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0  MIMETYZMIE
U RYBY STRZĘPKOWATEJ

( P n y l l o D t e r y i  e u n e s ) .

W yraz mimetyzm znaczy etymologicznie 
naśladowanie, kopijowanie, odwzorowywa

nie, a w nauce określamy tym wyrazem 
zdolność, którą, posiadają pewne zwierzęta, 
naśladowania formy, lub barwy innych ga
tunków, obdarzonych pewnemi korzystniej- 
szemi właściwościami (jak  np. u owadów 
posiadanie żądła), chroniącemi je  od napa
ści nieprzyjaciół. Dzięki temu podobień
stw u, zwierzę naśladujące jest również za-
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bespieczone tą właściwością, którćj z natury  
nie posiadało.

Przedew szystkiem  w grom adzie owadów 
spotykam y najwięcej tych psobliwych przy
kładów '). W  innych wypadkach, i te są 
najczęstsze, mimetyzm polega poprostu na 
przysw ojeniu sobie przez zwierzę wyglądu, 
barw y a niekiedy i formy środka lub przed
miotów nieożywionych pośród których ono 
żyje. Skutkiem mimetyzmu zające, ku ro 
patwy, przepiórki przyjm ują barw ę ziemi. 
Zając bielak, zam ieszkujący strefy zimne 
i śnieżne, ma futro szare w lecie, a białe 
zupełnie w zimie.

Skutkiem mimetyzmu niek tóre ryby źle 
pływające jak : skarp (Rhom bus maximus), 
język m orski (Solea vu lgaris), flondra 
(Pleuronectes platessa) i t. p. nie dają się 
odróżnić od piaszczystego dna, na którem  
spoczywają nieruchome; d la tćj samój przy
czyny niektóre węże mieszkające na  drze
wach, zwane z tego powodu wężami drzew - 
nemi, p rzybrały  zieloną barw ę liści, na k tó 
rych spoczywają bezustannie.

Moglibyśmy mnóstwo przytoczyć podo
bnych przykładów , które, podobnie ja k  wy
mienione, wszystkim są dobrze znane.

Korzyści, jakie zw ierzęta wyciągają dla 
siebie z mimetyzmu są pierw szorzędnej wa
gi; zw ierzęta słabe, pozbawione środków 
obrony, tćj zdolności zawdzięczają możność 
ukrycia się przed wzrokiem nieprzyjaciół, 
zarówno licznych ja k  nielitościwych, prze
ciwnie zaś te, k tóre na tu ra  potężnie uzbroi
ła, k tóre się karm ią tylko żywą zdobyczą, 
niemogąc jój ścigać, siedzą przyczajone 1 
nieruchom o, czekając na swoję ofiarę z tą 
pewnością, że nie obudzą jój nieufności i po
chwycą ją  w łaśnie w chw ili, gdy się tego 
najm niej będzie spodziew ała. T ak w p ier
wszym jak  w drugim  w ypadku zachowanie 
bytu jest głównym celem mimetyzmu.

Jednym  z najciekawszych przykładów  
mimetyzmu u ryb jest ryba strzępkow ata, 
Phyllop teryx  eques G unthera, z rzędu wiąz- 
koskrzelnych (Lophobranchii), to je s t z rzę
du tych ryb, których skrzela są ułożone 

• w małe pęczki liściaste, parzysto rozmiesz-

*) Patrz W szechśw iat N r 3, t. VIII, 1S89 „Po
dobieństwo ochronne (m im etyzm ) u m otyli" .

czone na łukach skrzelowych. W szystko 
je s t dziwne w tej rybie i ani forma ciała, 
ani pokrycie strzępiaste, ani obyczaje nie 
przypom inają wcale obyczajów innych ryb 
zwyczajnych.

Głowę ma wydłużoną zakończoną pyszcz
kiem długim, rurkow atym , na końcu k tó re- 
go otw iera się gęba mała, bezzębna. Głowa 
tw orzy kąt z częścią ciała przednią, wygiętą, 
na której się opiera i tym sposobem tworzy 
pew ne podobieństwo z głową i karkiem  ko
nia. P rzy  końcu pyszczka pod brodą w i
dzieć się daje para płatków, z boków zaś 
pyszczka znajduje się para długich w yrost
ków. Na wierzchołku głowy wznosi się 
grzebień wystający ku przodowi, poza nim 
zaś ponad oczami znajduje się wyrostek 
ciernisty. Oczy są wielkie zaokrąglone i po 
bokach głowy umieszczone. Na tyle głowy 
wznoszą się także wyrostki cierniste za
kończone pęczkiem strzępków, a na karku 
znajduje się długi cierń, rosszerzony u pod
staw y i mający na końcu długi wstążko- 
waty wyrostek, na końcu rosszczepiony. 
Tułów posiada z boków ścieśniony i ze- 
szczuplony na obudwu końcach, wgłębiony 
w przedniej części grzbietowej, a nadto 
na stronie brzusznej, z dwoma głębokiemi 
wykrojeniam i. Długie ciernie, sterczące na 
brzuchu i na grzbiecie, są rozmieszczone 
dwoma szeregami pośrodku ciała. Inne 
wyrostki cierniste, znacznie krótsze, widzieć 
się dają po bokach. W szystkie te ciernie 
nie mają żadnych przedłużeń, ale na środ
ku  grzbietu wznosi się para silnych cierni, 
opatrzonych na końcach długiemi dodatka
mi wstążko watemi. Ogon, którego długość 
wyrównywa prawie długości tułowia i gło
wy razem wziętych, jest czworokanciasty 
i ma na górnym brzegu pięć par cierni, za- 

j  kończonych tak samo długiemi wyrostkami 
wstążkowatemi. Jedną z tych osobliwości, 
które u ryb niezmiernie rzadko się tra- 

| fiają, jest u Phyllopteryx ogon chw ytny na 
końcu.

P łetw y piersiowe są umieszczone w tyle 
głowy na przednim  końcu wygiętej części 
tułowia, a p łetw a grzbietowa jest całkiem 
położona na ogonie, którego trzy  czwarte 
części zajm uje. Pozostałych płetw  (ogono
wej, podogonowój i brzusznej) brakuje. 

| W szystkie te szczegóły budowy są dokła-
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dnie przedstawione na rycinie. Dodajmy I 
do tego, że ciało Phyllopteryxa, jak  zresztą j  

wszystkich w iązkoskrzelnych (Lophobran- 
chii), jes t całkiem pozbawione łusk wła- j  

ściwych, a pokryte tarczami naprzeciw le- j  

ległemi, tworzącemi rodzaj pancerza. Ryba 
strzępkow ata, Phyllopteryx eques, zamiesz- j 
kuje morza, oblewające brzegi Australii, i  

przebywa pomiędzy wodorostami, których 
się czepia ruchomym końcem swego ogona i 
i k tórych barwę przybiera. W ydłużenia 
wstążkowate, pływające, którem i przybrane | 
jest ciało tych ryb, mają i z kształtu dużo ! 
podobieństwa do liściastych wydłużeń sa- j  

mych roślin i poruszają się razem z ruchem 
fal. W  tych warunkach, z tą dziwaczną 
formą, są one prawie wcale niedostrzegalne, j  
Małe zw ierzątka, które stanowią ich poży- J  

wienie, przepływ ają koło nich, niespodzie- 
wając się zdrady i zostają przez te zwierzę
ta pożerane; jednocześnie jego nieprzyja- j  

ciele, jeśli ich ma (bo stanowi on tak chudą 
potraw ę, że musi być mało poszukiwanym j 
naw et przez bardzo żarłoczne ryby) mogą I 
krążyć około niej, niebudząc w niej żadnych 
obaw, nic nie zdradzi jćj obecności, oprócz j 
chyba zapachu właściwego, jak i wydziela. I 
Tym  sposobem byt tćj ryby jest zapewnio- ! 
ny bez wielkich z jój strony usiłowań, a po
zbawiona wszelkich środków obrony, unika j  

swoich nieprzyjaciół, niepotrzebując nawet j  

uciekać od nich.
P rzyk ład  ten wykazuje może lepiej, an i

żeli wiele innych, w jak  wyjątkowo korzy
stnych warunkach mimetyzm umieszcza ga» ! 
tunki zwierzęce.

Ponieważ w rezultacie mimetyzm polega j 
na pewnym skupieniu charakterów  korzy
stnych, szczególniejszej natury, nabytych ! 
przez szereg najrozm aitszych przemian, po
zostawałoby dla uzupełnienia historyi na
tu ralne j Phyllopteryx  eques ze względu na j 
mimetyzm, wynaleść przyczyny tych zmian, 
te jednak  poszukiwania zaprowadziłyby nas j  

zbyt daleko i rosszerzyłyby zbytecznie g ra 
nice artykułu  popularnego. (W edług La 
N aturę, Nr 884, 1890 r.).

J . S.

O  R O Z W O J U  

I ZNACZENiU TECHNOLOGII >

Technologija uczy o tych gałęziach prze
mysłu ludzkiego, które rozwinęły się w czę
ści empirycznie, przeważnie wszakże pod 
wpływem fizyki i chemii i które znalazły 
przytułek w warsztatach i fabrykach, pozo
stając pod duchowem kierow nictwem  spe
kulacyjnych nauk przyrodniczych.

Lecz bynajmniej nie jest technologija 
nauką o sztuce w najszerszem znaczeniu te
go wyrazu, jak  wnosićby można z dosłow
nego tłumaczenia jej greckiej nazwy. Nie 
obejmuje ona w sobie naw et t.zw .sztuk  niż
szych, czyli pożytecznych—jeśli wogóle, jak  
to czynią niektórzy, przyjmiemy podział 
sztuk na wyższe i niższe. Z zakresu tech
nologii wykluczyć należy nietylko wszyst
kie sztuki wyższe, pielęgnowane najczęściej 
jedynie dla sprawianej przez nie roskoszy 
dachowej, dla podniesienia zmysłu estety
cznego, lecz wykreślić z niej ti‘zeba rów
nież część niższych sztuk, uprawianych j e 
dynie dla celów m ateryjalnych. Nie uwzglę
dniamy przeto w technologii ani sztuk ob- 
jektyw nych, kształcących, czyli pięknych, 
ja k  malarstwa, rzeźbiarstwa, budownictwa, 
ani rzemiosł i właściwego handlu i wresz
cie usuwamy też z jej granic te rodzaje 
przemysłu, które zajm ują się dobywaniem 
i wytwarzaniem  produktów natury, a więc 
górnictwo, rolnictwo, hodowlę bydła, my- 
śliwstwo i rybołówstwo.

Takie ograniczenie zakresu pedagogicz
nego w technologii zawdzięczamy założy
cielom współczesnej technologii naukowej: 
Poppemu, Bernoulliemu a zwłaszcza K ar- 
marschowi, którzy się wielce zasłużyli nau
ce przez ułożenie zasad w organicznem 
rosczłonkowaniu systemu technologii dzi
siejszej.

Grałęzie przem ysłu technologicznego na
szych czasów to latorośle rzemiosł i nauk, 
dojrzałe z biegiem stuleci i tysiącoleci skut
kiem zespolenia się pracy fizycznej i uiny-

*) W edług prof. C. W illgerodta.
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słowój skutkiem  w spólnych zdobyczy rze
mieślników i badaczów przyrody. Bez 
współudziału nauki każdy z rospatryw a- 
nych tu  przem ysłów  pospolitem je s t  rze
miosłem, bez rzemiosła zaś nauki przyro
dnicze w pew nych kierunkach czystemi po
zostają, naukam i, spojenie wszakże rzemiosł 
z w iedzą przyrodniczą w ytw arza przem ysł 
technologiczny. Oto je s t jeden  k ierunek 
rozwoju rzemiosła; drugi kierunek wska
zuje rzemiosłu sztuka i prow adzi je  do wy
robu przedmiotów wartości wyższej, a r ty 
stycznej.

Początków przeto technologii i odnoś
nych gałęzi przemysłu szukać należy w tych 
tylko krajach, w których zarówno rzem io
sła ja k  i nauka m iały poważanie. Grecyi 
ani Rzymu poczytać niemożna za ojczyznę 
technologii. W praw dzie starożytni grecy 
posiadali już  w yraz „technologija”, lecz 
pojmowali pod nim coś zupełnie odm ienne
go, mianowicie tra k ta t o sztuce wogóle, 
albo też o specyjalnćj jaki«Sj sztuce, np. k ra
somówczej. Technologii wszakże, w dzi- 
siejszem naszem rozumieniu, grecy powołać 
do życia nie mogli, gardzili bowiem zw ykłą 
pracą i rzemiosłem. Podczas gdy wolni 
obywatele upraw iali sztuki wyższe i do 
prawdziwego doprow adzili je  roskw itu, 
rzemiosło pozostawało w rękach niew olni
ków, skazane na  zagładę, w części p rzynaj
mniej i w tem upatryw ać należy szybki 
upadek m ateryjalny, a potem  i polityczny 
tego silnego niegdyś mocarstwa.

Mniej jeszcze,aniżeli grecy,grzeszyli rzy
mianie przeciw  praw u o pracy . N aród ten, 
ja k  wiadomo, jedyn ie tylko rolnictw o spo
między prac pospolitych za godną uważał. 
P rzem ysł natom iast i handel, a naw et sztu
ki piękne, nauki i nauczanie dzieci „w ol
nych” — wszystko to spoczywało u rzy 
m ian na barkach niew olników. Dziw ić się 
przeto niemożna, że Cycero w ykrzykuje: 
„W arsztat nic w sobie szlachetnego mieć 
nie może”, a dalej „handel, gdy je s t mały, 
jes t brudny, duży natomiast, wiele zewsząd 
sprowadzający, nie jest naganny; kupcy 
zresztą nic nie zyskują, jeśli nieco nie oszu
k u ją”. W  swej historyi ekonomii powiada 
M ax W irth : „Przem yślem  i pracą do tego 
stopnia gardzono w Rzymie, że A ugust na 
^mierć skazał senatora A vienusa za to, że

zarządzał drobną sprzedażą”. A  zatem 
w państwie rzymskiem  w żaden sposób po
wstać nie mogła technologija, albowiem 
wszystkie czynniki, w arunkujące zaczątek 
i trw ałość przem ysłu, jako to: rzemiosło, 
nauka i handel sprowadzone tam  były do 
zera skutkiem  pogardy, z jaką  jaw nie samo 
państwo się <J° nich przyznawało.

Inaczej wszakże zupełnie w yglądało 
w Egipcie. W  tym kraju  kolebki chemii 
ju ż  wcześnie bardzo zakiełkował przemysł 
technologiczny i bardzo jest prawdopodo
bne, że ta „czarna ziemia”, cham, według 
P lu tarcha, „chemija" zwana, przez chemiją 
właśnie stała się ojczyzną technologii. Tyle 
bądźcobądź wiemy napewno, że najstarsze 
pom niki sztuki budow niczej, wzniesione 
z cegieł, odkryte były w Egipcie. W iek 
budowli świątyni Bela oceniają na 12 000 

, lat. Niektóre piram idy również całkowicie 
były  z cegły zbudowane; jedna z nich, 
wzniesiona przez króla Asychisa, nosi na 
płycie kamiennej następujący, nader zaj
m ujący napis: „Nie poniżaj mnie w poró
w naniu z piram idam i z kam ienia, gdyż j a
0 tyle je  przewyższam, ile Jowisz bogów. 
Albowiem, żerdzie zagłębiając w jezioro, 
zbierali to, co z m ułu na nich pozostawało, 
w yrabiali w ten sposób cegły i mnie z nich 
zbudow ali”. Już 3000 la t przed narodze
niem Chrystusa egipcyjanie budowali naj
starsze ze znanych nam sklepień z klino
watych cegieł, a zaledwie wątpić należy, że 
byli oni także pierwszymi m etalurgami. 
Od nich to najprawdopodobniej grecy i in 
ne narody nauczyli się wydobywać złoto
1 srebro z rud. A przez to, że pisali dzieła 
dla uczenia spółczesnych i potomności, stali 
się pierwszymi tych sztuk nauczycielami. 
O ile inform uje nas historyja, egipcyjanie 
byli posiadaczami pierwszego specyjalnego 
dzieła o technologii i m etalurgii. N iestety 
dzieło to nie zachowało się do naszych cza
sów. Jan  z Antyjochii pisze w siódmem 
stuleciu po Chr., że cesarz Dyjoklecyjan 
w I I I  wieku po Chr. kazał spalić księgi 
egipskie o chemii złota i srebra. W reszcie 
dodać należy, że najprawdopodobniej w sta- 
roegipskich świątyniach prowadzono pier-

| wszy praktyczny w ykład technologii i że 
stam tąd Aviadomości chemiczno - technolo
giczne przeniosły się do alchemików arab-
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skicli. Prócz egipcyjan zaliczamy jeszcze 
do pierwszych cywilizowanych narodów, 
zajm ujących się przemysłem, asyryjczyków, 
babilończyków, chińczyków, japończyków, 
indów i fenicyjan.

Ruiny Niniwy, Mozalu, Babilonu i t. d. 
dowodzą, że asyryjczycy i chaldejczycy roz
winęli u siebie dość wysoko pracę przem y
słową. Już  na 3000 la t przed Chr. i oni w y
palali cegły, a z pięknej, żywo malowanej 
polewy, jak ą  zachowały ru iny Babilonu | 
i innych miast, wnosić można, że wynalazek J 
w ypalania cegieł w rzeczywistości starszy 
je s t może jeszcze, aniżeli samo założenie 
tych miast.

Już  w 2968 roku przed Chr. cesarzowa 
Loui-Tseu wprow adziła do Chin jedw abni
ka, a przędzę jego zastosowała do wyrobu 
tkanin. W dzięczni chińczycy .za nieśm ier
telne to dzieło umieścili swą cesarzowę śród 
bogów.

Fenicyjanie do wysokiego jak  na owe 
czasy rozwoju doprowadzili przemysł. Na
ród ten posiadał farbiernie i fabryki tkac
kie, znał się na odlewie bronzu i na garn
carstwie. P u rp u ra  i szkło także mają być 
wynalazkam i fenicyjan.

N astępny okres, średni, przem yśla tech
nologicznego rospoczyna się niemal jedno
cześnie z chrześcijaństwem; przez zniesie
nie bowiem niew olnictw a chrześcijaństwo 
szeroką otwarło drogę wolnój pracy. Przez 
założenie klasztorów , pierw szych i najlep
szych przytułków  wiedzy i przem ysłu w śre
dnich wiekach, rzemiosła potężnie zostały 
wydźwignięte skutkiem  zastosowań chemii, 
fizyki i techniki, gorliw ie przez mnichów 
upraw ianych. Aż do X I  przeto wieku 
wszystkie praw ie wynalazki i ulepszenia 
w przemyśle wychodziły z klasztorów, 
a późnićj dopiero te ostatnie pokonane zo
stały  w tym kierunku przez wolne, nie
zależne miasta europejskie , zwłaszcza 
w Niemczech i we Włoszech. Handel, 
podniesiony skutkiem udoskonaleń w bu 
dowie okrętów, zbliżył do siebie narody 
W schodu i Zachodu i podziałał jaknajko- 
rzystnićj na rozwój przemysłu. Odkrycie 
A m eryki i drogi morskićj do Indyj stwo
rzyło handel światowy, a tym sposobem 
i dla technologii nowa nastąpiła era.

Lecz olbrzymi rozrost dzisiejszy mógł 
przem ysł osięgnąć dopiero wskutek nie
zwykłych postępów nauk przyrodniczych, 
zwłaszcza fizyki i chemii, wskutek wynale
zienia najrozm aitszych machin, tych praw 
dziwych niewolników pracy, wskutek wy
twarzania, opanowania i zastosowania siły 
elektryczności, św iatła i ciepła, przez po
znanie prawdziwych pierw iastków chemi
cznych i przez sztuczne połączenie ich a to 
mów w ciała takie, które przed jakiem i stu 
laty  jeszcze wytwarzane były wyłącznie 
w organizm ach zw ierząt i roślin. Rozrost 
ten osięgnięty być mógł wówczas dopiero, 
gdy spekulacyjny umysł przyrodnika coraz 
głębiej w nikał w istotę natury , coraz lepićj 
poznawał m ateryją, siły i praw a przyrody 
i gdy przedstawiciele wiedzy przyrodniczój 
nie zawahali się złożyć swych zdobyczy na 
ołtarzu  dobra i pożytku m ateiyjalnego ro
du ludzkiego. Roskwit, do jakiego obe
cnie przemysł doszedł, mógł się urzeczywi
stnić dopiero przy współudziale państwa, 
k tóre nie szczędziło pomocy, ochrony i po
parcia i udzielało swobody, k tóra tak była 
nieodzowną dla zdrowego jego rozwoju. 
Podniesienie przemysłu do dzisiejszego je 
go poziomu zwłaszcza zawdzięczać nale
ży rostropnemu wprowadzeniu odnośnych 
działów wiedzy do program u wyższych 
szkół i utworzeniu specyjalnych uczelni 
przemysłowych.

Dziś jednakże w uniwersytetach techno
logija utraciła już  znaczenie, jak ie  niegdyś 
posiadała i zapewne nigdy już w tych za
kładach, czystśj przeważnie wiedzy poświę
conych, powagi swój dawniejszej nie od
zyska. W tem wszakże objawia się pod
niesienie jeszcze znaczniejsze technologii, 
jć j ,  że tak powiem, usamodzielnienie. Gdyż 
w miarę ja k  traktować ją  poczęto jako ga- 
łęź wiedzy samodzielną, niezależną od fizy
ki i chemii, zbyt ciasnemi okazały się dla 
niój m ury uniwersyteckie i niewystarcza- 
jącem i środki, jakich  uniwersytet jój do- 

j  starczał. W yw ędrow ała też technologija 
z uniwersytetów i własne, nowe stworzyła 

! sobie gniazda. Szkoły politechniczne, aka- 
demije i szkoły przemysłowe z biegiem 
czasu coraz więcćj się rozwijają i coraz bar
dziej specyjalizują.

Pierwszym  tego rodzaju zakładem  była
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słynna szkoła politechniczna w P aryżu, któ
ra  pod dyrekcyją M ongea i F ourcroya zo
stała powołaną, do życia w roku 1794 pod 
nazwą szkoły centralnej robót publicznych. 
Ju ż  w roku 1795 została ona obdarzona 
nazwą szkoły politechnicznej, a nazwa ta 
przy ję ła  się i utrzym ała aż do dnia dzisiej
szego dla wszystkich tego rodzaju  szkół 
we wszystkich państwach. W  Niemczech 
ówczesnych pierwszą tego rodzaju  szkołą 
była praska, założona w roku 1806. W  ro 
ku 1815 powstał insty tu t politechniczny 
w W iedniu, w roku 1822 założono w B erli
nie królewski insty tu t przemysłowy. K a rls 
ruhe otrzym ało swą wyższą szkołę w roku 
1825, a w r. 1832 nanowo została zorgani
zowaną politechnika tamtejsza. Podobnie 
ja k  fizyka i chemija, filary naukow e tech
nologii, tak  i ich latorośl zamieszkała 
w czasach naszych w praw dziw ych pa
łacach.

W  B runśw iku; H anow erze, Berlinie, A k 
wizgranie, Zurychu i t. d. gmachy szkół 
politechnicznych należą do najw spanial
szych budynków miejskich.

(dok. nast.).
M. F I

Misko jako pokarm.
Doniosłe znaczenie m leka jako  pokarm u 

uniwersalnego nie licuje z wiadomościami, 
jak ie  o niem do niedaw na posiadaliśmy. 
O statniem i dopiero czasy zbliżyliśmy się 
znacznie do poznania istotnego jego  składu 
i własności, do czego przyczyniły się z je 
dnej strony badania uczonych, z drugiej — 
potrzeba, pouczająca o konieczności dokła
dnego poznania produktu , mającego ważne 
znaczenie w gospodarstw ie rolnem. N ie
dawno dopiero, tem u lat pięć, D uclaux 
wyświetlił istotny charak ter składników  
mleka.

L a t temu dwa dopiero, w laboratoryjum  
Soxhleta, H enkel pierw szy w ykazał w mle
ku krowiem  i to w poważnych stosunkowo 
ilościach obecność kwasu cytrynowego w po
staci soli wapiennój ').

J)  W szechświat, 1888 r , str. 655.

W  naszych już czasach zajęto się bliżej 
spraw ą szybszej i racyjonalniejszej prze
róbki mleka na produkty nabiałowe. Za
stosowano do oddzielania śmietanki specy- 
ja lne  przyrządy — centryfugi, poczęto w y
rabiać siłą pary masło, rozwinięto na dużą 
skalę wyrób serów. Stosunki ku ltu ry  zmu
szają nas myśleć nad wynalezieniem spo
sobów, umożliwiających przesyłkę mleka 
z okolic odległych, obfitujących w pastwi
ska, do środków przemysłowego i handlo
wego ruchu. Coraz wyraźniej zarysowuje 
się usiłowanie nadania mleku postaci stałe
go ciała, pozbawionego balastu 88%  wody 
i nieulegającego w ciągu dłuższego czasu 
zmianom. Dalej też same stosunki ku ltury  
zw yrodniające ród ludzki w miastach osia
dły, a mianowicie kobietę w macierzyńskim 
je j charakterze, z nieubłaganą stanowczo
ścią naglą do bliższego rospatrzenia sprawy 
sztucznego odżywiania niemowląt mlekiem 
zwierzęcem i zmuszają do podjęcia usiło
wań, skierowanych ku możliwemu zbliże
niu tego ostatniego do m leka kobiecego.c o  o

Ta zaznaczona przez na3 mała znajomość 
tak  ważnego pokarm u, nie jes t zresztą zja
wiskiem wyjątkowem. Spotykamy sięzniem  
częściej, skoro chodzi o produkty dostar
czane nam bez znacznego osobistego nasze
go trudu  przez przyrodę. Przypom nijm y 
sobie, ja k  niedawno poznaliśmy dopiero 
stosunki upraw y roślin. Potrzeba nietylko 
jes t m atką wynalazków, lecz i odkrycia 
nierzadko je j dopiero początek zawdzię
czają.

Uwagi powyższe skłaniają nas do zdania 
czytelnikom sprawy ze stanu niektórych 
przynajm niej kwestyj poruszonych. P rze- 
dewszystkiem zaś zamierzamy dotknąć zna
cznie w ostatnich czasach naprzód posu
niętej spraw y odżywiania dzieci mlekiem 
krowiem.

Ponieważ jednak  spoczywa ona na spo
strzeżeniach i wiąże się ściśle ze zdobycza
mi naukowemi, w ostatnich czasach poczy- 
nionemi, te zatem nasamprzód przypomnieć 
sobie musimy.

U łatw ia nam to zadanie artyku ł o chemii 
mleka, ogłoszony ju ż  w Wszechświecie z ro
ku 1885 w N r 33 i 34. Do niego odsyłamy 
po szczegóły, poprzestając na treściwem 
powtórzeniu ostatecznych wniosków. Mle-
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ko jes t płynem, zawierającym  w zawiesze
niu i w rostworze ciała organiczne i nieor
ganiczne. W  rostworze znajdują się: cu
kier mleczny, sole alkalij, połowa ogólnćj 
zawartości fosforanu wapnia i około ‘/ 10 
zawartości sernika, w zawieszeniu — reszta 
fosforanu wapnia i sernika oraz kulki tłu 
szczowe.

M ięszanina ta ciał pokarmowych stanowi 
nietylko pokarm  uniwersalny, którym  j e 
dynie w ciągu kilkunastu miesięcy u trzy
muje się życie i odbudowują tkanki ssaw- 
ców, lecz jest też pokarmem  bogatym. M le
ko od zdrowej, dobrze żywionój krowy, za
w iera średnio w litrze 30 do 40 g tłuszczu, 
50 do 60 g sernika, taką samą mnićj więcćj 
ilość cukru mlecznego, około 1 g kwasu cy
trynowego w postaci soli wapiennej i oko
ło 3 do 4 g popiołu, przeważnie fosforanu 
wapnia.

Porów najm y wartość ekonomiczną m le
ka z innym pokarmem, np. z wrartością 
mięsa. Chcąc uniknąć zawiłego i niepe
wnego rachunku, zostawmy na boku inne 
składniki mleka, oprócz sernika i zrównaj- 
my go co do wartości poży wnćj z istotnym 
składnikiem  pokarmowym mięsa — fibryną. 
Biorąc za podstawę obliczenia ceny pro- | 
duktów w tak  wielkiem mieście jak  Paryż, 
otrzymamy następujące wartości pieniężne 
tćj samćj ilości substancyi azotowej zaw ar
tej w różnych pokarmach. Jeśli wynosi 
ona w mleku 1, to w postaci sera waha się 
dla różnych gatunków od 0,66 do 2,00; 
w wieprzowinie kosztuje ta  sama ilość skła
dnika pożywnego 2,20, w baraninie 2,50, 
wołowinie 2,70, w postaci jaj 3,80, w buli- 
jonie 5,00.

Stosunki te oddawna odczuwano i odda- 
wna też popyt na mleko wrogóle przewyższał 
podaż. Z codziennego niemal doświadcze
nia wiemy, jak  trudno dostać, w w ięk
szych miastach mianowicie, dobrego mleka. 
Skąd pochodzi ta  ekonomiczna sprzeczność? 
Dlaczego nie istnieje dla mleka podobna 
równowaga niestała pomiędzy popytem i po
dażą, jak  dla innych towarów?

Czem wreszcie wrytłumaczyć, że tak do
bry pokarm jak  mleko zajmuje w szere
gu innych podrzędne stanowisko z uwagi 
na cenę.

Powody tego leżą w istotnej różnicy, ja -

| ka istnieje pomiędzy mlekiem a innemi to- 
| waram i co do trwałości. Nie jest ono w ści- 
j  słem znaczeniu handlowem towarem. N ie

można go przechowywać przez dłuższy czas 
bez zmiany, więc i przesyłać na dalsze od- 

| ległości. Niemożna robić zapasów mleka 
w okresach obfitości na potrzeby okresów 
ubogich w produkt, słowem, o ile się ros- 
porządza mlekiem, trzeba je  zaraz zbywać. 
Przyczyną tego stanu rzeczy z kolei są zno
wu drobne napozór, niedostrzegalne istoty, 
których sprawy życiowe doniosłe jednak  
powodują skutki, są owe drobnoustroje — 
bakteryje. M leko zwierzęce, zarówno jak  
ludzkie, gdy pochodzi z ustroju zdrowego,

| wolnem jest całkowicie od bakteryj. Dostają 
| się one doń dopiero podczas dojenia z rąk  
| dójek, z wymion krowy, z naczyń, z po- 
I w ietrzą wreszcie, a znajdując znakomity 

grun t do bytowania, rozmnażają się z nie
zmierną szybkością. Aby dać o nićj pewne 
pojęcie, przytoczymy tu dane ze spostrze
żeń M iąuela, który znnlazł w kwarcie mle
ka w godzinę po udojeniu dziewięć milijo- 
nów bakteryj.

Po 2 godzinach rozmnożyły się one do 
11 milijonów.

Po 4 godzinach rozmnożyły się one do 
30 milijonów.

Po 8 godzinach rozmnożyły się one do 
230 milijonów.

P o  25 godzinach rozmnożyły się one do 
63 500 milijonów.

Nie są to jeszcze cyfry odzwierciadlające 
istotny stan rzeczy. Nierzadko liczba bak
teryj wzrasta znacznie więcój, kiedy doje
nie i przechowywanie mleka odbywa się 
w sprzyjających po temu warunkach, co 
przy mało rozwiniętem zamiłowaniu czy
stości zazwyczaj ma miejsce.

Tem peratura, w jakiej mleko je s t prze- 
chowywanem, znacznie wpływa na szybkość 
rozmnażania się bakteryj. W  jednem  z do
świadczeń M iąuela mleko, udojone pod 
wieczór, zostawiano w różnych tem peratu
rach podczas nocy. L iczba zaro’dników, 
oznaczona zaraz po udoju na 19 milijonów 
w litrze, wynosiła:

Po 15 godz. przy 15° — 1000 mil., przy 
25° — 72 185 mil., przy 35°—165500 mil.

Po 18 godz. przy 15° — 800 mil., przy 
35° — 166 000 mil.
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P o  21 godz. przy 15° — 6 063 mil., przy 
25° — 200000 mil., przy 35° — 180000 mil. 
w  litrze.

Zaznaczona powyżej zawartość bakteryj 
w m leku nie powinna nas tak  bardzo prze
rażać. Codziennie spożywamy takie mleko 
i najlepiej przekonyw a nas to doświadcze
nie, że nam istnienie bakteryj w m leku nie 
zakłóca zdrowia. Nie idzie jed n ak  zatem, 
żebyśmy je  mieli ignorować. Jakkolw iek 
są to drobne istoty, których 1 m ilijard  wa
ży około 1 m iligrama, działalność ich jest 
poważna. Zdolne są one wywoływać w g ru n 
cie odżywczym najróżnorodniejsze zmiany 
chemiczne, objaw iające się w m leku jego 
kwaśnieniem, zsiadaniem  się, zm ianą sm a
ku. Obecność w m leku baktery j powoduje 
jego nietrw ałość, nie pozwala przechowywać 
go bez zmiany w zw ykłych w arunkach d łu 
żej nad 24 godzin.

(c. d. nast.).
Stanisław  Prauss.

I c t r .  Kilogram. Sekunda.
(D okończenie).

V III.

Najnowsze dzieje uk ładu  m etrycznego, 
któreśm y tu skreślili, pozwoliły nam  po
znać, jak ą  dokładność osięgnęła w czasach 
naszych sztuka m ierzenia i ważenia. Oprócz 
wszakże długości i masy jes t jeszcze trzecia 
wielkość, którój ocena w nauce, technice 
i w życiu zwyczajnem  rów nie ja k  tam tych 
dw u jest niezbędną: wielkością tą jes t czas. 
Sekunda je s t jednostką  również zasadniczą, 
ja k  m etr i kilogram , a obok pręta m ierni
czego i wagi koniecznym je s t zegar. Nie 
zbijem y się zatem z tropu , gdy z dziejam i 
m etra  i kilogram a powiążemy treściw ą hi* 
sto ry ją  zegara, k tóra nam wskaże, j a k  sto
pniow o zdobywał człowiek coraz większą 
ścisłość w ocenie czasu.

N ajdaw niejszy przyrząd do m ierzenia 
czasu stanow ią oczywiście zegary słonecz
ne, u nas kompasami zwane. Gdy bowiem 
bieg dzienny słońca następstw o godzin nam

znaczy, trzeba było tylko ruch ten prze
nieść na przesuwanie się cienia, rzucanego 
przez pręt w ziemi utkwiony, by obserwa- 
cyi większą nadać dokładność. W ynalazek 
zegarów słonecznych przypisywano filozo
fom szkoły jońskiój, następcom  Talesa, 
Anaksym androw i i Anaksymenesowi z szó
stego wieku przed Chr., niew ątpliw ie wszak
że znane one były dawniejszym astronomom 
Chaldei i Egiptu. W  pierw otnej swój for
mie był to zapewne tylko słup, lub filar, 
pionowo na płaszczyźnie poziomej wznie
siony, k tóry  oznaczał południe w chwili, 
gdy cień jego stawał się najkrótszym : jestto  
sław ny gnomon astronomów starożytnych, 
budowany troskliw ie i w skrom nym  swym 
zakresie wciąż doskonalony, zanim ustąpił 
przyrządom  astronomii dzisiejszej.

Aby wszakże zegar słoneczny zbudować, 
nie dosyć je s t wbić pręt pionowy w ziemię 
i zatoczony dokoła niego okrąg na równe 
podzielić części, słońce bowiem wraz z ca- 
łem  niebem nie bieży dokoła linii piono
wej, ale obraca się dokoła osi, k tó ra  w róż
nych punktach ziemi rozmaicie jes t do po
ziomu pochyloną. Z najm niejszym  tedy 
zachodem urządzićbyśm y mogli zegar sło
neczny, ustaw iając p rę t ten, czyli gnomon 
w kierunku osi świata, t. j . zw racając go 
ku  gwieździe biegunowej. U  nas p rę t ten 
pochylonym by więc był do poziomu pod 
kątem  52°, a cień jego, przy zmiennem po
łożeniu słońca, na tarczy do pręta prosto
padłej co godzina obiegałby drogi równe; 
tarcza ta  przypadałaby w płaszczyźnie do 
rów nika równoległej, a kompas taki nazw a
no równikowym, czyli równonocnym. P o 
m ijając już wszakże niedogodność wynika
jącą z pochyłego względem poziomu ułoże
nia tego zegara, pamiętać jeszcze należy, 
że słońce wznosi się na półkuli północnej 
nad równik jedynie w ciągu półrocza le
tniego górną zatem stronę tarczy oświeca 
tylko od końca M arca do końca W rześnia, 
przez drugie zaś półrocze prom ienie sło
neczne padają na dolną jój stronę, którą 
tedy, podobnie ja k  górną, zaopatrzyć nale
ży w podziały, aby p rę t i ku dołowi wy
dłużony, mógł cieniem swym godziny w pół
roczu zimowem wskazywać.

By niedogodności tój uniknąć, korzystniej 
je s t tarczę kompasu umieszczać poziomo,
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lub pionowo; w tym razie jednak  odstępy 
kresek wskazujących godziny nie będą, już 
równe, a konstrukcyja takiego zegara wy
maga pewnych metod gieometrycznych. 
Dlatego też urządzanie kompasów stanow i
ło niegdyś ważne zadanie astronomii p rak
tycznej. Choćbyśmy jednak zegar słoneczny 
z najwyższą budow ali starannością, pozo
stanie on zawsze niedostatecznym bardzo 
przyrządem . Przedewszystkiem  bowiem da
je  on czas słoneczny praw dziw y, a nie je 
dnostajny czas średni, jak i wskazują istotne 
zegary nasze i jak im  posługiwać się musi
my, a dalśj służyć może tylko za dnia i przy 
niebie pogodnem, wreszcie zaś, co nas tu  
najbardziej obchodzi, niepodobna oznaczyć 
na nim  dokładnych i drobnych podziałów. 
Trzebaby konstrukcyi nadzwyczaj staran
nej i wielkich wymiarów tarczy, aby odczy
tywać na niej minuty. Udoskonalenie ze
garów mechanicznych odebrało też kom pa
som wszelkie znaczenie praktyczne, a z chlu
by astronomów stały  się one jedynie ozdo
bą parków.

Również odległą zapewne przeszłość mia
ły  i zegary wodne, czyli klepsydry. W  naj
prostszej formie były to dwa, stożkowate 
zwykle naczynia, zbiegające się zwężonemi 
swemi końcami, gdzie przez szczupły otwór 
woda z naczynia górnego przepływała do 
dolnego. W ym iary przyrządu tak być mo
gły dobrane, że czas przepływu wody wy
nosił godzinę, kw adrans, lub kilka m inut 
tylko, a po przelaniu się wody do naczynia 
dolnego klepsydrę trzeba było tylko odw ró
cić, by tenże sam przebieg znów się powtó
rzył. W  tak  prostem  urządzeniu mogła 
wpraw dzie klepsydra oznaczać trw anie go
dziny, ale nie m ogła służyć do wskazywa
nia je j części, woda bowiem nie z jed n o 
stajną przepływ a wciąż szybkością. W  m ia
rę ja k  jej ubywa w naczyniu górnem, a tem 
samem pod coraz slabszem zostaje ciśnie
niem, prędkość wypływu maleje; w rów 
nych przeto odstępach czasu woda w na
czyniu dolnem o niejednakowe wznosi się 
wysokości. P rzy  uwzględnieniu praw  wy
pływ u cieczy, k tóre zresztą Torricelli do
piero wykrył, można wprawdzie osięgnąć 
znaczną dokładność zegarów wodnych, bu 
dowa ich wszakże byłaby wtedy zbyt za
wiłą.

Dziś więc zegary wodne pozostały w hi- 
storycznem tylko wspomnieniu. O statnią 
rolę naukow ą odegrały chyba na usługach 
Galileusza, gdy przy doświadczeniach swych 
nad spadkiem ciał potrzebował oznaczać 
krótkie odstępy czasu. Zachował on wszak
że tę ostrożność, że woda wąskim bardzo 
otworem wypływała z naczynia znacznych 
wymiarów; wtedy przez k ró tk i czas w ypły
wu poziom wody wyraźnym zmianom nie 
ulegał, odważone przeto ilości cieczy z do- 
statecznem przybliżeniem  m iarę czasu da
wały.

Podobneż usługi, ja k  klepsydry wodne, 
oddawały i klepsydry piaskiem suchym wy
pełnione; sądzono nawet, że piasek przesy
puje się wciąż jednostajnie, bez względu na 
wysokość, do jak iej jest usypany. D latego 
nadano połączonym ze sobą naczyniom po
stać ru r  walcowych, a urządzona na nich 
podziałka pozwalała z niejaką dokładnością 
oznaczać jednakie odstępy czasu. W raz 
z kompasami poszła i klepsydra w zapo- 

| mnienie i pozostała tylko symbolem ni
knącego i wszystko porywającego ze sobą 
czasu.

IX .

Początek dzisiejszych naszych zegarów 
mechanicznych, polegających na połączeniu 
kół i kółek, w prawianych w ruch działa
niem spadającego ciężaru, lub rozwijającej 
się sprężyny przypada na wiek trzynasty 
albo na czas jeszcze dawniejszy, lubo do
kładnie oznaczyć go niepodobna. Pom ysł 
zastosowania spadku ciężaru czyli wagi do 
wprawiania w ruch mechanizmu zagarowe- 
go łatwo rzeczywiście mógł się nasunąć, 
ciężar bowiem zawieszony na wale, dokoła 
swej osi ruchomym, wprawia go spadkiem 
swym w obrót, a zarazem  i osadzone na 
nim koło zębate, którego ruch przenosi się 
na kółka dalsze i na wskazówki. Zadanie 
to nie przedstawiałoby więc trudności, gdy
by spadek wagi dokonywał się jednostajnie; 
wiemy A v s z a k ż e , że bieży ona ruchem  przy
śpieszonym, wał zatem i cały połączony 
z nim mechanizm obracałby się coraz prę
dzej, a zegar wskazywałby godziny coraz 
krótsze. Trudność przeto polegała jedynie 
na obmyśleniu środków ujednostajnienia 
tego ruchu. Radzono więc sobie bądź przez
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zmianę momentu bezwładności obracającej 
się masy, bądź przez zwiększanie oporu, ja 
ki przy ruchu swym przezwyciężać musia- 
Ja, co do pewnego stopnia pozwalało u trzy 
m ywać ruch  jednostajny, ani dokładnie 
wszakże, ani na długo. W  r. 1364 urządził 
H en ry k  von W yk, na gm achu parlam entu 
w Paryżu zegar bijący godziny, a odtąd ze
gary  wieżowe zaczęły się mnożyć w E u ro 
pie; zdaje się jednak , że zegary poruszane 
spadkiem  wagi znane ju ż  były we W ło 
szech w wieku trzynastym , a są może w y
nalazkiem  arabów, którzy w okresie ros- 
kw itu swój nauki zalecali się i biegłością 
w mechanice p rak tycznej. Zaczęto się n a 
wet takiem i zegaram i wagowemi posługi
wać przy obserwacyjach astronom icznych, 
w ym agały wszakże codziennej regulacyi 
i ulegały częstemu zakłóceniu. W szystkie 
stare  środki mechaniczne okazywały się 
niedostateczne do u jednostajn ienia biegu 
zegarów i trzeba było szukać dróg nowych, 
a tę pomoc pożądaną przyniosło wreszcie 
wahadło.

Od niepam iętnych czasów bu ja ł się ciężą- j  

rek  na sznurku, a ruch ten powszedni niko
go nie zastanawiał, na drobne bowiem spo
strzeżenia umysł gienijalny tylko uwagę 
zwrócić potrafi, a um iejętne z nich korzy
stanie twórczość naukow ą stanowi. W  k a 
tedrze pizańskiej rozbu ja ł się świecznik k o 
ścielny na długim zwieszający się sznurze, 
a ruch ten obserwował Galileusz, dziew ię
tnastoletni wówczas student medycyny, k tó 
rego samodzielność i zdolność spostrzegaw 
cza w yryw ały się poza zaklęte nieruchom o
ścią średniowieczną szranki fizyki arystote* 
lesowej. Obszerne z początku łuki przez 
świecznik zataczane zw olna m alały, a m ło
dy obserwator dostrzegał, że pomimo to 
wahnięcie każde dokonyw ało się w czasie 
jednakim; licząc więc uderzenia swego tę
tna, w y k ry ł—było to w r. 1583,—że rzeczy
wiście trw anie wahnięcia od obszerności 
jego nie zależy, byleby długość wahadła po
zostawała niezmienną.

Zrozumiano też bezzwłocznie, że izochro- 
nizm  ten wahadła, równoczesność jego  wa
hań czyni zeń pożądany czasomierz i za
częto się niem posługiwać przy dostrzeże
niach astronom icznych. Przedstaw iało ono 
wszakże tę niedogodność, że nie zaznaczało

czasu upłynionego, a niepotrącane nanow o 
rychło się uspakajało. Galileusz już p rze
to powziął zamiar pałączenie wahadła z od
powiednim mechanizmem wskazówkowym, 
o czem w r. 1636 pisał do Laurensa Reaala, 
gubernatora Niderlandów; gdy wszakże 
przerw ała się korespondencyja ze Stanami 
H olandyi, prowadzona w przedmiocie ści
ślejszej metody oznaczania długości gieo- 
graficznej, nie słyszano już o czasomierzach 
Galileusza.

W e dwadzieścia dopiero lat później za
danie to podjął Huyghens, zamiast jednak  
urządzenie zegara naginać do wahadła, 
zw rócił się on do dawnych zegarów wago- 
wych i do nich zastosował wahadło, które 
równoczesnością swych wahań jednostajny 
im bieg zapewniło. W  r. 1657 uzyskał on 
od Stanów gieneralnych H olandyi patent na 
swoje zegary wahadłowe i opisał je w ros- 
praw ie „H orologium ”, ogłoszonej w r. 1658.

Jak  zwykle wszakże, nie obyło się i tu 
bez sporów o pierwszeństwo wynalazku. 
Galileusz już  nie żył od lat szesnastu, ale 
uczeń jego i bijograf, Yiviani, stara ł się 
wykazać praw a swego m istrza do tego p ier
wszeństwa. Z danych, przedstawionych 
przez Vivianiego wnieść wszakże tylko mo
żna, że Galileusz u  schyłku życia, gdy już  
zaniewidział, obmyślił plan zbudow ania ze
gara wahadłowego, pomysłu tego wszakże 
urzeczywistnić już  nie zdołał, a otoczenie 
jego doniosłości tój rzeczy ocenić nie umia
ło; Huyghensowi tedy besspornie przypada 
chw ała wynalascy naszych dzisiejszych ze
garów wahadłowych.

Nad dalszem udoskonaleniem zegarów 
pracow ał przedewszystkiem  sam H uyghens, 
a następnie szczególniej korzystne zmia
ny wprowadzili Clement (1680), Graham  
(1675 — 1752) i H arrison  (1693 — 1776). 
W  zegarach tych zatem obrót całego me
chanizm u powoduje spadek ciężaru, czyli 
wagi; byłby to jednak, ja k  wiemy, ruch 
przyśpieszony, ale wahadło przeryw a go 
w jednakich odstępach czasu, a tem samem 
ujednostajnia go i reguluje. Pośrednikiem  
zaś między wahadłem a właściwym przy
rządem zegarowym jes t wychwyt, czyli ko 
twica, tak  z wahadłem związana, że wraz 
z niem się kołysze, zahaczając kolejno o zę
by koła osadzonego na wale, na którym
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zwiesza się waga poruszająca. W ahadło samo 
przez się z powodu nieuniknionych oporów 
rychłoby ruch swój wstrzymało, gdyby ude
rzenia o zęby koła na wale osadzonego nie 
nadaw ały mu wciąż nowego impulsu. Waga 
więc opadająca stanowi siłę poruszającą dla 
całego systemu kół, a za pośrednictwem 
wychwytu je s t regulatorem  szybkości spad
ku wagi.

Szybkość wszakże kołysań zależy od d łu 
gości wahadła, na bieg zatem zegara w pły
wa tem peratura. Zaradzić temu szkodli
wemu oddziaływ aniu tem peratury pragnął 
w roku 1715 G raham  przez użycie wahadeł 
z drzewa, gdy jednak wprowadziło to inne 
niedogodności, zam ierzył osięgnąć niezmien
ną, czyli niezależną od tem peratury długość 
w ahadła przez stosowną kotnbinacyją kilku 
metali. Tego rodzaju kompensator wykoń
czył wszakże dopiero H arrison, Graham 
zaś osięgnął również szczęśliwie rozwiąza
nie, złączywszy z prętem  w ahadła naczynie 
napełnione rtęcią. Te dwa rodzaje kom
pensatorów są dotąd najpowszechniej uży
wane.

*
X.

D rugą kategoryją czasomierzy stanowią 
zegarki; zdrobniała nazwa nie odpowiada 
tu zmniejszonym tylko wymiarom, ale od
miennemu urządzeniu. W  miejsce opada
jącej wagi ruch mechanizmu wywołuje 
sprężyna, która, wyprowadzona ze stanu 
swej równowagi przez nakręcenie zegarka, 
usiłuje do stanu tego wrócić, czem powo
duje ruch połączonych z nią kółek.

Ruch ten wszakże, ciągłem roskręcaniem 
się sprężyny utrzym ywany, zachodziłby ró 
wnież coraz prędzej; każda bowiem siła 
statecznie działająca, jakby  przez sumujące 
się impulsy, ruch przyśpieszony wywołuje. 
Potrzeba i tu zatem regulatora, któryby 
w jednakich odstępach czasu ciągłość tego 
ruchu przeryw ał, regulatorem  zaś tym znów 
je s t wahadło, a przynajm niej kom binacyja, 
która ruchy wahadłowe wykonywa. Jestto  
bowiem kółko, na osi osadzone, opatrzone 
w bardzo cienką i spiralnie zwiniętą sprę
żynkę, zwaną włosem; skręty  tego włosa, 
ze stanu równowagi usunięte, rosszerzają 
się i ściągają, przenosząc ruch ten na połą

czone z niemi kółko, które stąd kręci się 
wciąż na prawo i lewo. Balansyjer ten za
tem, działaniem sprężystości w ruchu u trzy 
mywany, odegryw a zupełnie rolę wahadła 
i ze sprężyną poruszającą tak  jest systemem 
wychwytów związany, że ciągłość je j dzia
łania wciąż przeryw a, sam zaś ulega bez
ustannym popędom, które zapewniają je- 
dnostajność jego kołysań.

Aż dotąd zupełną znajdujem y analogiją 
w budowie zegarów wagowych i sprężyno
wych, w tych ostatnich wszakże nieuniknio
ną je s t większa zawiłość. W aga bowiem 
pod wpływem siły ciężkości spada biegiem 
jednostajnie przyśpieszonym, gdy spręży
stość przez skręcenie sprężyny wzbudzona 
w m iarę je j rozwijania się słabnie i wywie
ra na mechanizm zegara ciśnienie coraz 
mniejsze, co powodowałoby ruch niejedno
stajnie przyśpieszony. Konieczne je s t tu 
zatem urządzenie dodatkowe, któreby usu
wało wpływ ciągłego słabnięcia siły poru
szającej, potrzeba pośrednika między sp rę
żyną poruszającą a balansyjerem. Pośre
dnikiem takim jest ślimak. Jestto  stożek 
mosiężny, po którym  wije się rów nia po
chyła, ślimakowato skręcona, jak  droga na 
górę wiodąca; gdy sprężyna roskręca się 
i tem samem wprawia w obrót bęben, w któ
rym  się mieści, wtedy zarazem działa i na 
ślimak za pośrednictwem łańcucha, który 
się zwija dokoła coraz szerszych jego skrę
tów. Z początku więc działa na skręty nie • 
wielkie, następnie na coraz rozleglejsze, 
które, jakby  coraz dłuższe ramiona drążka, 
coraz mniejszej do ob ro tu . wymagają siły. 
W  ten sposób wynagradza się ciągły ubytek 
siły poruszającej. Aby otrzymać zegarki 
mniej wypukłe, postarano się o zastąpienie 
ślimaka innemi sposobami; zastosowano 
więc sprężyny niejednostajnej grubości i sze
rokości, tak aby w miarę ubytku sprężysto
ści coraz dzielniejsze części na widownię 
występowały, ale i przy użyciu jednostaj
nej sprężyny zaradziły temu stosowne sy
stemy wychwytów.

Jak  na wahadło zegarów wagowych, tak 
też wpływa ciepło i na balansyjery zegar
ków, wzrost bowiem tem peratury działa na 
sprężystość drgającego włosa, a zarazem 
powiększa i średnicę kółka, w którem jest 
on osadzony. I  tu zatem trzeba było w pro
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wadzić kom pensacyją, k tó ra  na podobnych 
zresztą mnićj więcćj zasadach polega.

Jako  wynalascę zegarów sprężynowych 
wym ieniają P io traH e le  zN orym bergi w po
czątkach w ieku szesnastego. W prow adze
nie sprężyny spiralnćj, czyli włosa zawdzię
czamy znów Huyghensowi, a pierwszy ze
garek  kieszonkowy wedle jego wskazówek 
w yrobił T u re t w Paryżu 1674 roku. I  ten 
wszakże wynalazek dał również powód do 
zaciętego sporu, z roszczeniem bowiem do 
pierw szeństwa w ystąpił nam iętnie R obert 
Hooke, sławny sekretarz tow arzystw a k ró 
lewskiego w Londynie. O ile uzasadnionem 
jest jego wystąpienie, trudno powiedzieć; 
Hooke bowiem, człowiek niew ątpliw ie roz- 
ległćj nauki i wysokich zdolności, cechował 
się zarazem charakterem  kłótliwym  i ambi- 
cyją niesłychaną: wszystko wiedział, sobie 
przypisyw ał pierwszeństwo wszystkich n ie
mal współczesnych mu odkryć i wynalaz
ków, Newtona naw et oskarżał o plagijat 
w odkryciu praw  ciążenia powszechnego.

Huyghens wykazał nadto  pożytek, jak i 
przynieść mogą podobne zegary przenośne 
p rzy  oznaczaniu długości gieograficznój, 
zwłaszcza na morzu, a z tego względu wy
znaczył parlam ent angielskie nagrodę 20000 
funtów  szterlingów  za takie udoskonalenie 
tych zegarów, aby przy  ich pomocy ozna
czać można było długość gieograficzną z b łę
dem nieprzechodzącym pół stopnia. Po ło
wę znacznej tój nagrody zyskał znany nam 
ju ż  H arrison dopiero w r. 1764, gdy, w pro
wadziwszy kom pensacyją i inne ulepszenia, 
dostarczył adm iralieyi brytańskićj chrono
m etr, przedstaw iający pożądaną ścisłość, 
a od owego czasu sztuka w yrabiania dokła
dnych chronom etrów  tak  się rozw inęła, że 
zdaje się, doszła ju ż  do kresu, dla biegłości 
człowieka dostępnego.

D obry zegar nie pow inien rzeczywiście 
daw ać błędu większego nad pół sekundy na 
dobę, czyli przekraczającego drobny ułam ek 
Vił2 800) a tanie naw et zegarki błądzą zale
dwie o dwie, lub trzy  m inuty na tydzień, 
dokładność ich wynosi zatem około 3/ i o o o o -  

W yborne chronom etry dochodzą ścisłości 
V432oooi w ciągu doby bowiem dają różnicę 
nie przechodzącą piątój części sekundy.— 
P rzy  m ierzeniach długości i przy waże
niach, dokonanych przez biuro m iędzyna

rodowe m iar i wag, osięgnięto, jak  widzie
liśmy, ścisłość znacznie większą, ale też 
użyć trzeba było przyrządów  i metod nader 
zawiłych; przy zwykłych zaś mierzeniach 
i ważeniach popełniam y niewątpliwie błędy 
znacznie większe, aniżeli przy ocenie czasu. 
Długość, masa i czas stanowią wielkości za
sadnicze, do których sprowadzają się wszel
kie pom iary, ale czas mierzymy niew ątpli
wie z najznaczniejszą dokładnością i z n a j
większą łatwością. Jestto  wielkość, k tóra 
nas najbliżej dotyczy, niewielu bowiem ty l
ko dźwiga przy sobie łokieć, a n ik t prawie 
nie zabiera ze sobą wagi i gwichtów; z ze
garkiem  tylko nie rosstajemy się nigdy, jest 
on najbliższym towarzyszem naszym i do
radcą najwierniejszym.

S. K.

SPRAWOZDANIE.

Dr Ludwik Birkenmajer. O niewyzyskanym  dotąd  
szczególe z astronom ii starożytnej, przechowanym  
u T acyta. Kraków, nakładem  akadem ii um ieję
tności, 1890, 8-ka, str. 31.

O interesującej tej rosprawie podaliśm y już  
wzm iankę b ib liograficzną w Nr 19 naszego pisma. 
Autor porusza w niej kw estyją niezm iernie do
niosłą dla dziejów astronom ii starożytnej; z tego  
względu, praca ta, ogłoszona również w streszcze
n iu  francuskiem , zwróci bezw ątpienia na się uwa
gę specyjalistów  i wyw oła dyskusyją, która przy
czyni się do rozjaśnienia wyników, do jakich do
chodzi dr Birkenm ajer. W strzymując się dla bra
ku należytej kom petencyi od sądu o w yniku po
szukiwań autora, podajemy tylko treść jego  ros- 
praw y, dodając, że napisana jest z n iezw ykłą eru- 
dycyją, jasno i zajmująco, tak, że powitać ją na
leży  z uznaniem , jako wzbogacającą tak nieliczny  
u nas poczet badań sam odzielnych nad dziejam i 
nauki.

Rospoczyna autor od uwag nad ogólnym  stanem  
w iadom ości dotyczących dziejów astronomii sta
rożytnej, które, w edług jeg o  zdania, przedstawiają 
obraz zam ięszania i częściowej sprzeczności, z któ
rej niełatwo wybrnąć naw et historykom  obezna
nym  z krytyczną metodą badania. Jedną z kwe- 
styj dotąd nierozjaśnionych przez naukę jest py
tanie o stanie w iedzy astronomicznej u narodów, 
które przed grekam i w ystąpiły  na w idow ni św ia 
ta  cyw ilizow anego, a  m ianowicie egipcyjan, C h a l

dejczyków, indosów, persów i t. d. H istorycy  
astronom ii przyjmują dotąd prawie jednozgodnie, 
że rola tych narodów w postępach astronom ii by-
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la podrzędna, że grecy dopiero położyli trwałe  
podwaliny astronom ii um iejętnej. Zdanie przeci
wne, w edług którego starożytny W schód poczynił 
ważpe odkrycia astronom iczne, napotykało na opór 
ze strony większości historyków wiedzy. Gdy je 
dnak nowsze badania nad m atematyką egipcyjan, 
chaldejczyków i indusów zrehabilitow ały w pewnej 
m ierze stanowisko naukowe tych  starożytnych  
m ieszkańców Azyi, należy też., zdaniem  autora, 
z większą ostrożnością wydawać sąd i o ich wie
dzy astronom icznej. Potrzeba jeszcze długich i cier
pliw ych badań nad kwestyjam i specyjalnem i, aby  
przy ich pom ocy dojść z czasem do wiarogodnych  
wyników ogólnych.

Jedną z takich kwestyj specyjalnych jest pyta
nie, komu należy się zaszczyt odkrycia cofania się 
punktów rów nonocnych, czyli tak swanej prece- 
syi. Za odkrywcę tego ważnego zjawiska uważa
ny jest powszechnie Hipparch z N icei „największy 
astronom starożytnego św iata11, żyjący w drugiej 
połowie 11-go wieku przed Chrystusem. Porówny
waj ąc długości gwiazd obserwowanych przez Ari- 
stillosa i T im ocharesa (około 300 r. przed Chr.) 
z długościam i gw iazd w e własnym  katalogu, do
strzegł Hipparch, że wszystkie gwiazdy pow ięk
szy ły  swoję długość o jednakową ilość stopni ekli- 
ptyki, a uderzony zgodnością różnic wywniosko
w ał, że ruch ten  gwiazd je st  pozorny i powstaje 
wskutek cofania się punktu równonocy wiosennej, 
od którego liczą się d ługości gwiazd stałych. Dzie
ła Hipparcha zaginęły, ale powyższa wiadomość, 
jak i inne dotyczące odkryć Hipparcha pom ieścił 
Ptolom eusz, żyjący w drugim wieku po Chrystu
sie w znanem wielkiera dziele II aóvTa£tę
czyli w tak zwanym Alm agieście. Jak wielkim był 
łuk rocznej precesyi przez Hipparcha znaleziony, 
Ptolom eusz nie nadm ienia, z porównania wszakże 
dochowanych w Alm agieście obserwacyj Tim ocha
resa z długościam i według katalogu Hippareho- 
wego wynika roczna precesyja od 29" do 39", od
powiadająca całkowitem u okresowi obiega punktu 
równonocnego, wynoszącem u od 44 do 33 tysięcy  
lat. W ielkość ta, jak wiadomo, daleko odbiega od 
w ielkości prawdziwej.

W  dyjalogu Tacyta: „De oratoribus“ Cap. 16 
znajduje się ustęp, na który, jak  pisze p. B irken
majer, nikt dotąd przed nim  nie zw rócił u w a g i'); 
czytam y tam wyraźnie, że  Cicero w dziele (zagi- 
nionem ) „H ortensius“ wspomina o wielkim  okresie 
czasu, wynoszącym  12954 lata, który zwał się w iel
kim  i prawdziwym  rokiem , a w którym  odnawia
ło  się to samo położenie nieba i  gwiazd. Ustęp  
ten  stanowi głów ną podstawę, na której opierają 
się wywody autora. Liczba 12954 jest liczbą lat, 
po jakich ruchom a lin ija  równonocna, obróciwszy 
się o 180°, wraca do swego położenia odpowiada

’) Autor dodaje w przypisku, że zwrócenie uwa
gi na ten  ustęp Tacyta zawdzięcza p. Janowi Per- 
ławskiem u, swemu uczniowi.

ona rocznej precesyi, wynoszącej 50,023", a w ięc  
nader bliskiej wartości Bessela 50,211", lub Stru- 
vego 50.230" (dla roku 1750). W ielka dokładność, 
z jaką ruch ten przez niewiadom ych z nazwiska 
i pochodzenia ludzi został zbadany, jest, według  
autora, m iarą w ielk iej starożytności obserwacyj, 
które pozwoliły ilościow o go wyznaczyć.

Skąd Cicero m ógł zaczerpnąć ten  arcyważny  
szczegół, zapytuje autor. Na to odpowiedzieć mo
żna tylko zapomocą dom ysłu. Za czasów Cicero- 
na, powiada, istn iały jeszcze pism a Dem okryta 
z Abdery, żyjącego około roku 460 przed Chr., 
który odbywał dalekie podróże do Babilonu, Per- 
syi i t. d. Z jednego z  tych  dzieł, dziś już n ie
istniejącego, rO [Aeyaę evtaOTÓę (w ie lk i rok ) sta
tysta rzym ski zaczerpnął powyższą wzmiankę, prze
niesioną następnie do T acjta , skąd z kolei De- 
mokryt czerpał w iadom ości swoje w tej kw estyi. 
Tu wchodzim y już na pole m glistyoh domysłów, 
w których gdzieniegdzie tylko promyk św iatła  
m ieścić się może. Pochodzenie pow yższego pery- 
jodu, powiada autor, jest niewątpliw ie nie grec
kie, bo dla ocenienia go  potrzeba było obserwacyj 
wieków  całych, przy ówczesnych zwłaszcza niedo
skonałych m etodach. Hipoteza ta  przenosi nas do 
epoki piram id egipskich, lub pism a klinow ego  
chaldejczyków. Do którego z tych  dwu ludów  
przyszłe badania odniosą wyznaczenie długości 
w ielkiego roku tak dokładną, jak  ją znajdujemy 
we wzmiankowanym ustępie Tacyta, niewiadom o, 
mówi p. Birkenmajer, ale to pozostanie nieza- 
chwianem , że oznaczenie tego okresu nie jest dzie
łem  Hipparcha i  że w edług w szelkiego praw dopo
dobieństwa już w V wieku przed Chrystusem wia
dom ość ta została przeniesiona do Grecyi.

Z tego przedstawienia autora wynika zarazem , 
że Ptolom eusz nie znał wszystkich prac swoich po
przedników, a zwłaszcza pism Dem okryta, w k tó
rych jest mowa o wielkim  roku: w przeciwnym  
bowiem  razie w A lm agieście spotkalibyśm y się z da- 
nem i o precesyi, bardziej zbliżonem i do prawdy.

5. D.

Wiadomości bibliograficzne.

—  mjl. Antoine de Saporfa. Les theories et le 3 

notations de la chim ie moderne. Paryż, 1889 r., 
str. 330. Cena 3 fr. 50 c.

Przystępnie napisana książka, poświęcona zasa
dniczym  teoryjom  chem icznym . Autor daje czy 
teln ikow i doskonały pogląd na skład cia ł chem i
cznych, zarówno m ineralnych jak i organicznych, 
obierając do w ykładu najważniejsze typy. Prawo 
peryjodyczności, Dulonga i Petita, metody okre
ślania gęstości pary, zjawisko izomorfizmu i t. p. 
opisane są ściśle i najzupełniej dla początkujących



430 w s z e c h ś w i a t . N r 27.

naw et zrozumiale. W stęp do tego  dziełka napisał 
znany profesor C. Friedel.

— mfl. Walter Nloore Coleman. Ueber d ie M uskel- 
bew egang. Berlin, 1S90 r., str. 31. Cena 1 marka.

O ryginał je st pracą fizyka am erykańskiego, tłu 
m aczenia z angielskiego dokonał p. O. P ischel. 
Autor stara się w yjaśnić tajem nicze dotąd zjaw i
sko ruchu m ięśni, posługując się czysto fizyez- 
nem  rozważaniem własności p ierw iastków  w łókien  
mięsnych.

KBONIKA H A liK G W A .

— sic. Widmo atmosferyczne. K ilkakrotnie poda
w aliśm y już rezultaty badań Janssena nad anali
zą spektralną gazów i par wchodzących w skład  
atm osfery ziem skiej; niepoprzestając jednak na 
poszukiwaniach w Paryżu, n iestrudzony ten  astro
nom  przedsięw ziął w tym celu podróż do A lgie- 
ryi, gdzie przepędził cztery z górą m iesiące a sp ra
wozdanie ze sw ych prac z łoży ł obecnie akadem ii 
nauk w Paryżu. Gdy rospoczął swe badania nad  
wpływem  atm osfery ziem skiej na prom ienie s ło 
neczn e, badać oczyw iście m usiał widmo słonecznej 
gdy słońce przypadało blisko poziomu; w tedy j e 
dnak nie istn ia ła  jeszcze fotografija prom ieni żół
ty ch  i czerwonych, a w tej w łaśn ie części widma  
wpływ y teluryczue są najw ażniejsze. Obecnie, gdy  
znanem jestzastosow anie substancyj, nadających p ły 
cie fotograficznej czu łość na w szelkie barwy widm a, 
postanowił p. Janssen w rócić do tych  prac i w tym  
właśnie celu udał się do Biskry, położonej na gra
n icy  pustyni, a władza wojskowa oddala do jego  
rosporządzenia położony za m iastem  fort, który  
przeobraził w  istotne obserwatoryjura. W idok n ie 
ograniczony otw ierał się  stąd na południe, a dzię
ki czystem u stale n iebu tam tych stron, zdołał p. 
Janssen, przy  w spółpracow nictw ie pp. Stanojew i- 
cza i Gabryjela Gaupillat, otrzym ać cały  szereg  
fotogram ów widm a słonecznego. W  w ycieczce na 
wschód do T uggurth zbadał p. Janssen widm o at
m osferyczne w najsuchszych m oże okolicach kuli 
ziem skiej. N adto uchw ycił też fotograficznie obra
zy m am ideł, czyli m iraży, a przy pom ocy tak do
kładnych dokum entów będzie m ożna rozebrać le 
piej warunki, w yw ołujące pow stawanie tych zja
wisk. (Comptes rendus).

— mfl. Działanie antysepiyczne naparu kawy. Lti- 
d eritz pozostawiał w naparze kawy przez czas 
rozm aicie d ługi kilka kropel hodow li różnych mi- 
krobów i następnie, wyjąwszy próbę, badał ją na 
obecność i ew entualną żyw otność zasianych bak
teryj. Okazało się, że B acillus prodigiosus u m ie
ra w czystym  na] arze  (roscieńcrenie 5 na 100) po 
sześciu dn;ach, zaś przy rościeńczeniu  30  :100  po |

| kilku już godzinach: Lasecznik tyfusowy w tych
sam ych naparach ginie po 2 — 3 i l  — 2 dniach.
Ropne bakteryje umierają w trzy dni w naparze

J  20 :1 0 0 ; bakteryja róży ginie w jeden  dzień jłrzy 
j rościeńczeniu 10 : 100. Czysty napar w stosunku  
| 1 : 100 zabija Iasecznika cholery już w ciągu 7 —8

godzin , a napar 30 : 100 w pół godziny. P. Freu-
! denreich przypom ina przy tej sposobności sposób
j  leczenia cholery w Persyi, polegający na wypija

n iu  przez chorego m ożliw ie dużych ilo śc i bardzo 
| m ocnej kawy przy jednoczesnem  ćwiczeniu fizycz- 

nem . Lasecznik w ąglikowy bez zarodników rów- 
j n ież  bardzo jest czuły na działanie kaw y. N a

par 10 ; 100 zabija go w 2 — 3 godzin, a 30 :100  
w  2 godziny. P. Liideritz starał się przekonać,
jakiej w łaściw ie snbstancyi kawa zawdzięcza swe
antyseptyczne własności. Stw ierdził, że kofeina  
n ie  posiada tych własności, garbnik d u a ła ł w spo
sób bardzo niew yraźny: pozostaje przypuszczenie, 
że  w łasności te przypadają produktom empyreu- 
m atycznym , obejmowanym ogólną nazwą kofeonu, 
które w ydzielić można przez dystylacyją. (Rerue  
sc ien t).

— sipr. Automatyczny przyrząd dra Wolperta do oce
ny zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniach polega  
na odbarwiającem  działaniu bezwodnika dwutlen
ku węgla, którego zawartość wskazuje stopień za
nieczyszczenia, na alkaliczny rcstw ór fenoloftalei- 
ny. Przyrząd W olperta składa się z deseczki, któ
rą zawiesza się na ścianie; na deseczce tej u góry 
znajduje się naczynie z rostworem sody danego 
stężenia, zabarwionym  fenoloftaleiną i pokrytym  
cienk ą warstw ą płynu oleistego, t. zw. oleonafty, 
która zabespiecza od dostępu pow ietrza do płynu, 
póki się znajduje w naczynia. Z naczyńka gór
nego po białym  baw ełnianym  sznurku, obciążonym  
u dołu, ścieka bardzo pow oli rostwór ten  do dru
g iego  naczynia um ieszczonego na dolnej półeczce. 
W  czasie swej drogi po sznurku czerw ony płyn  
ulega, w m iarę mniejszej lub większej zawartości 
dw utlenku węgla w powietrzu, otaczającem  przy
rząd, powolnem u, lub szybszem u odbarwieniu. 
Um ieszczona za sznurkiem  skala em piryczna po
zw ala w przybliżeniu ocenić zawartość dwutlenku. 
Ze względu na zależność wskazań przyrządu od 
tem peratury powietrza otaczającego, któryto w pływ  
ssnosi się znowu przez regulow anie szybkości sp ły
w ania cieezy po sznurku, dalej ze w zględu na 
częstą stosunkowo potrzebę odnawiania płynu  
(co  10 dni), m yciu sznurka w spirytusie i wodzie  
(co m iesiąc), zmianę jego (co '/2 roku), staranne 
m ycie naczynia górnego, wogóle z uwagi na k ło 
potliw ą  obsługę przyrządu i wysoką cenę (15 rb.) 
nie  sądzim y, aby znalazł on szersze zastosow anie  
w  życiu codziennem .

Mniej stosunkowo kłopotu przy równej, a naw et 
większej ścisłości wskazań, sprawia, od czasu do 
czasu, zapomocą t. zw. m inim etrycznych przyrzą
dów Lungego, lub Lungego i Zeckendorfa, w yko
nano oznaczenie zawartości bezwodnika kwasu
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w ęglanego. W  przyrządziku Lungego i  Zecken- 
dorfa znajduje też zastosowanie rostwór sody za
barwiony fenoloftaleiną, przez który zapomocą ma
łej piłki gumowej przedmuchuje się powietrze. Im 
to  ostatnie zawiera m niej bezwodnika tem w ięk
szą liczbę razy trzeba piłką przedm uchnąć powie
trze zanim  nastąpi odbarwienie czerwonego płynu. 
Z danych co do objętości piłki resp. średniej ob
jętości pow ietrza przez nią za każdym razem  
przedm uchiwanego, stężenia sody, jej objętości 
i  liczby ruchów piłką można ob liczyć w przybli
żeniu zawartość bezwodnika w powietrzu. Uła
tw ia to zresztą tabliczka dołączana do przyrządu.

—  sk. Magnesowanie stali. W znanej m etodzie  
Duhamela m agnesowania stali opieram y o środek  
pręta stalowego dwa m agnesy biegunam i przeci- 
wnem i i przesuwam y je  stąd ku końcom  pręta. 
P. Decharm e zm ienił postępowanie to  o tyle, że
0  środek pręta oparł dwa bieguny jednoim ienne, 
dajm y północne, przesuwająo je  stąd ku końcom; 
w takim  razie powstaje m agnes, m ający biegun p o 
łudniow y na każdym końcu, a b iegun północny 
pcśrodkn. Gdy postępujem y przeciw nie, to jest 
przesuwając bieguny północne od końców ku śro d 
kowi, znajdujemy birgun północny na każdym  
końcu, a południowy pośrodku, naturę zatem b ie 
gunów określa działanie końcowe. Biegun środ
kowy jest jakby podwójny czyli równoważy niejako  
oba b ieguny końcowe. Jeżeli n-agnesy przesuwa
m y w obie strony, to je st  od środka ku końcowi
1 od końców ku środkowi, rezultat jest takiż sam. 
T ak samo się jeszcze dzieje, jeże li działanie doko
nywam y nie w spółcześnie, ale kolejno, to jest po
cieram y m agnes najpierw w jednę, a potem  w dru
gą stronę od środka jednakową liczbę razy. (Comp- 
te s  rendus).

— mfl. Oddychanie robaków. Badania nad tym  
przedm iotem  od pewnego czasu prowadzi prof. G. 
Bunge w Bazylei. Przed kilku już laty przekonał 
się p. B , że żyjący w cienkich kiszkach kota As- 
<;aris m ystax m oże przez jakie cztery do pięciu  
dób żyć w atmosferze zupełnie niezawierającej tle
nu i wykonywać przez ca ły  ten czas bardzo żw a
we ruchy. Badania te  obecnie wykonane zostały  
i  nad innem i gatunkam i Ascaris, przyczem  gaz 
w ydzielany przez te robaki został zbadany. S k ła 
da on się tylko z czystego dwutlenku węgla i to 
w stosunkowo dużej w ydziela się ilości. Po 5—7 
d n i trwającem  doświadczeniu ilość  gazu na 1 gram  
zwierzęcia w ynosiła około 5 —10 cm3. I inne roba
ki, jak Dendrocoelum  lacteum , Aulostomum gubo, 
Clepsine bioculata, Nephelis vulgaris, Clepsine com- 
planata, m ogą przez dłuższy czas żyć bez tlenu. 
(Zeitschr. f. physiol. Chemie).

—  jnm. Badania nad rozwojem kraba. P. J. Le-
tiiedinskij z Odessy ogłosił zajmującą pracę nad 
rozwojem  kraba m orskiego Eryphia spiniformis. 
P racę tę wykonał ca  stacyi zoologicznej w Sewa-

i  stopolu oraz w Odessie w labor. prof. Z aleńskie- 
go. W  najw cześniejsztm , obserwowanem przez te- 

! go autora, stadyjum była już rozwinięta na je- 
j  dnym  biegunie jajka blastoderma, czyli tarczka 
! zarodkowa. Komórki tej tarczki dzielą się, a no

woutworzone elem enty układają się pod tarczką;
| niektóre z nich otrzym ują kształt pełzalcowaty 
| i  wędrują do żółtka, a wszystkie razem stanowią 

pierwotną entoderm ę. W krótce na tarczce dają 
się widzieć dwie warstwy: ekto- i mezoderma, a en- 

j  toderm a przedstawia komórki pełzakowate, ros- 
siane w żółtku. Z przodu tarczki zarodkowej tw o
rzą się niezależnie od niej dwa nowe zgrubienia— 
płaty głowowe, Z tarczki zarodkowej zaczynają  
następnie wytwarzać się w wielkiej ilości elem enty  
mezodermy; a jak  pokazują skrawki, elem enty te  
oddzielają się z dwu bocznych zgrubień ektoder- 
my, które, rozbiegając się, ciągną się aż do p ła
tów głowowych. P. L. twierdzi, że tym  sposobem  
m ezoderm a tworzy się u kraba w zupełnie taki 
sam sposób, jak i J. Nusbaum obserwował i opisał 
u Mysis ehameleo. Oprócz tych komórek m ezo
derm y p. L. opisuje jeszcze pojedynczo oddziela
jące się z ektoderm y elem enty, które uważa za 
odpowiadające t. zw. „wtórnej m ezoderm ie11 (Rei- 
chenbach) i dające zapewne początek ciałkom krwi. 
M ózgowy węzeł tworzy się z trzech par zgrubień  
ektoderm y, z których pierwsza przedstawia węzły  
wzrokowe, podobnie jak u M ysis oraz u raka 
rzecznego. Łańcuch nerwowy brzuszny powstaje 
7. parzystych zgrubień nerwowych. Serce powsta
je  jak o  pełne z początku skupienie komórek m e
zodermy na granicy pom iędzy piersią i odwłokiem. 
Organy w ydzielania tworzą Bię jako parzyste wy- 
puklenia ściennego listka m ezoderm y. (Zapiski 
Noworos. Obszcz. t. XIV, oraz Biolog. Centralblatt 
Nr 5 i  6, t. X).

ROZMAI TOŚ CI .

— -mfl. Doskonałe światło widzialne z odległości 
100 kilom etrów otrzym uje się z m ięszaniny 20 cz, 
proszku magnezu, 30 azotanu I arytu, 4 kwiatu  
siarki i 7 łoju wołowego. W  stopionym  łoju n rę-  
sza się wym ienione subs',ancyje, następnie prze
siewa. Masa ta ubita w cynkowem pudle wysoko
ści 1 im , średnicy 7 cm pali się z natężeniem  2 0 OOC) 
św iec. Oddać ona m oże dobre usługi fotografom, 
koszt zaś jest bardzo niewielki. (Revue scient., 
Chem. Ztg.)-

— mfl. Zużytkowanie wodospadu Niagary. Od w ie
lu już lat sprawa wyzyskania sity mechanicznej 
spadku Niagary zajmuje um ysły wielu wybitnych  
inżynierów . Przed czterem a laty projekt przyjął 
bardziej realne kształty, zawiązało się bowiem sto-

I warzyszenie Niagara Falls Power Co, kfóre wpro-
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wadzić ma w czyn projekt inżyn iera  Tomasza 
Ę versheda. Polega on na zbudowaniu tunelu, któ
rego początek m a b yć  u dolnej powierzchni w o
dospadu i  c iągnąć m a się na d ługości około 2,5 
m il o pew nym  nieznacznym  spadku. Szereg bocz
nych kanałów łączących się  z tunelem  posłużyć 
m a do przeprow adzenia wody i  poruszania tur
bin; zużyte w ody zbierać się mają w e wspólnym  
kanale. Powyższe tow arzystw o zakupiło już teren, 
na którym , w edług dotychczasow ych planów um ie
śc ić  m ożna 233 turbin, każda o sile 500 koni pa
rowych. Przew idziany w ydatek na ca łą  insta- 
lacyją niepowinien przenosić 3 500 000 dolarów.

P rzedew szystkiem  towarzystwo m a na widoku za
opatrywać w siłę  m echaniczną m iasto Buffalo. (N a
turę).

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. J. B. w Pyzdrach. Fonograf sprowadzić m oż
na za pośrednictwem W arszawskiego biura elek
trotechnicznego Bronisława R ejchm ana. N ow y  
Świat Nr 62 (od 8 Lipca K rólewska N r 47).

B u l e t y  n  m e t e o r o l o g i c z n y
?a tydzień od 25 Czerwca do i  Lipca 1890 r.

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

*as•H

Barom etr  
700 mm -J- Tem peratura w st. C.

hi'0Q l
Kierunek wiatru

Suma
opadu

D w a g i.

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

25 Ś. 50,3 50,9 51,9 17,1 20,3 17,4 22,2 12,6 60 0 ,W 4,N W 2 0,0 Pochm.
26 C. 52,1 50,8 48,5 18,2 21,4 19,4 21,8 13,6 |55! WN'2,W 3,W3 0,0 Półpochm.
27 P. 44,8 44,4 43,7 18,2 19,1 19,6 22,8 16,0 72; S2,W »,0 0,3 Deszcz chwilam i
28 S. 46,0 48,0 49,1 22,6 24,7 20.5 26,3 16,4148 \Vs,NW 8,0 0,0 Półpochm ., chw. wicher
29 N. 47 1 46,4 44,7 21,4 19,8 19,0 25,3 17,0 76 SW 2,SW4,0 8,0 Deszcz dwukrotnie
30 P. 48,2 48,6 45.1 16,4 22,2 18,0 22,5 15,8 62 W ',W ',0 1,1 Pochm , w n. deszcz

1 W . 41,4 41,1 41,6 19,1 25,2 21,3 25,5 13,8 63 SE 3,SW«,W> 0,3 D. w n., dz. pochm  , w ich.

Średnia 4 6 9  19 9 63 9,7

DWAGI. K ierunek w iatru dany jest d la trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
w ieczorem . Szybkość w iatru w m etrach na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.

U p r a s z a  m y  S s a n o  w n y c h  P r e n u m e r a to r ó  w  n a sz y c h  o w c z e s n e  o d n o 
w ie n ie  p r z e d p ł a t y , j e ż e l i  ż y c z ą  sobie , a b y  p ie r w s z e  n u m e r y  W s z e c h - 

ś w ia ta  z  b ie żą c e g o  p ó ł r o c z a , z a r a z  p o  w y j ś c iu  b y ł y  im  w y s ła n e .

T R E Ś Ć .  0  m im etyzm ie u ryby  strzępkowatej (P hy llop teryx  eques), napisał J. S. — 0  rozwoju i zna
czen iu  technologii, przez M. FI. — Mleko jako pokarm, napisał Stanisław  Prauss. — Metr. Kilogram. 

Sekunda, przez S. K. — Sprawozdanie. — W iadom ości b ib liograficzne. — Kronika naukowa. — Roz

m aitości. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn m eteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

^ o 3 b o .tc h o  IJei!3ypoio. BapinaBa, 22 I io h h  1890 r . D ru k  E m ila  Skiw skiego, W arszaw a, C h m ie ln a , Ai  26.
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WSZECHŚWIAT.
TYGODNIK POPULARNY

POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
ZASTOSOWANIA ZDOBYCZY NAUKOWYCH.

Fizyka doświadczalna w pokoju.

Bumerang.

Najosobliwszą zapewne ze wszelkich b ro 
ni, używanych przez plemiona pierwotne, 
je s t „bum erang” krajowców A ustralii, zna
ny z opisów podróżników, a obecnie pospo
lity  i w różnych muzeach etnograficznych.

Jestto  broń wycięta z kawała drzewa tw ar
dego i zbitego, zgięta łukowato, którą au- 
stralijczycy umieją miotać w ten sposób, że 
gdy dosięgnie celu zamierzonego, nieprzy
jaciela lub zwierzę, w raca sama przez się 
do myśliwca, k tóry  ją  rzucił. Opis ten wy
daje się nieprawdopodobnym, łatwo jednak  
potwierdzić go można bardzo prostem do
świadczeniem, które wskazał prof. M arey, 
sławny badacz ruchów zwierzęcych.

Kaw ałek tektury , karty  wizytowój np. 
wycięty w postać półksiężyca o 1'ogach zao
krąglonych, umieśćmy na końcu palca, albo 
lepiój, zatknijm y między palec a paznogieć, 
ja k  wskazuje załączona rycina, tak, aby 
płaszczyzna papieru była nieco pochylona 
ku poziomowi, dajmy, pod kątem 45°. Gdy 
wtedy silnie trącim y palcem drugiej ręki

koniec łuku tekturowego, rzucimy go w po
wietrze,. nadając mu szybki ruch obrotowy. 
Papier wybiega i sunie się w górę po d ro 
dze ukośnśj, przedstaw iając wejrzenie kół
ka wirującego; następnie jednak zatrzymuje 
się i bez wywrócenia wraca tąż samą drogą. 
P rzy  zupełnem powodzeniu doświadczenia 
wraca do punktu wyjścia, najczęściej jednak 
pada nieco ku przodowi lub po bokach tego 
punktu, zawsze jednak  wstecz się cofając.
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Przebieg ten wyjaśnia p. M arey zasadą 
zachowania płaszczyzny wahań wahadła, 
albo płaszczyzny obrotu giroskopu Fou- 
caulta. B um erang wprawiony zostaje przez 
myśliwca w ruch podwójny, w szybki obrót 
i zarazem w bieg postępowy; obrót zmusza 
p rzyrząd do zachowywania jednakiej płasz
czyzny; porusza się zatem ukośnie w po
wietrzu, dopóki się nie wyczerpie jego ruch 
postępowy; w tój chwiii bum erang zatrzy
muje się, obraca dokoła pewnego punktu 
w przestrzeni i pod wpływem siły ciężkości 
zaczyna spadać. Pocisk jed n ak  w iruje dalćj, 
zachowuje przeto pochyloną swą płaszczy
znę, a pod wpływem oporu powietrza spada 
równolegle do tój płaszczyzny, co go osta
tecznie sprowadza do punktu  wyjścia.

K alend arzyk  astron om iczn y
n a  L ip ie c .

Droga mleczna w godzinach wieczornych 
przebiega z północy na południe nieco na 
wschód zenitu, a w południowej części sk rę 
cając ku zachodowi, przecina południk w o- 
kolicy równika, między Orłem  od wschodu 
i W ężownikiem od zachodu. Na południe 
tój linii przebiega ekliptyka, gdzie napoty
kamy Strzelca i Koziorożca; na ten ostatni 
gwiazdozbiór natrafimy, gdy przedłużym y 
liniją idącą od zenitu  przez O rła . Jeżeli 
zaś od zenitu przeprow adzim y liniją ku po- 
łudnio-wschodowi poza gwiazdozbiór Ł a 
będzia, napotkam y W odnika, konstelacyją 
również zwierzyńcową lubo niepozorną, zło
żoną z kilku gwiazd 2 —  3 wielkości. Nad 
poziomem wschodnim widoczny je s t teraz 
całkowicie Pegaz, którego trzy gwiazdy 
z najjaśniejszą gw iazdą Androm edy, zwaną 
S irrah , tworzą łatw o widoczny kw adrat. 
Na przeciwległej stronie nieba, na południo- 
zachodzie znajduje się W aga, a między nią 
i zenitem W ąż i H erkules, tuż zaś obok ze
nitu, ku północy, p rzypada głowa Smoka. 
Na południe względem W agi błyszczy A n- 
tares w Niedźwiadku. Lew  i Panna zanu
rzają się już pod poziom zachodni, pomię
dzy zaś tą ostatnią a zenitem znajdujem y 
W olarza i łatwą do poznania K oronę pół
nocną. Koza w W oźnicy świeci tuż nad 
poziomem północnym.

Z planet widzialną jes t W enus jako  gw ia
zda wieczorna przez godzinę mniej więcej; 
M ars również świeci wieczorem na niebie 
zachodniem; Jow isz w idzialny je s t przez 
całą noc, a dnia 30 przypada w przeciwle- 
głości ze słońcem; S atu rn  w idzialny jest 
tylko w początkach miesiąca przy  zapada
jącej ciemności na zachodniej stronie nieba:

Wschód

g. m .

P L A N E T Y .
Zachód Przejście przez

g- m.
południk  

g. m.
M erkury.

10
20
80

10
20
30

10
20
80

10
20
80

10
20
80

10
20
30

44 r.
89 „ 
58 „

5 r.
36 „
6 „

w. 11 . 5 
„ 1 1 .5 5  
,, 0 .4 1

W konstelacyi

! B liźnięta  
Rak

"  cnus.

59 w.
40 „ 
16 „

2 .3 2  w. ]
38
41

4 . 36 w. 
4 .  5 „ 
3 .4 1  „

9 .1 6  w. 
8 • 34, „
7 • 52 „

7 .6 1  r.
7 .1 8  „  
6 .  46 „

0 51 w. 
0 . 12 „ 

11 .3 5  „

0.20 
11 .4 3  
11 . 11 .

Jow isz .

5 .  58 r. 
5 .1 0  „ 
4 .2 4  „

1 .3 7  r. 
0 .  52 „
0 . 8 „

Lew

Niedźwiadek

Koziorożec

Satu rn .

1 0 .1 3  r.
9 .3 6  w ,
8 .5 8  „

3 . 2 w .) 
2 -2 7  „ J Lew  
1 .5 2  „ )

lir« n.
11 .3 1  r. 
1 0 .5 2  „ 
1 0 .1 3  „

6 .1 0  w.
6 .3 2  „ ' 
4 .5 4  „ 1

Panna

Neptun

10 1 .  8 r.
20 0 .3 0  „
30 1 1 .5 1  „

5 . 0 w. 
4 .2 2  „ 
3 . 43 „

9 . 4 r. ) 
8 . 2 6  „ } Byk  
7 . 47 „ (

W  Lipcu napotyka ziemia przeszło 30 
rojów meteorytów, najobficiej zaś gwiazdy 
spadające w ystępują podczas nocy 25—30, 
wybiegając z gwiazdozbioru Łabędzia.

Pełn ia  księżyca ma miejsce dnia 2, ostat
nia kw adra dnia 9, nów dnia 17, pierwsza 
kw adra dnia 25 Lipca.

Słońce przez cały miesiąc posuwa się ku 
rów nikow i tylko o 4°52', w końcu zatem 
L ipca oddalone jest od niego jeszcze ol8°15', 
a długość dnia w szerokościach naszych wy
nosi jeszcze blisko 16 godzin. S. K.

PRZEBIEG ZJAWISK

M E T E O R O L O G I C Z N Y C H
t  Europę śrofltowEj,

w m iesiącu Marcu 1890 roku.

M arzec r. b. z początku zimny, w wielu 
m iejscach przypadły najniższe tem peratury 
całej zimy w pierwszych dniach Marca; 
następnie ciepły, spokojny i pogodny.
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Barom etr, z początku wysoki, doznał na
głego spadku w ciągu dni 4, 5 i 6, tak, że 
w tym ostatnim dniu na największej liczbie 
stacyj przypadł stan jego najniższy. Niski 
stan utrzym ywał się do 8, w którym  to dniu 
również szybko zaczął się wznosić, dosię
gając najwyższego swojego stanu dnia 11.

Na całym obszarze, zajmowanym przez 
nasze stacyje, ruch ten był prawie jednako
wy. Od połowy do końca miesiąca baro
m etr utrzym ywał się mnićj więcćj jedno
stajnie, bez wielkich zmian. W ahanie mie
sięczne na naszych stacyjach wynosi od 25 
do 28 mm.

Początek miesiąca był niezwykle zimny; 
najzimniejszy dzień był 5, w którym tem
peratura spadła do — 20,0° na niektórych 
stacyjach (Sokołówka). Jednocześnie p ra 
wie ze spadkiem barom etru tem peratura, 
przy wiatrach południowych i zachodnich 
podniosła się i już do końca miesiąca u trzy
mywała się na wartościach wyższych od 
zera. Najcieplejszym był dzień 29; tempe
ra tu ra  na niektórych dosięgła dnia tego do 
+  24°C (Silniczka). W skutek niezwykle 
zimnego początku miesiąca i niezwykle cie
płego końca miesiąca, wahanie tem peratury 
było bardzo znaczne; tak np. w Ząbkowi
cach dochodziło do 38, stopni, w Silniczce 
do 41 stopni i t. d. Średnia tem peratura 
miesiąca na zachodnich stacyjach wynosiła 
około -f- 3 do +  4 stopni; na wschodnich 
(Żytyń, Sokołówka, Pińsk, Strychowce) była 
około +  1. Najwyższa tem peratura średnia 
była w W arszawie +4,5°C, najniższa +0,9° 
w Strychowcach. Też same stosunki pod 
względem tem peratur panowały i w całćj 
Europie środkowćj, z tą różnicą, że w wielu 
miejscach najniższe tem peratury obserwo
wano dnia 2. Zresztą dzień ten i u nas był 
bardzo zimnym i tylko o nieznaczną ilość 
cieplejszym od dnia 5. Najcieplejszym dniem 
dla całćj E uropy środkowćj był dzień 29. 
W nim tem peratura dosięgała: +  24,3°
w Kissingen, -j- 23,3° w Erfurcie, -j- 23,2° 
w A kw izgranie i t. d.

Pokryw a śniegowa, bardzo słaba zresztą 
tćj zimy, już  do dnia 10 zupełnie zginęła. 
Ilości wody spadłój na całym naszym ob
szarze są bardzo nieznaczne i wogóle zna
cznie niższe od norm alnych. Nigdzie wy
sokość wody, spadłój w ciągu całego mie
siąca nie dochodziła do 30 mm; — ponaj- 
większćj części wynosiła około 10 mm. Toż 
samo było i w całćj Europie środkowćj, 
mianowicie we wschodnićj jćj części, gdzie 
spadło wody wogóle mnićj od 25 mm. 
W  zachodnićj części Europy środkowćj 
spadło więcćj wody, mianowicie od 25 do 
50 mm) lecz tylko na Schwarzwaldzie i na 
południowym stoku Alp opady były znacz
ne i przewyższające 100 mm. Na naszych

stacyjach najwięcćj wody w ciągu miesiąca 
spadło w Strychowcach, mianowicie 28 mm-, 
największy opad dzienny wynosił 12,2 mm  
w Szczurzynie dnia 23.

Burze w Bawaryi i niektórych miejscach 
Niemiec północnych obserwowano dnia 19, 
23, 26 i 29.

W  W arszawie średni stan barom etru 
z całego miesiąca wynosił 748,5 mm  przy 
najwyższym stanie 761,0 m m  dnia 11 i naj
niższym 733,5 mm  dnia 6. Tem peratura 
średnia miesięczna wynosiła +  4,5°C; naj
wyższa tem peratura -f- 17,0°C była noto
waną dnia 29, najniższa — 12,0°C dnia 5. 
Najcieplejszym (z najwyższą tem peraturą 
średnią) był dzień 29; jego tem peratura śre
dnia wynosiła -f- 13,0°C, najzimniejszym 
dzień 5 z tem peraturą średnią — 7,6°C. 
W ody z deszczu i śniegu spadło 10,5 mm-, 
najwięcćj w ciągu jednćj doby 2,2 mm  spa
dło dnia 2. W. K.

Kalendarzyk bijograficzny
na Lipiec.

13-go 1762 um. Jakób Bradley.
14 — 1801 ur. Jan  (Johannes) Milllar. 
 1811 — Wilhelm Robert Grove.
15 — 1814 — Herm an Schacht.
18 — 1811 — K arol Ludw ik v. L ittrow . 
22 — 1784 — Fryderyk  W ilhelm Bessel. 
25 — 1800 — H enryk Robert Goeppert.

ROŚLINY 
kwitnące w porze obecnej.

A) Cieplarniome.
L ycaste Skinneri. Lind. alba. (Orchideae). Jeden  

z najrzadszych storczyków, pochodzi z Gua- 
temala. PoBiada kwiat samotny, biały, o 3 
działkach zewnętrznych jednakowych, dość 
szerokich, jajowatych, dwa działki zewnętrzne 
do góry wzniesione podłużnie jajowate, — 
Miodowarga (labellum ) trójklapowa, o klapie  
środkowej dłużsjej od bocznych.—• Na we
wnętrznej powierzchni m iodowargi znajduje 
się  wyrostek językowaty, żółtego koloru, ku 
przodowi zwrócony. — Gatunek ten  wyhodo
wany w cieplarni Zakładu Ogrodniczego 
Braci Hoserów.

Cypripedium barbatum. (Orchideae).
Anthurium Archiduc Joseph. (Aroideae).
Anthurium Scherzerianum (Aroideae).
Achim enes, różne gatunki i odm iany ^Gesneriaceae).
Franciscea violacea grandiflora (Scrophulariaceae).
Impatiens Sułtani. Hooll. (Balsamin! ae).
R eidia glaucescenc. Micqu. (Enphorbiaceae).
Aristolochia elegans (Aristoiochiaceae).

B) W szklarni zimnej.
Cuphea piaty centra. Benth. Lythra (Lylhrarieae).
Ism ene Calathina. H eib. (Amaryllideae).
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Leptosperm um  aciculare. (M yrtaceae).
M elaleuca thym ifolia. Sm . (M yrtaceae).
Pensteinon gentianoides. G. Dan. (Scroplm larineae). 
Pim elea decussata. Ii. Br. (T hym eleaceae).
P olygala grandis (Polygalaceae).

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś ć . '
Dr J. Baranowski. Tytus Chałubiński. Odb. 

z K raju . Petersburg, 1890.
J. Biedroń. Ja k  gospodarze radzić sobie 

m ają wobec braku ściółki. Cieszyn, 1890.
M. Brzeziński. Co i ja k  nasz lud czyta. 

W ydawnictw o Głosu. W arszawa, 1890.
Fr. Kamieński. Recherches sur la familie 

des Lentibularićes (U tricularióes). Odesa, 
1890.

J. Konarski. W dow a kukała, siebie oszu
kała, pow iastka ludowa. W arszaw a, 1890. 

Kosmos, zeszyt I I I  i IV . Lwów, 1890. 
Kosmos, zeszyt Y. Lwów, 1890.
Dr A. Pajewski. Ciechocinek w roku 1889. 

W arszaw a, 1890.
J. Paczoski. K  fłorie Krym a. 1890.
A. Potocki i Z. Wasilewski. K w estyjonary- 

ju8z w sprawie czytelnictwa ludowego. W y
dawnictwo Głosu. W arszawa, 1890.

Dr A. Prażmowski. B rodaw ki korzeniowe 
grochu. K raków , 1890.

Przegląd europejski. Zeszyt I s z y . Paryż, 
1889.

Dr J. Majkowski. Busko...
Słownik Gieograficzny K rólestw a Polskiego 

i innych krajów  słowiańskich. Tom X I, 
zeszyt 121. W arszaw a, 1890.

Sprawozdanie V III  z czynności K om itetu 
zarządzającego Kasą. im. M ianowskiego. 
W arszawa, 1890.

Wielka encyklopedyja pawszechna. Zeszyt 
V II. W arszawa, 1890. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Zaproszenie do przedpłaty na Ziemia
nina Rok 40-ty.

ZIEMIANIN, tygodnik rolniczo-przemysło
wy, wychodzi w sobotę w Poznaniu 1—1V2 
wielkiego arkusza druku, często z rycinami.

Pismo to poświęcone sprawom ekonomi
cznym wiejskim, wszelkim gałęziom rol
nictwa i przemysłu rolniczego oraz hodowli 
inw entarza żywego. Koło współpracowni
ków je s t bardzo liczne, do którego należą 
najlepsze siły naszych praktycznych i nau
kowo wykształconych gospodarzy i pisarzy 
rolniczych.

ZIEM IANIN  posiada debit pocztowy na K ró 
lestwo i Cesarstwo i zapisywany być może 
na  wszystkich pocztach i w księgarniach. 
Najlepiej przesyłać przedpłatę roczną w ilo
ści 6 rs. lub półroczną w ilością 3 rs. wprost 
do Redakcyi w Poznaniu ul. Ś-go Marcina 
Nr 28 I, a pismo odbiera się regularnie pod 
opaską.

Skład Główny na Królestwo i Cesai^stwo 
w Księgarni p. Maurycego Orgelbranda 
w W arszawie przy Krakowskiem P rzed
mieściu. Cena roczna w W arszawie rs. 6, 
kwartalna rs. 1 kop. 50. Z przesyłką na pro- 
wincyą cena roczna rs. 7 kop 20, kw artal
na rs. 1 kop. S.

Redakcyją Ziemianina w Poznaniu, 
ul. Ś-go M arcina J\ś 28 I.

ZESZY T IV -ty
S Ł O W N IK A  NA ZW ISK  

zoolog icznych  i botanicznych
wyszedł z druku 

i zaw iera wyrazy od Grochownik do Kadzidlnik.
Jest do odebrania we wszystkich księgar
niach krajow ych i zagranicznych. Cena 

kop. 75.

WARSZAWSKIE BIURO ELEKTROTECHNICZNE
K A N D Y D A T A  N A U K  F IZ Y K O  M AT.

mmmm  m c i m m ,
dawniej ABAKANOWICZA i Spółki,

z powodu konieczności rosszerzenia zakładu, p r z e n o s i  s ię  o d  8  I s ip c a  
z domu przy ulicy Nowy Św iat N r 02 d o  daleko większego lo k a lu  p r z y

u l ic y  K r ó l e w s k i e j  N r  4 7 .

C e n y  w ie lu  t o w a r ó w  z n a c z n ie  zn iżone .

Jl,03B0jeH0 lJeH3ypoio. BapuiaRa, 22 I ioh h  1890 r. Druk E m ila Skiwskiego. W arszawa, Chmielna Ais 26.


