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T y t u s  C h a ł u b i ń s k i .
W iatr górski i szum odwiecznych mo

drzewi zawodzą, nad świeżą, mogiłą, a nad 
nią jak kamień grobowy strzela w niebo 
skalista ściana Giewontu. Na cichym cmen
tarzu wiejskim spoczęły śmiertelne szczątki 
męża, który przez całe życie szedł między 
pierwszymi swego narodu, spoczęły w są
siedztwie prostych a szczerych ludzi, w oto
czeniu surowćj lecz nad wszelki wyraz pię
knej przyrody. I  daleka potomność przyj
dzie do tćj mogiły, żeby podumać nad za
sługami Chałubińskiego i odnowić kwiaty 
wdzięcznćj pamięci, których tam nigdy nie 
zbraknie.

Nadaremnie oglądamy się wkoło, szuka
jąc następców dla tych, którzy nas opusz
czają. Innemi drogami idzie świat dzisiej
szy i nowe pokolenia już nie rozumieją na
wet takich ludzi jak  Chałubiński. Coraz 
bardzićj wymagające względy i interesy 
życia potocznego, coraz drobiazgowićj roz
wijająca się specyjalizacyja prac i zawo
dów, a ponad to wszystko bezwątpienia — 
duch wieku, sprawiają, że dzisiejsi ludzie 
zakreślają sobie coraz ciaśniejsze kółka 
działalności. Rycerze bez strachu i zmazy, 
słudzy ludzkości, piastunowie wielkich idea
łów, z dniem każdym coraz głębićj zapa
dają w pomrokę dziejów legiendowych. 
Gdyby dzisiaj odnowić egipskie sądy nad 
umarłymi, to zamiast pytania „coś zrobił 
za życia” należałoby pytać „a cóżeś za
robił”.

„Prawdą a pracą” podpisał kiedyś Cha
łubiński pod swoim portretem i istotnie 
prawdą a pracą szedł on przez całe życie. 
Nie w tem jednakże streszcza się wyższość 
tćj szlachetnćj postaci, bo, na szczęście, 
prawdę i pracę miłujących dość jeszcze du 
żo na świecie, ale w Wysokiem i-ozumieniu 
tćj prawdy, która była dla niego celem ży
cia i koroną wszelkich zabiegów i w uko
chaniu tćj pracy, która, zdawało się, prze
staje być dla niego środkiem tylko, a sama 
przez się staje się celem godnym szacunku 
i przywiązania. Do hasła swego zapomniał

lub nie chciał dodać „i miłością”, a jednak 
bez tego dodatku obraz nie jest zupełny, 
albo raczćj brak mu tła zasadniczego, na 
którem praca tworzyła rysy, oświetlone zło- 
cistem słońcem prawdy. I tego tła właśnie 
coraz częścićj brakuje na sztandarach współ
czesnych naszych działaczów.

Chałubiński był lekarzem. Któż z nas, 
ja k  kraj nasz szeroki i długi, nie widział 
go przy łożu swojem lub swoich najbliż
szych, albo przynajmnićj nie słyszał o jego 
zdumiewających, prawie cudownych, kura- 
cyjach. Nadzwyczajna bystrość spostrze
gania, rzadka znajomość organizmu ludz
kiego i spraw, jakie się w nim odbywają, 
łączyły się w nim z szybkością i stanowczo
ścią decyzyi. Ale przedewszystkiem pa
miętał, że w chorym organizmie cierpi tak 
że i dusza, a z drugićj strony wiedział, że 
nieprawidłowa funkcyja ciała może być 
bliższem lub dalszem następstwem zakłó
ceń moralnych i umiał nietylko wysłuchać, 
ale i domyślić się, i dopowiedzieć w razie 
potrzeby, a jakże często i dopomódz w tru 
dnościach których usuwanie wcale nie na
leży do lekarza. Był on też profesorem, 
a wydział lekarski Szkoły Głównćj znaczną 
część dobrćj swćj sławy jego zawdzięcza 
imieniu. Nie moją wszakże jest rzeczą przed
stawiać zawodowe Chałubińskiego znacze
nie — zostawiam to piórom właściwych sę
dziów i znawców. Nie umiem również oce
nić jego zasług w botanice, chociaż znam 
dobrze ogrom pracy, jaką poświęcił zba
daniu mchów tatrzańskich i rozumiem za
sługę wydania książki botanicznćj w cza
sie, kiedy u nas mnićj jeszcze czytano niż 
dzisiaj. Ten sam brak kompetencyi skłoni 
mnie do również ogólnikowego tylko za
znaczenia, że i mineralogija niemnićj go
rąco zajmowała Chałubińskiego i że dla 
dokładnego poznania tćj nauki zgłębił kry- 
stalografiją i praktycznie nauczył się che
mii. Nakoniec charakter naszego pisma nie 
dozwala mi rosszerzyć się nad społeczną 
działalnością Chałubińskiego, działalnością 
nie w słowach lub pismach zawartą, ale 
w czynach pełnych znaczenia i wpływu, 
a starannie zazwyczaj przed okiem ogółu 
ukrytych. Zresztą, co on zrobił dla wielo- 
tysięcznćj ludności tatrzańskiego podhala, 
o tem wie dobrze kraj cały, bo obfite owo-
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ce jego wpływów w tym kierunku ukryć 
się nie dały. Niemniój trudno było Cha
łubińskiemu ukryć gorliwą czynność na 
stanowisku przewodniczącego komitetu K a
sy imienia Mianowskiego.

Każda bez wyjątku myśl uczciwa, każdy 
zamiar, dobro ogólne mający na celu, mo
gły napewno liczyć, że pomiędzy pierwszy
mi, którzy dłoń przyłożą do wykonania, 
znajdzie się Chałubiński. Na takiój rachu
bie nie zawiodło się też i kółko przyrodni
ków tutejszych, gdy przed dziesięciu laty 
powzięło zamiar wydawania Pamiętnika 
Fizyjograficznego a potem i Wszechświata. 
Chałubiński drogę wskazał i oświecił, po
wagą swego imienia wprowadził w świat 
garstkę ludzi młodych jeszcze i po więk
szój części nieznanych, a w chwilach zwąt
pienia podtrzymał, a w chwilach niedostat
ku nie poskąpił dla młodych wydawnictw 
i materyjalnój pomocy. Dziwne podobień
stwo duchowe łączyło go z niezapomnianym 
Dziewulskim: prawdą, pracą i miłością żyli 
obadwaj zarówno, czynu nie zastępowali ni
gdy słowem, żelazna ich wytrwałość nie 
znała wypoczynku ani zmęczenia. A jak  
umysłem i sercem obadwaj dążyli w górę, 
tak i w dosłownem znaczeniu lubowali się 
w górskiój przyrodzie. Tam, z podnie
bnych szczytów widok tak rozległy, pozio 
my gwar ludzki tam nie dochodzi, a wędro
wiec inaczój, swobodniój oddycha, jaśniój 
i szerzój widzi, dowoli ucho napawa me- 
lodyją dźwięków, nieznanych mieszkańcom 
dolin.

Ten piękny świat tatrzański Chałubiński 
odkrył i wskazał swoim współziomkom. 
Idźcie tam i poszukajcie, czy znajdzie się 
choćby najmniejsze dziecko, któregoby nie 
nauczono ze czcią i wdzięcznością wyma
wiać jego imienia, a potem zapytajcie sta
rych górali, jak  to u nich dawniój bywało,

dopóki tego ukochanego swego „króla” nie 
mieli. W tym najpiękniejszym zakątku 
naszój ziemi położył strudzoną głowę do 
snu wiecznego. Hej, wirchy i turnie, już 
was nie dotknie stopa tego, który jedyny 
pomiędzy ludźmi nawskroś znał wasze 
wszystkie tajniki! Hej, ludu górski, już ci 
nie znaleść takiego ojca i nauczyciela!

Ziarno myśli, posiane przez Chałubiń
skiego w głowach górali, wzeszło już i pię
kne rokuje plony. Tym, którzy śród tego 
ludu bywają, pozostaje trud baczenia, by 
tego posiewu nie zwarzył zły podmuch jaki. 
Ale wszyscy, którzyśmy znali Chałubiń
skiego, wszyscy, którzy współczujemy jego 
zamiarom i rospoczętym przez niego pra
com, mamy jeszcze inny obowiązek wzglę
dem jego pamięci. Oto u podnóża Tatr, 
w tem samem Zakopanem, gdzie dłoń gó
rala sypie dzisiaj mogiłę Chałubińskiemu, 
powstaje muzeum jego imienia. Założone 
przed niedawnym czasem staraniem kilku 
ludzi dobrój woli a utworzone przeważnie 
ze zbiorów przez niego samego zdobytych 
i zbadanych, ma ono na celu dalszy rozwój 
najmilszój Chałubińskiego myśli: poznawa
nia przyrody Tatr, cech, właściwości, oby
czajów, wyrobów i sprzętów ich mieszkań
ców. Podtrzymajmy naszą pracą istnienie 
tój młodój instytucyi i dołóżmy starań, że
by się stała pomnikiem, godnym imienia 
wielkiego mędrca i obywatela. Za grosz 
składkowy — a podobno niewiele go trze
ba — zakupmy dla tego muzeum, jak  ra
dził Dziewulski, dom zakopański Chału
bińskiego i niechaj to wszystko pozostanie 
na wieczne czasy ku pożytkowi i nauce 
przyszłych pokoleń, jako świadectwo, że 
byli pośród nas mężowie zasługujący na 
cześć rodaków i że rodacy cześć tę umieli 
i chcieli okazywać ich pamięci.

Bronisław Znatowicz.
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M IĘ D Z Y

ŚW IATŁEM  I ELEKTRTCZWOSCIĄ.
Odczyt, wygłoszony na 62-im zjeździo p rzy rodn i

ków i lekarzy w H eidelbergu przez profesora 
HE NR Y KA  HERTZA  

z Bonn.

Gdy mowa o związku, zachodzącym mię
dzy światłem i elektrycznością, niespecyja- 
liście bez wątpienia przede wsz.ystkiem na 
myśl przychodzi światło elektryczne. Lecz 
z przedmiotem tym odczyt nasz dzisiejszy 
nic nie ma wspólnego. Fizyk pomyśleć mo
że o szeregu subtelnych wpływów wzaje
mnych, jakie jedna z tych sił wywiera na 
drugą, jak  np. o skręcaniu płaszczyzny 
polaryzacyi przez prąd elektryczny, lub
0 zmianie oporu przewodnictwa pod wpły
wem światła. Jednakże i ta grupa zjawisk 
nie będzie nas tu zajmowała. Istnieje inny 
związek pomiędzy temi siłami, związek zna
cznie ściślejszy aniżeli wyżój wspomniany. 
Twierdzenie, które chcę tu przed Wami, 
Panowie, wyłuszczyć, wypowiada wprost: 
światło jest zjawiskiem elektrycznem, tak 
jest, samo światło, wszelkie światło, światło 
słoneczne, światło świecy, światło robaczka 
świętojańskiego. Usuńcie ze świata elek
tryczność, a wraz z nią zniknie też światło; 
usuńcie ze świata eter świetlny, a wówczas
1 siły elektryczne i magnetyczne nie będą 
mogły przenosić się w przestrzeni. Tak 
oto brzmi moje twierdzenie. A  nie naro
dziło się ono dziś lub wczoraj, lecz ma poza 
sobą długą historyją. W  historyi tój znaj
dziemy podstawę tego twierdzenia. W łasne 
moje doświadczenia, dotyczące tego przed
miotu, stanowią tylko ogniwo w dłuższym 
łańcuchu. Chciałbym zaś dziś nie o je- 
dnem ogniwie, lecz o całym łańcuchu po
mówić. W prawdzie nie jest rzeczą łatwą 
mówić o tych sprawach i ściśle jednocze
śnie i zrozumiale. W idownią zjawisk, któ
re nas tu zajmują, je s t rzekomo próżna 
przestrzeń, eter wszechświatowy. Same zaś 
te zjawiska niedotykalne są dla rąk  na
szych, niepochwytne dla ucha i niedostrze-

żone dla oka; przystępne są one jedynie 
dla umysłu naszego, ale nie dla postrzega
nia zmysłowego. Postarajmy się przeto, o ile 
można, nawiązać rozumowania nasze do 
tych poglądów, jakie już posiadamy. P rzy 
pomnijmy sobie to, co wiemy pewnego o świe
tle i elektryczności, zanim obiedwie te siły 
postaramy się mocniój sprzęgnąć ze sobą.

Otóż, czem jest właściwie światło? Od 
czasów Younga i Fresnela wiadomo, że jest 
to ruch falisty. Znaną nam jest prędkość 
tych fal, ich długość; wiemy, że są to fale 
poprzeczne; jednem słowem, doskonale po
znaliśmy stosunki gieometryczne tego ru 
chu. O tych rzeczach wątpić dziś już nie 
można, o obaleniu tych poglądów fizyk 
współczesny pomyśleć nie jest w stanie. 
Mówiąc po ludzku, teoryją falista światła 
jest pewnikiem; również pewnikiem jest to 
'wszystko, co z tój teoryi z koniecznością 
wypływa. Nie ulega przeto wątpliwości, że 
wszelka przestrzeń, dostępna dla badań na
szych, nie jest próżna, lecz jest wypełniona 
materyją, zdolną do falowania, t. z w. eterem. 
Lecz, jakkolwiek tak pewną jest nasza zna
jomość gieometrycznych stosunków zjawisk, 
zachodzących z eterem, to jednakże zupełnie 
niejasno przedstawia nam się istota fizyczna 
tych zjawisk, a sprzecznemi w części są 
nawet nasze poglądy na własności samego 
eteru. Porównywając fale światła z falami 
dźwięku, sądzono z początku i dowodzono, 
że są to fale elastyczne. Lecz fale elastyczne 
w płynach znane są tylko w postaci fal 
podłużnych. Nie znamy poprzecznych fal 
elastycznych w płynach, fale takie nie są 
wcale możliwe, przeczy temu sama istota 
stanu płynnego. To zmusiło do poglądu, że 
eter wszechświatowy zachowuje się jak  ciało 
stałe. Lecz, gdy znów rospatrywano niczem 
nietamowany ruch ciał niebieskich i starano 
się pojąć możliwość tego ruchu, trudno było 
się pogodzić z przypuszczeniem, że eter nie 
jest doskonałym płynem. O badw ate twier
dzenia obok siebie stanowiły dla umysłu 
ludzkiego rażącą sprzeczność, która oszpe
ciła tak pięknie rozwiniętą naukę o świetle. 
Starajmy się nie ukrywać tój sprzeczności, 
zwróćmy się natomiast do elektryczności — 
a może zbadanie jój zjawisk pomoże nam do 
usunięcia i tego szkopułu.

Lecz co to jest elektryczność? Niełatwo
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na to odpowiedzieć. Pytanie to wzbudza 
zajęcie daleko poza granicami ścisłćj wiedzy. 
Większość ludzi, zadających je, nie wątpi 
przytem o istnieniu elektryczności samćj 
w sobie i oczekuje opisu, wyliczenia wła
sności i sił tćj cudownćj materyi. Lecz dla 
fizyka pytanie to przedewszystkiem przed
stawia się w innćj postaci, mianowicie: czy 
wogóle istnieją elektryczności? Czy zjawiska 
elektryczne, podobnie jak  inne zjawiska 
fizyczne, nie dadzą się sprowadzić do wła
sności eteru i ważkićj materyi? Dalecy j e- 
steśmy od twierdzącego rosstrzygnięcia tego 
pytania. W poglądach naszych bez wątpie
nia wydatną odgrywa rolę elektryczność 
pomyślana materyjalnie. A w mowie po- 
tocznćj niepodzielnie panują dziś jeszcze 
poglądy, z dawnych czasów odziedziczone, 
poglądy, z któremi tak bardzośmy się zżyli, 
o przyciągających się i odpychających wza
jem elektrycznościach, obdarzonych zdol
nością działania na odległość niby ducho- 
wemijakiemiś własnościami. Okres, w któ
rym pojęcia te się wytworzyły, przypadał 
wówczas, gdy Newtonowskie prawo ciążenia 
święciło najpiękniejsze tryjumfy na niebie; 
w okresie owym łatwo było umysłowi wy
robić sobie pojęcie o bespośrednich działa
niach na odległość. Przyciągania elektrycz
ne i magnetyczne posłuszne były prawom 
działania siły ciążenia; cóż przeto dziwnego, 
że sądzono, iż, przyjmując podobne działa
nia na odległość, rosstrzygnięto zjawiska 
w najprostszy sposób i sprowadzono je  do 
ostatnićj poznawanćj przyczyny. Zapewne, 
zmienił się ten stan rzeczy, gdy w stuleciu 
bieżącem przybyły wzajemne działania po
między prądami elektrycznemi i magnesami, 
działania nieskończenie różnorodniejsze, 
w których tak wielkie znaczenie przypada 
w udziale ruchowi, czasowi. Wówczas z ko
nieczności wypadło powiększyć liczbę dzia
łań na odległość, wypadło poprawiać ich 
formy. Prostota, prawdopodobieństwo fizy
czne coraz więcćj zanikały. Dla odzyskania 
ich usiłowano przeto wykryć ogólniejsze 
formy proste, tak zwane prawa elementarne. 
Najważniejszą w tym kierunku próbą jest 
słynne prawo Webera. Cokolwiekbyśmy 
myśleli o słuszności tego prawa, jednakże 
przyznać musimy, że całokształt tych usiło
wań utworzył zamknięty w sobie układ pe

łen powabu naukowego; kto raz wpadł w za
czarowane jego koło, ten pozostał w niem 
uwięziony. Jakkolwiek więc fałszywą była 
obrana droga, to jednakże ostrzedz o tem 
zbłąkanych wędrowców mógł tylko umysł 
wielkićj świeżości, nieuprzedzony, który za 
punkt wyjścia przy badaniu zjawisk brał 
nie to, o czem słyszał, czego się uczył, lub 
o czem czytał, lecz to, co widział. Umysłem 
tym był Faraday. Słyszał wprawdzie Fa
raday o tem, że, elektryzując ciało, wnosimy 
weń coś, lecz widział, że następujące wsku
tek tego zmiany dają się spostrzedz tylko 
nazewnątrz, bynaj mnićj nie we wnętrzu 
ciała. Uczono wprawdzie Faradaya, że siły 
wprost przeskakują w przestrzeni, lecz wi
dział on, że na siły te olbrzymi wywiera 
wpływ ta materyj a, którą przebyta przez 
nie przestrzeń jest wypełniona. Czytał 
wprawdzie Faraday, że z pewnością istnieją 
elektryczności i że tylko uczeni spierają się 
o ich siły, a jednakże widział, jak  te siły 
jawnie działania swe rozwijają, podczas 
gdy z samych elektryczności niczego do- 
strzedz nie można. Tak więc w jego po
glądach rzeczy się odwróciły. Same siły 
elektiyczne i magnetyczne stały się dlań 
czemś istotnie rzeczywistem, pochwytnem; 
elektryczność zaś i magnetyzm przedstawiły 
mu się jako coś, czego istnienie stać się mo
gło sprawą sporną. „Linije sił” — jak na
zwał Faraday samodzielnie pomyślane siły—- 
stanęły przed jego okiem duchowem, jako 
pewne stany w przestrzeni, jako wysiły, 
jako wiry, jako prądy — wreszcie sam nie 
wiedział w jakićj postaci, — lecz siły te 
w jego pojmowaniu bessprzecznie istnieją, 
wpływają na się wzajemnie, posuwają ciała 
na wsze strony i przenoszą się, udzielając 
sobie ruchu od punktu do punktu. Na za
rzut, w jaki sposób w próżnćj przestrzeni 
możliwym jest stan inny prócz zupełnego 
spokoju, mógł Faraday odpowiedzieć: czy 
rzeczywiście przestrzeń jest próżną? Czy 
już samo światło nie zmusza nas do przy
puszczenia, że niema absolutnćj próżni? 
Czyżby eter, przenoszący fale światła, nie 
mógł być zdolny do wywoływania tych 
zmian, którym nadajemy miano sił elektry
cznych i magnetycznych?. CzyżJ wreszcie 
nie możnaby pomyśleć o związku jakim  po
między temi zmianami a owemi falami?



Czyby fale światła nie mogły być czemś 
w rodzaju wstrząśnień owych linij sił?

Tak daleko zaszedł Faraday w poglądach 
swych i domysłach. Dowieść ich nie po
trafił, choć gorliwie dowodów poszukiwał. 
Badania nad związkiem światła, magnety
zmu i elektryczności były ulubionym przed
miotem jego pracy. Piękny związek, który 
znalazł, nie był tym, którego poszukiwał. 
Starość dopiero przerwała usilne jego studyja 
nad tym przedmiotem. Pomiędzy wielu py
taniami, które wciąż mu się nasuwały, zja
wiało się zawsze pytanie, czy też siły elek
tryczne i magnetyczne wymagają czasu do 
przenoszenia się. Gdy nagle wzbudzamy 
magnes zapomocą prądu elektrycznego — 
czy działanie jego natychmiast daje się 
odczuć na największej odległości, czy też 
udziela się ono naprzód najbliżój położo
nym igłom, następnie dalszym a wreszcie 
naj bardziój odległym? P rzy  szybkiój zmia
nie ładunku elektrycznego ciała, czy siła 
waha się jednocześnie we wszystkich odle
głościach? Czy też wahania te tem późniój 
następują, im bardziój oddalamy się od cia
ła? W  tym ostatnim wypadku działanie wa
hania przenosiłoby się w przestrzeni w po
staci fali. Czy istnieją takie fale? Faraday 
na te pytania odpowiedzi już nie otrzymał. 
A jednak są one najściślój powiązane z pod- 
stawowemi jego poglądami. Jeśli istnieją 
fale siły elektrycznój, które niezależnie od 
swego pochodzenia przenoszą się w prze
strzeni, to dowodzą one najwyraźniój samo
dzielnego istnienia tych sił, które je  wywo
łują. Nie możnaby lepiój dowieść tego, że 
siły te nie przeskakują w przestrzeni, lecz 
przenoszą się od punktu do punktu, jak  
tylko istotnie śledząc ich pochód chwila za 
chwilą. Pytania powyższe nie są przytem 
niedostępne, spraw tych można się w rzeczy 
samój bliżój dotknąć zapomocą bardzo pro
stych doświadczeń. Gdyby się Faradayowi 
udało odnaleść drogę do doświadczeń tych 
wiodącą, natenczas poglądy jego wnet od
niosłyby zwycięstwo. Związek światła 
z elektrycznością odrazu wystąpiłby tak 
jasno, że nie mógłby się on ukryć przed 
okiem nawet mniój niż Faradaya bystrem.

Lecz nie sądzonym był nauce tak szybki 
i łatwy rozwój. Doświadczenia sprawy nie 
rosstrzygnęły, a i teoryją nie zagłębiała się
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w sferę myśli Faradayowych. Twierdzenie, 
że istnieć mogą siły elektryczne niezależnie 
od swych elektryczności, wprost nawet 
przeczyło panującćj podówczas teoryi zja
wisk elektrycznych. Również i teoryją 
światła odrzucała myśl, że mogą istnieć in
ne niż elastyczne fale światła. Próba do
kładniejszego zgłębienia któregokolwiek 
z tych twierdzeń prawie że zakrawała na 
czczą spekulacyją. Ileż więc podziwiać 
wypada szczęśliwy umysł męża, który w ten 
sposób umiał powiązać dwa tak bardzo od 
siebie odległe domysły, że stały się one wza
jemnie trwałemi podporami i że rezultatem 
tego była teoryją, którój zgóry już nie mo
żna było odmówić wewnętrznego prawdo
podobieństwa. Mężem, o którym mówię, 
był anglik Maxwell. Praca jego ogłoszo
na w roku 1865, znana jest pod nazwą ele- 
ktromagnetycznój teoryi światła. Studyju- 
jąc  tę pracę, trudno oprzeć się uczuciu, że 
we wzorach matematycznych, tkwi niejako 
samodzielne życie i rozum, że są one mędr
sze od nas, ba mędrsze nawet od swego wy- 
nalascy, że dają one nam więcój, niż uprze
dnio w nich złożyliśmy. I  nie jest to by- 
najmniój niemożliwe; może się to zdarzyć, 
wówczas mianowicie, gdy wzory te wyra
stają ponad miarę tego, czego się od nich 
sam badacz chciał dowiedzieć. Oczywiście 
tak rozległych i prawdziwych wzorów zna- 
leść nie można inaczój, jak  tylko przez pod
chwytywanie najsłabszych wskazówek pra
wdy, jakie przyroda pozwala nam dojrzeć. 
Wtajemniczony w zajmującą nas sprawę 
łatwo zrozumie, jakich głównie wskazówek 
szukał Maxwell. Toż przecie nie uszły one 
także uwagi i innych badaczów i pobudziły 
Riemanna i Lorenza do pokrewnych, acz 
nie tak szczęśliwych spekulacyj. Chodziło 
tu o rzecz następującą. Elektryczność w ru 
chu wywołuje siły magnetyczne, magne
tyzm zaś w ruchu —siły elektryczne; dzia
łania te wszakże spostrzegać się dają ty l
ko przy niezmiernie wielkich prędkościach. 
W stosunkach więc wzajemnych pomiędzy 
elektrycznością i magnetyzmem w grę 
wchodzą prędkości, a stała wielkość, panu
jąca w tych stosunkach i wciąż w nich po
wracająca, sama jest prędkością olbrzymiój 
wartości. Oznaczoną ona została rozmai- 
temi sposobami, naprzód przez Kohlrau-
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scha i Webera, z doświadczeń elektrycz
nych i okazała się, o ile na to wogóle po
zwalały trudności doświadczeń, równą innćj 
ważnćj stałćj prędkości, mianowicie pręd
kości światła. Może był to przypadek, tak 
zdawać się mogło każdemu, lecz nie temu, 
który był natchniony ideami Faradaya. Dla 
Maxwella rezultat ten był skutkiem tego, 
że ten sam eter przenosi i siły elektryczne 
i fale światła. Obiedwie powyższe pręd
kości powinny były rzeczywiście być do
kładnie równe sobie. A  wówczas najważ
niejsza stała wartość optyczna znajdowała 
się wcielona we wzorach elektrycznych. 
Ten oto węzeł starał się wzmocnić Max- 
well. Rosszerzył wzory elektryczne w ten 
sposób, że zawierały one w sobie, wszystkie 
znane zjawiska, lecz obok tego także nie
znaną. dotąd grupę zjawisk—fale elektrycz
ne. W zory wskazały, że są to fale poprze
czne, długość ich posiadać mogła wszelką 
wartość; lecz zawsze szybkość, z jaką się 
one w eterze przenosiły, musiała pozosta
wać jednakową. I  oto mógł Maxwell po
przeć to tym faktem, że w przyrodzie rze
czywiście istnieją fale o powyższych wła
snościach gieometrycznych, jakkolwiek nie 
zwykliśmy ich uważać za zjawiska elektry
czne, lecz oznaczamy je  nazwą światła. Od
rzucając elektryczną teoryją Maxwella, nie 
można było oczywiście zgodzić się i na jego 
poglądy, dotyczące teoryi światła. Z dru
gićj strony, upierając się przy tem, że świa
tło jest zjawiskiem natury elastycznćj, usu
wano jednocześnie grunt z pod jego elasty- 
ćznój teoryi. Lecz kto, niebacząc na pa
nujące podówczas w nauce zapatrywania, 
z trzeźwą myślą przystąpił do budowli przez 
Maxwella wzniesionćj, ten widział, jak  j e 
dna część wspiera drugą, podobnie jak  ka
mienie w sklepieniu, a całość zdawała się 
unosić ponad głęboką przepaścią „niewia
domego” i wiązać ze sobą „wiadome”. T ru 
dność teoryi stała wprawdzie na przeszko
dzie do pozyskania jćj wielu wyznawców. 
Lecz kto raz ją  obmyślił, ten stawał się jćj 
zwolennikiem i z całych sił oddawał się 
sprawdzaniu zarówno pierwszych jćj przy
puszczeń jak  i naj ostatniej szych wniosków. 
Sprawdzanie zapomocą doświadczenia przez 
długi czas coprawda musiało się ograniczać 
na pojedyńczych twierdzeniach, ńa zewnę-
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trznćj tylko części całego gmachu tćj wspa- 
niałój teoryi. Porównałem przed chwilą 
teoryją Maxwella ze sklepieniem, unoszą- 
cem się nad przepaścią rzeczy niepozna- 
nych. Jeśli mi wolno w dalszym ciągu po
zostać przy tym obrazie, powiem, że wszy
stko, co przez długi czas robić było można 
dla utrwalenia tego sklepienia, polegało na 
tem, że pracowano około wzmocnienia dwu 
filarów, na których się ono wspierało. W ten 
sposób sklepienie mogło samo px*zez się 
trwale istnieć, lecz jednakże zbyt wielkim 
łukiem rospostarło się ono nad otchłanią, 
aby śmiało przystąpić było można do budo
wania na niem jako na pewnćj podstawie. 
Trzeba było do tego oddzielnych silnych 
filarów, które, wyrastając z mocnego grun
tu, ujęłyby w samym środku ciężar skle
pienia. Jeden z takich filarów możnaby 
porównać z dowodem fizycznym, któryby 
wskazał, że ze światła możemy bespośre- 
dnio otrzymać działania elektryczne lub ma
gnetyczne. F ilar ten bespośrednio zape
wniłby trwałość optycznej części gmachu, 
pośrednio zaś elektrycznćj. Drugim fila
rem byłby dowód, że istnieją fale siły elek
trycznćj lub magnetycznćj, roschodzące się 
na podobieństwo fal świetlnych. Ten filar, 
odwrotnie, podparłby bespośrednio część 
elektryczną, pośrednio zaś optyczną. H ar
monijne wykończenie gmachu wymagać bę
dzie obudwu tych filarów, na początek 
wszakże wystarczy jeden z nich. Do zbu
dowania pierwszego nie można było jeszcze 
przystąpić; dla drugiego natomiast po dłu- 
gotrwałem szukaniu udało się wreszcie od- 
naleść pewny punkt oparcia; pozyskano już 
fundament dostatecznćj szerokości; część 
tego filaru jest już gotowa, a przy pracy 
wielu pomocnych rąk wkrótce dosięgnie on 
stropu sklepienia i weźmie na siebie ciężar 
tćj budowli, która na sklepieniu ma pow
stać. Byłem tyle szczęśliwy, że właśnie 
w tćj pracy udział przyjąć mogłem. Oko
liczności tćj zawdzięczam zaszczyt, że mi 
dziś tu przemawiać wolno; ona mię też 
usprawiedliwi z tego, że w dalszym ciągu 
uwagę Panów postaram się całkowicie zwró
cić w tę stronę gmachu. Nie mogę jednak
że w tym krótkim odczycie wspominać, tak 
jak  sprawiedliwość tego wymaga, o pra
cach innych badaczów, nie mogę wykazać
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Panom, w jak  różnorodny sposób wszystko 
do doświadczeń moich było przygotowane, 
jak  blisko już wielu badaczów znajdowało 
się samego wykonania tych doświadczeń. 

(dok. nast.) 
tłumaczył Maksymilijan Flaum.

M O J E

(AUTOOBSERW ACYJA).

(Dokończenie).

Trzy są rodzaje, a raczój stopniowania 
spania: półsen, o którym mówiliśmy dotąd, 
sen bezprzytomny, gdy utraciliśmy już zu
pełnie wiedzę o tem co nas otacza i sen bez
wiedny, gdy się już samowiedza w nas za
trze i nie wiemy nawet, czy nam się co śni 
jeszcze. Każdy stopień ma swoje właściwe 
marzenie; na pierwszym kształtuje się ono 
dopiero i my się możemy jeszcze przypatry
wać jego powstawaniu, jak  to przedstawi
łem powyżój; na drugim marzenie jest już 
zupełnem i poczytujemy je  za realność ’); 
a na trzecim wyraźnie nas samowiedza od
stępuje i co z marzeniem się dzieje—nie wie
my. Prawdopodobnie marzenie i tutaj da- 
lój się toczy, ale nie dochodzi już do naszój 
wiedzy i to właśnie cechuje zaśnięcie kom
pletne. W  drugim stopniu trzeźwa obser
wacyj a marzenia staje się bardzo trudną,
0 przyczajeniu się bowiem mowy już być 
nie może i wierzyć trzeba chyba tylko te 
mu, co nam przypomnienie dostarcza. Je 
dnakże i na to znalazł się sposób, niełatwy 
wprawdzie, ale możebny przy usiłowaniu
1 wprawie, a jest nim samowolne rozbudze-

’) Nadm ienić tu  nie zawadzi, że w półśnie przy 
zasypianiu zaohowujemy zawsze w początku p rzy 
najm niej tyle przytom ności jeszcze, że w idziadłom  
naszym nigdy realności nie przypisujem y i że do
p iero  przy głgbszem zaśnięciu wydaję, nam  sig one 
zeczywiste mi przedm iotam i.

nie się. Należę do osób, którym się śni 
wiele i zauważyłem, że ile razy zasypiam 
na lewym boku, sen mój staje się męczą
cym, marzenia zazwyczaj łagodne i przyje
mne stają się przykremi, często przeraża- 
jącemi tak, że się wśród nich rozbudzam. 
Otóż, układając się do spoczynku, jeśli so
bie uporczywie przedsięwezmę uważać na 
to, co mi się zaśni, to rozbudzam się przy 
naj wyższem spotęgowaniu marzenia, chwy
tam sen mój na gorącym uczynku, a przy
najmniej jestem mu wiele bliższym, aniżeli 
nazajutrz gdy go sobie usiłuję przypomnieć. 
Taką metodą posługiwałem się długo, lecz 
przez wprawę doszedłem do tego, żem się 
rozbudzał dowolnie i bez spania na lewym 
boku, albowiem samo przedsięwzięcie roz
budzania się i zauważania natychmiast tego, 
co mi się śniło, już wywoływało ten efekt. 
Idąc tą drogą, powoli doszedłem do tego 
przekonania, o czem już wspomniałem po
wyżej, że sny rzeczywiste uchwycone na
tychmiast, a sny przypominane późniój, na
zajutrz naprzykład, o wiele nieraz od siebie 
są różne i że fantazyja nasza zazwyczaj je 
mniój więcój zmienia. Rzeczywistość do
starcza nam tylko pewne pooddzielane od 
siebie grupy marzenia, a fantazyja groma
dzi je w całości i wykończa należycie see- 
neryją. To dostrzedz już można nawet 
i w trybie zwyczajnego przypomnienia so
bie snów naszych, jeśli się nad niemi zimno 
zastanawiamy.

I tak, śni mi się np., że wyjeżdżam konno 
do lasu, a tymczasem dalój z kijem w ręku 
przez most przechodzę i wreszcie znajduję 
się najniespodziewanićj na balu. W yraź
nie więc scena wyjścia, przechadzki przez 
most i scena balowa powstały niezależnie 
od siebie i bardzo wątle tylko były ze sobą 
związane. Gdzieś mi koń zginął, las, do 
którego już prawie dochodziłem przepadł, 
zjawił się bal, kiedy miało być polowanie, 
a myśmy sobie potem zmyślili bajkę, w któ
rój się pominęło wszystkie braki i przej
ścia i na tych danych rozwinęli jakąś cią
głą sceneryją.

Oto inny jeszcze przykład. Śniło mi się 
niedawno, żem się przechadzał po urwi
stym brzegu rzeki, patrząc na jój wzburzo
ne koryto,.którem wyrwane drzewa z brze
gów pędziły. Wtem naraz ujrzałem czło
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wieka tonącego, którego ratować usiłowano, 
rospoznałem w nim siebie samego, ale my
ślałem współcześnie o rospaczy, jakićj ja  to 
muszę teraz doznawać, skoro się nie mogę 
na powierzchni wody utrzymać. Nie mo
głem sobie zdać sprawy, jakim  sposobem 
dostałem się do wody, ale to ciekawsze, że 
w jednćj i tćj samćj mrzonce, raz subjekty- 
wnie, drugi raz objektywnie jaźń moja wy
stępowała na scenę i że w drugićj części 
snu mego jaźń ta była jakby zdwojona.

Sny nasze, składające się z sennych je 
dnostek, skupiają się w grupy, tak samo 
jak  owe frazesy, powstające przy marzeniu 
wyrazowem, skupiają się z poodrywanych 
od siebie wyrazów. Owe grupy wiążą się 
znów ze sobą mnićj więcćj logicznym po
rządkiem i dopiero, pomijając wszystko co 
w nich zawadza, fantazyja nasza zespala je, 
wygładza i nadaje im formę dzieła scenicz
nego.

Inne znów zadanie mojego badania ścią
gało się do zapamiętania we snach nastę
pnych tego, co dawnićj się śniło. Wszakże 
oddawna już zauważano, że marzenie prze
ciąga się z jednego zaśnięcia na drugie. Śni 
mi się np. coś w poniedziałek i we wtorek 
lub środę śni mi się dalszy ciąg tego same
go. To tłumaczy się najczęścićj w ten spo
sób, że jeżeli sen mój pierwszy utkw ił mi 
mocno w pamięci i jeśli go sobie nazajutrz 
nietylko że przypominam, ale że mnie mo
cno zajmuje, to przy zaśnięciu następnem 
przychodzi mi on znów na myśl, stając się 
wątkiem do dalszego marzenia. Ale mnie 
tu nie chodziło wcale o tego rodzaju zapa
miętanie, lecz o to, czy sen obojętny i zu
pełnie prześlepiony nazajutrz nie może być 
nieświadomo przechowany w pamięci i od
żyć na nowo w późniejszem marzeniu, czyli 
raczćj, czy pamięć łączy ze sobą wrażenia 
senne, tak, jak  łączy wrażenia nieraz prze- 
ślepione na jawie. Pytanie to przedsta
wiało w swem rozwiązaniu niemało trudno
ści, zwłaszcza, że mi tu ani przyczajenie 
ani rozbudzanie się pomocą być nie mogły. 
Szczęściem, że traf oddał mi przysługę. 
W  jednćj bowiem z moich wycieczek zna
lazłem się w okolicy, która wydawała mi 
się bardzo znajomą, chociaż tam poprzednio 
nigdy nie byłem, lecz gdy się nad tem na
myślać zacząłem i przypominać sobie różne

szczegóły, poznałem dopiero, że podobny 
krajobraz, chociaż nie taki zupełnie, przed
stawiał mi się dość często w mojem sennem 
marzeniu i służył mi za tło, na którem ono 
stawiało mi przed oczy przeróżne szeregi 
widzeń. Idąc za nitką przypomnień, które 
teraz we mnie zmartwychwstawały, prze
konałem się, że istnieje we mnie jakiś nie
wiadomy mi zarys topograficzny, który się 
po kawałku uzupełnia i stanowi dla mnie 
jakąś fantastyczną krainę osobną i że mnie 
od czasu do czasu senne marzenie do nićj prze
nosi, tak, że po rozbudzeniu się wiem już 
teraz dobrze, gdzie byłem. Jest tam na 
zielonem wzgórzu wpośród gęstego ogrodu 
dom stary z czubatym dachem, niby moja 
siedziba. Od nićj w wąwozie spuszcza się 
droga kołowa, a na wyniosłym brzegu wą
wozu idzie ścieżka, z którćj na dolinę roz
wija się obszerny widok. Na lewo w od
dali jest las rozległy, oddzielony obszerną 
łąką, po którćj wije się drożyna, prowa
dząca do leśniczówki, którćj nie widać, ale 
ja  wiem, że ona się tam znajduje, gdyż 
w nićj byłem już nieraz. Droga wąwozowa, 
wszedłszy w dolinę, idzie wśród pól bujnie 
okrytych falującym kłosem i poprzerasta- 
łych staremi gruszami. Idzie się dalćj oko
ło młyna, potem przechodzi się przez most 
na wartkim potoku. Na lewo drogi leży 
miasteczko z piękną fasadą kościelną, po
tem rzadki lasek dębowy z prześlicznym 
zielonym kobiercem, a wreszcie obszerny 
staw, otoczony skalistym i lasem obrosłym 
brzegiem. W  tćj okolicy jestem zupełnie 
u siebie. Jeżeli mnie sen np. nad stawem 
postawi, to ja  już wiem zgóry, którędy mam 
się zwrócić do domu, a co szczególniejszego 
jeszcze, że wpośród wędrówek, jakie w owćj 
okolicy częBto odbywałem, przypominam 
sobie gdzie ja  dawnićj byłem, a wtedy na
myślam się improwizując sobie całą scenę, 
która to niby niedawno się zdarzyła, a któ
ra równie jak  wszystko jes t wymarzoną 
w tćj chwili. Przypominam sobie, że cały 
ten krajobraz nie powstał mi odrazu, lecz 
rosszerzał się stopniowo. I  teraz nawet 
moje senne marzenie poza staw mnie już 
przenosić zaczyna na ścieżkę między ska
łami, gdzie już różne przyśniwały mi się 
przygody.

Śni mi się często, że sobie przypominam
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jakieś zdarzenie, które niby to miało zajść 
poprzednio i rozwijam sobie tym sposobem 
obok głównój sennój sprawy drugą., jakby 
poprzednią, sceneryją.. Nie idzie tu już
0 przypomnienie sobie snu poprzedniego, 
lecz o przedstawienie sobie czegoś, co mi 
się niby przypomina. Dziwna ta katego- 
ryja marzenia sennego, rzeczywista imita- 
cyja pamięci, objaśni się najlepiój przez 
porównanie z tokiem myśli naszój w podo
bnych okolicznościach, podczas zupełnego 
czuwania na jawie. I  tak np., jeżeli idę 
ulicą wzdłuż długiego muru, to uważam na 
wszystko co na mój się dzieje, widzę ludzi 
idących, powozy mijające się ze sobą, sły
szę gwar, turkot i n iejedno mnie zajmuje, 
a nie jedno znów zupełnie pomijam, ale je 
żeli mi na myśl przyjdzie pomyśleć o tem, 
co się też tam za murem znajduje, gdzie ni
gdy poprzednio nie byłem, to wystawiam 
sobie ogród, aleę, sadzawkę, klomby i szpa
lery, nieprzerywając by naj mniój dostrze
gania tego, co na ulicy się dzieje. Doznaję 
tu zatem dwu oddzielnych prądów w my
śleniu, jednego budzonego zmysłowemi, rze- 
czywistemi, ulicznemi wrażeniami, a d ru 
giego fantazyjnego, w wyobraźni mojój u- 
tworzonego z obrazów umysłowych. Otóż
1 we śnie nieraz coś podobnego się dzieje, 
jakby naśladowanie rzeczywistości z tą tyl
ko różnicą, że te oba prądy są umysłowe 
i fantazyjne. I  tak, śniło mi się niedawno, 
że byłem w kościele na żałobnem nabożeń
stwie za duszę osoby mi znajomój, która 
była dawniój eksportowaną w mój przyto
mności z tego samego kościoła i pochowana 
na cmentarzu poza kościołem. Główne mo
je  marzenie obracało się około ceremonii 
kościelnój. W idziałem katafalk otoczony 
kwiatami i jarzącem się światłem, w idzia
łem zgromadzoną rodzinę, księży przed oł
tarzem, a wśród tego nibyto przypomniała 
mi się owa chwila z przeszłości, gdy zmar
łego wynoszono z kościoła, gdy go niesiono 
do grobu, gdy ta sama rodzina zanosiła się 
od płaczu i gdy ktoś nad grobem przem a
wiał. W idziałem ten pogrzeb, jak  widzę 
oczyma mój wyobraźni, gdy sobie coś na 
myśl przywodzę. A  więc był to sen jak - 
najwyraźniój zdwojony. Rzeczywiście dzi
wny objaw marzenia. Ze wpośród marze
nia obrazowego przypominam sobie jakieś

niby dawniejsze plany i zamiary i że z nich 
wyprowadzam wnioski, stosuję je  do zda
rzeń, o których mi się śni właśnie, to często 
mi się zdarza; ale żeby takowe plany, za
miary lub inne cisnące się myśli mogły 
przyjąć formy obrazów i zmienić się w dru
gi równoległy i podrzędny szereg sennego 
marzenia, to tego nigdy nie przewidy
wałem.

A więc pamięć międzysenna, wiążąca ze 
sobą sny odrębne, nietylko że istnieje, lecz 
co więcój podczas marzenia sennego może
my sobie przypomnienie uroić, a wtedy zda
wać nam się będzie, że wpośród sennój sce- 
neryi rzeczywiście coś nam na pamięć przy
chodzi, jak  to w ostatnim widzieliśmy przy
kładzie. Nie będzie to więc już pamięć 
międzysenna, lecz urojone niby zapamięta
nie, które od rzeczywistego zapamiętania 
międzysennego ściśle powinno być oddzie
lone.

Żałuję bardzo, że szczupłość miejsca nie 
dozwala mi rosszerzać się nad wielu inncmi 
spostrzeżeniami z dziedziny snów moich, ze 
względu jednak, że tego rodzaju badania 
nie są wcale pozbawione wartości nauko- 
wój, zwracam tu raz jeszcze uwagę na dwie 
wypróbowane metody, przyczajania się w ce
lu obserwacyi przedsennego marzenia, oraz 
rozbudzania się i łowienia snu na gorącym 
uczynku, gdyż obie niemało ułatwić nam 
mogą badanie głębsze i o wiele trudniej
sze marzenia w owych peryj odach sen
nych, w których już przestajemy panować 
nad sobą.

Nadmienię w końcu, że osięgnąwszy przez 
obserwacyją samego siebie stalsze nieco za
sady do ocenienia mego marzenia sennego, 
zacząłem się potem wywiadywać u innych 
osób o ich marzenia, poddając je ścisłój 
krytyce. Pokazała się wtedy, czego się też 
zgóry już domyślałem, bardzo wielka róż
nica pomiędzy niemi względnie do indywi
dualności śniącego, stosownie do jego cha
rakteru, temperamentu i stanu zdrowia i to 
tak dalece, że przyszedłem do przekonania, 
że gdyby sny mogły być objektywnie ob- 
serwowanemi, to nie byłoby lepszych wska
zówek do ocenienia wartości ludzi. Dzieci 
przedstawiały mi grupy senne luźne, bardzo 
ze sobą mało powiązane, wyłącznie obra- 
zowój natury. U młodzieży marzenie wy



Nr 45. WSZECHŚWIAT. 719

kształca się, wiąże i doskonali stopniowo, 
odznacza się niezwykłą, żywością, a co wię
cćj odbija się łatwo w sferze dowolnych ru 
chów, objawiając się gadaniem i chodze
niem przez sen i t. d., wytwarzając jakby 
pewien zaczątek somnambulizinu. Przy 
schyłku dojrzałego wieku, sny stają się co
raz rzadszemi, obrazowość ich zaciera się tak, 
że wyraźnie przeważa w nich forma wyrazo
wa, mianowicie u osób przywykłych do my
ślenia abstrakcyjnego. U  starców, jeżeli się 
zwłaszcza marzenia odnoszą do sfery egoi
stycznej, sny stają się nieraz przeczuciowe- 
mi, wieszczemi, skąd też po części owo prze
konanie, że umierający starzec spogląda 
w przyszłość.

W ogólności możnaby powiedzieć, że im 
więcćj umysłowość danego osobnika jest 
rozwinięta, tem i jego sny są logiczniejsze, 
donioślejsze i doskonalsze; umysł jego bo
wiem wdrożony do prawidłowćj rutyny my
ślenia, nie opuszcza jćj odrazu pod wpły
wem zaśnięcia.

Kończąc, godzi mi się nadmienić, że świat 
marzenia sennego niemnićj jest zajmującym 
od realnego świata na jawie i że bliższe się 
w nim rospatrzenie sowicie się wynagra
dza. Kto chce jednak wstąpić w tę taje
mniczą dziedzinę ułudy, niechaj się uzbroi 
w wytrwałą cierpliwość, oraz w chłodną 
krytykę i pamięta o tem, że ma do czynie
nia z marami, że błądząc pomiędzy niemi, 
jakby pomiędzy niememi cieniami um ar
łych, wprost się od nich niczego nie dowie 
i że jedynie badając ich kształty, ich ugru
powania, oraz ich zachowania i wzajemnie 
powziąć może o nich jakie takie wyobraże
nie, zyskując zarazem możność dorzucenia 
kilku szczegółów do ich dokładniejszego po
znania.

Prof. dr W. Szokalski.

O JADZIE ŻMII.

Przed kilku laty akademija lekarska 
w Paryżu ogłosiła, jako przedmiot konkur
su na nagrodę Orfili, zbadanie działań fizy-

jologicznych jadu żmii. Obecnie nagrodę 
tę uzyskał p. Kaufmann i rosprawę swą 
ogłosił w formie oddzielnćj broszury. Ze 
względu na ważność przedmiotu i dokła
dność badań autora, podajemy tu treść tćj 
pracy, korzystając ze sprawozdania, zamie
szczonego w „Rćvue Scientifique”.

Jad żmii wydziela się, jak  wiadomo, przez 
właściwe gruczoły, w jamie gębowćj umie
szczone. Aby go otrzymać, podstawić na
leży żmii do ukąszenia płaski krążek kau
czuku, na który wypuszcza dwie duże kro
ple cieczy. Jestto ciecz lepka, bezwonna, 
bezbarwna lub też bursztynowo-żólta. B ar
wa zresztą nie ma żadnego znaczenia, zaró
wno bowiem zabarwiony jak  i bezbarwny 
jad wywiera jednakie działanie. Ciecz za
chowuje swą jadowitość jeszcze przez dwa, 
lub trzy miesiące po przechowaniu jćj w za- 
lutowanych i wyjałowionych rurkach szkla
nych, jadowitość ta ulega wszakże pewne
mu osłabieniu.

Po wysuszeuiu jad przeobraża się w bla
szki cienkie, niekrystaliczne, rospuszczalne, 
które zachowują pełną działalność trującą. 
W stanie świeżym jad  nie zawiera nigdy 
mikroorganizmów, o czem przekonał się 
p. Kauffmann, poddając go licznym próbom 
hodowli. Zmięszany z wodą po pewnym 
czasie zwykle się psuje z powodu zjawia
nia się w nim mikrobów, powodujących 
gnicie, a wtedy zabójcze swe działanie 
traci.

Oddziały wanie jadu jest zawsze kwaśne, 
zobojętnienie go wszakże nie ma żadnego 
wpływu na jadowitość.

Stosownie do tego, czy zostaje wstrzy
kniętym w żyły, czy też pod skórę, wywo
łuje bądź tylko objawy ogólne, bądź też 
objawy ogólne wraz z objawami miejsco- 
wemi.

Rospatrzmy najpierw objawy ogólne, ja 
kie występują tedy po wstrzyknięciu w ży
ły, bądź jadu świeżego, bądź jadu wysuszo
nego i rospuszczonego w wodzie. Zaburze
nia ujawniają się w trzech dziedzinach,—• 
w układzie nerwowym, krwionośnym i od
dechowym, a z tem łączą się i pewne zakłó
cenia w przewodzie pokarmowym.

Co do układu nerwowego, to najpierw 
występuje wybitne podniecenie, nietrwa- 
jące wszakże długo. Zwierzę, poddane do
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świadczeniu,, miota się gwałtownie i poru
sza wszystkiemi członkami; po krótkim je 
dnak czasie pozostaje nieruchomem, jakby 
ulegając pewnemu osłupieniu i osłabieniu, 
które trwa aż do chwili śmierci. Po okre
sie zatem podniecenia następuje wyraźne 
obezwładnienie, przy tem jednak inteligien- 
cyja pozostaje nienaruszona: zwierzę (pies) 
rospoznaje osoby znane i odpowiada na we
zwanie. Wrażliwość wszakże podczas tego 
okresu znacznie się osłabia; można kłóć 

krajać skórę bez wywołania oznak bole
ści, jad  więc działa, jak różne narkotyki, 
z tą wszelako różnicą, że nie wpływa na in- 
teligiencyją. W ywiera więc działanie znie
czulające raczej, aniżeli narkotyzujące; po
woduje znieczulenie ogólne, tak jak  kokai
na albo inne podobne środki sprowadzają 
znieczulenie miejscowe, w okolicach, sąsia
dujących bespośrednio z punktem, gdzie za
szczepienie miało miejsce.

Przechodząc do układu krwionośnego, 
napotykamy zaburzenia bardzo uderzające 
i bardzo silne. Skoro tylko jad  dostaje się 
do prądu krwi, występuje natychmiast zna
czne obniżenie napięcia tętniczego, a obni • 
żenie to wzmaga się aż do chwili śmier
ci. Współcześnie zachodzi bardzo wybitne 
przyśpieszenie uderzeń serca; serce bije bar
dzo szybko, ale bardzo słabo, daje się zale
dwie uczuć. W edług autora, zniżenie na
pięcia tętniczego jest następstwem osłabie
nia serca i znacznego rosszerzenia naczyń 
włoskowatych, które występuje współcze
śnie, albo raczój przed ukazaniem się wy- 
żćj wyliczonych objawów. Przyśpieszenie 
ruchów sercowych jest zapewne skutkiem 
podniecenia nerwów, działających na to 
przyśpieszenie; doświadczenie bowiem wska
zuje, że nie zachodzi tu  zgoła paraliż ner
wów, działających na miarkowanie ruchów 
sercowych, Przyśpieszenie zaś tych ruchów 
tłumaczy słabnięcie tętna, serce bowiem b i
je  zbyt szybko, aby mogło działać na zna
czną ilość krwi. Dla braku czasu jamy 
serca nie mogą się wypełniać; zachodzi 
zmniejszenie się pracy serca, a nie jój przy
rost, jakby można było sądzić, wnioskując 
z powiększonej liczby jego uderzeń. Na 
osłabienie krążenia krwi wpływa również 
znaczne rosszerzenie naczyń w okolicach 
obwodowych. W  różnych organach nastę

puje kongiestyj a; zwłaszcza zaś krew nagro
madza się w przewodzie pokarmowym, gdy 
przez serce i przez naczynia wielkie płynie 
jój mało: z jednój więc strony ma miejsce 
przekrwienie, z drugiój bezkrwistość. Prze
krwienie występuje zwłaszcza w błonie ślu- 
zowój przewodu pokarmowego, w mięśniach 
brzusznych i międzyżebrowych wewnętrz
nych, w nerkach, pęcherzu, w sercu lewem. 
Autor sądzi, że rosszerzenie się naczyń na
stępuje skutkiem bespośredniego działania 
jadu, nie umie jednak wytłumaczyć, dlacze
go działanie to wywiera się przeważnie na 
naczynia krwionośne przewodu pokarmo
wego.

I  krew sama również ulega przeinacze
niom. Ciałka krwi z krążkowatych stają 
się kulistemi, nie tracą jednak zdolności po
chłaniania tlenu. Nie to zatem być może 
bespośrednią przyczyną śmierci, następują- 
cój po wstrzyknięciu jadu żmii; jest ona na
stępstwem ogłuszającego działania jadu na 
układ nerwowy, oraz krwotoku w orga
nach trawienia. Śród objawów, które zna
mionują zbliżający się koniec, najważniej
sze są następujące: Najpierw, oddychanie
ustaje wcześniój, aniżeli krążenie; serce bije 
jeszcze przez czas pewien, po zakończeniu 
oddychania, a przedsionki działalność swą 
najdłużój zachowują. Co do nerwów i mię
śni, to zatrzymują jeszcze pobudzalność po 
śmierci, z wyjątkiem tylko przepony i jój 
nerwów, które stanowią wyraźny wyją
tek i okazują się często zgoła niepobu- 
dzalnemi.

Do powyższych, ogólnych następstw jadu 
żmii przybywają jeszcze objawy miejscowe, 
gdy stosuje się wstrzykiwanie podskórne. 
Okolica punktu, w którym nastąpiło wstrzy
knięcie, nabrzmiewa i przybiera zabarwie
nie fijoletowe lub czarne, które pochodzi od 
silnego wylewu krwi. Dodać też trzeba, że 
natężenie tych objawów miejscowych zależy 
od punktu, w którym wstrzyknięcie miało 
miejsce. Są one znaczniejsze, gdy wstrzy
knięcie dokonano na stronie wewnętrznój 
uda lub w nosie, aniżeli, gdy je  przeprowa
dzano na ścianie jam y piersiowój.

Widzieliśmy już wyżój, że jad  żmii dzia
ła sam przez się, a nie przez mikroby, jak 
by można było mniemać; nie zawiera ich 
zresztą wcale. W ystępują one wprawdzie
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w niektórych razach obficie w obrażeniach 
miejscowych, są to wszakże mikroby przy
byłe z zewnątrz i niepowodujące zgoła 
działania chorobotwórczego. Jeżeli krew, 
wylana w sąsiedztwie punktu wstrzyknięcia 
przedstawia istotną jadowitość, nie pocho
dzi to od obecności mikrobów, ale stąd, że 
przechowuje się tam jad , który zatrzymuje 
pełną swą działalność; skoro więc zostaje 
wstrzyknięty innym zwierzętom, wywołuje 
u nich zwykłe objawy jadu świeżego. Nie 
zdaje się zresztą, ażeby jad, przeniknąwszy 
do organizmu, umiejscowiał się w którym
kolwiek jego punkcie: ani wątroba, ani ne r
ki, ani ośrodki nerwowe, jak  się zdaje, nie 
zawierają go w sposób w yraźny,a soki, wy
dobyte z tych organów lub z tkanek, nie 
okazują już własności, któreby przypomina
ły jadowitość trucizny świeżćj.

P . Kaufmann pragnął się też przekonać, 
czy szczepienia słabe nadawać mogą orga
nizmowi oporność przeciw dozom silniej
szym. Poszukiwań tych wszakże nie pro
wadził tak usilnie, jakby należało dla osię- 
gnięcia wniosków dokładnych i pewnych. 
W idział jednak, że świnki morskie, którym 
zaszczepiano dozy słabe, opierały się dozom 
silnym, a oporność ta była większa, gdy 
wszystkie szczepienia dokonywane były 
w jednym punkcie. Jestto spostrzeżenie 
ważne, któreby należało potwierdzić bada
niami liczniejszemi. Zaznacza również au
tor, że żmija posiada oporność względem 
swego własnego jadu. Wniosek ten opiera 
się wszakże na jednem tylko spostrzeżeniu 
i p. Kaufmann podaje go z zastrzeżeniem. 
Większą uwagę zwracał on na odtrutki j a 
du żmii, przeprowadził w tćj rzeczy do
świadczenia liczniejsze, a wnioski jego mają 
cechę stanowczości.

Z doświadczeń swych wnosi mianowicie 
autor, że azotan srebra nie wywiera zgoła 
działania osłabiającego na jad żmii, zaró
wno, gdy azotan ten zostaje zmięszany z ja 
dem i z nim razem wstrzyknięty, jak  i wte- 
dy, gdy zostaje wprowadzony już po za
szczepieniu jadu. Chlornik rtęci wywiera 
działanie korzystne, ale ma tę niedogodność, 
że powoduje strup. Nadmanganian potasu, 
chwalony. jako środek przeciw ukąszeniu 
niektórych'węży, posiada również, jak  się 
zdaje, pewną skuteczność, w ogólności

wszakże najkorzystniejszem będzie odwo
łanie się do kwasu chromnego. Kwas ten 
działa zarówno na za wikłania miejscowe, 
jak  i na zaburzenia ogólne, łagodzi jedne 
i drugie, a w punkcie wstrzyknięcia nie po
woduje wpływu niekorzystnego, jak  chlor
nik rtęci. Autor zaleca rostwór w stosun
ku 1:100, który należy wstrzykiwać w pun
kcie zaszczepienia jadu. Kwas chromny 
bowiem strąca jad, dlatego też działanie je 
go jest tem silniejsze, im prędzój po za
szczepieniu jadu zostaje wprowadzony.

Takie są główne wnioski rosprawy p. Ka- 
ufmanna, która, jak  powiedzieliśmy, zdoby
ła nagrodę akademii lekarskićj w Paryżu.

tłum. A.

SPRAWOZDANIE.

Plantas a Dr. Ign. Szyszyłowicz in itinere per Cer- 
nagoram et in Albania adjacenii anno 1886 lectas de-
scripserunt Dr G. Beck et D r Iga. Szyszyłowicz. 
Rosprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału 
matematyczno-przyrodniczego Akademii Umieję
tności. Tom XIX. Kraków, 1889. s tr. 1 — 166, 
tab. I  — V.

P. Szyszyłowicz d. 1 lipca 1889 r . udał się 
z W iednia do Tryjestu, skąd morzem popłynął do 
Z adaru (Zara), lecz z powodu kw arantanny do
piero  d. 13 t. m. dostał sig do Cetynii. Tutaj 
przygotowania do podróży w ewnątrz k raju  zab ra 
ły  mu dwa dni czasu. Dnia 15 t .  m. udał sig do 
ftjeki, a następnego dnia przez jezioro Skodarskie 
popłynął do Pławnicy. N astępnie zwiedził Pod- 
goricę, udał się na szczyt Medun, poczem dotarł 
do Orachova i do granicy Albanii, oraz wszedł 
na szczyt Hura Orachowski. Powróciwszy do Me- 
duna odesłał swe zbiory do Podgoricy, a sam udał 
się do Szirokara i zw iedził polany góry Mały Ma- 
glić. Stąd przez Mokram powędrował na górę 
Dziebeze, odznaczającą sig wielce urozm aiconą 
florą. Przebywszy przejście Oracz, przez las 
Skrobotusza przybył do Albanii, skąd jednakże 
zaledwie zdołał umknąć przad zasadzkam i albań- 
czyków; przez Kukurę i Końską Rupg dostał się 
na wierzchołek góry Vita, poczem udał się na 
szczyt góry Veliki Maglió, a następnie na szczyt 
góry Kuczki Kom, a stąd podczas m glistego dnia 
znowu próbował zwiedzić A lbaniją i w rzeczy sa
mej, chociaż powierzchownie, zdołał zbadać las 
T rep te lika i stoki góry Mojan, łączącej się z gó
ram i Prokletija, największemi w północnej A lba
nii. Dnia 11 Sierpnia powrócił do Podgoricy 
i  Cetynii, a następnie pi zez T ry jest do Wiednia.
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W szystkie zdobycze botaniczne opracow ał d r 
Szyszyłowicz wspólnie z d-rem  v. Beck; nadto 
H enryk B raun opracow ał rodzaje: Rosa, M entha 
i Thym us; Józef B reidler opracował m chy liścia
ste; F erdynand  Pax określił gatunki rodzaju Acer; 
R yszard de W ettstein  opracow ał rodzaj H edre- 
anthus; a A leksander Z ah lbruckner porosty 
(Lichenes).

P raca, będąca przedm iotem  niniejszego spraw o
zdania, obejm uje spis zebranych przez p. Szyszv- 
łowicza roślin, z dokładnem  w ym ienieniem  miejsc 
znalezienia każdej z n ich, oraz opisy nieznanych 
dotychczas gatunków, podgatunków, odm ian i form 
(species, subspecies, varietates, formae), bo auto- 
rowie wprowadzili do swego katalogu te  pedan
tyczne podziały i poddzialiki.

Spis rośliD pp. Becka i Szyszyłowicza obejm uje 
102 rodziny, 394 rodzaje, 1479 gatunków , 9 pod
gatunków, 95 odmian i 9 form. Spotykam y w tym 
spisie 5 nowych gatunków, 1 nowy podgatunek, 
23 nowe odm iany i 1 nową formę. Główne dzia
ły botaniczne są w następujący sposób rep rezen 
towane:

Grzyby (Fungi) obejm ują 3 rodziuy, C rodzai, 
10 gatunków.

Porosty (Lichenes), 13 rodzin, 39 rodzai, 59 ga
tunków, 14 odmian.

W ątrobowce (H epaticae), 9 rodzin, 20 rodzai, 
39 gatunków, 3 odmiany-

Mchy (Musci frondosi), 25 rodzin, 41 rodzai, 81 
gatunków, (jeden nowy), 5 odm ian (1 nowa).

Skrzypy (E ąuisetaceael, 1 rodzina, 1 rodzaj, 1 g a 
tunek.

Paprocie (Filicineae), 1 rodzina, C rodzai, 14 ga
tunków, 2 odmiany.

Szyszkowe (Coniferae), 3 rodziny, 5 rodzai, 8 ga
tunków.

Jednoliścieniow e (M onocotyledoneae), 10 rodzin, 
46 rodzai, 75 gatunków, 8 odm ian (1 nowa).

Dwuliścieniowe (D icotyledoneaeJ, 41 rodzin, 230 
rodzai, 1191 gatunków  (4 nowe), 9 podgatunków  
(1 nowy), 65 odm ian (21 nowych), 19 form (1 
nowa).

A. W.

KHOHIKA NM1KGWA*

FIZYKA.

— Nazwy i jednostki, przyjęte przez kongres między
narodowy mechaniki stosowanej. Kongres m echaniki 
stosowanej, który  się odbył w Paryżu  od 16 do 21 
Września r. b. pod prezydencyją p. Phillipsa, w y
raził życzenie co do w prow adzenia i ustalen ia  n a 
stępnych nazw i jednostek : w yraz „siła“ m a być 
od tąd  używany jedynie jako synonim  w ysilenia 
(e£fort), k tóryto wyraz nie prow adzi do żadnych

nieporozum ień. Potępia się zwłaszcza wyrażenie 
„przenoszenie siły“ , k tóre się w rzeczywistości ty 
czy przenoszenia pracy, oraz wyrażenie „siła m a
chiny", co ma właściwie oznaczać czynność wy
tw arzania p racy przez motor, czyli innem i słowy 
oznacza iloraz pracy przez czas. W yraz ,,praca“ 
oznacza iloczyn siły przez drogę, jak ą  opisuje 
punkt je j przyczepienia w jej w łasnym kierunku. 
W yraz ')  „potęga11 (puissance) będzie odtąd uży
wanym w yłącznie na oznaczenie ilorazu pracy przez 
czas, łożony na jej wytwor7.enie.

Co się tyczy  w yrażeń liczebnych różnych tych  
wielkości, to  tam , gdzie się używa układu m etry 
cznego, jednostk i będą następne: Jednostką siły 
je s t ,,k ilogram “, określony przez kom itet m iędzy
narodow y m ia r i  wag. Jednostką pracy jest „ki- 
logram m etr11. Potęga m a dwie jednostki, których 
używać można dowolnie: „koń“ o 75 kilogramme- 
trsch  na sekundę i „ponslet“ (od nazwiska Pon- 
celeta) o 100 kilogram m etrach na sekundę.

W yrażenie „energ ija“ istnieje w mowie jako uo
gólnienie bardzo dogodne, obejm ujące w sobie ilo
ści równoważne; praca, siła żywa, ciepło i t. d. 
W  uogólnieniu takiem  niem a jednostki specyjal- 
nej dla oceny energii; w yrażam y ją  liczebnie, sto
sownie do okoliczności, za pośrednictwem kilo- 
gram m etra , ciepłostki i t. d.

W idzim y z tego, że układ ten jednostek p rzed 
staw ia istotne różnice od układu przyjętego w ba
daniach elektrycznych. Zasadniczem i bowiem wiel
kościami dla elektryków  są: długość, czas i masa, 
tu  zaś długość czas i  siła. M echanicy jednak , nie- 
chcąc w kraczać w dyskusyją ze stanow iska filozo
fii nauki, sądzą, że dla nich wysilenie (etfort) sta
nowi pojęcie pierw otne, bardziej zasadnicze i ja 
śniejsze, aniżeli pojęcie masy.

Na posiedzeniu akadem ii nauk w Paryżu, której 
p. Phillips przedstaw ił powyższą uchwałę kongre
su, przypom niał prof. M ascart, że kongres m ię
dzynarodow y elektryków  w yraził życzenie, aby 
m echanicy za jednostkę potęgi przyjęli „kilow att'1, 
który czyni p raw ie zupełnie 102 kilogram m etry 
na sekundę w Paryżu; „ponslet“ więc względem 
.,kilow attu‘‘ przedstaw iałby różnicę około 2 na 100. 
Prof. B erthelot zaś skorzystał z tej sposobności, 
by zaprotestow ać przeciw wprowadzaniu nazwisk 
osób (ponselet, om, am per i t. d.) na  oznaczanie 
jednostek , jakiem i sig nauka i technika posługi
wać musi. Zwyczaj taki, według B erthelota, sprze
czny je s t z duchem , jak i panow ał w nauce aż do 
ostatn ich  czasów; odejm uje on bowiem wyraże
niom naukowym cechę ogólności bezwzględnej, 
niezależnej od osób, od czasu i od narodowości, 
a podnieca dążenia obce nauce, lub naw et szko
dliwe istotnym  jej interesom . Dlatego p. Resal 
na  oznaczenie 100 kilogram m etrów  proponuje na

’) W  przekładzie p. J . J . Boguskiego „Jednostek
i stałych fizycznych1' użyty  jes t w tem  znaczeniu 
wyraz „spraw ność11. „Potęga11 jest dosłownem tłu 
m aczeniem  term inu francuskiego-
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zwę ,,kw intalm etra“, w handlu bowiem hurtowym 
100 kilogramów stanowią „kw iutal m etryczny11; 
nazwa ta zatem nie byłaby zupełnie nową. (Com- 
ptes rendus).

S. K.
FIZYJOLOGIJA..

—  O łatwości odradzania się wątroby ciekawy b a r 
dzo wiadomość podaje p. Pokfick w „C entralbl. 
fur die m edicin. W issenschaften.“ Zajęty miano
wicie badaniem  związku, jak i zachodzi między 
w ątrobą a pewnemi anom alijam i własności krwi, 
dostrzegł, że organizm nadzwyczaj łatwo znosi 
nader nawet znaczne ubytki substancyi w ątroby. 
P rzy  ścisłem stosowaniu środków antyseptycz- 
nych usunąć można aż do trzech  czw artych tego 
w;elkiego gruczołu, a pomimo to, zw ierzęta nie- 
tylko nie tracą  życia, ale nawet zdrowia. Nie- 
b rak  wprawdzie i świadectw patologicznych, że 
pomimo u tra ty  pewnych części w ątroby norm alny 
stan odżywiania dobrze się utrzym yw ał. W ta 
kich razach wszakże zanik organu był stopniowy, 
tu  zaś mamy do czynienia z nagłym  ubytkiem  
znacznej części gruczołu, k tó ry  uważa się słusznie 
za właściwy w arsztat roślinnej działalności orga
nizm u zwierzęcego. Dalsze badania wykazały, 
że po usunięciu części organu, z niem niej ude
rzającą szybkością, następuje nowe wytw arzanie 
się młodej tkanki w ątrobow ej, k tó ra  wprawdzie 
okazuje pewne właściwości odrębne, w istocie je 
dnak dobrze zastępuje dawną. W ytw arzanie to 
nowej tkanki rospoczyna się już w pierwszych 
dniach po usunięciu dawnej i, jak  się zdaje, koń
czy się po kilku tygodniach. Często rozw ija się 
ilość podw ójna względem masy, k tóra  po wycięciu 
pozostała. Odkrycie to, o ile  się potwierdzi, nie
wątpliwie zarówno doniosłego znaczenia będzie 
pod w jględem  teoretycznym , jak  i dla medycyny 
praktycznej.

A.
BOTANIKA.

— Rola amonijaku w żywieniu się wyższych roślin.
P. A. Miintz przeprow adził badania w celu ros- 
strzygnięcia kwestyi, czy sole am onijakalne, bez 
uprzedniego przeobrażenia w azotany, mogą służyć 
za pokarm  roślin. W  tym  celu hodow ał rośliny 
w skrzyniach, z których jedne posiadały g run t wol
ny od azotanów i w yjałowiony dla powstrzymania 
nitryfikacyi, inne zaś otrzym yw ały ferm ent n itry - 
iikacyjny. Doświadczenia, prowadzone w latach 
1885 — 1888, w ykazały, że różne rośliny, jak  kuku
rydza, bób, konopie i inne, rozwijają sig zarówno 
dobrze w obu warunkach, a analiza chemiczna prze
konała, że rośliny te zużytkowały rzeczywiście azot 
amonijaku. P. Miintz wnosi więc stąd, że rośliny 
wyższe pochłaniać mogą korzeniam i swemi bespo- 
średnio  azot z amonijaku, nitryfikacyja zatem  n a 
wozów am onijakalnych nie je s t konieczną. (Comp- 
tes rendus).

A.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Konkurs. Dyrekcyja Szkół Rolniczych w Du- 
blanach komunikuje nam  wiadomość następującą:

„Celem obsadzenia posady docenta fizyki i m e
teorologii w krajowej wyższej Szkole Rolniczej wDu-  
blanach, ogłasza sig

KONKURS
Do posady tej przyw iązana jest płaca w kwocie 800 
zł. w. a. rocznie i wolne pomieszkanie kawalerskie. 
Podania z dołączeniem dowodów odbytych study- 
jów i ogłoszonych prac  naukowych, wystosowane 
do K uratoryi kraj. Szkół Rolniczych w Dublanach 
przesłać należy na ręce D yrekcyi tychże szkół, n a j
dalej do dn ia  28 Listopada b. r." .

— Pomnik Dumasa. Dnia 21 Października r. b. 
w Alais (dep. Gard) został odsłonigty pomnik 
wielkiego chemika francuskiego w obecności li
cznego grona przybyłych na tg uroczystość p rzed
stawicieli nauki i  władzy z Pasteurem na czele. 
Jednocześnie w temże samem mieście rodzinnem 
Dumasa otw arto liceum jego im ienia. Przy odsło
nięciu pom nika zabierało głos kilku mówców, 
a  przedewszystkiem wdzięczny uczeń jego, Pasteur, 
k tóry  w wymownych słowach przypom niał zebra
nym niespożyte zasługi naukowe Dumasa.

R O Z M A I T O Ś C I .

— Beczki papierowe. Do licznych przedm iotów, 
oddawna już w yrabianych w Ameryce z masy p a 
pierowej (papier mache), jak  koła do wozów, cegły, 
butelki i t. d., przybyły obecnie jeszcze beczki do 
piwa. Pewien mianowicie fabrykant z Newark 
otrzym ał pa ten t na wyrób takich beczek, k tóre 
m ają zgoła nie ustępować beczkom dębowym. Do 
fabrykacyi masy papierowej służy pew na roślina 
włóknista, rosnąca obficie między Jersey-City a Ne- 
warkiem, a dotąd  niem ająca żadnego zastosowania. 
P rzy  pomocy maszyny, obsługiwanej przez dwu lu
dzi, fabryka ma dostarczać 600 beczek dziennie. Po 
wyjściu z form y beczki pokryw ają sig pewnym w er
niksem antyseptycznym, który im nadaje wejrzenie 
porcelanowych. Beczki zatem  łatwo się dadzą 
oczyszczać i będą ochronione od szybkiego gnicia. 
Jeżeli nadzieje te  się ziszczą, gałgź ta  przem ysłu 
uledz może znacznemu przewrotowi. (R evueScient.).

I .  U.

ISTelsr olo gaj a,.

Dnia 9 Sierpnia r. b. zm arł R obert llelinliolłz, 
syn wielkiego Helmholtza, ur. 1862 r . Pomimo tak  
młodego wieku i jakkolw iek od dzieciństw a był bar-
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dzo chorow ity, znany był z prac, odnoszących się 
do dziedziny fizyki. Ogłosił m ianowicie: Badania 
nad prężnością par rostw orów  solnych (1885), w któ
rych  posługiwał sig m etody zapełnia nową, nad  
punktem  krzepnięcia lodu, a  zwłaszcza nad  prom ie
nistą  energiją płom ieni. Śm ierć nie dozwoliła mu 
zająć przeznaczonego dłań  miejsca w państwowym 
instytucie fizyczno technicznym  w B erlinie.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
WP. Z. 0. w Cumaniu. A utor m iał na  celu podanie 

ogólnych tylko zasad m echanizm u. Bliższe szcze

góły znajdzie W Pan w broszurze p. A. B arre „Le 
chem in de fer g lissant11.

WP. W ł. K. w Warszawie. Dziękujemy za udzieloną 
obserwacyją, z której jednak , jako  z niekom ple
tnej, korzystać nie możemy. W szelkie spostrzeże
nia wykończone z wdzięcznością przyjm ujem y od 
łaskawych korespondentów.'

SPROSTOW ANIE.
W  Nr 44 Wszech, z r. b. na str. 694 w szp. 2, w. 2, 

od dołu, zam iast pozbierane powinno być „poubie- 
rane“, oraz na str. 695 w szp. 2 w. 12 od góry, za
m iast widzenie samo powinno być „widzenie senne”.

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 30 Października do 5 Lislopada 1889 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i  Rolnictw a w W arszawie).
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Barom etr 

700 mm -j- T em peratu ra  w st. C.
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Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. Nąjw. Najn.

80 54.5 53,6 53,9 4,0 6.9 6,6 7,6 3,1 97
81 52 9 51,9 50,7 7.8 9,6 8,3 9,8 6,2 99

1 49 7 47 7 46,7 7,2 7,4 6,6 8,8 6.3 99
2 47,4 48,1 50,2 5,5 6,0 5.9 6,8 5,1 94
3 52 2 53,5 55,1 5,4 6,7 4,8 8,4 4,8 90
4 54,6 53,5 52.3 2,6 4,8 5,2 6,8 0.2 94
5 51,7 52,3 53,2 6,2 10,2 7,8 11,0 4,2 85

K ierunek w iatru

sw,s.s
S,S,ES
E,E,N E
NE,N,W

W S.W .NW
SE.SE.S

S,SW,SW

Suma
opadu

6,7 94

5,8
0,1

15,1
4,2
0,1
0,0
0,0

25,3

U w a g i .

D. od 10 do 4 pop. w. mg. g
C. dz. mg., chw. d. mżył 
R. mg., od 10 r. d . ciągły
D. w n. i c. dz. kilk. pad. 
R. d. mż., w poł. mg.
Do poł. mgła 
Rano m gła

Średnia 51,7

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

PRENUMERATA „WSZECHSWIATA.“
W Warszawie: rocznie rs. 8 

kw artaln ie  „ 2 
10 
5

Z przesyłką pocztową: rocznie
półrocznie

Prenum erować można 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., I£. Jurkiewicz b. dziek, 
Uniw., mag.K. Deike, mag.S. Kramsztyk,Wł. Kwietniew

ski, W. Leppert, J . Natanson i mag. A. Slósarski._
„W szechśw iat11 przyjm uje ogłoszenia, k tórych treść 
ma jakikolw iek związek z nauką, na następujących 
w arunkach: Z a 1 wiersz zwykłego druku  w szpalcie 
albo jego m iejsce pobiera się za pierwszy raz  kop. 7 */j> 

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

A.dres ZESed-alrcyi: ZKZra.łsô rsicie-IÊ rzed.rn.ieście, USTr SQ.

T R E Ś ć. Tytus C hałubiński, nap isa ł B ronisław  Znatowicz. — 0  związku m iędzy św iatłem  i elektryczno
ścią. Odczyt, wygłoszony na  62-im zjeździe przyrodników  i lekarzy w H eidelbergu przez H enryka H ertza, 
prof. fizyki w Bonn, tłum . M aksym ilijan Flaum . — Moje senne m arzenia  (Autoobserwacyja), przez dra  W. 
Szokalskiego. — O jadzie żmii, przez A. — Sprawozdanie. — K ronika naukow a. — Wiadomości bieżące. — 

Rozm aitości. — N ekrologija. — Odpowiedzi Redakcyi. — Sprostow anie — Buletyn m eteorologiczny.

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

JloaBOjieHO II,eH3ypoio. B apm aB a, 28 OKTEĆpa 1889 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna JN6 26.




