. Przy wyrobie sody metodą 
Solyaya, na sól kamienną działamy amoni- 
jakiem i dwutlenkiem węgła, otrzymujemy 
węglan sodu (sodę) i chlorek amonu, który 
w dalszym ciągu przerabia się na amonijak. 
Niema tu tych rozmaitych produktów ubo
cznych zawierających siarkę i wapno, które 
otrzymujemy w metodzie Leblanca i któ

rych przemysł w wielu razach całkowicie 
nie wyzyskuje.

Wyzyskiwanie przemysłowe produktów 
ubocznych przy fabrykacyi jest drugim sku
tecznym sposobem niedopuszczania ich do 
wód bieżących. Tutaj skutecznie pomaga 
sprawie hygijenicznej interes fabrykanta, 
i na tej też drodze bardzo wielkie postępy 
w czasach ostatnich zaznaczyć można. Je 
den tylko przykład pozwolę sobie przyto
czyć. Wody ściekowe z fabryk wyrabiają
cych chlorek wapna ‘) zawierają olbrzymie 
ilości chlorku manganu i są wskutek tego 
niezmiernie kwaśne, przytem powodują 
wielką stratę kwasu solnego. Otóż, według 
metody Weldona w ostatnich latach wody 
te poddawane zostają działaniu wapna, 
w ten sposób znów z chlorku manganu 
otrzymuje się tlenek, a potem dwutlenek 
manganu, który ponownie służy do wydo
bywania chloru z kwasu solnego.

Cedzenie, strącanie i następne filtrowanie, 
spalanie materyj organicznych, neutralizo
wanie kwasów przez ługi a ługów przez 
kwasy, wreszcie oczyszczanie zapomocą 
gruntu — oto najważniejsze zasady, na któ
rych opierają się liczne metody chemiczne 
i mechaniczne, mające za zadanie unieszko
dliwiać materyje zawarte w ściekach fabry
cznych. Zwłaszcza ciekawą jest metoda, 
wyzyskująca odpadki fabryczne jako nawóz 
i używająca wód ściekowych, zawierających 
bądź materyje organiczne, bądź pewne sole 
potrzebne roślinom, do irygacyi pól i ogro
dów. Metoda irygacyjna zastosowana umie
jętnie wydaje wspaniałe rezultaty. Człon
kowie kongresu hygijenicznego mogli się 
o tem dowodnie przekonać zarówno wReims 
dokąd wspólną odbyli wycieczkę dla obej
rzenia robót kanalizacyjnych i sposobu zu- 
żytkowywania wód ściekowych tego miasta, 
jak i pod Paryżem, w Gennevillier, gdzie 
miasto samo utrzymuje wzorowe ogrody 
nawożone wodami ściekowemi.

Maksymilijan Flaum.

')  Na wapno działa sie chlorem; ten  ostatni 
otrzymuje sig z działania dw utlenku m anganu na 
kwas solny, przyczem produktem  ubocznym jest 
chlorek manganu.
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KBGMłKA HMIK0WA.

GIEOLOGIJA.

— Wznoszenie się brzegów Norwegii. W edług w ia
domości podanej przez p. Reusch stw ierdzono obe
cnie poraź pierwszy stanowczo, że ląd norw eski 
podnosi się dosyć znacznie nad morze. Przed p ięć
dziesięciu la ty  mianowicie osadzono w skale Boa- 
sekop, w Alten, p rę ty  żelazne wskazujące liniją, 
do której sięgały wodorosty. Obecnie p rę ty  te  że
lazne znajdują się w wysokości 1,10 m etra  nad 
granicą wodorostów. P. Reusch przytacza dalej, 
że dowody podnoszenia się lądu napotkać można 
i w wielu innych nadbrzeżnych punktach N orw e
gii; w innych wszakże m iejscowościach różne oko
liczności wskazują, że w czasach historycznych po
dobne podnoszenie się lądu m iejsca nie miało; 
w Joederen np. stare  grobowce znajdują się tuż 
nad brzegiem  morza. (Comptes rendus).

S. K.

R O Z M A I T O Ś C I .

— Szczególne spostrzeżenia w dziedzinie farm ako- I 
dynam iki ogłasza lekarz H erbert C. H arris. Po- i

daje on, że rozm aite środki lekarskie inaczej i  wo
góle skuteczniej działają, jeżeli zostaną zmięszane 
z wodą na krótko przed użyciem. Tak np. zacho
wywać sig ma strychnina, dygitalina i atropina. 
Dalej, powiada, że leczy bronchitis w ciągu co- 
najwyżej 4 dDi, podając po 0,3 g jodku potasu 
w 15 y wody przed posiłkiem, kiedy tymczasem 
takaż sama ilość w 60 g wody, używana po jedze
niu, okazuje się besskuteczną naw et po upływie 
wielu tygodni. Twierdzi! on oprócz tego, że żela
zo działa skutecznie w błędnicach tylko wtedy, 
k iedy jes t przyjm ow ane w m iksturach musujących, 
w innych zaś postaciach wywiera wprost szkodli
we działanie. W iele jeszcze innych, tym podo
bnych uwag, wygłasza tenże sam autor, niedając 
jednak  w yjaśnienia przyczyn, którym  przypisuje 
takie różnice działania.

SPROSTOW ANIE.

W N-rze 35 W szechśw iata na str. 557, szpalta 1, 
ostatnie 17 wierszy tekstu  od słów: „Jeśli u trzy 
m am y ten  nasz pogląd'1 aż do wyrazu ostatniego 
u dołu „zaliczane11 stanowią zakończenie artykułu 
i winny być umieszczone na str. 559, szp. 1, po 
wyrazach: „prom ieni słonecznych11.

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 28 Sierpnia do 3 Września 1889 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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K ierunek w iatru
Suma
opadu

D w a g i.

7 r . | 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn.

28 52,51 52,9 54,4 11,4 17,5 14,6 18,7 11,4 72 N.SE.NE 0,0 Pogoda
29 56,2 [ 56,0 55.9 13.9 18.6 17,3 20,0 11,0 64 E ,E ,N E 0,0 Pogoda
30 56,6 55,8 54,9 11,3 19 6 16,0 20,0 11,6 76 N E,E,E 0,0 Rano m gła gęsta
81 53,2) 52,3 52,1 18,2 20,8 17.2 21,8 12,2 64 N E,EN ,N E 0,0 Pogoda

1 53,2 1 52,7 52,5 14,0 18,8 16,4 20,4 13,4 72 E.N.E 0,0 Pogoda
2 53,2 52,9 52.6 13,8 18,0 14,0 18,9 12,8 75 N,NE.N 0,0 Rano m gła obfita
3 53,6 54,4 54,5 11,9 16,2 13,1 17,4 10,3 64 E,E ,N 0,0

Średnia 53,9 15,8 69 0,0
UWAGI. K ierunek  w iatru  dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

w ieczorem , b. znaczy burza, d. — deszcz.

T R E Ś ć. Mowa na  pogrzebie ś. p. Dziewulskiego w d. 2 W rześnia 1889 r., przez Bronisław a Znatowi- 
cza. _  P race naukowe E ugienijusza Dziewulskiego, przez S. IC. — B uchara i Bucharczycy, przez dra 
H eyfeldera, przełożył Stefan Stetkiewicz. — Z wycieczki wakacyjnej, napisał Maksymilijan F laum . — 

K ronika naukow a. — Rozmaitości. — Sprostow anie — Buletyn m eteorologiczny.

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

^ 03B0aeH0 Heiuypoio. BapmaBa, 26 A ^ r y c / r a  1889 r. Druk E m ila Skiwskiego, W arszawa, Chm ielna ^6 26.
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POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

PROSTE DOŚWIADCZENIA NAUKOWE.

świadczenie okaże słuszność naszych rozu
mowań. Zgodność ta jest wprawdzie ogól
ną cechą, fizyki, nigdzie jednak tak łatwo 
i dokładnie ująć się nie daje, jak  przy so
czewkach lub też zwierciadłach. Rozmai
tość nadto objawów soczewki wypukłój czy
ni z niej bardzo poważną zabawkę nsvuko-

Fizyka doświadczalna w pokoju.
Karafka wody.

Soczewka wypukła jest zasadniczym przy
rządem optycznym, wszelkie bowiem mikro
skopy i lunety stanowią tylko kombinacyją 
soczewek. Dla uczących się zaś przedstawia

tę jkorzyść, że pozwala łatwo potwierdzać 
doskonałą zgodność doświadczenia z prze
widywaniem teoretycznem, skoro bowiem 
znamy zasady załamywania się światła, mo
żemy zgóry oznaczyć rezultat, jak i nastąpi 
skutkiem przejścia promieni przez szkła, 
ograniczone powierzchniami kulistemi, a do-

wą, stanowi bowiem szkło palące, daje obra
zy rzeczywiste zmniejszone lub powiększo
ne, a wreszcie obrazy urojone powiększo
ne i jest wtedy szkłem powiększającem.

Istotną wszakże rzeczą w soczewce jest 
nie szkło, ale jćj postać, można więc otrzy
mać soczewkę z jakiejkolwiek innćj sub-
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stancyi przezroczystej, a więc i z wody. 
W odną taką soczewkę sporządzić sobie mo
żna z dwu szkiełek od zegarka, których 
brzegi spoimy kitem; należy tu oczywiście 
pozostawić najpierw otworki do wprowa
dzenia wody, a po zupełnem wypełnieniu 
i te otworki zakitować. Bez żadnego jednak 
zachodu dobrą soczewkę wodną stanowić 
może karafka wodą wypełniona; najle
piej zaś nadają się do tego często teraz uży
wane karafki kuliste o długich szyjkach, 
a zwłaszcza flaszki tego rodzaju, w j a 
kich sprzedają się niektóre likiery zagra
niczne.

Sposób użycia karafki takiej jako socze
wki przedstawia załączona rycina. Mamy 
tu obraz świecy rzeczywisty, powiększony 
i odwrócony; można go dostrzegać nawet 
bez ekranu, daleko wszakże wyraźniej 
rysuje się na białym papierze albo in
nej, podobnej przegrodzie. Gdy świecę od 
karafki oddalamy, obraz się zmniejsza i do 
karafki zbliża, należy więc przegrodę ku 
niój przysuwać. W pewnem położeniu (w po
dwójnej odległości ogniskowćj) obraz staje 
się równym przedmiotowi i przypada w ta- 
kiejże samej za karafką odległości; gdy 
świecę jeszcze bardziej oddalamy, obraz jest 
już zmniejszony i zmniejsza się coraz bar
dziej, zbliżając się zarazem ku karafce, 
w miarę jak  się świeca usuwa.

Gdy przedmiot jest niesłychanie daleko, 
gdy mianowicie karafkę wystawimy na 
promienie słońca, otrzymamy tylko jasny 
punkcik. W  punkcie tym skupia się nietyl- 
ko świetlne, ale i cieplikowe działanie pro
mieni słonecznych; gdy więc trzymamy tam 
rękę, doznajemy dotkliwego sparzenia, a gdy 
do jasnego kółka, rysującego się na pa
pierze, przyłożymy zapałkę, łatwo się za
pala

Gdy świecę umieszczamy bardzo blisko 
karafki, bliżej aniżeli przypada ognisko, 
obrazu rzeczywistego już  nie ma, tworzy 
się wtedy obraz urojony, z tej samej stro
ny, z którój się przedmiot znajduje; aby 
więc go widzieć, patrzyć należy przez ka
rafkę z drugiej strony. Obraz ten jest nie- 
odwrócony, powiększony i przypada dalej, 
aniżeli przedmiot: karafka odegrywa wte
dy rolę szkła powiększającego.

Zamiast karafki użyć można nawet szklan
ki napełnionej wodą; ale wtedy mamy już 
soczewkę walcową, która daje obrazy prze
inaczone. Gdy promienie przechodzące przez 
taką soczewkę, padają na rozłożony przed 
nią biały papier, rysują się na nim bardzo 
pięknie jasne linije krzywe, zwane linijami 
kaustycznemi, które są następstwem zbiegu 
promieni przez soczewkę załamanych.

Soczewkę silnie powiększającą stanowić 
może nawet i zwykła kropla wody, mamy

wtedy mikroskop bez szkła (ob. Wszech
świat z r. b. str. 24(5).

S. K.

Chemija doświadczalna w pokoju.
Własności wodoru.

Jedną z najwybitniejszych własności wo
doru jest jego nadzwyczajna lekkość. Mo
żna ją  okazać w doświadczeniu bardzo pro- 
stem, ale pomimo tego wymagającem pe
wnej wprawy, a mianowicie przy pomocy 
baniek mydlanych. W  korku zamykającym 
flaszkę, w którój wytwarza się wodór, znaj
duje się otwór, przez który przechodzi 
szczelnie dopasowana rurka szklana z obu 
końców otwarta. Przy pomocy kawałka 
cienkiej rurki gumowej, można połączyć 
owę rurkę szklaną ze stosownie (jak do p u 
szczania baniek) rosszczepionem piórem gę- 
siem. Nabieramy na jego koniec trochę 
wody mydłanój i łączymy z rurką kauczu
kową, a tworząca się wtedy bańka szybko 
odrywa się i wznosi w górę. Należy zwró
cić uwagę, żeby przez piórko nie bryzgała 
do środka bańki kwaśna ciecz z flaszki, 
gdyż w takim razie bańka pęka, zanim się 
wydmie; dla uniknięcia tego można do ru 
rek włożyć luźne kłaczki waty, które za
trzymują ciecz bryzgającą z flaszki.

Wodór jest gazem palnym. Należy je 
dnak zachować nadzwyczajną ostrożność 

J  przy jego zapalaniu, a to dla następującej 
przyczyny: Wiemy, (p. Nr 31 Wszechświa
ta str. xxx), że wszystkie części przyrządu 
przed doświadczeniem były napełnione po
wietrzem. Dopóki wydzielanie się wodoru 
jest nieobfite i trwa niedługo, gaz uchodzą
cy z flaszki jest mięszaniną wodoru z po
wietrzem. Otóż taka mięszanina, zapalona, 
daje wybuch, daleko silniejszy niż np. wy
buch prochu. Gdybyśmy ją  zapalili przy 
ujściu rurki, płomień dostałby się i do fla
szki, a wybuch rostrzaskałby tę ostatnią 
w kawałki, które znów rozlatując się z wiel
ką siłą, mogłyby pokaleczyc nas bardzo 
niebespiecznie. Jeżeli chcemy się przeko
nać o sile tego wybuchu, możemy rurkę 
gumową, połączoną z ujściem rurki szkla
nej, zanurzyć w mydlinach tak, żeby nie 
tworzyły się duże bańki, ale piana złożona 
z pęcherzyków i kiedy piana zbierze się 
nieco, usunąć daleko flaszkę wydzielającą 
wodór, a do piany zbliżyć płomień zapałki 
lub świeczki. Następuje wtedy wybuch nie 
niebespieczny, bo gaz zawarty był w ba- 
nieczkach mydlanych, ale niezmiernie hu
czny. Przy niewielkiej nawet ilości takiej 
piany huk jest tak silny, jak  wystrzał z pi-
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stoletu. Z powodu takich własności mięsza- 
nina wodoru z powietrzem jest nazywana 
piorunującą. Gdybyśmy zamiast powietrza 
użyli do tój mięszaniny jednego z gazów, 
które w powietrzu się znajdują— tlenu — 
własności wybuchowe mięszaniny stałyby 
się jeszcze silniejszemi. Zn.

Kalendarzyk astronomieiiiy
na W rzesień.

Słońce przypada w gwiazdozbiorze Pan- 
ny, z gwiazd zwierzyńcowych zatem W a
ga zachodzi wczesnym wieczorem, gdy od 
wschodu ukazuje się Baran. U zenitu ros- 
kłada się wtedy piękny krzyż Łabędzia, 
skąd ku południowi ciągną się gwiazdozbio
ry Delfina, Orła, Koziorożca i Strzelca. Ku 
zachodowi zenitu błyszczy Wega Liry; 
a poniżój nićj konstelacyje Herkulesa, K o
rony i Wolarza. W  południowo-zachodniśj 
stronie nieba Wężownik i Wąż, oraz Niedź
wiadek i W aga tuż nad poziomem. Na 
północy Mała Niedźwiedzica z otaczającym 
ją  Smokiem, Wielka Niedźwiedzica zajmu
je  okolicę północno-zachodnią nieba, Ce- 
feusz zaś, Kasyjopea, oraz Perseusz i Wo
źnica, bliższe poziomu, błyszczą na północo- 
wschodzie. Na wschód zenitu widzimy 
Pegaza i Andromedę, powyżśj wynurzają
cych się z pod poziomu Ryb i Barana.

W  gwiazdy pierwszej wielkości zatem 
niebo 'jest ubogie, oprócz bowiem Wegi 
w godzinach wieczornych ozdabiają niebo 
tylko czerwony A rktur w W olarzu i Koza 
w W oźnicy.— Z planet większych jedynie 
tylko Jowisz ukazuje się wczesnym wieczo
rem, zachodząc wkrótce po słońcu; Neptun 
wschodzi po zachodzie słońca. Merkury 
i Uran są w pobliżu słońca, a Wenus, Mars 
i Saturn, w sąsiedztwie między sobą, są 
gwiazdami rannemi.

Dnia 20 Września Mars i Saturn znajdu
ją  się w połączeniu i tak się silnie ku sobie 
zbliżają, że dla oka nieuzbrojonego zlewają 
się w jedno. Najmniejsza ich odległość 
astronomiczna wynosić będzie bowiem za
ledwie 54"; według p. M arth z obserwato- 
ryjum Greenwich tak znacznego zbliżenia 
dwu tych planet nigdy dotąd nie obserwo
wano.
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Słońce przechodzi przez równik dnia 23 
o godzinie 4 rano,—jest to początek jesieni 
astronomicznej, a noce stają się odtąd dłuż
sze od dni. W końcu miesiąca zboczenie 
południowe słońca wynosi 2° 52'.

S. K.

PRZEBIEG ZJAWISK

METEOROLOGICZNYCH
w EnroDie środkowej,

w miesiącu Czerwcu 1889 roku.

Miesiąc Czerwiec był w ogóle pogodny, 
ciepły i spokojny; godnem zaznaczenia są 
częste burze w połączeniu z silnemi ule
wami.

Stan powietrza jakim odznaczał się Maj 
nie zmienił się z początkiem Czerwca. Ci
śnienie powietrza było wogóle wysokie nad 
Europą północną tak, że przeważnie pano
wały wiatry wschodnie i północno-wscho
dnie, pod wpływem których przy wysokiój 
temperaturze powietrze było pogodne i su
che, przy tem jednak dość często występo
wały burze z obfitym deszczem. Znaczne 
ilości wody spadły d. 2 w Altkirch(78 mm); 
d. 3 Kieł (20 mm), w Monachium (27 mm), 
w Bambergu (61 mm); d. 4 Monachijum (31
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mm), w Chemnitz (36 mm). W (1. 3 i 4 na
stąpiło oberwanie się chmury w okolicach 
Reichenbach i Zwikau, które znaczne wy
rządziło szkody.

Dnia 5, 6 i 7 Europa centralna wolną by
ła od burzy i deszczu, w dniu 8 jednak  gdy 
strefa niskiego ciśnienia rospostarła się od 
Skandynawii ku południowej Francyi wy
stąpiły burze naprzód na zachodzie, a po
tem we wschodnich Niemczech i Królestwie; 
w Niemczech burzom towarzyszył drobny 
deszcz u nas w niektórych miejscach dość 
obfity jak  np. w Ząbkowicach (14,4 mm), 
w Ostrowach (19,0 mm), w Młodzieszynie 
(15,0 mm). Znaczna ilość wody przy gwał
townych burzach spadła w Europie środko
wej w d. 13, 14 i 15, powodem tego była 
depresyja powstała dnia ]3 na zachodnich 
brzegach morza śródziemnego, która w dniu 
14 przeszła nad południowe, a w d. 15 na 
wschodnie Niemcy i Królestwo Polskie. 
W  d. 13 spadło w Karlsruhe (52 mm), w P io tr
kowie (21,3 mm), w d. 16 w Monachijum 
(25 mm), w Magdeburgu (39 mm), w Bam- 
bergu (42 mm). Niezwykłe te opady, któ
rym często towarzyszył grad spowodowały 
zniszczenie w wielu miejscowościach pól 
i dróg komunikacyjnych.

Dnie 17 i 18 przeszły dla Europy środ
kowej bez burzy natomiast w czasie od 19 
do 24 zjawiska wyładowań elektrycznych 
w połączeniu z silnemi ulewami były bardzo 
częste. Znaczne opady notowano dnia 20 
w Warszawie 44,9 mm, w Suchej 39,4 mm, 
w Friedrichshafen 33 mm, w Altkirch 32 
mm, d. 22 w Chemnitz 58 mm.

W  pozostałych dniach miesiąca roskład 
ciśnienia był wogóle równomierny, to też 
w iatry były słabe i w różnych wiejące kie
runkach, pomimo to częstokroć powstawały 
miejscowe burze z ulewnym deszczem połą
czone.

Z obserwacyj nadsyłanych do biura me" 
teorologicznego czytamy, że najwyższą tem 
peraturę średnią miesiąca -j- 21,8° notowa
no w Młodzieszynie, najniższą zaś +  18,0° 
w Czehrynie, przecięciowo średnia tempe
ratura wszystkich stacyj wynosiła około 
+  19,5°. JS: aj wyższą temperaturę w Czerwcu 
obserwano w Oryszewie dnia 11 +  37°, 
najniższą +  2,9° dnia 9 w Sokołowie.

W  Warszawie średni stan barometru wy
nosił 749,3, najwyżój 756,0 stał barometr 
d. 6, najniżej 744,0 dnia 10.

Średnia temperatura Warszawy była 
+  20,9®, najwyższa +  35,2 dnia 11; naj

niższa 10,8 d. 24. Wody z deszczu spadło 
wciągu miesiąca 73,9 mm, najwięcej wciągu 
jednej doby 44,9 dnia 20. K. D.

3o3BOJieHO I],ei<3ypoio. Bapmana, 26 ABrycTa 1889 r.

Nakładem Zakładu Kefirowego 
w  W arszawie,

K .  S I G A L 1N Y ,
w ydaną została książka p. t.

„Pochodzenie, rospowszechnie- 
nie i skutki K aukask iego Ke

firu.44
Nabywać można w samym zakładzie 

(N r 31, ulica Królewska), w altanie w O gro
dzie Saskim i w główniejszych księgarniach.

15 Września r. b. wyjdzie z druku I zeszyt 
dzieła:

SŁOWU 1K UAZWISK
zoologicznych i botanicznych polskich,

zebrał i ułożył Erazm Majewski 
Całość zawrze się w 20 zeszytach i obejmie 

dwa wielkie tomy.
Cena zeszytu 75 kop., z przesyłką w kraju 
85 kop., zagranicą 90 kop. Wnoszący przed

płatę zgóry za całość, płacą 12 rubli. 
Adres wydawnictwa: KsięgarniaT. Paprockie
go i S-ki w Warszawie, Nowy Świat Nr 41.

Przeglądu Technicznego zeszyt za Maj i Czer
wiec r. b. zawiera w sobie:

W odozbiór w Settons i kilka słów w spraw ie ro 
zwinięcia spławu na r. Orzyc, przez J . Majewskiego.—- 
O początkach piśm iennictwa tech. w Polsce, przez 
F. Kucharzewskiego (c. d.).—Motor naftow y systemu 
Otto, podał M. Mitte.—W ytrzym ałość słupów na wy- 
boczenie przy zwykłej i  wysokiej ciepłocie, podał 
M. Thullie.—Kilka słów o zakładach naukowych, po
święconych w ykładom  z zakresu technologji bar
wników, podał L. Rospendowski. K rytyka i biblijogra- 
fija.—Nowe książki.—Przegląd kongr. w ystaw  i kon
kursów.— Sprawdź dan ia  z posiedzeń stowarzyszeń 
technicznych.—Przegląd wynalazków ulepszeń i cel. 
robót.—K ronika bieżąca.—Cukrownictwo.

Zeszyt YO za Lipiec zaw iera w sobie: Z rów nania 
hydrauliczne Bussinescja i k ilka wniosków przez 
H.Jewnieioicza.— 0  początkach piśm iennictwa techn i
cznego w Polsce, przez Feliksa Kucharzewskiego (dok.) 
O badaniu gruntu  zapomocą św idra ręcznego, n ap i
sał Z. Woysłau>, inż. górn.—K ąpiele ludowe, nastry- 
skowe. N apisał E. Cichocki bud.—K rytyka i biblijo- 
grafija .—Spraw ozdania z posiedzeń towarzyszeń te 
chnicznych. — Przegląd  wynal. ulepszeń i celn. ro 
bót.—K ronika bieżąca.—Korespondencyja R edakcyi 
Cukrownictwo.—Ogłoszenia.

NAKŁADEM KSIĘGARNI
Mi. O Ł A W S K I E G O

MAZOWIECKA JV° 6 
wychodzi zeszytami dzieło

SIŁY PRZYRODY
Popularny wykład fizyki

A. Guillemina.
Cena zeszytu 20 kop.

Nadsyłający z prowincyi za 5 zeszytów z góry, otrzymu
ją  takowe franco. 4—3

Duk E m ila Skiwskiego W arszawa, Chmielna AS 26.




