
J/s. 4 0 .  Warszawa, d. 5 1’iiżdziernikii 1890 r. T o m  I X .

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PRENUMERATA „W SZECHŚW IATA."

W W arszawie: rocznie re. 8 
kw artalnie „ 2 

Z przesyłką pocztową: rocznie „ 10 
półrocznie „ 6

Prenumerować można w Redakcyi W szechświata 
i we w szystkich księgarniach w k raju  i zagranicą.

Komitet Redakcyjny Wszechświata stanowią panowie: 
Aleksandrowicz J., Bujwid O., Deike K„ Dickstein S., 
Flaum M., Jurkiewicz K., Kwietniewski W ł., Kram- 

sztyk S., Natanson J . i Prauss St. 
„W szechświat" przyjm uje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolw iek związek z nauką, na następujących 
w arunkach: Za 1 w iersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7 '/*, 

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

Adres Z5ed.a,Icc37-i: il̂ rał̂ c-wsłcie-IE r̂zeclrnieścIe, USTr ©©.

R A M I
C Z Y L I

POKRZYWA CHIŃSKA.
przez H. Lecom tea, 

profesora liceum Ś-go Ludwika.

Pod nazwę „rami”, czyli pokrzywy chiń
skiej podciągają jednocześnie rozmaite ga
tunki rodzaju pokrzywy i tkanki z nich po
chodzące.

Usiłowania przedsiębrane ostatniemi cza
sy tak we Francyi, jako też w koloni- 
jach francuskich, a mające na celu głównie 
uprawę i przemysłowe zużytkowanie „ra
mi”, zwróciły na nię powszechną uwagę. 
Nawiasem powiedzmy, że i’OŚlina ta jest już 
oddawna używaną przez chińczyków, któ
rzy Europę wyprzedzili na tylu punktach. 
A-pou, tkaniny błyszczące i przezroczyste, 
które robią z włókien pokrzywy są od da
wnych czasów znane i sprzedawane w An
glii pod nazwą grass-cloth >).

')  Pokrzyw a, sprowadzana do Anglii pod nazwą 
China-grass, znaną jest pod rozm aitem i nazwami 
w krajach , z których pochodzi:

Cechy rośliny. „Rami” jako pokrzywa 
zaliczona jest do rodziny roślin pokrzywo- 
watych, Urticaceae (konopie należą do bar
dzo bliskiśj rodziny). Rozmaite gatunki 
rodzaju „Rami” są to rośliny drzewiaste, 
bardzo rozgałęzione od podstawy (fig. 1); 
łodygi mają pokryte włoskami, przynaj
mniej za młodu, rosną prosto i dochodzą od 
2 do 4 metrów wysokości, przy średnicy 
0,01 do 0,02 m w części dolnej. Liście 
dość duże o brzegu ząbkowanym są naprze
ciw- lub naprzemianległe, ogonkowe, opa
trzone przylistkami wolnemi, lub złączone- 
mi ze sobą. Kwiaty jednodomowe (jedno- 

j pienne) są zebrane w grona w kątach liści 
(fig. 3). Kwiaty męskie (pręcikowe) skła
dają się z okwiatu o czterech działkach 
(rzadko o trzech lub pięciu), mnićj lub wię- 

| cźj głęboko wciętych, z taką samą liczbą

W  Japonii: Tsjo, Karao.
W  Chinach: Chu, Tehou-ma.
Na wyspach Malajskich: Ramee lub Rami (stąd 

pochodzi francuska nazwa Ramie).
W Sumatrze: Caloe, Kloei.
Na wyspach Celebes: Gambę.
W  Assam: Rhea.
W Kochinchinie: Cay-Gai, Fa-Ma.
W  B irm anii: Pan.
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pręcików, ułożonych naprzemian z wcię
ciami kielicha. W kwiatach żeńskich (słup
kowych) okwiat przedstawia kształt wo
reczka ścieśnionego ku otworowi górnemu,

Fig. 1. Kami biała czyli pokrzyw a chińska (Boeli- 
m eria uivca, znacznie zmniejszona).

którego brzeg roz-c5 “
dzieła się na dwa, 
trzy, lub cztery zęby 
(fig. 2). Słupek zbu
dowany jest jak u po
krzywy i zamknięty 
jestw okwiecie;zawią
zek owocowy w for
mie oliwki jednoko- 
raorowy, zawiera je 
den tylko z a l ą ż e k  
wznoszący się. Szyj
ka zgięta, nitkowa
ta, zwykle pozostaje 
na owocu i jest opa
trzona z n a m i e n i e m  
pokrytem r z ę s k a m i

po jednej tylko stronie. Owoc, nielupka, 
otoczony pozostającym okwiatera, zawiera 
w sobie jedno tylko ziarno.

Rodzaj rami zawiera około 45 gatun
ków, rozrzuconych w najrozmaitszych oko
licach świata, ale przeważnie zawsze w stre
fach równikowych.

Poprzestaniemy jednak tutaj na przyto
czeniu gatunków, które można rozdzielić na 
dwie grupy:

1) Rami biała (Boehmeria nivea Gaud.) 
o liściach białych, kutnerowatych na dolnej 
powierzchni jest gatunkiem nadającym się 
bardzo do stref umiarkowanych. Łodygi 
nadziemne więdną i usychają w jesieni po 
okwitnięciu. Sąsiedni gatunek Boehmeria 
caudicans nie mógłby służyć do uprawy, 
ponieważ ma łodygi zbyt gałęziste, a od
dzielanie kory przedstawia niemałe tru
dności.

2. Rami zielona ma liście szare, lub zie
lone pod spodem, łodyga trwała. W tćj 
drugiej grupie mieszczą się gatunki strefy 
równikowej; pomimo to z powodzeniem da
ły się uprawiać w Algieryi, a nawet Fran
cyi południowej. Tutaj zaliczyć należy: B. 
utilis BI. i B. tenacissima Gaud., które do
starczają włókien cieńszych, bardziej je
dwabistych i więcćj błyszczących, aniżeli 
rami biała. Byłoby bardzo pożądaną rze
czą przeprowadzić na kolonijach uprawę 
porównawczą tych rozmaitych gatunków, 
by się przekonać, które najbardziej nadają 
się do warunków gruntowych.

Uprawa. Pan Karol Riviere, znakomity 
przewodnik ogrodu próbnego w Algieryi, 
zaleca do uprawy tylko rami białą dla Fran
cyi i Algieryi; rami zieloną radzi całkiem 
pozostawić krajom podrównikowym. W ła
śnie ta rami biała dostarcza china-grass, 
przywożonej przez anglików; ten produkt 
jest już zużyty w przemyśle; znany jest 
sposób postępowania z tą rośliną, najrozu
mniej przeto ją rospowszechnić dalej przez 
uprawę. Rami wymaga gruntu lekkiego 
krzemionkowo-wapiennego i dobrze nawo
dnianego, ale pomimo, że wymaga wilgoci, 
nie znosi bagien, dawniejsze pola ryżowe 
na Jawie, zasiane rami, nie wróciły wcale 
kosztów uprawy. Grunty słone i wody sło- 

i nawe nie są dla niej odpowiedniemi.

Fig. 2. Kwiat słup
kowy, czyli żeński 
ram i białej (powię

kszony).



Nr 40. w s z e c h ś w i a t .  627

Rami z nasienia była hodowaną w A l
gieryi, ale najpowszechniej używanym spo
sobem rozmnażania tćj rośliny jest wsadza
nie w ziemię, na wiosnę lub w lecie kłą- 
czów, czyli łodyg podziemnych. W  celu 
przyspieszenia wzrostu tćj rośliny i otrzy
mania obfitych zbiorów, trzeba grunt pod 
tę roślinę uprawiać w ten sam zupełnie spo
sób, jak pod krzew winny.

Jeżeli się uprawi dobrze grunt w jednym 
roku pod rami, można już w drugim roku 
otrzymywać świetne rezultaty, które przy

trzy w Algieryi, a cztery w Chinach, pięć 
do sześciu w krajach podrównikowych. 
Uprawa tój rośliny udaje się nietylko we 
Francyi i w Algieryi, ale jeszcze w Tunisie, 
Tonkinie, Anamie, w Gujanie, na Mar
tynice i Gwadelupie, czyli we wszystkich 
prawie kolonijach francuskich.

(dok nasł.)

Tłumaczyła J. S.

Fig. 3. Gałązka z liśćmi i  kwiatam i ram ii białej (Baehmeria 
nivea. Hook et Arus), */3 wielk. nat.

niewielkim nakładzie dają się wyzyskiwać 
przez 15 do 20 lat, ale o tem tylko należy 
pamiętać, że cienkość i połysk włókien 
zmieniają się stosownie do warunków upra
wy, natury gruntu i rodzaju nawozu uży
wanego. Chińczycy, którzy tą uprawą zaj
mują się od wieków, dobrze wiedzą jakich 
potrzeba warunków, by otrzymać włókno 
obfite, cienkie, jedwabiste. Łodygi należy i 
ścinać przed kwitnięciem, skoro dojdą 1,50 I 
lub 2 metry wysokości i skoro naskórek 
przybierze barwę ciemnobrunatną. Rami 
biała daje dwa zbiory do roku we Francyi,

ZADANIA

CHEMII WSPÓŁCZESNEJ.

Rok temu, na zjeździe przyrodników i le
karzy niemieckich w Heidelbergu, profesor 
Wiktor Meyer wypowiedział pod powyż
szym tytułem odczyt, którego treść znana 
jest czytelnikom naszym '). Odczyt ten

')  P a trz  Wszechświat, 1889 r., Nr 43.
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wywołał w uczonych francuskich niezado
wolenie pewne, poniekąd słuszne, którego 
dobitnym wyrazem jest dość obszerna ros- 
prawa prof. Armanda Gautiera, umieszczo
na w „Revue gónórale des sciences pures et 
appliąuees”. Zalety dydaktyczne tej pracy 
oraz zawarte w niój poglądy skłaniają nas 
do uprzystępnienia jćj na tem miejscu.

„Z rozmaitych stron—powiada Gautier— 
proszą mnie o zdanie sprawy z wrażenia, 
jakie w świecie naukowym francuskim wy
warła mowa wielce poważanego chemika 
Wiktora Meyera, wypowiedziana uroczy
ście na 62-im zjeździe przyrodników i leka
rzy niemieckich w Heidelbergu. Skoro j e 
stem o to proszony, powiem więc co myślę, 
wypowiadając wszakże tylko swoje osobiste 
zdanie, zarówno dalekie od obojętności tych, 
którzy w mowie owój upatrują tylko odo
sobnione, właściwe jej autorowi poglądy, 
niedające powodu do zbytniego roznamię- 
tniania się, jak i od sądu ludzi, twierdzą
cych, że cała wiedza niemiecka przyjmuje 
odpowiedzialność za ów odczyt, ignorując 
świadomie wszystko, co nie nosi na sobie 
jćj stempla, zapominając z umysłem imiona 
ludzi, którzy stworzyli wielkie idee i roz
wiązywali pytania ogólne i raczej lubując 
się szczegółowemi odkryciami, zwłaszcza 
schlebiającemi jćj egoizmowi narodowemu.

Bynajmniej — uczony i głęboki chemik, 
który pierwszy otrzymał nitrowe ciała gro
mady tłuszczowej, który odkrył tyjofen i je 
go pochodne i który dał nam nowe metody, 
pozwalające dzisiaj z łatwością oznaczać 
gęstość par w temperaturach tak wysokich, 
w których porcelana się topi — ten uczony 
z pewnością nie dał się porwać uczuciu 
stronności, niegodnej człowieka, poświęca
jącego życie kultowi prawdy. Mowa jego  
skądinąd czerpie racyją swoję i inne ma 
znaczenie. Wskazuje ona, że podczas gdy 
my nie tracimy łączności z ideami uczonych 
innych narodów, natomiast uczucia i po
glądy umysłów niemieckich coraz bardziej 
oddalają się od naszych poglądów i naszego 
ducha”.

I.

a. Niesięgając do starożytnych, a nawet 
do alchemików w tym „przeglądzie po
stępów i zadań chemii nowoczesnej”; nie-

zatrzymując się nad słynnymi filozofami, 
fizykami, lub mechanikami X V I i X V II 
stulecia, którzy stworzyli metodę doświad
czalną i nowoczesną fizykę, musimy jednak
że w szerokim przynajmniej zarysie wyzna
czyć tu zasady, które od wieku mniej wię
cej za trwałe służą podwaliny chemii cza
sów naszych. Ażeby sądzić o mocy i wy
trzymałości gmachu i módz z zaufaniem 
coraz wyż<5j budować na jego starych mu- 
rach, dobrze jest naprzód zgłębić jego fun
damenty. Oto są podstawy chemii współ
czesnej:

1. Ś c i s ł a  z n a j o m o ś ć  c i a ł  p r o s t y c h  
c z y l i  p i e r w i a s t k ó w  (Lavoisier).

2. P r a w o  o k r e ś l o n y c h  s t o s u n k ó w  
Prousta ').

3. H i p o t e z a  a t o m ó w  Daltona, a ra
czej p r a w o  s t o s u n k ó w  w i e l o k r o t 
ny c h ,  będące doświadczalnym wyrazem tej 
hipotezy.

4. P r a w o  s t o s u n k ó w  o b j ę t o ś c i o 
w y c h  złożonych gazów Gay-Lussaca.

5. P r  a w o Avogadra i dAmpferca o ró
w n o ś c i  i l o ś c i  c z ą s t e c z e k  w j e d n a 
k o w y c h  o b j ę t o ś c i a c h  g a z ó w  i jako 
wynik prawa tego — m i e r z e n i e  c i ę ż a 
r ó w  c z ą s t e c z k o w y c h .

6. P r a w o  p r z y b l i ż o n e j  r ó w n o ś c i  
c i e p ł a  w ł a ś c i w e g o  a t o m ó w  — Dulon- 
ga i Petita.

7. T e o r y j  a r o d n i k ó w ,  czyli innemi 
słowy, wyrozumienie, że pewne złożone 
skupienia atomów, nierospadając się, mogą 
na podobieństwo pierwiastków przechodzić 
z jednego związku w drugi. Twórcami tej 
teoryi są: Gay-Lussac, Dumas i Liebig.

Oto są prawie że niewzruszone podstawy 
gmachu współczesnych nam teoryj. We 
wzniesieniu tej budowli kraj nasz, jak wi
dać, duży przyjmował udział. Obecnie ży
jące pokolenia wyszły z niej niby z silnej 
fortecy, aby przystąpić do zwalczania no
wych zagadnień, wytworzonych przez do
świadczenie współczesne. Wiedza wszakże

')  N ie zaś, jak  często piszą, P routa, chemika an
gielskiego, autora hipotezy, głoszącej, że wszyst
kie ciężary atomów są dokładnie w ielokrotnem i 
ciężaru atomu wodoru. P roust był chemikiem 
francuskim , słynnym  współzawodnikiem Berthol- 
leta.



Nr 40. WSZECHŚWIAT. 629

dzisiejsza z całą słusznością, szczycić się m o
gąca swemi zdobyczami, nie powinnaby za
pominać, że źródłem jej jest właśnie owa 
przeszłość, że w każdym niemal naszym 
poglądzie obecnym jest coś, może wiele na
wet, z myśli tych wielkich ludzi, których 
dopiero co przytoczyłem, że nowoczesne od
krycia Kókulich, Baeyerów i Hofmannów 
nie wykiełkowały z teoryi flogistonu Be- 
chera i Stahla.

b. Upatrywać w zjawiskach chemicznych 
i w pochodzącem z nich cieple rodzaj ru
c h u — jestto może jedno z najstarszych, 
a zarazem i jedno z najnowszych zadań na
szej wiedzy. Zadanie to nie sięga tylko 
czasów Roberta Mayera, pracowali nad 
niem nietylko Clausius, Helmholtz, Joule 
i van t’Hoff, których cytuje W. Meyer. Już 
Bacon, Descartes, Euler, Huyghens, Ber- 
nouilli i słynni fizycy X V II stulecia pojmo
wali ciepło i światło jako pewne formy ru
chu. Daniel Bernouilli jasno wypowiedział 
tę myśl i zarazem obliczył jej wyniki. Część 
żywej siły, która zdaje się ginąć przy ude
rzeniu ciał niedoskonale elastycznych, uwa
ża on, jako skupioną w tych ciałach w po
staci ciepła. Gazy, według niego, złożone 
są. z podobnych do siebie małych cząsteczek 
materyjalnych, obdarzonych szybkim pro
stolinijnym ruchem, a prężność ich, czyli 
ciśnienie wynika z uderzeń tych cząsteczek
0 ścianki naczynia. Istnieje pewna zależ
ność pomiędzy ciśnieniem i prężnością ga
zów a szybkością ruchów, masą i ilością ich 
cząsteczek. Znacznie później już, lecz je 
szcze przed Robertem Mayerem, Sóguin 
w książce swój o drogach żelaznych napisał 
w roku 1839 następujący charakterystyczny 
ustęp: „Pierwsza myśl, która uderza nas 
przy obserwowaniu związku między ruchem
1 ciepłem, jest ta, że ilość pracy (puissance) 
mechanicznej, jaką dana masa pary może 
wytworzyć, znajduje się w pewnym sto
sunku do różnicy gęstości i temperatury 
w dwu następujących po sobie stanach, 
mianowicie przed i po wykonaniu ruchu. 
Również sądzę, że udało mi się spostrzedz, 
że istnieje pewnego rodzaju zależność po
między ilością ciepła, potrzebną do prze
prowadzenia pary z jednego stanu do dru
giego, a ilością wytworzonej siły (force)”. 
Lecz jeśli W. Meyer mógł zapomnieć o po

przednikach Roberta Mayera w wykładzie 
dziejów najnowszych poglądów na istotę 
i miarę zjawisk chemicznych, to czyż nie 
należało zacytować imion Berthelota i Thom- 
sena? Bo. jeżeli jest dzieło choć trochę 
kompletne, traktujące o istocie mechanicz
nej powinowactwa, zbiór dokumentów, po
zwalający nam w sposób ścisły mierzyć ilo
ści ciepła, wytwarzanego przy łączeniu się 
ciał, czy nie jest tem piękna praca, nosząca 
tytuł „Essai de m6canique chimiąue fondee 
sur la thermochimie”? W yszła ona z rąk 
najsłynniejszego chemika naszych czasów; 
W. Meyer zapomniał o tem powiedzieć i wy
mienić to nazwisko.

c. Rozwój teoryi budowy ciał* „owa 
trwała podstawa, która posłużyła za funda
ment wspaniałemu gmachowi nowoczesnej 
chemii organicznej”, jak się wyraża W . Me
yer, jest,-według niego, drugiem, jeśli nie 
najważniejszem zagadnieniem, nad którem 
pracują chemicy dzisiejsi. Któż są ci, za
pytuje Meyer, którzy najszczęśliwiej od
kryli nieskończoną jasność i prostotę w po
zornej zawiłości związków węgla? Dwaj 
słynni ludzie: A. W. Hofmann, który wsła
wił się tu pamiętnemi swemi pracami nad 
organicznemi zasadami azotowemi i Kekuló, 

j  który nauczył nas o czterowartościowości 
węgla i gienijalnyin swym umysłem wska- 

I zał zdolność tego pierwiastku do tworzenia 
[ łańcuchów, otwartych, lub zamkniętych, ze 
j  spajania się atomów węgla samych z sobą. 

Ani słowa — nikt bardziej od autora ni
niejszej rosprawy nie podziwia prawdziwie 
wspaniałej pracy A. W. Hofmanna oraz 
potężnej jego zdolności do uogólnienia. 
Lecz jeśli, jak przyznać to trzeba, uczony 
ten przez badania swe nad złożonemi amo- 
nijakami żywo oświecił i rosszerzył poglą
dy nasze na budowę ciał organicznych, to 
czyż z powodu tych pięknych prac, obole 
niego nie wypadałoby wymienić Adolfa 
Wurtza, autora tegoż samego odkrycia? 
Z pióra W. Meyera ześliznęło się imię tego, 
który rok przed rospoczęciem poszukiwań 
Hofmanna odkrył amonijaki organiczne 
i który już w roku 1849 tak mówił:

„Gdy weźmiemy jeden z najprostszych 
związków wodoru, amonijak, możemy wtem 
alkali zamienić jednę cząsteczkę (moiecule, 
dzisiejszy atom) wodoru przez jednę me
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tylu, etylu, amylu i t. d.... i otrzymujemy 
szereg związków o analogii uderzającej we 
własnościach z samym amonijakiem... Na
zywać je  będę ogólnem mianem amonija- 
ków złożonych".

A le nawet i przed Wurtzem już dwaj lu 
dzie rozjaśnili i przeobrazili nasze poglądy 
na budowę ciał organicznych. Oni pierwsi 
spoglądali na cząsteczki, jako na zakończo
ne budowle, których wszystkie części we 
wzajemnej są równowadze i zwalczyli w ten 
sposób dualistyczne teoryjeLavoisiera iBer- 
zelijusza, kwitnące podówczas w Niemczech. 
Byli to, naprzód Dumas, później Laurent. 
Zdawałoby się nam, że tych dwu przede- 
wszystkiem należało wspomnieć, gdy mowa 
była o nowoczesnych poglądach na budowę 
cząsteczkową unitarną.

(c. d. nast.).
M aksymilijan Flaum.

0 pochodzeniu komet.

Jak niegdyś, tak i obecnie jeszcze budzą 
komety powszechne zajęcie i zaciekawienie, 
chociaż bowiem już nie są zapowiedzią 
klęsk i widomym objawem gniewu bożego, 
pozostały wszakże dotąd zagadką. Wiemy 
wprawdzie, dzięki pracom Schiaparellego, 
Le Verriera i innych, że komety, rospada- 
jąc się, rozwiązując, dają początek gwiaz
dom spadającym, jest wszakże rzeczą dotąd 
wątpliwą, ezy bolidy i aerolity zaliczyć na
leży do tejże samej kategoryi ciał niebie
skich, czy też przypisać im pochodzenie 
odrębne. Nie umiemy nawet wyjaśnić przy
czyny, która powoduje świecenie gwiazd 
spadających; chociaż bowiem wyjaśnia się 
to pospolicie wzbudzaniem ciepła skutkiem  
tarcia drobnych tych ciałek o powietrze, to 
wszakże w ostatnich czasach wykazano tru
dności takiego tłumaczenia, a niektórzy fizy
cy skłaniają się do przypuszczenia, że roz
jaśnianie gwiazd spadających jest objawem 
rozwoju czy też wyładowania elektryczno
ści statycznej, bez znacznego wywiązywania 
się oiepła. Nie możemy też twierdzić sta

nowczo, czy ogony komet również za objaw 
elektryczny uważać należy, jak to niegdyś 
przypuszczali Olbers i Bessel, a następnie 
Zollner. Wszyscy wprawdzie zgadzają się, 
że wytwarzanie się ogonów świadczy o pe
wnej sile odpychającej, mającej siedlisko 
swe w słońcu, co do jej istoty wszakże zda
nia są podzielone. Tyndall widzi tu dzia
łanie aktyniczne, wywierane przez promie
nie słoneczne na ulotnioną pod wpływem  
ciepła substancyją komety; według Fayea 
zachodzi tu toż samo, co w ogólności w cia
łach rozżarzonych, które odrzucają cząstki, 
skutkiem żaru doprowadzone do nadzwy
czajnej drobności.

Nie zaniechano oczywiście odwołać się do 
spektroskopu, by poznać skład chemiczny 
komet, nie zmniejszyło to wszakże trudno
ści odcyfrowania ich natury. Główną ich 
bowiem cechę stanowią trzy jasne smugi, 
schodzące się z niektóremi pręgami węglo
wodorów, ale w ogólności widmo to dosta
tecznie nie zostało wyjaśnione. Oprócz tych 
smug zresztą w widmie komety Wellsa, 
1882, I, dostrzeżono obecność linii sodowej, 
która wystąpiła wszakże dopiero gdy ko
meta bardzo znacznie zbliżyła się do słoń
ca, przyczem powyższe smugi znikły. I na
stępne kometa tegoż roku, 1882 II, przed
stawiła tęż samę osobliwość. W sąsiedz
twie słońca widmo składało się tylko z linii 
sodowej, gdy się kometa oddaliła, linija ta 
ustąpiła a w widmie ukazały się smugi wę- 
glowodorne. Niemożna stąd wszakże je 
szcze wnosić, by dwie te komety posiadały 
skład odrębny od innych i inne bowiem 
komety możeby okazały podobne przeobra
żenie widma, gdyby się w również bliskiem 
sąsiedztwie słońca znalazły. Rosstrzygnię- 
cie tej kwestyi wymagałoby obfitszego ma- 
teryjału badań spektralnych komet, aniżeli 
go dotąd posiadamy. Na tej więc drodze 
nierychło zapewne zdobyć zdołamy wnioski 
stanowcze o naturze fizycznej komet, aby 
zaś rozwiązać stanowczo pytanie o ich po
chodzeniu, odwoływać się nam trzeba prze- 
dewszystkiem do ich badania matematycz
nego, polegającego na oznaczaniu ich dróg.

Aż do wieku szesnastego uważano komety 
za meteory pospolite, czyli za zjawiska, ma
jące początek swój i siedlisko w atmosferze 
ziemskiej. Dlatego też astronomowie nie
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zwracali na nie istotnej uwagi i nie trosz
czyli się bynajmniej o dochodzenie ich dróg, 
jak to do najnowszych prawie czasów działo 
się z gwiazdami spadającemi. Pogląd ten 
na komety, jako na zjawiska atmosferyczne 
utrzymywał się pod wpływem powagi Ary
stotelesa, jakkolwiek Seneka niedorzeczność 
tego pomysłu w sposób prawdziwie prze
konywający wykazał. „Nie mogę się zgo
dzić, mówi, by kometa była dopieroco ros- 
palonym ogniem, jest ona z pewnością 
trwałem dziełem przyrody. Co w powie
trzu powstaje, jest znikomem, żywioł bo
wiem jego zmienia się bezustannie. Jakżeż- 
by mogło być trwałem, co się z powietrza 
i w powietrzu utworzyło? Meteory ogni
ste, które w powietrzu widzimy, przebie
gają prostolinijnie, komety zaś, przynaj
mniej obie, które się za czasów naszych 
ukazały (jak się zachowywały dawniejsze, 
nie wiem), biegną ruchem kołowym, w ła
ściwym ciałom niebieskim. Co początek 
swój przypadkowi zawdzięcza, meteory, 
błyskawice, gwiazdy spadające, mija równie 
szybko, jak i przybywa. Gdyby kometa 
była ogniem powstałym z przelotnej przy
czyny, czyżby wielkość jej i postać nie mu
siała się w każdej chwili zmieniać? Zaj
muje ona swe miejsce pośród gwiazd po
zostałych, nie przestaje istnieć, ale posuwa 
się dalej po swej drodze; jeżeli niknie dla 
nas, to nie zgasła, oddaliła się tylko bar
dziej. Zarzuci mi kto może, że, gdyby k o 
mety do planet należały, utrzymywaćby się 
musiały wewnątrz zodyjaku. Kto wszak
że oznaczył granice zwierzyńca i ktoby 
chciał dzieła boże ograniczać? I planety 
przecież wszystkie nie posiadają jednakiego 
biegu, dlaczegóżby nie mogły istnieć inne 
gwiazdy ruchome, któreby posiadały bieg 
zgoła odmienny? Czyż wielkie obszary 
poza zwierzyńcem mają być pozbawione 
wszelkiego ruchu i wszelkiego życia. W iel
kości wszechświata przystoi to więcej, aby 
się wszędzie w przestrzeni znajdowały dro
gi, aniżeli, aby z tego mnóstwa gwiazd, 
które niebo nocne ozdabiają, pięć tylko 
(a mianowicie Merkury, Wenus, Mars, Jo
wisz i Saturn) posiadały wyłączny przywi
lej ruchu w obrębie granic ciasno oznaczo
nych. Jednakże, zapytać się można dalej, 
dlaczego nie umiemy oznaczyć drogi kome-

! ty, jak drogi planety? Ale ileż to prawd 
jest dla nas odsłoniętych? Nikt nie zaprze- 

J  czy istnieniu własnej duszy, a wszakże nikt 
twierdzić nie będzie, że może wyjaśnić isto
tę duszy, lub też wskazać miejsce ciała, 
gdzie się ona znajduje. Skoro więc czło
wiek samego siebie nie zna dokładnie, czyż 
można się dziwić, że mniej wie jeszcze 
o rzeczach, zewnątrz niego będących. Nie 
dziwmy się przeto, że prawa ruchu komet 
nie zostały jeszcze zbadane; ukazują się tak 
rzadko, na powrót ich czekać trzeba tak 
długo, że dla nas, którzy się zaledwie po
chlubić możemy, żeśmy przyczyny zaćmień 
zbadali, jest rzeczą niemożliwą posiadać do
kładną znajomość komet, które z przestrze
ni niezmierzonych do nas sstępują. Dzień 
nadejdzie, gdy badanie wytrwałe zdoła od
słonić prawdy, dla nas dotąd zakryte. Zy
cie człowieka, choćby je wyłącznie na ros- 
patrywanie nieba poświęcił, jest o wiele 
zakrótkie do tych badań głębokich... Na
stępstwo wieków wszystko rosświetli i na
dejdzie czas, gdy potomkowie nasi dziwić 
się będą, że prawa tak jasne, tak proste, tak 
naturalne mogły być dla nas ukryte”.

Pomimo rozumowania tak przekonywają
cego, którego zwłaszcza ustęp ostatni stał się 
sławnym, dopiero w wieku szesnastym zaczę
to komety uważać za ciała niebieskie, a isto
tną ich drogę określił Newton. Gdy wykryto 
peryjodyczność komety Halleya, zwróciły 
one uwagę astronomów, zaczęto je śledzić 
usilnie, a Messier pierwszy zyskał rozgłos 
z gorliwego ich poszukiwania. W czasach 
dawnych oczywiście dostrzegano tylko ko
mety najświetniejsze; z komet obserwowa
nych przed wynalazkiem lunet można było 
oznaczyć drogę ledwie tylko 44, niezbyt 
zresztą ściśle dla braku dokładnych obser- 
wacyj. Pierwszą kometę teleskopową od
krył La Hire w r. 1678, a do końca wieku 
siedemnastego ogólna liczba komet, których 
drogę oznaczono, doszła do 62, w wieku 
osiemnastym odkryto ich 59, a w wieku bie
żącym do obecnój chwili obserwowano ich 
208. Z ogólnej liczby około 320 widzia
nych dotąd komet stwierdzono tylko peryjo
dyczność trzynastu, widziano je bowiem 
kilkakrotnie; co do kilkunastu innych, któ
re widziano raz tylko i którym przyznano 
peryjod krótszy od lat stu, niemożna ich
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jeszcze zaciągnąć stanowczo do spisu komet 
peryjodycznych, perturbacyje bowiem, ja
kim ulegają pod wpływem wielkich planet, 
powodują zmianę ich biegu, jednokrotna 
zaś obserwacyja komety nie wystarcza do 
należytego oznaczenia jój drogi, a zwłaszcza 
wielkiej osi elipsy.

Skądżeż się więc biorą komety i jaki jest 
związek komet peryjodycznych z kometami, 
które raz tylko przez układ słoneczny prze
biegają? Niektórzy astronomowie dotąd 
jeszcze sądzą, że one wszystkie do układu 
słonecznego należą, wszystkie zatem byłyby 
peryjodycznemi, obiegając dokoła słońca 
drogi mniej lub więcej wydłużone. Nale
żałoby je w takim razie uważać za szczątki 
mgławicy pierwotnej, z której wytworzyły 
się planety i słońce. Przeważa wszakże 
pogląd Laplacea, według którego komety 
przybywają z obszarów wszechświata; bie
gną więc one pierwotnie po drogach para
bolicznych, lub hyperbolicznych, przedzie
rają się przez układ słoneczny, obce mu zu
pełnie, wydostając się z niego najczęściej. 
Niekiedy wszakże ulegają zatrzymaniu 
przez wpływ zakłócający pewnej planety, 
a droga ich przeobraża się w eliptyczną; 
niekiedy zaś znów elipsę ich może planeta 
przekształcić w parabolę, lub hyperbolę, 
kometa więc wyrzuconą zostaje z układu 
słonecznego.

Losowi takiemu uległa prawdopodobnie 
słynna kometa Lexella, odkryta przez Mes- 
siera w r. 1770, a której drogę obliczył Le- 
xell, oznaczając czas jej obiegu na lat 5 '/2. 
Kometa ta wszakże poprzednio widzianą nie 
była, dla wyjaśnienia zatem zagadki, w jaki 
sposób kometa peryjodyczna, co pięć lat 
wracająca, została zaledwie w r. 1770 do
strzeżoną, przyjął Lexell, że droga jój obe
cnie dopiero została na eliptyczną zam ie
niona przez wpływ zakłócający Jowisza. 
A le i później kometa ta widoczną już nie 
była, Laplace jednak potwierdził hipotezę 
Lexella, gdy, poddawszy ścisłym rachun
kom działanie Jowisza w r. 1767 i w r. 1779 
wykazał, że kometa powyższa nie mogła 
być widzialną przed pierwszą z tych epok 
i musiała się dla nas znów stać niewidzial
ną po drugiej.

Z a g a d k o w a  ta zatem kometa Lexella dała 
początek teoryi o chwytaniu komet przez

planety; dotąd wszakże rozbierano ją jedy
nie na podstawie szczegółowych rachun
ków liczebnych, brakło zaś wskazówek 
ogólnych co do mechanizmu tego działania, 
jaki planeta, a w szczególności Jowisz, 
z nich najpotężniejszy, wywierać może na 
drogę komety. Niedawno dopiero wykazał 
p. Tisserand, że Jowisz, działając na kome
tę paraboliczną, której pierwiastki drogi po
siadają pewne oznaczone stosunki, przetwo
rzyć ją może na kometę eliptyczną. Podał 
on nadto wskazówki, czyli kryteryja, z któ
rych wnieść można, czy dwie komety, wi
dziane w epokach różnych, stanowią tylko 
jednę i tęż samę kometę, której pierwiastki 
drogi uległy w okresie pośrednim silnemu 
zakłóceniu przez wpływ planet.

Jeżeli mianowicie kometa dostaje się 
w obręb działalności Jowisza, dokonywa 
ona przez czas pewien drogę swą tak, jakby 
planeta ta stanowiła jej gwiazdę centralną; 
gdy więc rosstrzygnąć chcemy wątpliwość, 
co do identyczności dwu danych komet, to 
można ją uważać za prawdopodobną, jeżeli 

| punkty przyjowiszowe (t. j. najbliższe Jo
wisza punkty ich dróg) jaknajbliżej ku so
bie przystępują. Kryteryjum to wszakże 

j  nie jest dostatecznie pewne, znane są bo
wiem komety zupełnie różne między sobą, 
jakkolwiek w pewnej epoce przyjowiszowe 
ich punkty w jednem przypadały miejscu.

Kryteryjum drugie wypływa stąd, że 
prędkość każdego ciała dokoła bryły cen
tralnej jest jednaka, gdy promienie jego 
wodzące są równe. Wydostając się przeto 
z obrębu działalności Jowisza, kometa posia
dać musi prędkość takąż samę, jak w chwili 
gdy w obręb ten wpadała. Aby więc dwie 
komety mogły być identyczne, trzeba, aby 
obie te prędkości, które nazwać można kry- 
tycznemi, dla obu komet były jednakie, 
albo przynajmniej prawie jednakie.

Użyteczność metody Tisseranda łatwo 
ocenimy, gdy zważymy, że dotąd mozolne 
rachunki nad perturbacyjami komet przy 
dochodzeniu ich identyczności okazywały się 
często bezużytecznemi, nieraz bowiem ko
mety odrębne posiadać mogą zbliżone pier
wiastki dróg. Łatwiej więc będzie odtąd 
wnieść, czy ukazująca się kometa jest rze
czywiście nową, czy też wracającą kometą 
dawną, a p. Schulhof poddał badaniu dotąd
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znane komety peryjodyczne i okazał, że nie
które z nich prawdopodobnie za identyczne 
uważać należy. W szczególności zaś z do
chodzeń tych okazuje się, że znaczna liczba 
komet peryjodycznych najwięcej się zbliża 
do drogi Jowisza w miejscu, gdzie przypa
da j^j punkt odsłoneczny, czyli gdzie Jowisz j  

najbardzićj się od słońca oddala. W punk
cie tym, rzeczywiście, zarówno Jowisz jak 
i kometa biegną wolniej, aniżeli w okolicy 
przysłonecznej Jowisza, wpływ więc tój pla
nety jest tu silniejszy i wywiera się przez 
czas dłuższy, aniżeli po stronie przeciwnej 
jej drogi, łatwiej przeto na przeobrażenie 
drogi komety wpłynąć może.

Skupienie się to komet dokoła Jowisza 
stanowi nowe potwierdzenie teoryi Laplacea 
o pochodzeniu komet z obszarów wszech
świata. Nadmienić tu wszakże należy, że 
według niektórych astronomów komety pe- 
ryjodyczne pochodzić mają z podziału ko
met parabolicznych, od których oderwać się 
miały wskutek pewnego objawu wybucho
wego. Za możliwością takiego podziału ko
met pi-zemawia dawniejszy przykład kome
ty Bieli; podobnyż objaw przedstawiła w ro
ku zeszłym kometa Brooksa. Nie wiemy 
dotąd, czy osobliwe te podziały komet przy
pisywać należy powodom wewnętrznym, czy • 
też zakłóceniom zewnętrznym. Ostatnia ta 
przyczyna wydaje się wszakże bardzo mo
żliwa: jeżeli bowiem kometa przechodzi 
bardzo blisko planety, różne jój części do
znają wpływów bardzo różnych, co spowo
dować może początek podziału, który nastę
pnie coraz się dalej dokonywa. I to zatem 
wiąże się z teoryją chwytania komet przez 
planety.

S. K.

ŻYCIE TOWARZYSKIE
U ROŚLIN.

Stosunki między różnemi gatunkami roślin.

(Dokończenie).

Symbijoza. Wodorosty i grzyby. (Porosty). 
Porosty przedstawiają jeszcze ściślejsze sto

warzyszenie, niż przykłady dotąd przyto
czone: są one połączeniem grzyba i wodo
rostu, a połączenie to tkanek i organów 
dwu tworów odmiennych jest tak ścisłem) 
że długi czas było niedostrzeżonem wcale. 
Oddawna Beckeley uważał, że porosty po
siadały organy owocowania takie, jak grzy
by z rodziny Ascosporae i jedyną rzeczą, 
która odróżniała je od tych grzybów, były 
komórki zielone, t. zw. gonidyja, mniej lub 
więcej liczne. U porostów Collema i Ephe- 
be komórki zielone okazały się tak licz
ne i tak podobne do wodorostów Nostoc 
i Chroococcus, że w roku 1886 De Bary 
nie wahał się twierdzić, że albo te dwa 
ostatnie gatunki, mylnie uważane za wodo
rosty, są porostami niezupełnie rozwinięte- 
mi, albo są wodorostami i w takim razie 
Ephebe i Collema są fałszywemi porostami, 
powstałemi z przekształcenia wodorosta 
przez grzybnię grzyba. O tem, że gonidy
ja są wodorostami przekonały badania Fa- 
mincyna i Baranieckiego, którzy oddzielone 
od tkanki grzybowej gonidyja uprawiali 
w płynach odpowiednich i otrzymali z nich 
zoospory.

Schwendener nakoniec, na podstawie ba
dań poprzedników i swoich własnych wy
kazał, że porost jest zawsze połączeniem 
grzyba z wodorostem. Analizowano wie
lokrotnie porosty: wodorost łatwo było od
dzielić i wyżywić, ale grzyb nie dał się ho
dować długo zdała od swego wodorosta; 
zarodniki grzyba kiełkowały, ale nie do
chodziło do owocowania. Równie ciekawe 
były wyniki syntezy: Rees i Bornet zrobili 
porosty, zasiewając zarodniki grzyba na od
powiadający mu w poroście wodorost. P o 
wtarzano po nich syntezę porostów we fla
konach Pasteura, ze wszelkiemi ostrożno- 
ściami metody przeciwgnilnój: nic obcego 
nie dostało się do takiej hodowli, która by
ła dobitnem stwierdzeniem teoryi Schwen- 
denera. Gonidyja porostów odpowiadają 
różnym rodzinom i rodzajom wodorostów, 
grzyby zaś należą do różnych typów rodzi
ny Ascomycetes, których mają i sposób 
rozmnażania się.

Pytano, jaki jest rodzaj związku między 
grzybami i wodorostami? Na widok silne
go wzrostu obu wspólników nie śmiano na
zwać grzybów pasorzytami; dziś nazywają
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ten stosunek symbijozą, spółką, wobec usług 
wzajemnych, które sobie spólnicy oddają: 
grzyb bowiem nie może zatrzymać dwu
tlenku węgla bez pomocy zieleni wodoro
stu, a wodorost nie może żyć na skałach, 
lub drzewie bez ochrony grzyba i nie byłby 
tak silny, gdyby nie pochłaniał niektórych 
produktów, wyrobionych przez grzybnię. 
Grzyb służy wodorostowi, ale w pewnych 
granicach; robi się słabszym, gdy wodorost 
jest mniej bujnym i wraz z nim się popra
wia. Jeden fakt wyjawia nam podległość 
wodorostu grzybowi, a ten mianowicie, że 
pierwszy nader rzadko miewa organy owo
cowania, drugi nader obficie; z tego wzglę
du — grzyby są pasorzytami wodorostów.

Jeśli otoczenie robi się zawilgotnem dla 
grzyba, wodorost od niego się oddziela 
i żyje osobno, w otoczeniu zaś suchem, 
grzyb jest potrzebnym dla życia swego to
warzysza; stosunek ten wynika z wzaje
mnego przystosowania się obu wspólników 
do siebie i usprawiedliwia pojęcie symbijo- 
zy, która jest udoskonaleniem pasorzyto- 
wania, gdyż życie rośliny napastowanej po
łączone jest z korzyścią rośliny, która bez 
pierwszój żyć nie może.

Wodorosty i zwierzątka mikroskopijne. Ma
lutkie zielone ciałka, które widzimy w nie
których zwierzątkach wodnych, jak Para- 
mecium, Stentor, Euglena, Hydra, są wodo
rostami, które z niemi żyją w stosunku sym- 
bijozy. Wodorosty te zowią się Zoochlo- 
rella i Zooxanthella i mają takie same zna
czenie, jak  gonidyja porostów. Fizyjolo- 
gicznie zwierzęta są pasorzytami; ze wzglę
dów morfologicznych wydaje się, że one są 
przytułkiem dla wodorostów. Wodorosty 
te są nader prostej organizacyi, pozbawione 
organów rozmnażania się i przystosowane 
do korzyści zwierzęcia, które żyje ich kosz
tem; zwierzątka mają zupełną swobodę ru
chu, któremu i wodorosty ulegają, widzimy 
więc tu inny przykład symbijozy.

Inne stosunki wodorostów. Niektóre wo
dorosty żyją w tkankach roślin wyższych 
i obdarzonych zielenią i tu sądzić można, 
że symbijozy niema, gdyż ochrona wodoro
stu nie wpływa na życie rośliny wyższej, 
a pod względem żywienia się, wodorost, 
opatrzony zielenią, sam sobie wystarcza; 
można to powiedzieć o Nostoc lichenoides,

wodoroście, który zamieszkuje zwykle rzę
sę wodną, torfowce, niektóre wątrobowce 
i t. d. i o wodorostach z rodziny Siphoneae. 
W spółce, o którój teraz mówić będziemy, 
widzimy pewne korzyści dla spólników. 
Van Tieghem znajdował w nabrzmieniach 
powietrznych korzeni niektórych gatunków 
Cycas, nitki wodorostu Anabaina; ten osta
tni ma bespieczne schronienie, a Cycas, 
w swoim bezbarwnym korzeniu powietrz
nym ma organizm, który roskłada dwutle
nek węgla i daje swemu opiekunowi ko
rzyści życia powietrznego, a nabrzmienie, 
wywołane przez wodorost, chroni korzeń od 
wysychania w powietrzu.

Innego rodzaju są usługi, które wodoro
sty oddają zwierzętom: pająk morski Mała, 
niemający, jak kraby, nożyc na obronę, 
zrywa wodorosty, z któremi sąsiaduje, po
krywa je śliną lepką i przykleja je  sobie 
na grzbiecie i robi tym sposobem pułapkę 
na drobne zwierzątka, któremi się żywi. 
Znane są fakty przypadkowej symbijozy 
grzyba z wodorostem i wtedy uważano nad
mierny rozwój komórek wodorostu.

Drzewa i grzyby (Mycorrhiza). Przed
stawimy teraz pokrótce wypadki, w któ
rych widzimy symbijozę grzybów z wiel- 
kiemi drzewami. W tych wypadkach grzyb 
staje się drzewu potrzebnym, zastępując po
trzebny organ drzewa, a w zamian otrzy
muje pożywienie, temuż organowi przezna
czone. Wszystkie korzonki drzew, należą
cych do rodziny miseczkowatych (Cupuli- 
ferae) składają się z dwu części: wewnętrz
ną stanowi tkanka drzewa, zewnętrzną zaś, 
pochłaniającą zastąpiła gąbkowata pochwa, 
ze strzępek grzybowych złożona, która jest 
powodem zanikania włosków korzeniowych 
i zmniejszania czapeczki (Calyptra): jestto 
przez Franka nazwana Mycorrhiza. Znaj
dujemy ją na korzonkach młodych i cien
kich a działa tak samo, jak włoski korze
niowe, które w wielkiem drzewie zastępuje. 
Mycorrhiza jest tak stałą cechą drzew na
leżących do rodziny miseczkowatych, że, 
mając w ręku tylko kawałki korzonków, 
można napewno twierdzić, że należą do 
grabu, leszczyny, buka, kasztana słodkiego, 
lub dębu. W  lasach te drzewa mają za
wsze pochwę grzybową na korzonkach, ale 
symbijoza nie jest konieczną, bo młode



siewki, zwłaszcza dębów, dość późno wcho
dzą. w stosunki z grzybem i drzewka ma
jące więcćj niż rok, śladu jego nawet nie 
mają. Frank hodował młode miseczkowe 
w wodzie; roślinki dobrze rosły i miały tyl
ko włoski korzeniowe. Że niema korzonka 
bez pochwy grzybowej, nie pochodzi to 
stąd, że drzewa bez niej obejść się nie mo
gą, ale stąd tylko, że zawsze korzenie grzy
bnię w ziemi napotykają, w próchnicy
0 l ‘/ 2 cm od powierzchni ziemi; w tćj to 
warstwie niezawodnie się znajduje pochwa 
grzybowa u miseczkowatych. Mycorrhiza 
rzadziej się spotyka u wierzb, świerków
1 sosen, a niektóre szyszkowe nigdy jej nie 
mają; pozbawione jej są zawsze brzozy, tu
dzież leśne rośliny zielne.

Trudno na pierwszy rzut oka poznać, do 
jakiego gatunku grzybów należy Mycorrhi
za, własności jej strzępków są wspólne naj
rozmaitszym rodzinom grzybów; z drugiej 
strony — nieraz nader jest trudno znaleść 
łączność między grzybnią korzenia, a po- 
bliskiemi grzybami leśnemi. Najpewniej
sze mamy wiadomości o grzybie Elapho- 
myces granulatus, który żyje na korze
niach sosny i niektórych innych szyszko
wych. Grzyb ten rozwija pochwę ze strzęp
ków naokoło młodego organu owrocowania 
i na korzonkach drzew; gdy „owoc” grzy
ba dojrzeje, słabo już jest połączony, 
przez strzępki z korzeniami i podobny 
jest do trufli, okrytej pochwą, która łą
czy się z korzeniami drzew. Chociaż Ela- 
phoinyce8 żyje pod ziemią, obecność jego 
zdradzają dwa duże, jego kosztem żyjące 
pasorzyty, Torrubia ophioglossoides i T. ca- 
pitata, które owocują w środku zimy. We
dług najnowszych badań i trufle są „owo
cami” grzyba, rosnącego pod postacią My- 
corrhizy, czem tłumaczyć można okolicz
ność, że trufle znajdują się zawsze w są
siedztwie drzew, należących do rodziny mi
seczko wych, z któremi są jednak mniej 
ściśle złączone niż Elaphomyces, bo My
corrhiza nie tworzy pochwy na trufli 
i strzępki, łączące tę ostatnią z korzeniem, 
są na pewn6j przestrzeni zniszczone. Inne 
jeszcze gatunki grzybów, prócz wyżej wymie
nionych, tworzą pochewki na korzonkach.

Zioła i grzyby- Rospatrzmy symbijozę 
grzybów z niektóremi roślinami zielnemi.

Nr 40.

Przed 40 laty uważano na korzeniach korze- 
niówki (Monotropa hipopytys ‘) i storczyka 
dwulistnika(Neottia nidus avis) włókna bia
ławe jedwabiste, które korzenie te łączyły 
z suchemi liśćmi i innemi częściami roślin- 
nemi, wśród których rosły, a niedawno 
Kamieński znalazł Mycorrhizę na korze
nić wce.

Trzy gatunki rośliny antylskiej Poyria, 
należącej do rodziny goryczkowatych (Gen- 
tianeae), a pozbawionej zieleni i 1‘osnącej 
w próchnicy, bogatej w materyje organicz
ne, mają zawsze grzybnię w korze korzeni. 
Przedrostek (Prothallium) u Lycopodium 
phlegmaria jest zawsze zamieszkały przez 
gi*zybnię, ale szkodliwego wpływu ona nie 
wywiera na swego karmiciela. Badano 
mnóstwo korzeni storczyków podzwrotni
kowych i zawsze znajdowano w nich strzęp
ki, lub nawet organy owocowania grzy
bów.

Spółki grzybów i korzeni roślin wyż
szych są więc objawem dość pospolitym; 
grzyb odnosi tu pewną korzyść, a drzewo 
lub ziele przystosowuje się do jego obec
ności i wcale na niej nie cierpi, owszem, 
osięga pewien pożytek: nie jest to pasorzy- 
tnictwo, ale symbijoza i tak ścisła, że się 
wydaje, iż dwa indywidua zlały się w je 
dno. Widzimy więc, w jaki sposób przy
roda swe cele osięga: współzawodnictwo 
pasorzyta i rośliny karmicielki prowadzi 
do symbijozy, śmierć w przyrodzie do ży
cia, chaos do porządku i wynikiem wszyst
kich walk między roślinami i zwierzętami 
jest wielka i wspaniała harmonija.

streściła M. Twardowska.

6 3 5 _

>) Jestto  roślina blado żółtawa, po zasuszenia 
czerniejąca, bezlistna, łuskami wzdłuż łodygi okry
ta; kłos kwiatowy krótki, z początku schylony, 
potem  wyprostowany, rośnie w lasach, na korze
niach drzew szpilkowych. Dwulistnik jest też bez
listny, na */4 łokcia i więcej wysoki; korzeń ma 
złożony z kłębka grubych włókien mięsistych, ło
dyga jes t pochwami rdzawemi okryta; kwiaty 
rdzaw e są w kłos ułożone, rośnie w cienistych za
roślach. Mniej jest pospolity od korzeniówki.

WSZECHŚWIAT.
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SP R A W O Z D A N IE .

(Dokończenie).

Od oryginału przejdźmy teraz do przekłada. 
Aby sig usprawiedliw ić z zarzuta, że jest n iezro
zumiałym i błędnym, wystarczy przytoczenie nie
wielu ustępów.

Już na sam ym początku, albo raczej przed po
czątkiem jeszcze książki, znajdujem y dziwaczne 
motto zaczerpnięte z Kanta: „W  każdej epoce na
tu ry  nie jesteśm y wolni od obowiązku poszukiwa
nia pierw otnych przyczyn św iata". Jak to  miałżeż- 
by Kant mówić o badaniu  przyrody przez ludzi, 
żyjących \<r okresie czw artorzędowym  albo w in 
nej epoce zamierzchłej? Po niem iecku czytamy: 
„Bei jed e r Epoche...“ , t. j. przy  rospatryw aniu  
każdej epoki w inniśm y i t. d. N adto u K anta nie
m a zgoła w yrazu „pierwotnych*1, a dodatek ten 
przeinacza zupełnie myśl filozofa.

I nieco dalej (str. 9) K ant rów nież nieszczęśli
w ie  wychodzi: „To, powiada K ant (mowa tu  o zgo
dności ruchów  w układzie słonecznym) ina swe 
podstawy w pierw otnych zasadach całego systemu11, 
po niem. ,,in  dem U rsprunge11. t. j. w początku, 
we wspólnem pochodzeniu całego układu słonecz
nego. N adto tłum acz mówi tu  o jednostajności 
ruchów zam iast ich zgodności, bieg p lanet b y n a j
m niej nie je s t ruchem  jednostajnym .

Na stronie 11 przekład  w prost zabawny: „Taki 
sam proces m usiał się odbyć w pierwotnej m gła
wicy... W olbrzymiem tem  cielsku, gdy ruch osio
w y w m iarę oziębiania zwiększał się...“ Po n ie 
m iecku je s t poprostu „In  dem Maasse'-, t. j. w m ia
rę; czyżby tłum acz wziął ten  wyraz za masę i p rze
łożył go przez „olbrzym ie cielsko11? Tuż obok czy
tam y; „Ponieważ jednak ruch  trw a  ciągle i w koń
cu przy dalszem stygnięciu i kurczeniu się pęknąć 
musi-..11, ruch  zatem  może pękać.

Str. 12 „Przez zm niejszenie się objom u“. Z upeł
nie nowy wyraz polski; mowa tu  poprostu o ś re 
dnicy, Durchmesser; gdzieindziej znów (str. 31) ro 
b i tłum acz ze średn icy  przecięcie „system  słone
czny w przecięciu zajm uje 1200 milijonów mil. 
Czytelnik oczywiście rozum ieć tu  musi, że tu  m o
w a o w ym iarach przeciętnych uk ładu  słonecznego, 
k tóre  tedy niekiedy mogą być większe, niekiedy 
znów mniejsze.

S tr. 15. „U jrzem y jasne żółte linije n a  ciemnem 
t le 11; tyczy się to  żółtej linii sodowej, a w orygi
nale też w yraźnie mowa o jednej tylko żółtej linii. 
T łum acz zatem  nie posiada nsjelem entarniejszych 
wiadomości o analizie spektralnej, dlatego też czy
te ln ik  znajduje nieco dalej (str. 16) tak ą  łam igłów 
kę: „Te czarne linije odpow iadają w zupełności 
co do swego położenia tym  żółtym prążkom , jakie 
dają  pary  sodowe, jeżeli samo jedno poddam y do
świadczeniu11. Powinno zaś być poprostu: „Czarna 
ta  linija co do położenia swego schodzi się zupeł

nie z Iiniją żółtą, którąśmy poznali, gdy para so
dowa sama tylko św ieciła11. Samo zadanie i cel 
analizy spektralnej przeinacza naw et tłum acz zu
pełnie (str. 17): „Z czarnych linij możemy z wszel
ką pewnością poznać m ateryją, k tóra w tę parę 
się zamienita11, m a to  zaś znaczyć: „Z  czarnych 
linij poznawać możemy z pewnością snbstancyje, 
k tóre się w parze znajdują (po niem. vorhanden). 
Wobec tego nie będziemy się już dziwić, że w rzę
dzie pierwiastków napotykam y i wapno (str. 18).

Str. 21. „Między jedną a drugą form ą je s t pe
wien związek11, ma to być „stopniowe przejście11 
(allm ahlicher Uebergang).

Prawdziwą zagadkę astronom iczną znajdujemy 
na str. 27: „Na południowej półkuli w konstelacyi 
M ałego W ilka, która tak  pięknie błyszczy, spo
strzegam y mgławicę zwiniętą jak  tu rb an 11. Otóż 
żadnej konstelacyi Małego W ilka nie znamy; w o ry 
ginale czytamy: „in der grossen Cap-Wolke11, t. j. 
w wielkim obłoku M agielana; jestto znane skupie
nie mnóstwa mgławic, widzialne naw et okiem nie- 
uzbrojonem. Istn ieje wprawdzie na półkuli połu
dniowej gwiazdozbiór Wilka, ale w innem  miejscu. 
Jak im  sposobem „Cap-W olke11 stała się „konstela- 
cyją Małego W ilka11, zgoła nie pojmuję. N astępu
jąca po niej, inna mgławica ma mieć „kształt po
łam anego p ierścienia1', gdy według oryginału przed
stawia ona poprzerywane skręty obrączkowe, co 
przecież stanowi charakterystykę zgoła różną; błąd 
ten byłby tem bardziej uderzający, że tej poprze
ryw anej, a nie połamanej mgławicy podany jest 
nawet rysunek, gdyby z rysunkam i mgławic nie 
zaszła osobliwa historyja, o czem powiemy niżej.

Niemniej dziwną jes t mgławica (str. 31) „w któ
rej wewnątrz tarczowatej, słabo świecącej kuli 
znajduje się druga...11 Jak  kula może być tarczo- 
w atą, n ik t chyba nie zrozumie, Bardziej ciekawą 
jest jeszcze inna, która „robi w rażenie jakgdyby 
m ateryja świetlna, znajdująca się na jednej stro 
nie gwiazdy, zbiegała się ku niej pod postacią s i
ły  ciężkości11. Zapewne, wartoby choć raz w życiu 
,,postać siły ciężkości"1 zobaczyć, na nieszczęście 
wszakże ma tu  być poprostu „w skutek przyciąga
nia, jak ie  masa gwiazdy na mgławicę wywiera*1. 
P lejady  według M adlera stanowić miały (str. 44) 
„centrum  i wewnętrzny punkt ciężkości naszej d ro
gi mlecznej11; możnaby stąd sądzić, że droga mle
czna posiada inny jeszcze środek ciężkości zew nę
trzny, w oryginale wszakże jes t mowa tylko o m o
żliwym, przypuszczalnym (yirtuell) środku ciężko
ści. W dziwniejszy jeszcze sposób nadał tłum acz 
Hyadom (str. 44) formę pięciokątną! Po niem iec
ku nazwane są one V-formig, co znaczy, że mają 
postać głoski V ; tłumacz widocznie wziął głoskę V 
za rzymską piątkę i przerobił ją  na pięciokąt!

Jak  dalece tłum acz nie rozum iał tego, co czy
tał, wskazuje dobrze odsyłacz na str. 35: „Optycz- 
nem i podwójnemi gwiazdam i nazywamy dwie, wi
docznie bardzo blisko siebie znajdujące się gwiaz
dy, których albo faktyczny fizyczny związek nie 
został udowodniony, albo zależność jednej od dru
giej nie ulega żadnej w ątpliw ości11. Zaiste, czyż
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nie jest politowania godzien czytelnik, któryby 
chciał rozwikłać sprzeczności tego zdania, niewie- 
dząc, że zam iast ,,widocznie“ ma być „pozornie11, 
a zamiast „zależność11 właśnie „niezależność11.

W rozdziale (s tr. 47) zatytułowanym przez tłu 
macza Z arys naszego systemu słonecznego11̂  przez 
autora „Die Umrisse unseres Sternensystem s", k a 
że pierwszy „teleskop skierować ku prostopadłej 
do drogi mlecznej płaszczyźnie11, gdy drugi „usta
wia przyrządy w kierunku do płaszczyzny drogi 
mlecznej prostopadłym '1. W ten sposób czytelnik 
zbłądzi zapewne w olbrzym ich przestworach drogi 
mlecznej, ale to i lepiej dla niego, inaczej bowiem, 
jeżeli jest nieco obeznany z działaniem  siły od
środkowej, znalazłby się dopiero w kłopocie, gdy 
na str. 52 przeczyta, że „przyczyna zagęszczenia 
się masy u biegunów poszukiwaną być może tylko 
w obrocie koło swej osi pierwotnej jednolitej ma- 
te ry i kosmicznej11; autor mówi o zagęszczeniu ma
sy w płaszczyźnie pierścieni (drogi mlecznej) 
i o niezagęszozonych szczątkach masy około b ie 
gunów.

Niemożna też pominąć i próbki m atem atyki 
tłum acza (str. 57 — 58): „Odległość ta  każdej pla
nety od słońca jest praw ie rów na a - f-k '1, a jest 
liczbą dla odnośnego systemu stałą, k średnią 
przedstawia ze wszystkich iloczynów (!) jak ie  otrzy
mamy, jeżeli podzieli się odległość którejkolwiek 
planety przez odległość jej najbliższej sąsiadki11. 
Co zaś w tym wzorze oznacza n, tłum acz nie raczy 
wspomnieć. Rzeczywiście znaczenie głosek w po
wyższym wzorze je s t następne: a jest liczbą dla 
danego układu stałą, k je s t średnią z ilorazów, 
otrzym anych z podzielenia odległości którejkol
wiek planety przez odległość planety poprzedzają
cej, wykładnik zaś n podaje, które miejsce w sze
regu p lanet dane ciało zajmuje. Quotient przeło
żył tłum acz przez iloczyn, z eksponentem  wszakże 
wcale już poradzić sobie nie um iał, dlatego też 
koniec zdania zupełnie pominął. Wogóle, prostą 
tą  m etodą opuszczań nieraz się posługiwał, gdy 
ustęp pewien zbyt wiele mu trudności nasuwał. 
Tak np. nie znajdujem y w przekładzie polskim 
części rozdziału 26 i całego rozdziału 27 części 
drugiej, gdzie zebrane są rdżne fantastyczne Ie- 
giendy, o których mówiliśmy wyżej. Pominięcie to 
wszakże za najm niejszy grzech tłumaczowi poczy
tu jem y, z gm atw aniny te j bowiem trudno rzeczy
wiście w ybrnąć; czytelnik jednak trac i sposobność 
przekonania się, do jak ich  bzdurstw  odwołuje się 
autor na poparcie swej teoryi.

Aby znów zapoznać się z chem iją tłumacza, zo
baczmy, jakiejby klęsce uległa ziemia, gdyby się 
spotkała z inną planetą. W tedy (str. 74) po roz
biciu kory ziemskiej (ma to znaczyć skorupy) 
„cała ilość wody, połączywszy się z węglem wy
pływającym z ziemi przem ieniłaby sig w wodór 
i ukazałaby się jako wielka kom eta11. Oczywiście, ma 
tu  zamiast wodoru figurować węglowodór. W ogól
ności wodór, pomimo swej lekkości, stanowi dla 
tłum acza ciężki szkopuł. „Jeżeli tam  (t. j. w p ra 
cowni chemicznej) wodór z tlenem połączymy,

powstanie woda, ale obok tego powstaje także tak  
zwany gaz piorunujący”. Ciekawszą wszakże jest 
atm osfera gwiazd „składająca s ę (str. 284) z pło
nących wodorów”. Od czasu, gdy odkryty został, 
niew ątpliw ie poraź pierwszy dostąpił wodór za
szczytu liczby mnogiej. Również jest nowem od
krycie, że przy stygnięciu gwiazdy wodór cofa się 
w głąb, co ma właściwie znaczyć, że ustępuje 
wobec ukazywania się nowych pierwiastków (ia 
den H intergrund tr itt) .

Niemniej doniosłe są odkrycia w fizyce, dow ia
dujemy się bowiem o atom ach gwiaździstych (str. 
90); możnaby mniemać, że to są atomy formy gw iaź
dzistej, coś w rodzaju ameb, po niemiecku wszak
że są to  poprostu „K orperatom a”, t. j. atomy ma- 
leryjalne, w różnicy od atomów eteru. Tuż obok 
znajdujemy przem ianę ciepła gwiaździstego w c ie
pło eteryczne, co ma znaczyć przemianę eiepła 
wewnętrznego ciał w ciepło prom ieniste. Dalej 
czytamy o natężeniu eteru, „o siłach natężenia 
i o śiłaoh żyjących”, (str. 92), zamiast o siłach 
prężnych i siłach żywych. W nauce o przypły
wach morskich dowiadujem y się „o wzroście p ro 
stopadłym 1* wody (str. 107), co ma znaczyć wzno
szenie się jej pionowe, oraz czytamy, że odpływ 
ma miejsce w punkcie przeciwnym względem p rzy 
pływu, chociaż sam rysunek uczy, że odpływ za
chodzi w punkcie pośrednim, gdy przypływ y m a
ją  miejsce po stronach przeciwnych ziemi. Nato- 

| miast, na str. 113 znajdujem y, że „wobec nabrzm ie
nia mocnego wód stoi mniejsze nabrzm ienie11, gdy 
właśnie m a być, „że silniejsze nagrom adzenie wód 

| p rzypada naprzeciwko słabszego1*. Księżyc w cza
sie obiegu swego „znajduje się raz bardzo blisko, 

i to  znów bardzo daleko od ziem i11, zamiast, że 
w ciągu tego czasu znajduje się raz  w najznacz- 
niejszem zbliżeniu i raz w największem oddaleniu 

| od ziemi.
Jak  zrozumieć ustęp (str. 113): „Podobnie jak  

| poprzednio wykazaliśmy, że następuje większe na
brzm ienie wód m orskich, gdy księżyc i słońce 
współcześnie przez jeden  południk przechodzą, tak 
samo następuje częściowy przypływ  z obu stron 
kuli ziemskiej, jeżeli owe dwa ciała zbliżają sig 
horyzontalnie1*, gdy właściwie być winno: „ Jak  
w poprzedzającym przypadku wykazaliśmy złącze
nie się obu przypływów (t. j. słonecznego i księ
życowego), gdy słońce i księżyc praw ie współcze
śnie przez południk przechodzą, tak  też, częścio
we przynajm niej złożenie się obu przypływów ma 
miejsce i przy poziomem zbliżaniu się obu ciał 
niebieskich, t. j. gdy znajdują się na tem  samem 
kole zboczeń1*. Ostatnich wyrazów, które stanowią 
niezbędne wyjaśnienie całego zdania, brak w prze
kładzie.

Podobne niedokładności pow tarzają się nieledwie 
na każdej stronie; aby wszakże sprawozdania te 
go nie rosciągać, poprzestauiemy na przytoczeniu 
niektórych jeszcze w yrażeń przez tłumacza uży
tych: str. 46 „naszej ciasnej ojczyzny”, zam iast 
„bliższej ojczyzny*1 (engeren Heimat), mowa o uk ła
dzie słonecznym względem wszechświata.
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Str. 51. jednobrzm iących faktów*1, zam. „zgo
dnych faktów11.

S tr. 52. ,,w grom adach gwiazd złożonych z gwiazd 
stałych i słońc-1, zam. „czyli słońc'1. Tamże: ,,ku 
peryteryi równika*1, zam. „ku  obwodowi1*; „stan*1, 
zam. „stan  skupienia11 (A ggregatzustand).

Str. 53. „K ant wywalczył1*, zam. „K ant żądał11 
(vindicirte).

S tr. 55: „wydłużenie drog i11, zam. „m im ośród *.
Str. 56. , grupa asteroid rozróżnia się... od obu 

grup11, zam. „oddziela obie grupy, t. j. p lanety 
wewnętrzne i skrajne1*.

Str. 61. „ tak  mało znaczącego przedm iotu, ja - 
kiemi są komety**, zam. „gwiazdy spadające** (Stern- 
schnuppen)

Str. 62 „odpowiednio do tej siły rzu tu , inaczej 
siłą odśrodkową zwanej1*. U tożsam ienie obu tych 
sił je s t domysłem samego tłum acza, po niem. jes t 
tylko „Sehwungkraft**. Z tą  siłą rzu tu  wszakże 
i z siłą odśrodkową prawdziwy zam ęt w książce. 
N a tejże stronie: „Jeżeli połączemy kąty  przeciw 
ległe czworoboku*1, zam. „w ierzchołki1*. Lepsze 
są  jeszcze na  str. 64 „elipsy p lanet praw ie kuli- j  

ste“ , co m a znaczyć „kołowe*1.
Str. 68. „O brót (ziemi) coraz będzie mniejszy1*, 

zamiast „w olniejszy“ .
Str. 77. „b iegną one (p lanety) w tym że samym 

kierunku, n ie  mogą więc z różnych stron  na siebie 
oddziaływać**, zam. „o siebie uderzyć*1.

S tr. 71. „Z aliczyć można większą część gwiazd... 
do rzędu gwiazd trabantów 1*, zam iast „gwiazd po- 
siadająoych trabanty*1.

Str. 78. „K om eta zbliżyła się do nas na  sześcio
k ro tną  odległość11 — czego? Ma tu  być: „na odle
głość, przechodzącą sześciokrotnie odległość księ
życa od ziemi**. „Z tego wywnioskowano, że jej 
waga nie wynosi naw et pięciotysięcznej części 
ziemskiej wagi*', zam. „ciężaru ziemi1*.

S tr. 87. „proces światów z tego pochodzi, że ruch 
c iał n iebieskich coraz się będzie zm niejszał11, za
m iast „do tego  dąży, że i t . d .1*.

Str. 115. „Jeżeli więc słońce znajduje się ponad 
równikiem, a  więc w jednym  ze zw rotników, to 
je s t o 23,5 stopnia do rów nika niebieskiego n a 
chylone1*, zam. „Jeżeli się słońce znajduje zewnątrz 
równika, w skrajnym  przeto  p rzypadku na jednym  
ze zwrotników, t. j .  o 23,5° od rów nika niebie
skiego oddalone11.

Str. 118. „W  obecnym tysiącoleciu pierw szy i p ią
ty  czynnik niem a znaczenia1*, zam. „W  bieżących 
tysiącoleciach czynnik pierwszy i p ią ty  naw zajem  
się wyłączają*1. Tamże „w zim ie1*, zam. „podczas 
przesilenia zimowego*1.

Str. 126. „T e prądy... tylko po wielkim  szumie 
jak i z ich spotkania powstaje, poznać można*1, zam.
,,P rąd y  te... poznać można jedynie z w ielkich wi
rów jak ie  przez ich spotkanie się powstają*1.

S tr, 132. „W  zimie zaw ieruchy lub nagłe i nie- 
spodziew ane^pojaw ienie się rosy po zimnym dniu” 
zam. odwilży (T hauw etter). Tam że'„O dpow iednio 
do położenia atm osfery”, zam. stanuJpogody (W et. 
terlag^j.

Str. 155. „Odtąd zajmowałem się wyłącznie stu- 
dyjami astronom icznem i”. zam. „dotąd” (bis dahin)

Str. 199. .Około góry centralnej (na księżycu) 
ciągnie się zawsze według reguły wał”, zam. „Oko
ło góry rosciąga się w ogólności wał kołowy” (in 
der Regel).

Str. 243. „Z tego wynika, że szybkość roscho- 
dzenia się brzmień jes t w prostym  stosunku do 

j  gwałtowności w strząśnienia, w odw rotnym  do je 
go siły”. Jakżeż tu  odgadnąć, co m a być g w ałto 
wnością a co siłą w strząśnienia, gdy autor mówi 
zgoła inaczej: „szybkość roschodzenia się głosu 
(towarzyszącego trzęsieniu) je s t w stosunku p ro 
stym  do szybkości roschodzenia się wstrząśnienia. 
Rzecz się m a w prost przeciwnie co do siły głosu 
i siły w strząśnienia”.

Str. 245. „a stąd ukazują się zjawiska św ietlne, 
podobne do ogników błędnych (ogień św. E lfa)”, 
zam. „a stąd  następuje wywiązywanie się św iatła 
błyskawiczne, lub podobne do płomyków św. E l- 
m a”. Ogniki błędne, wiadomo, stanowią zjawiska 
zgoła odrębne.

Str. 283. „Obserwacyje gwiazd... od —1° do -j-20° 
nachylenia”, co ma znaczyć „zboczenia”.

Str. 310. „Bliskość punktów równonocnych”, zam. 
„bliskość epoki równonocy1*.

S tr. 314. „W yw iązyw anie się gazów nie je s t za- 
leżnem od bezwzględnej głębokości ciśnienia a tm o
sferycznego11. Głębokość ciśnienia m a znaczyć ob
niżenie się jego.

Nie staje cierpliwości na dalsze wypisy, kilka 
jednak  w z o ró w  popraw ności i wytworności języka:

Str. 16. „Każde ciało daje jasne linie zawsze 
w oznaczonej jem u tylko właściwej i jego  ty lko 
charakteryzującej liczbie*1.

Str. 314. „Kwestyją tę  więc nie można uważać za 
rozw iązaną11.

Str. 319. „W  kopalni stojącej pod zarządem  
dyrekcyi*1.

Czytamy też „E ta  Argus**, „Kometa zwana Bie
la11, „kom eta L esell1*, tłum acz bowiem zapomina, 
że nazwiska ulegają w języku polskim odmianom. 
Z Borysławia zaś zrobił „Borzysław11, polskiej za
tem  nawelt miejscowości nazwa lepiej jes t podana 
w książce niem ieckiej, aniżeli w przekładzie pol
skim.

W ykazawszy wszakże wartość książki i jej prze
kładu, nie możemy się z nią jeszcze rosstać, spoj
rzeć nam bowiem wypada i na samo wydanie. 
M ając — niestety — pod ręką w ydanie niem iec
kie i polskie, mógłbym tu  potrącić o ich cechy ze
w nętrzne, różnica bowiem papieru i  rysunków mi- 
mowoli narzuca się oczom, ale uwagi, któreby B ię  

tu  nasunąć mogły, tyczyłyby się przeważnej czę
ści w ydawnictw  warszawskich. Zbytecznem by też 
było dotykać błędów  drukarskich , wobec bowiem 
osobliwości przekładu cóż znaczą usterk i takie, jak  
K iternia, zam. H ibernia (str. 315), lub Kochstet- 
te r, zam. H ochstetter (s tr. 294), idzie nam  tu ty l
ko o jeden szczegół, prawdziwie osobliwy. Dla 
oszczędności, czy też z innych względów, opusz-
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czony został w w ydaniu polskiem rysunek, stano
wiący fig. 3 oryginału, a zawierający tablicę widm 
pierwiastków . Pominięcie to wprawdzie ujmy 
żadnej nie przynosi, bo i autor dla efektu chyba 
tylko tablicę widm zamieścił, nie łączy z n ią bo
wiem niezbędnych wyjaśnień, ale spowodowało to 
dziwne następstw a, wywołało w dalszym ciągu, aż 
do fig. 51, niezgodę między liczbami przytoczone- 
mi w tekście a num eram i rysunków. Czytasz 
więc ro mgławicy, m ającej postać omegi, a w i
dzisz formę raka, czytasz o krab ie , znajdujesz 
skręt spiralny. Nie je s t to naw et przesunięcie tyl. 
ko numerów, widocznie bowiem zecer lub korek
to r, chcąc ratow ać śytuacyją, zagmatwał ją  b a r
dziej jeszcze.

Mówią, że rozmowa o barw ach z człowiekiem 
dotkniętym  ślepotą, doprowadzić może do szaleń
stwa. Słuszniej jeszcze powiedzieć można, że nie- 
bespieczeństwo obłędu zagraża czytelnikowi, k tó 
ryby wysilał swe władze umysłowe na zrozumienie 
książki „O przew rotach we wszechświecie", k tó 
ryby chciał wydobyć ścisłe podstawy naukowe 
z czczych wywodów autora, odsłonić myśl istotną 
z błędów tłum acza, a wreszcie w ybrnąć z zamętu 
wywołanego pomieszaniem rycin.

S. K.

Wiadomości bibliograficzne.

— J. J . Boguslci. Ludwik Kossakowski; Die Beze- 
hung der Verdampfungszeiten der Fettsaiireester 
und A nderer Substanzen zum Molekulargewicht. 
Lublin, 1890, str. 84 i tablica litografowana.

Pod przytoczonym tytu łem  została odbita w Lu
blinie rospraw a przedstaw iona wydziałowi filozo
ficznemu wszechnicy zurichskiej w celu pozyska
nia stopnia doktora. Porusza ona stosunkowo m a
ło opracowaną kw estyją szybkości parow ania roz
m aitych lotnych związków organicznych, k tórą do
tychczas poruszali teoretycznie lub doświadczalnie 
Stefan, W inkelm an, Schall i K undt. P raca pana 
Kossakowskiego posuwa przedm iot o wiele dalej, 
szczególniej pod względem doświadczalnym, autor 
bowiem zbadał szybkość parow ania 30 związków 
organicznych, przeważnie eterów złożonych (16) 
węglowodorów arom atycznych (benzolu, toluolu 
i ksylolu), oraz alkoholów jednohidroksylowych na
syconych. Z  innych związków włączył do badania 
chlorek etylenu, chloroform, czterochlorek węgla, 
aceton, eter zwyczajny i wodę.

Trudność m ierzenia pow ierzchni parującej nie 
pozwala wyznaczyć szybkości parow ania w postaci 
liczb odniesionych do jednostek bezwzględnych, 
dane, jednak  zebrane w jednostkach zależnych od 
budowy przyrządu, stw ierdzają bessprzecznie, że 
czasy niezbędne do odparow ania jednej i tej sa
mej ilości rozm aitych eterów  są odwrotnie pro-

porcyjonalne do mas cząsteczkowych tychże e te 
rów, rozumie się przy wszystkich w arunkach je 
dnakowych lub analogicznych, a wigc przy tem 
peraturach  wrzenia, przy jednakowem ciśnieniu 
i co najważniejsza—przy tak niskiej tem peraturze 
odbieralnika, że ona już na szybkość parowania 
nie wpływa.

Prawo to, którem u możnaby nadać inne w yra
żenie, może dogodniejsze pod względem teoretycz
nym, daje jeszcze jeden  środek oznaczania mas 
cząsteczkowych lotnych związków organicznych 
wspólnego typu

i

KRGNfKA NAUKOW A.

—  sic. Nowe doświadczenia nad drganiami eleklrycz- 
nemi Hertza przeprowadzili pp. E d. Sarasin i L. de 
la Rive w Genewie. Poprzednio już przekonali 
się oni, że gdy fale elektryczne roschodzą się po 
drutach metalowych, to przy użyciu różnych re
zonatorów dla wykazania drgań elektrycznych, d łu 
gości ich fal były różne, co przypisali „rezonanso
wi wielokrotnemu*1 t. j .  że w ruchu falowym, ros- 
chodzącym się z jednego i tegoż samego źródła, 
występują współcześnie fale różnej długości. Obec-

| n ie poddali oni w tenże sposób badaniu roscho-
| dzenie się fal elektrycznych w powietrzu, bez udzia

łu  drutów . D rgania wywołane przez przewodnik 
pierw otny, zwrócone ku ścianie metalowej, dzia
łającej jako zwierciadło, odbijały się od niej, a fa- 

j le odbite z bespośredniemi łączyły się jak  w do
świadczeniu Hertza w fale stojące. Do wykazania 
węzłów i gór fal używano rezanatorów, jak  w za
sadniczych doświadczeniach H ertza. Przy użyciu 
przewodników pierw otnych różnych wymiarów 
okazały się fale różnych długości, odległości je d 
nak węzłów, a zatem i długości fal były prawie 
takież same, jak  przy roschodzenia się drgań ele- 

j ktrycznych po dru tach . Z tego wypływa, że szyb- 
1 kość roschodzenia się fal elektrycznych w powie

trzu je s t prawie takaż sama, jak  w drutach m eta
lowych. W powietrzu występują także objawy 
rezonansu wielokrotnego; zjawisko to  wszakże za
m yka się w granicach szczuplejszych aniżeli 
w drutach.

— mfi. Jaka jest różnica pomiędzy roślinami a zwie
rzętami? oto pytanie, nad którem dawniej uczeni 
wielokrotnie się zastanawiali. W yszukiwano naj
rozm aitsze cechy, o których sądzono, że są w ła
ściwe tylko zwierzętom, lub tylko roślinom i 'k tó 
re  miały dać możność odróżnienia odjsiebie sto
jących na najniższych szczeblach roślin i zwie
rząt. Radość wszakże z powodu odkrycia Jnowej 
jakiej cechy zawsze tak  długo^tylko trwała, aż po
znano, że cecha ta  przypada nie wyłącznie je d n e 
mu tylko państwu i że przeto nie_da się zi^jytko-



640 WSZECHŚWIAT. Nr 40.

waó w zam ierzonym  celu. W sprawie tej duże 
przypadło znaczenie poglądowi, że drzew nik (ce
luloza), z którego złożone są ścianki komórek ro 
ślinnych, nie w ystępuje w państw ie zwierzęcem. 
Lecz w roku  1845 C. Schm idt dokonał spostrze
żenia, że pokrywa żachw (ascidiae) składa się 
z drzew nika, a więc i ta  cecha rzekomo charak te
rystyczna tylko dla roślin, strac iła  swą wartość. 
Jednakże, pomimo licznych usiłowań, w bardzo 
niewielu tylko w ypadkach udało się wykryć d rz e 
wnik u innych zwierząt, tak  np. w pokrywach 
niektórych wymoczków. Niedawno wszakże pan 
A mbronn, podczas badań swych na stacyi zoolo
gicznej w Neapolu, dowiódł, że drzew nik lub ciała 
bardzo blisko z nim  spokrewnione ogólnie są ros- 
powszechnione pośród niższych zw ierząt. Z naj
duje się m ianowicie w pancerzu i ścięgnach roz
m aitych raków, dalej u  wielu owadów, zwłaszcza 
w szkielecie i  ścięgnach nóg pająków, szarańczy 
i pszczół. Również zaw artość drzew nika wykazy
wały n iek tó re  grupy mięczaków. (Humboldt).

ROZMAITOŚCI.

—  sst. Gatunki szczególnych drzew na M adagaska
rze . Jednem  z bogactw tej wielkiej wyspy oceanu 
Indyjskiego są niezm ierne lasy pokrywające jej po
wierzchnię. Drzewa M adagaskaru należą niekiedy 
do gatunków zupełnie nieznanych i odznaczają się 
cennem i przym iotam i. N aprzykład rośnie tu  g a 
tunek zwany przez krajowców intzy, który wielce 
przypom ina powszechnie znane z tw ardości drzewo 
teke  i podobnie jak  tam to  pozostawia po spaleniu 
fosforan wapnia; na M adagaskarze drzewo to uży
wają wszędzie do budowy. Inne znowu drzewa, jak  
nanto i arzovola przypom inają mahoń, są jednak 
cięższe i zwięźlejsze, po odpolerowaniu przedstaw ia
ją  doskonały m ateryjał do wyrobu mebli. Wreszcie 
na M adagaskarze znaleziono przepyszny palisander. 
Obecnie zawiązały sig dwa tow arzystw a w celu eks
ploatowania leśnych bogactw M adagaskaru, jedno 
angielskie i jedno francuskie. (La Geographie, 95).

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 24  do 30  Września 1890 r.

(ze spostrzeżeń na  stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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7 r . | l p . 9 w. 7 r . l p . 9 w. Najw. Najn.

24 Ś. 57,6 | 57,4 57,9 11,6 23.4 17,8 23,4
1

10,9 164 S4,5W8,W" 0,0 Pogoda
25 C. 58,2 | 58.1 57,1 14.4 14,7 13,6 15,5 13,0 91 NW'2,NW2,NW2 2,2 Deszcz dr. kilkakr.
26 P. 56,5 { 56,7 55,1 13,2 15,8 11,8 16,2 11,6 80 NW'2,NW 6,W6 6 0 Deszcz w n., rano mgła
27 S. 49,4 1 51,2 53.1 15,0 15,3 14,1 16,1 11,0 73 W8,NW>2,W5 0.9 Deszcz w n., chw. wich.
28 N. 51 6 | 51,2 49,7 15.0 16,6 15,6 17,0 13,7 91 NW4,W5,W ’ 2,3 Deszcz rano
29 P. 51,3 | 51.6 51,2 13,8 14,2 14,8 16,3 13,7 86 N W W ^ N W 1 2,4 Deszcz rano
30 W. 49,8 | 49,0

1
49,5 14,8 18,8 14,4 19,0 14,2 |75 WSW8,W* 0,0 Dz. pochm., r. wich.

Średnia 53,5 15.0 80 12,8 mm

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

T R E Ś ć .  R am i,'czyli pokrzyw a chińska, przez II. Lecomtea, prof. liceum Ś-go Ludwika, tłum . J . S .— 
Z adania“ chemii współczesnej, przez M aksym ilijana Flaum a. — O pochodzeniu kom et, napisał S. K. — 
Życie towarzyskie u roślin. S tosunki między różnem i gatunkam i roślin, streściła M. Twardowska. — 
Sprawozdanie. — Wiadomości b ib liograficzne. — K ronika naukowa. — Rozmaitości. — Buletyn m eteo

rologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

Ho3BOJifcHo Ę eH 3ypo io . B a p w aB a , 21 CeHTHÓps 1890 r . D ru k  E m ila  S kiw skiego, W arszaw a, C h m ie ln a , ^8 26.



N r 40  z  dnia 5 Paździe rn ika  1890 r.

WSZECHŚWIAT
TYGODNIK POPULARNY

POŚWIECONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PROSTE DOŚWIADCZENIA NAUKOW E.

Rozmaitości naukowe.
Zastosowanie ciśnienia atmosferycznego.
Nietylko magicy, ale i akrobaci korzystać 

mogą często ze zręcznych zastosowań nauki,

szym wiadomo zapewne, że polega ona na 
korzystaniu z ciśnienia atmosferycznego, 
szczegóły wszakże urządzenia są mało zna
ne, dlatego też je tu przytaczamy.

Sufit, po którym chodzi akrobata, lub, jak

a ciekawy tego przykład okazuje sztuka 
chodzenia po suficie, w sposób jak widzimy 
na załączonej rycinie. Przed laty kilku lub 
kilkunastu widowisko to przedstawiali u nas 
wędrowni sztukmistrze, obecnie budzi ona 
zajęcie w miastach amerykańskich, a z tego 
powodu „Scientific american” podał wyja
śnienie tój sztuki. W ielu czytelnikom na-

na rysunku naszym, akiobatka, utworzony 
jest z pomostu długiego na 8 metrów, do
skonale wygładzonego. Przyczepienie nóg 
do tego pomostu dokonywa się zapomocą 
dwu krążków kauczukowych, utwierdzo
nych do obuwia akrobaty, a działających 
w sposób takiż sam, jak znane wieszadła 
pneumatyczne, które działaniem ciśnienia
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atmosferycznego uczepiają się silnie ściany. 
Kauczukowe te krążki, o średnicy 11 centy
metrów i grubości 15 milimetrów, posiadają 
po stronie odwrotnej stopy postać wklęsłą, 
jak to widzimy na fig. 2. Na środku krąż* 
ka, czyli łyżwy pneumatycznej, osadzony 
jest guzik, przedziurawiony poprzecznie; do 
podeszwy zaś obuwia utwierdzona jest s il
nie rurka czyli osada, która guzik powyż
szy dokładnie obejmuje i posiada również 
otwory boczne, tak, że przez te otwory i przez 
guzik przesunąć można pręt czyli czop, któ
ry w ten sposób przytwierdza krążek do 
obuwia.

Nadto część przednia łyżw y zaopatrzona 
jest w drut żelazny zgięty w postaci głoski 
U , a obracający się w dwu czopkach, osa
dzonych na obręczy metalowej krążka kau
czukowego. W położeniu normalnem drut 
ten utrzymywany jest w oddaleniu od krąż
ka za pośrednictwem  
sprężyny i przylega 
do podeszwy, może 
być zaś wprawiony 
w ruch naciskiem palca 
wielkiego nogi. Z je- 
dnój strony drut wy
dłuża się ku tyłowi 
i za pośrednictwem 
drążka działa na klap
kę, zamykającą w tyl
nej części otwór krąż
ka. Gdy krążek zosta
je  naciśnięty do po
wierzchni płaskiej i 
gładkiej, uczepia się 
jćj i przylega do niej 
silnie, a to wskutek 
próżni, która się we 
wnętrzu w y t w a r z a ,  
gdy się on rosciąga pod 
wpływem ciężaru ciała.
Jeżeli wtedy akrobata naciska palcem przed
nią część drutu, klapka się otwiera, powie
trze wpada do wnętrza krążka, a przylega
nie jego ustaje. Zręczność zatem akrobaty 
polega na tem, aby dokładnie przykładał 
nogi do pomostu i naciskał naprzemian drut 
jednego i drugiego krążka, w taki bowiem 
sposób noga jedna pozostaje zawsze ucze
pioną do pułapu, gdy druga oswobadza się 
i posuwa napi^zód w tym niezwykłym cho
dzie.

Ponieważ ciśnienie powietrza na pole je d 
nego centymetra kwadratowego wynosi 1,03 
kilograma, łatwo jest ocenić siłę podtrzymu
jącą tak zawieszonego akrobatę. Średnica 
krążka, jak powiedzieliśmy, ma 11 cm dłu
gości, powierzchnia jego zatem wynosi oko
ło 95 cm, a stąd w przypuszczeniu, że w e
wnątrz krążka jest próżnia zupełna, ciśnie
nie atmosferyczne, odpowiadające tej po

wierzchni czyniłoby prawie 100 kg. Dokła
dna budowa przyrządu pozwala wywołać 
w nim próżnię prawie zupełną, a jeżeli oso
ba, ćwiczenia te wykonywająca, nie jest 
zbyt ciężka i waży około 60 kg powstaje j e 
szcze dostateczny nadmiar ciśnienia do w y
nagrodzenia możliwych niedokładności urzą
dzenia.

W  każdym razie bespieczeństwo takiej 
przechadzki nie jest dosyć pewne, by można 
się było obejść bez siatki, upadek bowiem 
często się wydarza. Natomiast, zalecić mo
żemy czytelnikom inne zastosowanie tejże 
samej zasady, która mana celu właśnie więk
sze bespieczeństwo. Mówimy tu o fuzyj- 
kach dziecinnych, których strzały silnie za
grażają szybom i zwierciadłom, a nawet 
oczom braciszków i siostrzyczek. Otóż 
w dziale amerykańskim zeszłorocznej wysta
wy powszechnćj z przerażeniem patrzano na 

chłopca, który śmiało 
z fuzyjki swej strze
lał- do celów ozna
czonych na szybach 
i zwierciadłach. Szkło 
wszakże zgoła się nie 
stłukło, chociaż pocisk 
pozostawał u n i e g o  
uczepionym. Pocisk  
ten bowiem stanowi 
k a w a ł e k  kauczuku, 
posiadający w części 
przedniej zagłębienie 
w postaci kielicha. 
Gdy pocisk ten ude
rza o ścianę, spłaszcza 
się na chwilę, natych
miast j ednak odzysku
je postać pierwotną, 
co powoduje niejaką 
próżnię w części za
głębionej, pocisk więc 

tworzy istotną bańkę czepiającą się dosyć 
silnie ściany. Kauczukowa zatem strzała 
nie grozi żadną szkodą, a pozostając utwier
dzoną daje widoczną miarę celności strzału; 
ponieważ nadto nauczyć może zasady ciśnie
nia powietrza, żałować należy, że dotąd ta
kiej fuzyjki amerykańskiej nie posiadają 
składy zabawek w Warszawie. T. E.

Chemija doświadczalna w pokoju.
Sole amonowe.

Amonijak ma szczególną własność łą 
czenia się ze wszystkiemi kwasami i wy
twarzania przy tem, niezależnie od własno
ści fizycznych kwasu i od gazowego stanu 
skupienia samego amonijaku, ciał stałych, 
rospuszczalnych w wodzie i prawie bez wy
jątku dobrze krystalizujących się, które we
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wszelkich względach przypominają sole me
tali, a przeto zostały nazwane solami amo- 
nowemi. Jedną z najlepiej znanych w ży
ciu potocznem soli amonowych jest t. zw. 
salmijak, który chemicznie zwie się chlor
kiem amonu, ponieważ stanowi sól chloro
wodoru i amonijaku. W praktyce używa 
się on często w medycynie, np. do inhalacyi 
przy cierpieniach krtani, we wszelkich fa
brykach, gdzie metale lutują lub pobielają, 
a w przemyśle chemicznym ma bardzo licz
ne i rozmaite zastosowania. Na nim to za
poznać się łatwo z główniejszemi własno
ściami soli amonowych. I tak: salmijak jest 
lotny, jak wszystkie sole amonowe, którym 
odpowiednie kwasy ulatniają się bez reszty. 
Jeżeli umieścimy nieco salmijaku na blaszce 
metalowej, a jeszcze lepiej na okrągłem, 
wklęsłem szkiełku, t. zw. zegarkowem — 
i będziemy ostrożnie ogrzewali, zobaczymy 
unoszącą się nad salmijakiem białą i gęstą 
jego parę. Jeżeli szkiełko nasze pokryjemy 
drugiem takiem samem, lecz odwróconem 
do góry, to na ostatniem para salmijakowa j 
będzie osiadała. W tem prostem doświad
czeniu mieć będziemy przykład często 
w pracowniach i fabrykach chemicznych 
przedsiębranej czynności, nazywanej subli- 
macyją, przez którą ciała stałe lotne oczy- , 
szczają się od zmięszanych z niemi zanie
czyszczeń nielotnych albo trudniej lotnych. ; 
Jeżeli salmijak rospuścimy w wodzie i kro
plę takiego rostworu umieścimy znowu na 
szkiełku zegarkowem, pozwalając jćj pozo
stawać w spokoju tak długo, aż woda w y
paruje czyli wyschnie, to nielotny przy zw y
kłej temperaturze salmijak pozostanie na 
szkiełku w postaci kryształków. Kryształki 
te są mikroskopoweini sześciankami, które 
układają się w nadzwyczaj piękne postaci, 
przypominające zamróz na szybach okien 
w czasie zimy, albo jakąś fantastyczną ro
ślinność. Przez zwykłe szkło powiększające 
(lupę) oglądane, zachwycają nieraz oko bo
gactwem i pięknością rysunku. — Nakoniec 
ciekawe doświadczenie, zakrawające na sztu
kę magiczną, lecz nieco trudniejsze od po
przednich, można wykonać, przygotowaw
szy dwie duże i białe flaszki ze szczelnemi 
korkami, z których jedna jest napełniona 
amonijakiem gazowym a druga gazowym 
również chlorowodorem. Usuńmy szybko 
korki i flaszki te ustawmy jedna na drugiej 
otworami, tak, żeby gazy mogły się mięszać 
ze sobą, a zobaczymy w próżnych na oko 
naczyniach powstające gęste białe dymy 
salmijaku, które po pewnym czasie osiądą 
wreszcie na ściankach flaszek w postaci 
krystalicznej soli.

Zn.

Kalendarzyk astronomiczny
na Październik.

W  godzinach wieczornych droga mleczna 
ciągnie się na niebie prawie od wschodu ku 
zachodowi, przechodząc tuż obok zenitu. 
Wspaniałość nieba zaczyna się wzmagać, na 
pełudniowo-zachodnićj bowiem stronie nie
ba wynurza się już Oryj on, a na północno- 
wschodniej ukazują się Bliźnięta z Kasto- 
rein i Poluksem, zwiastując początek półro
cza zimowego. Niedźwiedzica wielka tuż 
nad poziomem północnym przechodzi przez 
południk, a obok zenitu napotykamy na po
łudniku Cefeusza, na południe zaś zenitu 
Pegaza z Andromedą, gdy tuż nad pozio
mem południowym przez południk przecho
dzą Ryby w ekliptyce. Na wschód w zglę
dem tego drobnego gwiazdozbioru zajmuje 
Wieloryb długi pas na niebie, a wyżej nad 
nim Baran i Perseusz obok Byka, którego 
poznać można łatwo po świetnym Aldeba- 
ranie i towarzyszących mu Plejadach. Na 
półn.-wschodzie ponad Bliźniętami, Woźni
ca z Kozą; Łabędź jest już na zachodniej 
stronie zenitu, a względem niego nieco na 
płn.-zach. Lira z Wegą, na płd.-zach. Orzeł. 
Herkules zbliża się do poziomu zachodnie
go, a od bieguna oddziela go długi Smok, 
biegnący między obiema Niedźwiedzicami.

Z planet Merkury jest gwiazdą ranną, 
Wenus zaś świeci po zachodzie słońca, a dnia 
28 dochodzi najwyższego swego blasku. 
Mars widziany jest również w godzinach 
wieczornych na zachodniej stronie nieba, 
nieco dłużej Jowisz w jego sąsiedztwie. Sa
turn zaś świeci w godzinach rannych na 
wschodzie.

V L A N E  1’ Y.
Dnia wrschód Zachód Przejście przez

południk W konste lac ji

g- m. s- m. fi- m.

M erkury .

10 4 . 41 p. 4 . 55 w. lO . 48 r. )
20 4 . 53 1) 4 ,,37 „ 10. 45 „ Panna
30 5 . 46 łł 4 .■ 22 „ 11. 4 „ J

M i ‘HUS

10 11 . 7 r. 6 . 17 w. 2.. 42 w .)
20 1L. 15 5 . 55 „ 2 . 35 „ Niedźwiadek
30 11. 11 » 5 . 33 „ 2 . 22 „ )

Ma rs.

10 2 . 0 w. 9 .. 6 w. 5 . 33 w .)
20 1. 43 i* 9 . O „ 5 .23 „ }Strzelec
30 1 . 25 >» 9 ■ 3 „ 5 • U „ j

Jow isz.
10 3 . 5 w. 11 . 13 w. 7 . 4 w .)
20 2 . 18 1J 10 •36 „ G■ 27 „ Koziorożec
30 1 . 41 1J 10. 3 „ 5 • 52 „ \
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Saturn.

10 2 . 54 r. 4 .3 0 w. 9 .42 r. )
20 2 . 20 ii 3 .52 łl 9 . 6 „ > Lew
30 1. 46 91 3 .14 n 8 .30 a i

U ran.

10 7 11 r. 5 . 35 r. 0 .23 w. )
20 6 .,35 i. 4,.57 ł» 11.,46 u >P anna
30 6 . 0 » 4 . 20 19 11 . 10 u i

N eptun.

10 7 . 8 w. 11. 0 r. 3 . 4 r.
20 6 . 28 >> 10. 20 2 . 21 >» Byk
30 5 . 47 »> 9 . 39 1. 43

Druga kwadra księżyca przypada dnia 5, 
nów d. 13, pierwsza kwadra d. 21, pełnia 
d. 27. Przez węzeł wstępujący przechodzi 
księżyc d. 4, przez zstępujący d. 17, a d. 31 
znów przez wstępujący.

Słońce w ciągu miesiąca oddala się od 
równika blizko o 11°, w południe wznosi się 
w końcu miesiąca zaledwie na 24° nad po
ziom, a długość dnia w szerokościach na
szych wynosi wtedy około 9 god. 30 minut.

K alendarzyk bijograficzny
na Październik.

1-go 1780 ur. Jerzy W ahlenberg.
2 —  1832 ur. Julijusz Sachs.

15 — 1628 ur. Jan Ewangelista Torricelli. 
„ — 1763 ur. Jan Jerzy Tralles.

17 — 1887 um. Gustaw Kirchhoff.
20 — 1840 ur. Henryk Stanley.
23 — 1800 ur. Henryk Milne Edwards.
27 — 1728 ur. Jakób Cook.

ROŚLINY 
kwitnące w porze obecnej.

A) Cieplarniowe.
C ypripedium  Godefroyi (O rchideae). 
Miltonia Clowesi Lind. (O rchideae). 
Odontoglossum grandę L ind . (Orchideae). 
Oncidium incuryum  L ind. (O rchideae) . 
A nthuriura A ndreanum  (A roideae).

A ntkurium  Reine des iielges (Aroideae,).
E ucharis amazonica L in. (Amaryllideae).
P itca irn ia  stam inea Loddig. (Bromeliaceae). 
A eschynanthus Lobbianua Hook. (Gesneriaceae,). 
E erta lon ia  m arm orata N aud. (M elastomaceae). 
C lerodendron fragrans Ait. (V erbeneae). 
E ry throxylon  Coca Lam. (E rythroxylaceae).
Ixo ra  Dixiana L ind. (Rubiaceae).
P iper magnoliaefalium Miq. (Piperaceae).

B) Szklarni zimnej.
Eucaliptus ficifolius v. Miill. (M yrtaceae). W cie

p larn i ogrodu botanicznego kwitnie osobliwa rośli
n a  Eucaliptus ficifolius, wyhodowana z nasion. Jest- 
to  najokazalszy gatunek E ucalip tusa, odznaczający 
się liśćmi podłużnie jajow atem i, ostrokończastemi, 
kw iaty ma ułożone w duże grono, utw orzone z bal- 
dachów. Przed rozkwitnięciem kw iaty m ają postać 
jajow atych owoców, gładkich na  powierzchni, czer
wonawego koloru. W krótce z każdego nieroskwi- 
tn iętego  kw iatu odpada korona w kształcie ok rą
głego deneczka i wtedy pokazują się liczne, długie, 
czerwone pręciki, które nadają kwiatom niezwykle 
piękną i szczególną postać. W pośród pręcików 
znajduje się dość długa szyjka zakończona znamie
niem . Osy, k tóre gnieżdżą się w sąsiedztw ie cie
plarń, dość licznie odwiedzają poszukując miodu, 
roskw itnięte kwiaty Eucaliptus ficifolius.

Abutilon hybridum  (Malyaceae).
Acacia longissima TKendl. var. elegans (Mimosa- 

ceae).
Cassia floribunda Cav. (Caesalpineae).
Crassula D esm ethiana (Crassulaceae).
Cyclamen persicum  Mili. (Prim ulaceae).
Prim ula chinensis Lind. (Prim ulaceae).
E rica  gracilis autum nąlis Salisb. (E ricaceae).
E upatorium  cordatum  H ort. (Compositae).

„ glabrum  (Compositae).
Jasm inum  azoricum Lin. (Jasm ineae).

„  grandiflorum Lin. (Jasm ineae).
L asiandra m acran tha  floribunda (Melastomaceae).
M esem brianthem um  tig rinum  (Aizoideae).
Plum bago capensis Thun (Plum bagineae).

„ L arpentao Lińdl. (Plumbagineae).

Wyszło z druku dzieło p. t.

Wstęp do fizyki teoretycznej
przez

Władysława Natansona, dra fiz.
8-o, s tr  XII i 458. Cena rs. 4, w oprawie angiel

skiej rs. 4 kop. 50.
T r e ś ć :  W stęp.—Zasady dynam iki.—Ciężkość.— 

Ciążenie. — E nerg ija . — Zasady term odynam iki. — 
Stany m ateryi. — Reakcyje. — Teoryja cynetyczna 
m ateryi.

Skład główny w księgarni
E. Wendego i S-ki w Warszawie.

W yszła z druku broszura p. t.

„Zadania i wyniki badań stereochemicznych”
odczyt profesora Wiktora Meyera

wygłoszony na posiedzeniu Towarzystwa chemicznego niemieckiego w Berlinie
28 Stycznia 1890 roku 

przełożył BRO NISŁAW  ZNATOW1CZ.
Broszura ta stanowi nowy zeszyt Biblijoteki Przyrodniczej Wszechświata.

Skład o-łówny w księgarni T. Paprockiego i Spółki. Cena kopiejek 50. Dla prenumera
torów Wszechświata cena kopiejek 25.

ft03B0JieH0 UeH3ypoK>. Bapmaea, 21 CenTflópa 1890 r. D ruk E m ila Skiwskiego. Warszawa, Chmielna Aft 26.


