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BAD ANIA WIDMOWE
NA SZCZYCIE

MONTBLANC.

Odkąd spektroskop dał nam możność do
chodzenia składu chemicznego ciał niebie
skich, zaprzątało żywo badaczów pytanie, czy 
w atmosferze słonecznej występuje tlen. Ze 
względu bowiem, że pierwiastek ten w przy
rodzie ziemskiej ma znaczenie tak wybitne, 
kwestyją obecności jego w atmosfei-ze sło
necznej przedstawia też szczególne znacze
nie i dla fizyki ciał niebieskich, pomimo 
wszakże wszelkich usiłowań rosstrzygnąć 
jej nie zdołano. Gdy pierwsze już badania 
wykazały niewątpliwą w atmosferze słone
cznej obecność wodoru, sodu, żelaza i wielu 
innych, znanych nam pierwiastków, co do 
tlenu odpowiedzi stanowczej z widma sło
necznego niemożna było odczytać. Teraz 
dopiero, dzięki gorliwej pracy Janssena za
gadka rozwiązaną została. Niezmordowa
ny astrofizyk złożył tu dowody nietylko 
znanej swej wytrwałości, ale istotnego dla 
nauki poświęcenia, by przeprowadzić bo
wiem dostrzeżenia ze stanowiska wysunię
tego w górne warstwy atmosfery, nie wahał 
się, pomimo sześćdziesiątego siódmego roku 
życia, wedrzeć aż na szczyt Montblanc, 
wzniesiony na 4820 metrów nad poziom 
morza.

Już przed dwoma laty, w Październiku 
1888 r. podjął Janssen w tymże celu wy
prawę na tęż samą górę, do stacyi Grands 
Mulets, w wysokości 3000 metrów', na dro
dze wiodącej na wierzchołek, a znajdującej 
się nieco wyżej zbiegu dwu lodników, Bos- 
sons i Tacconaz, które po północnym stoku 
góry schodzą do doliny Chamounix (ob. 
Wszechświat z r. 1888, str. 749). W ypra
wa ta, jak to niżej przypomnimy, dostar
czyła wskazówek, pozwalających wnosić 
o braku tlenu w atmosferze słonecznej, sta- 
cyja wszakże Grands Mulets przypada za
ledwie w dwu trzecich częściach wysokości 
Montblanc, dlatego też Janssen postanowił 
uzupełnić pierwsze sw e dostrzeżenia obser- 
wacyjami na samym szczycie góry, jakkol

wiek wiedział, że wycieczka taka przedsta
wia dlań trudności prawie nieprzezwycię
żone. Poprzednia już bowiem wypra
wa naraziła go na niesłychane wysilenie, 
wdrapanie się zatem na wierzchołek gó
ry, połączone z trudnościami o wiele zna
czniej szemi, wydawało się zgoła niemoże- 
bnem.

Trudności te nie odstraszyły wszakże ba
dacza, ale, skoro wszelką mysi o wyprawie 
pieszej na górę trzeba było wykluczyć, na
leżało obmyśleć dogodniejszy sposób po
dróży. Uważał on to za rzecz tem koniecz
niejszą, że chroniąc się od znużenia cieles
nego, zachować mógł wszystek zasób swych 
sił do pracy umysłowej w tych górnych 
sferach i w powietrzu rozrzedzonem, gdzie 
wysiłki fizyczne szybko wycieńczają orga
nizm i osłabiają zdolność myślenia.

Do podróży takiej nastręczała się prze- 
dewszystkiem lektyka, czyni ona wszakże 
ruchy tragarzy zależnemi od ruchów ich 
towarzyszy, a stąd przejście wszelkich kra
wędzi i załomów stałoby się zbyt niebes- 
piecznem. Za korzystniejszą uznał tedy 
Janssen podróż saniami. Sanie bowiem, 
ciągnięte zapomocą sznurów, pozostawiają 
ludziom wszelką swobodę ruchów i dozwa
lają im łatwiej przesuwać się przez przej
ścia niebespieczne; a nadto można do ich 
obsługi użyć znaczniejszej liczby ludzi, 
przez co upadek albo posliźnięcie się jedne
go nie pociąga za sobą groźnego niebespie- 
czeństwa dla niego samego i dla wszystkich 
uczestników wyprawy. Sanki, o ile można 
najlżejsze, zbudowane zostały w warszta
tach obserwatoryjum astrofizycznego w Meu- 
don. Zbliżone były postacią do sań lapoń- 
skich, z obu stron wszakże zaopatrzone zo
stały w rękojeści, zapomocą których prze
wodnicy utrzymywać je mogli w należytem 
położeniu.

Dobór odpowiedniego sposobu podróży 
nie usunął jeszcze wszystkich trudności; na
leżało jeszcze skłonić przewodników, by 
przystali na rzecz tak dla nich nową i prze
konać ich o możebności przejścia przez naj
bardziej strome spadki i przez krawę
dzie najwęższe. Po wielu dopiero perswa- 
zyjach dała się zachęcić dostateczna liczba 
górali, a cała wyprawa składała się z dwu
dziestu dwu przewodników i tragarzy, prze-
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znaczonych bądź do ciągnięcia sań, bądź do i 
przenoszenia zapasów i przyrządów.

Wyprawa opuściła Chamounix w niedzie
lę, około godziny 7 rano i po trzech godzi
nach przybyła do szałasu Pierre-Pointue. 
Stąd, aż do Grands Mulets użył Janssen, 
jak w r. 1888, lektyki, albo raczej krźesta, 
zawieszonego w ramie długiej na cztery 
metry, przyczem belka uczepiona niżej słu
żyła za podnóżek. Boczne belki ramy prze
wodnicy dźwigają na ramionach, w miej
scach zaś bardziej spadzistych przewodnicy 
znajdujący się z przodu usuwają belki z ra
mion i trzymają je w rękach. Nieraz w y
padało przechodzić przez ściany tak strome, 
że rama przyjmowała kierunek prawie pio
nowy, pomimo to ławka, dzięki swemu za
wieszeniu, utrzymywała się w położeniu 
należytem. Około godziny 6-ćj przybyła 
wyprawa do Grands Mulets, gdzie przeno
cowano. Nazajutrz wyruszono w dalszą 
podróż o 5 rano, ale odtąd w dziedzinie lo- 
dników przesiadł się już Janssen w swoje 
sanie. Wkrótce napotkano przepaść sze
roką i głęboką, którą trzeba było okrążyć. 
Przesuwano się tuż na brzegu rospadliny, 
tak, że sanie z jednćj strony tylko opierały 
się o grunt, gdy strona druga, wysunięta 
nad próżnię, musiała być podtrzymywaną 
na ramionach przewodników, którym tylko 
znaczne oswojenie się z lodowcami pozwa
lało stąpać po pochyłościach tak spadzi
stych i śliskich. Lodnik, schodzący po sto
ku północnym góry, nie posiada pochylenia 
prawidłowego i jednostajnego, ale, jak prze
ważna część lodników nastręcza przeskoki 
nagłe, a niekiedy ściany prawie prostopa
dłe. Stanowi on jakby wschody olbrzymie, 
którego trzy główne stopnie, poczynając od 
Grands-Mulets, są: Petit Plateau, Grand 
Plateau i Plate-forme des Bosses, oprócz 
mnóstwa załomów, które bronią dostępu na 
wierzchołek.

Sznury przywiązane do sań zaopatrzone 
były w przecznice drewniane, przewodnicy 
zatem, postępując w odpowiedniej jedni za 
drugimi odległości i trzymając po obu stro
nach końce prętów drewnianych, nie zawa
dzali sobie wzajemnie. Dla zabespieczenia 
nadto całćj kolumny dwaj ludzie wdrapy
wali się naprzód i w śnieg i lód wbijali pal, 
dokoła którego okręcali koniec sznura,

! a w miarę, jak się sanie wznosiły, pociągali 
sznur tak, że zawsze był wyprężony; w ra
zie wypadku, sznur ten utrzymać mógł sa
nie i wszystkich, co je ciągnęli. W taki 
sposób przebyto wszystkie załomy i krawę
dzie. Wolny od utrudzeń fizycznych, mógł 
się astronom swobodnie roskoszować wspa
niałym widokiem pustyń zlodowaciałych, 
gdzie ogromne głazy lodowe, od lodników 
oderwane, usypały gmachy fantastyczne, 
ukryte śród ścian granitowych.

Około godziny pierwszej po południu 
wyprawa stanęła w schronisku Bosses, 
wzniesionem świeżo przez p. Yallot, w od
ległości 400 metrów od szczytu (ob. Wszech
świat z r. b., str. $>6). Ponieważ słońce 
wysoko jeszcze było na niebie, Janssen 
przeprowadził bezzwłocznie kilka obser- 
wacyj spektralnych, zamierzając z brza
skiem dnia następnego wyruszyć dalej, by 
wcześnie dotrzeć do szczytu. Wieczorem  
wszakże, dnia 18 Sierpnia, pogoda nagle 
się odwróciła, a w nocy zapanowała zawie
rucha straszliwa. Były to objawy cyklonu, 
który d. 19 Sierpnia srożył się we Francyi 
i Szwajcaryi; gwałtowność wichru była tak 
potężna, że przewodnicy nie mogli bez nie- 
bespieczeństwa wychodzić ze schroniska, 
a wszystkie przedmioty, znacznego nawet 
ciężaru, które dla braku miejsca w budyn
ku, pozostawić musiano nazewnątrz, unie
sione zostały aż na Grand-Plateau. Zakłó
cenie atmosfery rosciągało się zatem od po
wierzchni ziemi do znacznej wysokości; czy 
wszakże pierwsze objawy tego zaburzenia 
wystąpiły w górnych warstwach powietrza, 
zanim się ujawniły w nizinach, tego ros- 
strzygnąć niepodobna, w braku obserwacyj 
współczesnych w różnych stacyjach, rozło
żonych na rozmaitych wysokościach. Jestto 
oczywiście kwestyja dla meteorologii bar
dzo ważna, a dotąd sporna; wymagałaby 
wszakże obserwacyj nader ścisłych, zw ła
szcza pod względem notowania czasu, jeżeli 
bowiem cyklon bierze początek w wyso
kich warstwach atmosfery, do sstąpienia na 
dół potrzebuje krótkiego zaledwie przecią
gu czasu.

W e czwartek dopiero, dnia 21 Sierpnia, 
poprawiła się pogoda tak dalece, że Janssen 
przeprowadzić mógł obserwacyje staranne, 
w czem brał udział i p. Durier, towarzysz
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pobytu w schronisku Bosses, potwierdzając 
sądem besstronnym i nieuprzedzonym re
zultaty dostrzeżeń Janssena nad natężeniem 
różnych części widma słonecznego.

Nazajutrz, w piątek, brzask dzienny zwia
stował pogodę przepyszną, szybko więc 
ukończono przygotowania, astronom wsiadł 
w swe sanie i o godzinie 8% wyruszono 
w pochód. Trzeba było przekroczyć kilka 
krawędzi nader uciążliwych i nader wą
skich; spadzistość w niektórych punktach 
dochodziła 50°, a sanie wysuwały się ponad 
przepaści, rozlegające się po obu stronach 
wąskich przejść. W  najbardziej spadzi- 
stem miejscu krawędzi, zwanćj „la grandę 
Bossę” Janssen wysiadł na ziemię, albo 
raczój na śnieg, pomimo wszakże nadludz
kich prawie wysileń utrzymać się nie mógł 
i upadał, a po przejściu dwudziestu zale
dwie metrów trzeba było wrócić znowu do 
sań. Wtedy to przewodnicy dali dowód
energii prawdziwie zdumiewającej, o któ
rej Janssen z najwyższem wyraża się uzna
niem. Zrozumieli oni cel naukowy wypra
wy, potrafili ocenić poświęcenie męża nau
ki i byli dlań gotowi do wszelkich ofiar. 
Nietroszcząc się o niebespieczeństwa, na 
które sami się narażali, ciągnęli sanie przez 
najwęższe krawędzie, a gdy po przebyciu 
ostatnich zawad dostrzegli szczyt tuż przed 
sobą, nastąpił ogólny okrzyk radości. Po 
krótkim jeszcze pochodzie wyprawa stanęła 
wreszcie na szczycie, przewodnicy rozwi
nęli chorągiew,a Chamounix odpowiedziało 
im zwykłym wystrzałem armatnim.

Przed oczyma wędrowców rostoczył się 
widok rozległy, przy zupełnej czystości po
wietrza wzrok obejmował dalekie okolice — 
cały południowy wschód Francyi, Włochy 
z Apeninami, zatokę Genueńską, Szwajca- 
ryją z jój górami i lodnikami.

Gdy pierwsze wrażenie minęło, Janssen 
przystąpił do obserwacyj, które wszakże 
ukończyć musiał prędzej, aniżeli zamierzał. 
Zimno bowiem było bardzo dotkliwe i bez 
niebespieczeństwa niemożna się było na 
nie narażać.

Sstępowanie z góry odbyło się prędzej; 
sznury i pale strzegły od spadku zbyt szyb
kiego po pochyłościach. Około godziny 2 
wyprawa znalazła się w schronisku Bosses, 
a po krótkich przygotowaniach wyruszyła

do Grands - Mulets, gdzie przenocowano. 
Ranek dnia następnego poświęcił jeszcze 
Janssen na obserwacyje porównawcze, któ
re miały uzupełnić dostrzeżenia, dokonane 
na górze. Dlatego też stacyją tę opuszczo
no dopiero o godzinie 1 1/ 2. W  szałasie 
obok wodospadu du Dard oczekiwała Jans
sena żona jego i córka, a o godzinie 7-ój 
wyprawa przybyła do Chamounix, gdzie ją  
mieszkańcy powitali z zapałem.

Od tego opisu wyprawy, która w dzie
jach wycieczek górskich pamiętną zapewne 
zostanie, przejdźmy do naukowych jćj re
zultatów.

Jak już wiemy, szło o rosstrzygnięcie py
tania co do obecności tlenu w atmosferze 
słonecznej. W pływ tlenu na światło uja
wnia się dwojakiem pochłanianiem pro
mieni. W przechodzącem bowiem przezeń 
świetle powoduje on system linij cienkich, 
mniej lub więcej ciemnych, stanowiących 
grupy A, B, a widma słonecznego; oprócz 
tego wszakże wywołuje on smugi ciemne, 
których dotąd na pojedyńcze linije rozwią
zać nie zdołano, a rozłożone w barwie czer
wonej, żółtej, zielonej i niebieskiej. Aby 
dać odpowiedź, czy tlen znajduje się w at
mosferze słonecznej, rosstrzygnąć należy, 
czy linije te i smugi pochodzą li tylko od 
pochłaniania promieni światła przez nasze 
powietrze ziemskie, czy też biorą początek 
już w najbliższem otoczeniu bryły słonecz
nej, to jest w jej atmosferze.

Szerokie smugi ciemne ukazują się tylko, 
gdy słońce jest bardzo blisko poziomu; gdy 
zaś wznosi się nieco wyżej, ustępują z w i
dma. Smugi te zatem pozostają jedynie, 
gdy promienie słoneczne przebiegają gruby 
pokład atmosfery ziemskiej, co już przema
wia za tem, że powstają one przez pochła
nianie światła w naszej atmosferze, czyli, 
że są pochodzenia ziemskiego. Ponieważ 
zaś, w każdym razie, ukazują się one do
piero pod wpływem silnego działania ab
sorpcyjnego, możnaby jeszcze przypuszczać, 
że mogą być wywoływane i przez atmosfe
rę słoneczną w miejscach, gdzie pochłania
nie przez nią promieni najsilniej zachodzi, 
to jest, gdy rospatrujemy widmo tarczy sło
necznej w pobliżu jej brzegów. Badanie
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to ułatwionem być może szczególniej pod
czas zaćmienia obrączkowego, wtedy bo
wiem dobiegające nas promienie słońca od 
brzegów tarczy jego jedynie pochodzą. 
Zaćmienie takie miało właśnie miejsce w ro
ku bieżącym, dnia 17 Czerwca, a p. de La 
Blaume-Piuvinel, który je  obserwował na 
Krecie, otrzymał rezultat ujemny (ob. 
Wszechświat z r. b. str. 513), w widmie na
wet skrajnego brzegu słońca smugi tlenowe 
zgoła są nieobecne. Rezultaty zatem ba
dań szerokich smug tlenowych prowadzą 
do wniosku, że w atmosferze, rospościera- 
jącćj się bespośrednio nad fotosferą słone
czną, tlen nie występuje; należy jednak na 
świadectwo powołać i linije A , B, a.

Linije te nastręczają trudności większe, 
aniżeli smugi; te ostatnie bowiem, jak po
wiedzieliśmy, nie istnieją w widmie, gdy 
słońce jest nad poziom nieco wzniesione, 
wpływ zatem atmosfery ziemskiej nie za
kłóca rezultatów. Inaczej zaś dzieje się 
z linijami tlenowemi, występują one bo
wiem bardzo wybitnie nawet, gdy słońce jest 
w pobliżu zenitu. Trzeba więc tu usunąć 
wpływ atmosfery ziemskiej, albo przynaj
mniej go osłabić, a stąd wnieść, czy osła
bienie to jest dosyć znaczne, by na kresach 
tćj atmosfery sprowadziło zupełny zanik 
linij tlenowych.

Nasuwa się tu wszakże i inna jeszcze 
droga badania. Można mianowicie wywo
łać działanie, któreby dorównywało w pły
wowi całej naszej atmosfery i rospati’zeć, 
czy działanie to powoduje w widmie linije 
tlenowe równego natężenia, jak w widmie 
słonecznem, obserwowanem w warunkach 
zwykłych. Sposobność do tych badań na
stręczyła wieża Eiffla i potężny przyrząd 
oświetlający, rozlewający blask z jćj wierz
chołka (ob. Wszechś wiat z r. 1889 str. 514). 
Promienie te rospatrywał przez spektro
skop Janssen w obserwatoryjum swem 
w Meudon, odległem od wieży o 7 700 me
trów; prosty zaś rachunek uczy, że tej gru
bości warstwa powietrza odpowiada wyso
kości, jakąby posiadała atmosfera nasza, 
gdyby wszędzie miała gęstość jednostajną, 
wyrównywającą gęstości warstwy dolnej. 
Otóż widmo promieni, przybywających od 
wieży Eiffla, okazało się w Meudon nader 
żywem, a linije tlenowe, mianowicie grupy

A  i B, wystąpiły prawie tak silnie, jak  
w widmie słonecznem w czasie południa 
w lecie. Linije te są tu zaś oczywiście po
chodzenia czysto ziemskiego, co zatem każe 
się domyślać, że i w widmie słonecznem po
czątek swój zawdzięczają jedynie atmosfe
rze ziemskiej.

Aby zastosować drugą metodę badań, to jest 
wpływ atmosfery ziemskiej osłabić, przed
sięwziął Janssen, jak przypomnieliśmy już 
poprzednio, w Październiku 1888 wyprawę 
do stacyi Grands-Mulets; obserwacyje ów
czesne wykazały, że grupy linij tlenowych 
uległy osłabieniu, odpowiadającemu wyso
kości stacyi, wyniesionej na 3000 metrów 
nad poziom morza, co uczyło już wyraźnie, 
2e u kresów atmosfery naszej linije te ustą
pić winny z widma zupełnie, że zatem atmo
sfera słoneczna w ich wytwarzaniu udziału 
nie bierze. W niosek ten potwierdziły obec
ne obserwacyje na szczycie góry.

Aby obserwacyje dały się należycie zesta
wić, użyć należało na obu stacyjach przy
rządów jednakich. Janssen zabrał ze sobą 
obecnie spektroskop Duboscąa, o dwu pry
zmatach, którym posługiwał się i w r. 1888; 
w spektroskopie tym grupa B występuje 
jako linija bardzo czarna i szeroka z cie
mną smugą, która przedstawia szereg jej 
podwojeń czyli dubletów, przez przyrząd 
nierosszczepionych. Oprócz tego zaopa
trzył się w przyrząd drugi, rosszczepiający 
silniój za pośrednictwem siatki interferen
cyjnej Rowlanda; w spektroskopie tym 
wszystkie linije składowe grup A, B i a, 
zwłaszcza zaś dublety linii B występują 
wyraźnie pooddzielane.

Spektroskop zatem Duboscąa pozwala 
ująć zjawisko w całość, spektroskop zaś 
o siatce interferencyjnej wykazuje szczegóły 
nowe. Dublety mianowicie linii B okazują 
natężenie coraz słabsze, w miarę, jak przy
padają dalej od B, a ta rozmaitość ich natę
żenia pozwala dokładnie ocenić, o ile sła
bnie pochłanianie atmosfery, w miarę, jak 
wznosimy się w górę. W  Meudon, gdzie 
działanie atmosfery w całej pełni jeszcze 
występuje, rozróżniać można dokładnie 
dziesięć podwojeń, w Grands-Mulets zaś 
szereg tych linij skraca już się znacznie, 
a przynajmniej ostatnie tak są słabe, że do- 
strzedz się prawie nie dają. Na nieszczęście,

6 7 7 ^W8ZECHSW1AT.
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na szczycie góry przyrządu tego użyć nie 
zdołano, obserwacyje wszakże dokonane za- 
pomocą spektroskopu Duboscąa wystarcza
ją. już zupełnie do wniosków stanowczych. 
Pomiędzy zwłaszcza stacyjami Grands-Mu- 
łets a Bosses natężenie grupy B uległo sil
niejszemu nawet osłabieniu, aniżeli można 
było oczekiwać. Przy powrocie z wierz
chołka góry, d. 23 Sierpnia, Janssen powtó
rzył obserwacyje obu przyrządami, a rezul
tat okazał się zupełnie zgodny z dostrzeże
niami 1888 r.

Ostatecznie zatem badania widmowe, do
konane obecnie na szczycie Montblanc uzu
pełniają i potwierdzają wnioski poprzednio 
wyprowadzone. Na podstawie wszystkich 
tych prac, któreśmy tu przedstawili, przy
jąć można, że w powłokach gazowych słoń
ca tlen nie istnieje, a przynajmniej w sta
nie takim, w jakim się znajduje w naszój 
atmosferze i  w jakim go znamy.

Nieobecność tlenu w atmosferze słone
cznej nasuwa pewne uwagi co do przyszło
ści słońca. Gdyby mianowicie wespół z wo
dorem istniał tam tlen, to w miarę, jak na
sze ognisko centralne ulegać będzie sty
gnięciu przy wyczerpaniu zasobów ciepła, 
jakie jeszcze posiada, nastąpićby musiało 
połączenie obu tych gazów. W  zewnętrz
nych warstwach tój atmosfery utworzyłaby 
się para wodna, która według tego, co 
o własnościach jój wiemy, stanowiłaby za
wadę potężną dla promieni słonecznych, 
a zwłaszcza dla ciemnych promieni ciepli
kowych. Promieniowanie zatem słoneczne 
zaczęłoby słabnąć prędzej i silniej, aniżeli 
to nastąpić może wskutek jedynie samego 
stygnięcia naszój gwiazdy dziennej.

W  końcu wreszcie sprawozdania swego, 
które złożył akademii nauk w Paryżu, 
wyraził Janssen gorące życzenie, aby na 
samym szczycie Montblanc, lub przynaj
mniej w jego pobliżu, założonem zostało 
obserwatoryjum, które przynosić może zna
czne korzyści zarówno astronomii fizycznej, 
jako też fizyce kuli ziemskiej i meteorologii.- 
W zniesienie budynku w wysokości, dokąd 
dostęp jest tak trudny i gdzie często srożą 
się burze tak gwałtowne, jest niewątpliwie 
zadaniem nader trudnem, przy dzisiejszych 
wszakże środkach naszych nie wydaje się 
niemożebnem.

Zachodzi jeszcze wprawdzie wątpliwość, 
czy na stacyi tak wysoko wzniesionej obser
watorowie mogliby zachować swe władze 
umysłowe i zdolność do pracy; ale i tę wąt
pliwość niestrudzony i nieustraszony badacz 
stanowczo odpiera, sam się bowiem przeko
nał, że praca umysłowa zupełnie jest może- 
bna na tak znacznej nawet wysokości, pod 
warunkiem atoli, aby badacz nie doznawał 
żadnego utrudzenia fizycznego. Zarówno 
bowiem czynności umysłowe jak i fizyczne 
wymagają nakładu sił, a zwłaszcza obecności 
tlenu w krwi; tam zaś, gdzie powietrze już 
tak silnie rozrzedzone, a tem samem i tlen 
skąpo występuje, obficie nim szafować nie
można. S. K.

ZBIORY

M I M E R A L O G I G Z N O - G I E O L O G I C Z W E
KOMISYI FIZYJOGRAFICMK J

przy Akademii Umiejętności w Krakowie.

(Ciąg dalszy).

Zbadaniem budowy gieologicznój Podola 
zajmowali się z ramienia Komisyi fizyjo
graficznej ś. p. prof. Alth, pp. Olszewski, 
Zaręczny, Bieniasz i Teisseyre. Poszuki
wania te rospoczęte w roku 1871 trwają po 
dzień dzisiejszy, prowadzone obecnie przez 
pp. Teisseyra i Bieniasza, tudzież prof. Ł o
mnickiego, który jednak, pracując z polece
nia W ydziału krajowego, nie oddaje zbio
rów swoich Komisyi fizyjograficznej. Ma- 
teryjały, zdobyte przez gieologów akademii 
na Podolu, tworzą część podolską działu, 
poświęconego stosunkom gieologicznym Ga
licyi.

Nie spotykamy tutaj tój rozmaitości, jaka 
uderzała nas w zbiorze przeznaczonym na 
krakowskie, ale bo też i Podole przed
stawia się pod każdym względem mono
tonnie.

Pierwsza szafa przeznaczoną jest na sy- 
lur podolski, dla którego jednak Komisyja, 
"jak dla miocenu podolskiego i jury kra-
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kowsbićj, zapewne założy także oddzielny 
zbiór, prócz tego, który się mieści w tój 
szafie.

Materyjał naukowy do syluru podolskie
go, zebrany głównie w pierwszej połowie 
ósmego dziesiątka lat przez ś. p. prof. 
Altha, pp. Bieniasza i Zaręcznego tudzież 
innych, o ile został wystawionym tutaj 
w gablocie, ma za zadanie zaznajomić nas 
w zarysie tylko z formacyją tą na Podolu. 
Zwracają w tój szafie naszę uwagę wspa
niałe okazy sylurskich korali, liczne bi’a- 
chiopody i obfity zbiór rozmaitych głowo- 
plawów, jak ortocerasy, cyrtocerasy, gom- 
phocerasy i inne, a wreszcie bardzo piękne 
małże, zwłaszcza z rodzaju Pterinea tu
dzież trylobity i tarcze ryb, znane rodzajo
wo pod nazwą Pteraspis.

Zbiór, odnoszący się do dewonu podol
skiego i to tak do dolno-dewońskich czer
wonych piaskowców z nader licznemi reszt
kami ryb, jak i do średnio-dewońskich do
lomitów z Zawadówki, został zgromadzony 
równocześnie i przez tych samych bada- 
czów. Uderza on obfitością przeróżnych, 
częstokroć bardzo dobrze zachowanych 
resztek ówczesnych ryb, które przeważnie 
posłużyły prof. Althowi do napisania pier
wszej części rosprawy o utworach paleozoi- 
cznych Podola, między któremi zasługuje 
na uwagę okaz udowadniający, że dwoja
kiego kształtu tarcze ryb dewońskich, zna
ne przedtem jako dwa odrębne rodzaje, 
należą tylko do jednego rodzaju Ptera
spis.

Następna środkowa szafa, przeznaczona 
na jurę podolską, przedstawia się już zda- 
leka okazale i bardzo obiecująco. Spoty
kamy się tu z utworem gieologicznym, ozna
czanym zrazu jako dewon (Łomnicki), póź
niej jako kreda przez gieologów wiedeń
skich, a przez Altha jako tryjas, dopóki 
p. Bieniasz nie zebrał w r. 1877 i 1878 na
der obfitego i ciekawego materyjału paleon
tologicznego, który opracowany przez prof. 
Altha i tutaj potem umieszczony, wykazał 
nareszcie, że warstwy te należą do najgór- 
niejszych ogniw formacyi górnojurajskićj. 
Cala jednak fauna tych wapieni, wogóle 
nadzwyczaj ubogich w skamieniałości, za 
wyjątkiem kilku przez p. Bieniasza odkry
tych miejscowości, składa się i tam prawie

tylko z ośrodków i ujemnych odcisków sa
mych skamieniałości. W znacznej części by
łaby więc bardzo trudną do oznaczenia, gdy
by nie kunsztownie i pracowicie zrobione 
przez p. Bieniasza z samych odcisków nad 
wyraz piękne odlewy gutaperkowe, które 
dają dzisiaj wraz z oryginalnemi okazami 
bardzo dokładny i wierny obraz fauny, stra
conej w innym razie dla nauki, a bardzo 
ciekawej. Na podstawie materyjału tego, 
liczącego znacznie więcej niż 1000 nume
rów, opisał ś. p. Alth 179 gatunków, w zna
cznej części nowych, wskutek czego zbiór 
ten nabiera podwójnej wartości, raz jako 
jedyny w Europie do jury podolskiej, po- 
wtóre z powodu licznych oryginałów do 
gatunków przez Altha opisanych.

Z porządku rzeczy w szafie czwartej na
stępuje kreda podolska: cenoman, turon
i senon. Charakter petrograficzny tych for- 
macyj przedstawiają rozmaite odmiany skał 
należących tutaj, o ich faunie nabrać można 
dokładnego wyobrażenia z wystawionych 
okazów paleontologicznych. Szczególnie 
zwraca uwagę bardzo piękny zbiór paleon
tologiczny z cenomanu podolskiego, zebra
ny i oznaczony przez prof. Zaręcznego, któ
ry posłużył mu do cennój pracy o cenoma- 
nie podolskim, a uderza każdego swemi 
rozmiarami olbrzymi okazNautillusa, umie
szczony w gablocie na najwyższej półce, 
prawie stopę długi, a pochodzący z pias
kowców glaukonitowych w Krzywczu nad 
Cyganką.

Szafa ostatnia została przeznaczoną dla 
całości obrazu na miocen podolski, dylu- 
wijum i aluwijum, niezwykle jednak boga
ty materyjał do formacyi mioceńskiej P o
dola, jaki posiada Komisyja poza tem, co 
jest tutaj, zmusza do utworzenia jeszcze 
drugiego oddzielnego zbioru, poświęcone
go wyłącznie trzeciorzędowi podolskiemu. 
Z tego, co w ciągu badań swoich na Podolu  
zebrali dla muzeum przeważnie pp. Ol
szewski i prof. Bieniasz, spotykamy tutaj 
tylko charakterystyczne okazy petrografi
czne i paleontologiczne, z których ostatnie 
są już w znacznój części oznaczone przez 
dra Olszewskiego i należą do materyjałow, 
które posłużyły mu do napisania studyjum 
o miocenie podolskim.

Jak już nadmieniłem, pomieszczono tutaj
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pla braku miejsca także i dyluwijum, mia
nowicie dyluwijalne ślimaki podolskie prof. 
Łomnickiego, między któremi uderzają, 
w oczy każdego formy zupełnie obce naszej 
dzisiejszej faunie malakologicznej, np. He- 
lix  banatica, a wreszcie spotykamy tu i zbio
rek kopalnych aluwijalnych ślimaków po
dolskich.

Mijając na razie pomieszczoną na środku 
tej sali wielką podwójną szafę z gablotami, 
przeznaczoną na zbiór krajowych minera
łów, rud i skał pożytecznych, a w której 
mieści się także tymczasowo niezmiernie 
cenny i wartościowy zbiór rud i minerałów 
amerykańskich, darowany przez ś. p. Do- 
mejkę, wstępujemy do następnej salki, gdzie 
pomieszczono w czterech szafach zbiory 
gieologiczne ze skałek pienińskich z Inwał- 
dem i Roczynami tudzież z Tatr, przezna
czając po dwie szafy każdemu z tych zbio
rów.

Wapienne skałki pienińskie, tworzące 
malownicze Pieniny, dźwigające ruiny daw
nych zamków czorsztyńskiego i Nidzicy, 
a otoczone utworami piaskowca karpackie
go, przedarły go w licznych punktach, roz
rzuconych w linii łukowato wygiętej, wzdłuż 
północnego brzegu Tatr i jako fenomen 
gieologiczny, niedający się porównać z ni- 
czem innem w Galicyi, muszą być zupełnie 
oddzielnie traktowane.

Już samo niezwykłe bogactwo w skamie
niałości tych przeważnie jurajskich skałek, 
które dostarczyły obfitego materyjału, opra
cowanego przez cały szereg najznakomit
szych paleontologów, zachęcać musi każde
go do przypatrzenia się z bliska temu, co 
posiada w tym zakresie muzeum Komisyi. 
Niema tu wprawdzie tak wiele okazów i nie 
wszystkie są tak wspaniałe, jak niektóre 
w muzeach zagranicznych, mimo to jednak  
umieszczona w dwu gablotach kolekcyja ta 
nęci oko każdego bogactwem i rozmaitością 
kształtów przeróżnych skamieniałości, głó
wnie amonitów tytońskich, barwy pięknie 
czerwonej. Okazy, odnoszące się do tyto- 
nu, dostały się tutaj między r. 1873— 1876 
w przeważnej części z Nowego Targu od p. 
L. Kamińskiego, gorliwego ich zbieracza, 
lub też od dra Zaręcznego, a w części zo
stały zebrane znacznie później przez ś. p. 
Altha.

Wśród nich wyróżnia się wybitnie swoim 
odrębnym charakterem zbiorek, pochodzą
cy z warstw stramberskich w Inwałdzie 
i Roczynach.

Tatry, jakkolwiek orograficznie stanowią 
składową część Karpat, to jednak dla gieo- 
loga przedstawiają teren odrębny, z powo
du swój budowy gieologicznej zupełnie od
miennej od tej, jaka charakteryzuje Kar
paty galicyjskie.

Obecność potężnego trzonu granitowego,, 
otulonego płaszczem łupków krystalicznych, 
na których dopiero spoczął cały szereg for
macyj o wiele starszych od karpackich, 
a kończący się eocenem, cały charakter 
śmiało piętrzących się ku górze, wyzębio- 
nych szczytów tatrzańskich, tak odmien
nych od połogich grzbietów karpackich, to 
wszystko nakazuje przedstawić je  jako od
dzielną całość w muzeum.

Zbiór tatrzański, jaki posiada muzeum 
Komisyi, posiada niemałą wartość, ponieważ 
mimo znanego ubóstwa Tatr w skamienia
łości starsze niż eoceńskie, dział jego pa
leontologiczny jest stosunkowo bardzo ob
fity. Część jego została zebrana jeszcze 
w roku 1873 przez dra Zaręcznego, bardzo 
cenny materyjał do gieologii Tatr zebrali 
w r. 1878— 1880 z polecenia Komisyi ś. p. 
prof. Alth i p. Bieniasz i wcielili go także 
do tego zbioru, a wreszcie odkryta w r. b. 
w Tatrach przez p. Raciborskiego ciekawa 
flora kopalna retycka, poczęści, o ile nie 
jest pomieszczoną w zbiorze paleobotanicz- 
nym, ma także swych przedstawicieli w tym 
zbiorze.

Cały ten materyjał rozdzielono na dwie 
części, w jednej pomieszczono skały krysta
liczne, w drugiej utwory młodsze.

W  części, obejmującej skały krystaliczne, 
zwracają na siebie uwagę zwiedzającego 
liczne odmiany granitu, gnejsu i innych 
łupków krystalicznych, tudzież na najwyż
szej półce umieszczona olbrzymia bryła ba
rytu z tetraedrytem, a wreszcie kilka oka
zów tetraedrytu w kwarcycie lub barycie, 
jako rudy eksploatowanej tam dawniej na 
wielką skalę. Inne rudy tatrzańskie widzi
my w drugim dziale; są to do niedawna 
jeszcze wytapiane hematyty jurajskie. T u
taj spotykamy także wszystkie młodsze 
utwory tatrzańskie, które spoczęły na łup
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kach krystalicznych, wraz z charakterysty- 
cznemi skamieniałościami, o ile naturalnie 
te ostatnie są znane. A  więc widzimy czer
wonawe kwnrcyty, uważane za permskie, 
łupki retyckie z roślinami, wapienie z Te- 
rebratula gregaria, lias z amonitami, jasno 
szare łupki marglowe z aptychami i wiele 
innych i na końcu eocen z numulitami.

Przejdźmy teraz do Karpat umieszczo
nych w następnej a ostatniej już salce.

Zbliżając się od północy ku Karpatom, 
mijamy wpierw rosciągający się wzdłuż ca
łego brzegu karpackiego pas miocenu solo- 
nośnego, pokładów niezmiernie ważnych 
dla krajowego przemysłu górniczego z po
wodu swój obfitości nietylko w sól, ale 
i w siarkę, ozokeryt i naftę. Już z tego 
więc względu zasługuje on na szczególną j  
uwagę, to też trudno nam minąć szafę prze- j  
znaczoną na miocen podkarpacki, niezwró- 
ciwszy przynajmniej przelotnie uwagi na 
to, co ta szafa zawiera. Widzimy tutaj 
piękne okazy soli kamiennej i skał towa
rzyszących jej z Wieliczki, Bochni i Kału- 
łusza, kałuskie okazy soli potasowych, ozo
keryt z Borysławia i Dźwiniacza, siarkę 
ze Swoszowic i Truskawca i t. d. Są to na
bytki przeważnie z r. 1880 i 1881, które do
stały się do muzeum jako dary zarządów 
kopalni w Swoszowicach, Wieliczce i Boch
ni, znaczniejszą jednak część ich pomiesz
czono w zbiorze minerałów krajowych, rnd 
i skał pożytecznych.

Pas tego miocenu jest bezwątpienia je 
dnym z najważniejszych obszarów górni
czych na naszój ziemi, ale i same Karpaty 
ze swemi źródłami naftowemi mają już 
dzisiaj nader wybitne znaczenie w naszym 
przemyśle.

Mimo to jednak zbiór karpacki, wysta
wiony w dwu następnych gablotach, nie 
zwraca na siebie uwagi nieświadomych 
w tym stopniu, jak inne zbiory, o których 
już wyżej mówiłem. Monotonija w cha
rakterze petrograficznym karpackich utwo
rów kredowych i trzeciorzędowych, wykształ
conych przeważnie tylko w postaci piasko
wców i łupków piaskowcowych, ilastych 
lub marglowych, a dalej wielkie ubóstwo 
skamieniałości, nie przyczyniają się do tego, 
aby zwrócić uwagę każdego na zbiór tego 
rodzaju. Zato tembardzićj uderza nas umie

szczony tu bardzo piękny okaz amonita z ro
dzaju Lytoceras i ładny zbiór ryb z łup
ków menilitowych skopowskich a zwłaszcza 
z trzeciorzędowych jasnych łupków wapien
nych z okolicy Jasła, dar prof. Graczyńskie- 
go, między któremi zwraca naszę uwagę 
odcisk jakiegoś owada, bliżej nieoznaczo
nego. Dwa rodzaje skał wybuchowych 
jakie spotykamy w Karpatach, mianowicie 
kredowe cieszynity i trzeciorzędowe trachi- 
ty, mają i tutaj swoich przedstawicieli, za
równo jak nafta karpacka, a całość zbioru 
zdobią u góry wielkie płyty piaskowców 
z nader pięknemi hieroglifami. Materyjały 
nagromadzone pochodzą w części z r. 1869 
i 1871 od prof. Zaręcznego, w części z lat 
późniejszych od p. Waltera i w znacznej 
części od ś. p. Altha.

Zbiór gieologiczny galicyjski kończy sza
fa przeznaczona na nizinę galicyjską. Aluwi- 
jum i utwory czwartorzędowe z rozmaitemi 
glinami, piaskami i głazami narzutowemi, 
tudzież bardzo licznerni szczątkami zwierząt 
dyluwijalnycb, pokazujące się .miejscami 
wśród tych utworów bespośrednio starsze 
pokłady i wreszcie z jednego punktu pod 
Sandomierzem opisane przez dra Tietzego 
warstwy dewońskie: oto wszystko, co mamy 
tu do zanotowania.

Ukończywszy w ten sposób przegląd głó
wnego zbioru gieologicznego galicyjskiego, 
zwracamy się do innych działów części 
mineralogiczno-gieologicznej muzeum K o
misyi.

(<dok nast.).
Tadeusz Wiśniowski. 

b. asystent mineralogii i gieologii w Dniw. Krak.

ZADANIA

CHEMII WSPÓŁCZESNEJ.

(Dokończenie).

II.

W yłożyliśmy bieg myśli, który kierował 
chemikiem niemieckim przy wykładzie 
o obecnym stanie chemii; zdaliśmy sprawę
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z jego poglądów i oceniliśmy je z naszego 
stanowiska. Dodawszy do tego kilka in
nych żądań, odnoszących się do nowocze
snych potrzeb w przemyśle i rolnictwie, bę
dziemy mieli, według Meyera, całokształt 
zadań i zagadnień chemii naszych czasów.

Co do nas, zdaje nam się, że wyliczenie 
to niezupełnie jest kompletne. W rzeczy 
samej, powróćmy na chwilę do tego, co nas 
zajmowało.

Oczy wistem jest, że najwyższem, najsub- 
telniejszem pytaniem, które najsilniej nawie
dza umysł filozofa przyrody jest to: czem 
jest materyja? czem jest siła? Ten kapital
ny problemat spoczywa nietylko w głębi 
umysłów spekulacyjnych takich, jak Schel- 
ling, który pisał: „Jest to czystem tylko 
złudzeniem imaginacyi, jeśli sądzimy, że po
zostaje coś jeszcze, niewiadomo co, po odję
ciu od przedmiotu wszystkich jego własno
ści”. Bynajmniój — najwięksi fizycy ekspe- 
rymeńtatorowie usilnie zajmowali się temi 
sprawami. Czy materyja jest, jak ją za
zwyczaj pojmujemy, czemś utkanem zeskoń- 
czonych cząsteczek, niepodzielnych, absolut
nie opornych i nieprzenikliwycli, obdarzo
nych własnościami, lub raczej ruchami, któ' 
rym widoczne, dotykalne substancyje za
wdzięczają swój sposób specyficznego byto
wania, oddziaływania i bez których to ru
chów jednakże pojąć możemy, że substan
cyja ta istniećby mogła? Czy też, jak to 
sądzą Clerk Maxwell i W illiam Thomson, 
jest ona złożona z obdarzonego masą eteru, 
którego wiry tworzą atomy materyi zw y
kłej? A  może należy przyjąć pomysły lu
dzi takich, jak Boscowitch, Ampfere, Fara
day i Hirn i zaniechać oddzielania myśli 
o materyi od myśli o sile? Poglądy Fara
daya w tym względzie tak brzmią w wykła
dzie Tyndalla: „Co wiadomo nam o atomie, 
prócz tego, że posiada siłę? Wyobrażacie 
sobie jądro A i otaczacie ją siłą M. Dla mnie 
A znika i substancyja pozostaje złożona z si
ły. W istocie, cóż wiedzieć możemy o tem 
jądrze A niezależnie od jego siły? Co za 
pojęcie pozostaje w sądzie naszym o A , gdy 
pozbawimy je właściwych mu, a znanych 
nam sił?”

W w y k ł a d z i e  o z a d a n i a c h  c h e m i i  
w s p ó ł c z e s n e j  czyż należało nie wspo
mnieć o tem zagadnieniu nad zagadnieniami?

Czyli nie wypada także podjąć poważne
go pytania, niedawno poruszonego przez 
Crookesa, a dotyczącego samego określenia 
ciała prostego, czyli pierwiastku? Gdy cię
żar metaloidu, lub metalu, niedającego się 
rozłożyć przy pomocy obecnych naszych 
środków fizycznych i chemicznych, pozosta
je stały przy przejściu przez wszystkie naj- 
rozliczniejsze swe związki i gdy metal ten, 
lub metaloid daje w płomieniu, lub w łuku 
elektrycznym prążki, różniące się długością 
fal od prążków każdego innego ciała, to ogól
nie obecnie przyjmujemy, że jest on pier
wiastkiem. W edług obserwacyj wszakże 
Crookesa i Nordenskiolda nie zdaje się, aby 
w zupełności tak być miało. Crookes zdołał 
ziemię itrową rozdzielić na pięć czy sześć 
nowych składników: Ga, G(3, Gy, i t. d., któ
re wszystkie, jako tlenki, te same mają cięża
ry równoważnikowe, które wszystkie jedna
kowe dają widmo w łuku elektrycznym, lecz 
których w i d m o  f o s f o r e s c y j n e  o r a z  
p e w n e  s u b t e l n e  w ł a s n o ś c i  c h e m i 
c z n e  w y r a ź n i e  są r ó ż n e .  Crookes 
przeto nie uważa obecnych naszych pier
wiastków, określonych powyższemi własno
ściami, jako ostatni stan zróżnicowania ma
teryi. Pierwiastki, według niego, byłyby 
pewnemi stanami równowagi, do jakiej dąży 
i którą zachować się stara pewna pierwotna 
materyja, protyl.

Co się tyczy powinowactwa i wartościo
wości, to bez wątpienia zajmującem jest py
tanie, czy wartościowość każdego atomu, 
rospatrywana tak jak to dzisiaj czynimy, 
jest stała, czy zmienna; czy liczba jednostek  
wartościowości nie zmienia się pod w pły
wem warunków i reakcyj, jakim atom zze- 
wnątrz ulega; czy bieguny przyciągania, 
przedstawiające tejednostki wartościowości, 
zajmują punkt tylko na atomie materyjal- 
nym, czy też mają jakie znaczniejsze wymia
ry; czy kierunek tego przyciągania jest ab
solutny w stosunku do obwodu atomu i czy 
wpływa on na grupy z danym atomem łą
czące się; czy ta własność przyciągania zale
ży od pierwotnej formy niepodzielnego ma- 
teryjalnego atomu i od sposobu, w jaki jest 
w nim ułożona substancyja, czy też działa
nie to zależy od wirów eteru w pewnych 
punktach powierzchni, wirów, zależących 

1 od formy gieometrycznej,lub od ruchów ma-
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teryi atomu... Lecz któż nie dojrzy, że nie
można bespośrednio przystąpić do tych za
gadnień wyższej dynamiki, póki nic nie 
wiemy o prawdziwej budowie ciał w prze
strzeni? Któż nie czuje i nie wie, że dla 
zrobienia postępu w tym kierunku nie pozo
staje nam nic innego, jak jakościowe i bar
dziej jeszcze ilościowe postrzeganie faktów? 
a gdzie szukać spostrzeżeń tych i metod, 
jeśli nie w szeregu pamiętnych prac, wyko
nanych przez Thomsona i zwłaszcza Berthe- 
lota w celu mierzenia powinowactwai pra
cy chemicznej? Czy wolno dzisiaj w wykła
dzie zagadnień i zdobyczy chemii nowocze
snej zapominać o podstawowych ideach i pra
wach (nielicząc już olbrzymiej obfitości fa
któw), zebranych w dziele „Essai de meca- 
niąue chimiąue fondee sur la thermochimie?” 
Mówiąc o istocie i mierzeniu powinowactwa, 
czyż wolno zapominać, że Berthelot pierwszy 
podał dokładny środek określania i meto
dycznego mierzenia tego, co obdarzano on
gi mglistą nazwą, p o w i n o w a c t w a ,  mie 
rząc cieplikowe zjawiska przez powinowac
two sprowadzane? Wreszcie, gdy chodzi 
o mechanizm kombinacyj i roskładów, czyż 
godzi się przepominać pamiętne prace i ja
sne, proste poglądy Ch. Sainte-Claire-De- 
villea i jego szkoły na dysocyjacyją, jeden 
znajbardziej podstawowych warunków wza
jemnego oddziaływania na siebie ciał? Pa
miętne te prace umieściły siłę powinowactwa 
chemicznego obok ciepła, światła, ciążenia 
w szeregu zjawisk mechanicznych. W szyst
ko to, zdaje się, nie uderzyło p. W. Meyera; 
albo też zapomina on o Devilleu, jak zapo
mniał o Berthelocie.

Zagadnienie mniejszej doniosłości, lecz 
bądźcobądź jeszcze bardzo ważne, dotyczy 
stosunku pomiędzy własnościami ciał,a ich bu
dową; mam na myśli zarówno własności fizy- 
jologiczne, jak też fizyczne i chemiczne. Ba
danie budowy ciał, tak jak ją pojmuje dzi
siejsza szkoła anatomiczna, polega na do- 
świadczalnem stwierdzeniu wielorakich fun- 
kcyj jednej i tej samej cząsteczki i na na- 
stępnem powiązaniu wszystkich kółek, czyli 
organów charakteryzujących dane ciało 
w jeden wzór budowy według praw warto
ściowości pierwiastków. Tak więc, gdy cia
ło zachowuje się jak kwas dwuzasadowy, 
który pod wpływem ciepła i alkalijów ros-

pada się na benzol i kwas węglany, to zbudu
jemy wzór jego z centralnego jądra benzo
lowego, z którem drogą substytucyi spajają 
się dwa rodniki karboksylowe (C 0 2 H) 
w jednem z trzech położeń: orto, meta lub 
para. Jeżeli z cząsteczki jeden rodnik me
tylowy (CH3) może być odszczepiony przez 
zmydlanie, lub jeżeli dostrzegamy w niej 
atom wodoru, który da się zastąpić przez 
rodnik alkilowy, wrówczas damy wyraz temu 
przez umieszczenie w cząsteczce rodnika 
OCH3 lub OH. I w ten sposób charaktery
styczne własności chemiczne ciał wskazują 
nam, czy mamy do czynienia z acetonem, 
któremu właściwą jest grupa CO, czy z cia
łem amidowem, zawierającem rodnik NH 2, 
czy z imidowem, zawierającem NH i t. d. 
Budując w ten sposób wzór cząsteczki, otrzy
mamy w nim skupienie wszystkich własno
ści badanego ciała; i stąd właśnie wynika 
możliwość schematycznego przedstawienia 
na płaszczyźnie cząsteczki, która istotnie 
ma wymiary przestrzeniowe.

Lecz jakiż, zapytajmy, jest związek po
między budową ciał a ich własnościami fizy- 
cznemi, lub fizyjologicznemi? W jaki spo
sób budowa ta, pojęta tak, jaką jest w rze
czywistości, albo tak, jak przedstawiamy ją 
na płaszczyźnie, może działać na zmysły 
nasze lub tkanki? Oto kwas feniloortosul- 
fonowy, jestto silny środek antyseptyczny; 
lecz przestaje nim być, gdy go słabo rozgrze
wamy, gdyż zamieniamy go w ten sposób 
na kwas fenilometasulfonowy. Jak objaśnić 
to, że związki powstające przez utlenienie 
orto i metafenolów żywo są zabarwione 
podczas gdy ich izomery o położeniu para 
są bezbarwnemi chinonami. Czem się dziać 
może, że liczne olejki, odpowiadające wzoro
wi C10 H ,6 w  tak rozmaity sposób działają 
na zmysł powonienia, że olejek różany, la
wendowy, kopahowy mają wszystkie jedna
kowy skład procentowy i nawet jednakowy 
ciężar cząsteczkowy? Dlaczego arsenijon po
tasu, zawierający 37% arszeniku jest gw ał
towną trucizną, podczas gdy kakodylan pota
su, zawierający 42%  arszeniku i będący 
również rospuszczalny jak tamten, nie jest 
trujący. Na wszystkie te i wiele podo
bnych jeszcze pytań należy odpowiedzieć, 
że materyja działa na nas, przenosząc swe 

1 ruchy i że ruchy te, właściwe elementarnym
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jej atomom, wywołują owe specyficzne dzia
łania. Czyż nie mieści się w tem cały szereg 
nowych zagadnień, które zasługują na to, 
aby je wskazać, gdy na zjeździe przyrodni
ków i lekarzy jest mowa o zadaniach chemii 
współczesnój.

N ie koniec na tem. Największą zagad
ką, najbardziej zajmującą umysły ludzkie, 
roznamiętniającą je więcej, aniżeli wszy
stkie te, któreśmy już wyliczyli, jest tajemni
ca życia. Co to jest istota żyjąca? Czy 
organizuje ona swą materyją według pewne
go określonego prawa? Stanowi ona ciągły 
i gieometryczny rozwój, niby średnią dwu 
krzywych, reprezentowanych przez jej ro
dziców? Owo quid ignotum, które kieru
je  rozwojem i procesami życiowemi, czyż 
jest ono wyłącznie właściwe zjawisku życia- 
czy też wszystkie objawy energii życiowej 
wraz z czuciem i myślą, są tylko formami 
energii „materyjalnój” ciał martwych, od
powiednio przeobrażonej do celów specyjal- 
nej organizacyi? Czy należy twierdzić za 
Schelingiem, że „martwa materyja jest ziar
nem wszechświata, w którem utajone jest 
wszystko, co w późniejszym rozwoju na jaw  
wychodzi”? Czy też wraz z Tyndallem  
przyznać trzeba słuszność następującemu 
zdaniu, wypowiedzianemu przez tego uczo
nego w roku 1874 na kongresie stowarzy
szenia brytyjskiego w Belfaście: „Oto, do 
czego muszę się przyznać przed Wami: gdy 
poza siebie wzrok rzucam na granice do
świadczenia, spostrzegam w łonie tej mate- 
ryi obietnicę i moc rozwikłania wszelkich  
form i wszelkich jakości życia”1 Czyż za
gadnienie to nie powinno być także poru
szone na zjeździe uroczyście zebranych le
karzy i przyrodników?

W. Meyer niezupełnie zapomniał o tem; 
dostrzegł on, zdaje się, stronę bijologiczną 
w chemii i wyraża się pod tym względem  
jak  następuje: „Przypuściwszy nawet, że 
kiedyś urzeczywistni się synteza białka, jak 
że daleko jeszcze będziemy od zrozumienia 
istoty ciał uorganizowanych!... Lecz czyliż 
kiedykolwiek uda nam się przeniknąć taje
mnicę asymilacyi, która naprzekór swej pro
stocie przedstawia nam się w najbardziej 
tajemniczej szacie? Chemik rozumnie uczy
ni, niewstępując przedwcześnie do krainy 
bijologii, podczas gdy tyle wielkich zagad

nień czeka go we własnej jego dziedzinie”- 
Doprawdy, tego ostatniego wniosku nie mo
żna było oczekiwać w ojczyznie Liebigów, 
Wohlerów, Ludwigów, Hoppe-SeylerówT 
Gdzież jest jaki umysł ciekawy wielkich za
gadnień filozoficznych i fizyjologicznych, 
któryby w dobie dzisiejszej nie interesował 
się coraz wspanialszym rozwojem, jaki 
święcą nauki bijologiczne od stu lat pod 
wpływem odkryć Lavoisiera nad przyczyną 
ciepła zwierzęcego, J. B. Dumasa nad źród
łem mocznika i tłuszczów, nad krążeniem 
materyi w żywych istotach, Boussingaulta 
nad rozwojem zwierząt i nad prawami che
mii w zastosowaniu do rolnictwa, Berthelo- 
ta nad przyswajaniem azotu przez grunt 
i rośliny, a zwłaszcza Pasteura i tych wszyst
kich, których wymienić tu nie mogę, nad 
istotą jadów zwierzęcych, dyjastaz, materyj 
chemicznych, wytwarzanych przez komórki 
oddzielne, lub komórki, w tkankach życie 
swe pędzące! Zapytuję bez ogródki: czyż 
w zebraniu lekarzy, zgromadzonych dla 
wysłuchania ostatniego słowa wiedzy, było 
na miejscu wyrzucenie tych słów zniechęce
nia i niemocy: c h e m i k  u c z y n i  r o z u 
mnie ,  n i e w s t ę p u j ą c  p r z e d w c z e ś n i e  
w k r a i n ę  b i j o l o g i i ?

III.

W wykładzie swym o wielkich zadaniach 
chemii współczesnej p. W. Meyer w sposób 
dostateczny uczcił swych współziomków; 
kilkakrotnie wszakże zapomniał o innych. 
Jednakże cztery nazwiska francuskie są tam 
z czcią wymienione i z pewnością na ucz
czenie ich zgodzimy się w zupełności: są to 

| nazwiska Dumasa, Leblanca, wynalascy 
sztucznej sody, dalej pp. Le Bela i Raoulta. 
Lecz mówiąc o amonijakach złożonych, nie 
wspomniał Wurtza; wykładając o powino
wactwie i o mechanizmie procesów chemicz
nych, nie pomyślał ani o Ch. Sainte-Claire- 
Dovilleu, ani o Berthelocie; traktując o bu
do wie cząsteczek, zapomniał Gerhardta, Lau- 
renta, Wurtza; rosprawiając o istocie pier
wiastków, pominął Williama Thomsona, 
Maxwella, Faradaya, Crookesa; wykładając 
o syntezie, nie uważa za obowiązek choćby 
nazwać Berthelota, lub Friedela; z powodu 
ciał białkowych pam'ęć nic wskazuje mu
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Schiitzenbergera; mówiąc o życiu, zapomina
0 Pasteurze. W szystkie te sławne imiona
1 wiele innych jeszcze, które łatwoby było 
zacytować, nie wiążą się zatem, według nie
go, z żadnem zagadnieniem poruszonem, lub 
rosstrzygniętem przez chemiją współczesną, 
skoro nie wychodzą z pod jego pióra. Czyż 
mam twierdzić, że przebija w tem skrom
ność? Nie chcę temu wierzyć. Jak to już 
na początku zauważyłem, p. W. Meyer z za
jęciem widzi wszystko, co tuż jest koło nie
go, co bespośrednio go w tej chwili dotyka, 
widzi i czuje odkrycia, które uderzyły go 
przy czytaniu wczorajszych, lub onegdaj- 
szych czasopism, dostrzega teoryje, idee dnia 
dzisiejszego. Lecz wielki obraz rostaczający 
się przed wzrokiem innych, obraz stopnio
wego rozwoju i logiki dziejów odkryć, giene- 
zy, począwszy od zasadniczych idei nowocze
snej chemii, ich związku wzajemnego,— to 
wszystko zdaje się niekiedy zacierać się 
przed jego wzrokiem, a conajmniój ukazy
wać mu się w mglistej postaci. Czy widzie
liście kiedyś w pracowni artystę-rzemieślni- 
ka, zajętego swą codzienną pracą? Uważny, 
sumienny, udoskonala on kółka swój machi- 
ny, dotyka się ich, rachuje i powoli, żmu
dnie, dochodzi do zbudowania tego, o czem 
marzył. Podczas gdy tak pracuje cicho 
i samowolnie, szczęśliwy w swym małym 
zakątku, zadowolony z mijającego dnia, 
krocząc tam i z powrotem śród murów pra
cowni, polegający na sobie, na swych pomoc
nikach, na swych przyrządach, pewny przy
padającego mu w udziale powodzenia. Słoń
ce podniosło się nad horyzont, oświeciło 
miasto i sioła, rozwinęło kwiaty, osłodziło 
owoce, ożywiło, rozgrzało, przeobraziło 
wszystko, podniosło chmurę i osuszyło deszcz, 
powoli sstąpił wieczór, nadeszła noc, wyło
niwszy się z cieni zmierzchu. Tuż obok te
go poczciwego, sumiennego człowieka, któ
ry tak wytrwale od świtu pracuje, spełniło 
się wielkie zjawisko przyrody, ziemia obró
ciła się o dzień jeden, ludzkość postąpiła
0 krok naprzód,., pracownik pozostaje w nie
świadomości tego wszystkiego, co stało się 
poza murami jego ciasnej izby, szczęśliwy
1 dumny, że udało mu się wreszcie osięgnąć 
bespośredni cel swych zajęć.

Skończyłem. Niechaj słowa te, jeżeli wpa
dną w oczy słynnego chemika niemieckiego,

potrafią mu dowieść, że są ustępstwa, które 
trzeba robić, że są przeoczenia, których nie- 
wolno popełniać bez fałszowania historyi 
i obrażania sumienia. Bezwątpienia, każdy 
kraj ma pewną dążność do sławienia zwła
szcza tych ludzi, którzy mu zaszczyt przy
noszą. Zna się tych ludzi lepiej, ocenia 
sprawiedliwiej dzieła ich i myśli, lecz w wy
łączności takićj tkwi niewdzięczność. Ciesz
my się jednak z tego, że wi nnych krajach 
sądzi się, widzi i czuje inaczój niż w uczo
nej i słynnój ojczyźnie Liebigów, Hoffman
nów, Baeyerów i W. Meyerów. Jakkolwiek  
bądź jednak, pięknie jest i podniośle kochać 
prawdę w całej jej rosciągłości i dla niej 
samej tylko, niezależnie od tego, czy przy
chodzi ona z prawego czy z lewego brzegu 
Renu, z nad Dunaju, czy z nad W isły.

Maksymilijan Flaum.

Towarzystwo Ogrodniczo.
P o s i e d z e n i e  t r z y n a s t e  K o r a i s y i  t e o 

r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło sig d. 16 Października 
1890 roku, o godz. 8-ej wieczorem, w lokalu To
warzystwa, Chm ielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został o d 
czytany i przyjęty.

2. Prof. d r H. Hoyer pokazywał najnowszy m i
krotom  ulepszonej konstrukcyi, posiadający ten  
przym iot dogodny, że skrawki kolejne łączą sig 
z sobą i tw orzą wstążkę długą, tak  że nie traci się 
żadnego skrawka, co szczególniej jest ważnem, j e 
żeli chodzi o zbadanie kolejnych przecięć drobnych 
istot zwierzęcych. P reparaty  powinny być z a ta 
piane tylko w parafinie. Cienkość skrawków w no 
wym m ikrotom ie jes t bardzo znaczna, dochodzi do 
7 300 mm- Nowy mikrotom różni się od poprzednich: 
1) że posiada nóż stały, p repara t zaś zatopiony 
w parafinie je s t ruchom y, 2) że może się sam n a 
stawiać, 3) że posiada „suport", przez co ruchy 
p repara tu  są jednostajne i pewne, 4) je s t o poło
wę mniejszy i lżejszy od m ikrotom ów używ anych 
dotąd  i przytem  cena jego je s t um iarkow ana (80 
r b ). W spom niany m ikrotom  je s t pom ysłu ame- 
rykan ina  M inota, wykonany zaś przez mechaników 
Zim m erm anna i B altzara w Lipsku.

3. Dr zool. J. Nusbaum mówił „o zagadnieniach 
morfologii współczesnej'1. Przemówienie d ra  J. N. 
będzie drukow ane w jednym  w najbliższych nu
m erów  W szechświata.

4. S ekretarz Komisyi p. A. Śiósarski pokazywał 
rośliny nadesłane przez zakład ogrodniczy braoi
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Hoserów, a m ianowicie; 1) T hea viridis L. piękny 
okaz pokryty obfitemi liśćmi i kilkom a dobrze ros- 
kw itniętem i kw iatam i, 2) E ry throxylon coca Lam., 
wzorowo wyhodowany okaz z licznemi liśćmi i dro- 
bn  utkiem i kw iatam i z kątów liści w yrastającem i,
3) Osobliwą rośling Ferdinandusa superba Pohl. 
z rodziny m arzannow atych (Rubiaceae), k tóra w y
ra s ta  drzewkowato, posiada liście podłużnie ja jo 
w ate, ostrozakończone, o nerw acyi pierzastej, um ie
szczone na wierzchołku rośliny. Z głównej łodygi 
zaś (pnia) w bliskości ziemi, w yrastają na krótkich 
szypułkach kw iaty białe z odcieniem  zielonawym, 
opatrzone kielichem  dzbanuszkow atym  o brzegu 
4-ząbkowym, koroną lejkow atą; pręcików m a pięć 
o dużych pylnikach i słupek jeden , znam ion dwa. 
Pochodzi zapewne z Brazylii, gdzie rosną trzy in 
ne gatunki tego  rodzaju, a mianowicie: F . ellipti- 
ca, F. ovalis i F . speciosa. W yrastanie kwiatów 
na pniu jes t dość rządkiem  zjawiskiem , chociaż 
bywa u roślin krajów  gorących, ja k  np. u Theo- 
brom a Cacao i Cynom etra cauliflora.

N a tem  posiedzenie zostało ukończone.

SPRAWOZDANIE.

Wł. Natanson, W s t ę p  d o  f i z y k i  t e o r e t y c z n e j .

(Dokończenie).

Term odynam ikę dzieli autor na term odynam ikę 
czystą i term odynam ikę m ateryi. W pierw szej 
rozw ażają się w zajem ne przem iany ciepła i ener
gii dynamicznej, bez względu na  n a tu rę  ciał, k tó
re  w tem pośredniczą. T erm odynam ika m atery i 
(rozdz. VI i VII) zajm uje się badaniem  ciał jedno
litych , tudzież reakcyj, jakie  zachodzą pomiędzy 
ciałam i różnego rodzaju

W ykład term odynam iki czystej rospoczyna się 
od zasady Carnota i od własności przem ian koło
wych odw racalnych. Dowodzenie wspomnianej za
sady opiera autor na pew nikach C lausiusa i Thom 
sona, dla których znalazł następujące krótkie, 
a  dobitne wysłowienie; „Jedynym  w ynikiem  zja
wiska kołowego nie może byó przejście c iepła z c ia 
ła zimniejszego do cieplejszego" i podobnie „Jedy
nym  w ynikiem  zjawiska kołowego nie może byó 
zam iana ciepła na  pracę". Na tych  podstaw ach 
wznosi się teo ry ja  zjaw isk odw racalnych, utw orzo
ne są pojęcia tem pera tu ry  bezwględnej i entropii. 
N a uwagę zasługuje oryginalny w ykład zasadni
czych związków i rów nań term odynam icznych. 
Ograniczając się do przypadku dwu param etrów  
niezależnych i naw iązując do czterech związków, 
podanych przez Maxwella w znanej książce o cie
ple, określa au to r cztery funkcyje term odynam icz
ne: energ iją  w ew nętrzną, energiją swobodną ciepl
ną, energiją sw obodną wewnętrzną, tudzież energiją 
m echaniczną sw obodną i dowodzi ciekawych mię
dzy niem i zależności i analogij.

Zasadę drugą term odynam ik i rozwija au tor prze- 
dewszysfckiem dla zjawisk odw racalnych, następ 

nie uogólnia ją  stopniowo, ukazując nam  to uogól
nienie naprzód w św ietle pomysłów Clausiusa (p ra 
wo entropii, dla którego usiłuje znaleśó ścisłe, 
a  możliwie ogólne uzasadnienie), następnie w myśl 
p rac  Thomsona, k tóre doprow adziły do ustanow ie
n ia  praw a rospraszania się energii. Praw o to wy
raża  au to r w sposób bardzo ogólny, wprowadzając 
pojęcie „energii nagrom adzonej”, której szczegól
nym  przypadkiem  jest określona dawniej przez 
Thom sona „ruchliwość term odynam iczna". Na tem  
jednak  au tor nie poprzestaje. W prowadziwszy h i
potezę, że jedynie zjawiska odw racalne są nieros- 
praszającem i energ ii, a zjaw iska nieodw racalne 
zawsze ją  rospraszają, usiłuje wynaleśó m iarę dla 
stopnia nieodw racalności zjawisk. „Same przez się 
zachodzą w przyrodzie te  zjawiska, dla których 
rozpraszanie jes t możliwie największe”. „Zmuszając 
je  do odbywania się w pewnych w arunkach, mo
żemy czynić je  mniej rospraszającem i”, „lecz i wów
czas zapewne zjawiska tak  się odbywają, że ener- 
g ija aż do pewnej chwili rosproszona, jest wciąż 
największością, możliwą ze względu na dane wa
runk i". Autor ukazuje nam tu  dziedziny, których 
term odynam ika dzisiejsza jeszcze nie objęła. Przy
szłego jej rozwoju należy, zdaniem jego, oczekiwać 
w tym kierunku, że od rozważania stanów równo
wagi wzniesie się ona do badania p raw  „ruchu 
term odynam icznego1' — z poziomu statyki p rze j
dzie na  szczebel kinetyczny.

W  rozdz. VI-ym, trak tu jącym  o term odynam icz
nych własnościach m ateryi, wyłożone są praw a ga
zów doskonałych i niedoskonałych, własności par, 
lin ija  skraplania, stan krytyczny i pokrew ne zaga
dnienia. W iele uw agi poświęca się rów naniu cha
rakterystycznem u m ateryi. Na zaznaczenie zasłu
guje doskonały wykład kw estyi jedności rów nania 
charakterystycznego, w którym  uwzględnione są 
prace  van der W aalsa, W róblewskiego i własne 
badania autora nad tym  przedm iotem  (Comptes 
Rendus 1889).

W  rozdz. VII-ym spotykam y naprzód teoryją 
parow ania, topnienia i zjawisk analogicznych, kto- 
re  au tor rozbiera, według nowego zwyczaju, ze 
stanowiska ogólniejszego, jako reakcyje pomiędzy 
różnem i stanam i m ateryi. W  dalszym ciągu znaj
dujem y zastosow ania term odynam iki do reakcyj 
chem icznych w ściślejszem znaczeniu, do teoryi 
dysocyjacyi i t. p.

Zakończenie książki (rozdz. V III) stanow i zw ię
zły zarys kinetycznej teory i m ateryi. M ała ilość 
dobrych podręczników teo ry i kinetycznej gazów 
spraw ia, że w itam y rozdział ten z wielkiem zado
woleniem, jako  rzecz napisaną przez specyjalistę 
w tym  kierunku. A utor odróżnia w teory i k ine
tycznej gazów trzy  metody badania, a  zarazem 
trzy  stopnie je j udoskonalenia; statystyczną, kine
m atyczną i dynam iczną. M etoda statystyczna b a 
da rozm ieszczenia cząstek m atery i w pewnej chwi
li, obliczając ich praw dopobobieństw a; kinem atycz
na zajm uje się ruchem  cząstek, nietroszcząc się 
o siły czynne m iędzy niemi; dynam iczna, nakouiec, 
przyjm uje pewne określone założenia pod wzglę
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dem natu ry  cząstek i sił czynnych i prowadzi do 
zupełnej i wykończonej teoryi m olekularnej. T rzy
m ając się przeważnie m etod w skazanych przez 
Maxwella, rozwiązuje au tor jedng część tylko za
gadnień, traktow anych w teoryi kinetycznej gazów- 
pomija zupełnie zjawiska przewodzenia ciepła 
i dyfuzyi. W tem  jednak, co autor w tym  roz
dziale pomieścił, znajdujemy doskonały obraz dzi
siejszego stanu tej teoryi. Pod względem w ykładu 
możnaby zarzucić zbytnią zwięzłość i oszczędność 
w objaśnieniu tekstu rysunkam i, które w wielu 
m iejscach, gdy chodzi o zawilsze stosunki prze
strzenne, byłyby koniecznie potrzebne.

Dwa s% sposoby pisania podręczników w zakre
sie nauk ścisłych. W  jednej kategcryi książek te 
go rodzaju znajdujem y jednolity , ściśle rzeczowy 
w ykład wybranej treśc i — niezbaczający nigdzie 
z jednej, z góry nakreślonej ścieżki. Jestto  m eto
da, m ająca niezaprzeczone zalety (zwłaszcza dla 
nauki początkowej), niewolna jednak  i od pe
wnych wad. Inny sposób, rzadziej spotykany, bo 
zapewne trudniejszy w wykonaniu, nie zadawal- 
n ia  się samym tylko rzeczowym w ykładem  osta
tn ich  zdobyczy nauki.

Rzec można, że nauczenie obranego przedm iotu 
schodzi tu  na d rug i plan, a celem głównym auto
ra  staje się zaznajomienie czytelnika z filozofiją 
nauki, uw ydatnienie metod, które do osięgnięcia jej 
rezultatów  służyły, oświetlenie przedm iotu przez 
w skazanie dziejów jego rozwoju, ukazanie nietyl- 
ko powodzeń myśli ludzkiej, ale i  manowców, na 
k tórych  ona n ieraz błądziła. D rugi ten  sposób 
zastosował autor w książce, której treść  pokrótce 
przedstaw iliśm y. U czynił to w sposób, którego 
można mu szczerze powinszować. Książka p. Na- 
tansona nie je s t podręcznikiem  szkolnym w zwy
kłem  znaczeniu słowa i nie zdaje się być przezna
czoną do początkowej nauki. Nie da się też za
przeczyć, że czytanie je j naw et dla zaznajomio
nych z początkam i fizyki, nie będzie zbyt łatw ą 
rzeczą. N ie ulega jed n ak  wątpliwości, że każdy, 
kto mieć będzie dość wytrwałości, aby trudności 
nastręczające się pokonać, wprowadzony będzie 
w sam środek dążeń i aspiracyj współczesnej fizy
ki. Z apał i zamiłowanie dla nauki, k tóre kiero
wały widocznie piórem, udzielają się i czytelnikowi 
i zdolne są przyw iązyw ać go trw ale do nauko
wych dociekań. Na tem  kończymy sprawozdanie 
o książce tej, ozdobnej zarówno pod względem 
treści ja k  i zew nętrznej formy, za k tórą szczera 
wdzięczność należy się autorowi.

A. Witkowski.

Wiadomości bibliograficzne.

— as. Dr J. E. v. Boas. L ehrbuch der Zoologie 
f u r  studirende und L ehrer. Jena  1890 r. Stronic 
578, rysunków  378.

Dzieło składa się z części ogólnej (86 str.) 
i części specyjalnej 492). W  części ogólnej autor 
rospoczyna od kom órek i tkanek, przechodzi do or
ganów, doform  zasadniczych i zewnętrznego kształtu 
ciała zwierząt, dalej mówi o h istoryi rozwoju, po
krewieństwach zwierząt, nauce o powstawaniu ga
tunków. Przechodzi następnie do „bijologii”, k tó 
ra  obejmuje: zwierzęta lądowe i wodne, związek 
pokarmów z postacią ciała, pasorzytnictwo, różne 
sposoby poruszania się zwierząt, zwierzęta osiadłe, 
przystosowanie się zwierząt do różnych czynników, 
(zimna i ciepła, wysychania i głodu). Kończy 
ogólną część gieograficzne rozmieszczenie zwierząt 
i rozwój gieologiczny.

W częśei specyjalnej autor przechodzi kolejno 
typy (Kreis) Protozoa, Coelenterata, E chinoderm a- 
ta , P lathelm inthes, N em athelm intbes, A nnelida, 
A rthropoda, MolluSca, V ert,ebrata, do których 
dołącza jako dodatek Tunicata. Pierwszy typ 
Protozoa oddziela, jako wielki pierwszy poddział 
państw a zwierzęcego, pozostałe zaś typy  łączy 
w d rug i poddział Metazoa. Każdy typ dzieli na 
grom ady, te  na rzędy, a dalej jedne rzędy autor 
dzieli na rodziny z k rótk im  opisem rodzajów i ga
tunków, w innych rzędach daje dokładne opisy 
rodzajów  i gatunków. Rysunki starannie wykonane.

Cena 10 marek. Jest to jeden  z najlepszych 
podręczników do system atyki zwierząt.

KR O M KA HAUKGW A.

— f g  Bakteryje jako pasorzyty roślin zbożowych.
Grzybki chorobotwórcze prześladują nietylko świat 
zwierzęcy; niedawno Tomasz B urrill ogłosił pracę, 
w której zaznajam ia nas z chorobą baktery jalną 
żyta, k tó rą  spostrzegał w Ameryce. Ulegają jej 
przew ażnie młode roślinki i pierwsze objawy po
legają na tem, że roślina widocznie staje się c ień
szą, karłowacieje i żółknie; na łodydze, korzeniach 
i liściach ukazują się ciemne kleiste plamy, w re
szcie po upływie krótkiego czasu roślinka umiera. 
Jeżeli chory egzemplarz przeniesiemy na  inny 
grun t, wówczas może jeszcze przez jak iś czas żyć, 
w każdym jednak  razie ginie. Najrzadziej ulegają 
chorobie dojrzałe kłosy, podczas gdy korzenie 
zwykle są zarażone. Owe ciemne plamy, jak  oka
zuje badanie mikroskopowe, sk ładają się z całych 
mas bakteryj laseczkowatych lub kulistych, n ie
kiedy zaw ierających kuleczki mocno załam ujące 
światło, k tóre jednak  nie są zarodnikam i. Mokry 
g run t znacznie sprzyja rozwojowi choroby, k tóra 
nieraz czyni znaczne spustoszenia.

— fg .  Produkty fermentacyi b ia łka . Przy bestle- 
nowej ferm entacyi białka, spowodowanej przez 
duże laseczniki rozrzedzające (Bacillus liąuefa- 
ciens m agnus) M. N encki i N. Sieber w ykryli 
oprócz FI COj i H* S jeszcze jeden gaz z zapachem
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podobnym do gnijącej kapusty. Je s t to  merkap- 
tan  metylowy (CH3 SH), szczególnie energicznie 
wywiązujący się pod wpływem krótkich  laseczek, 
k tó re  E isenlohr znalazł w pęcherzykach przy 
rozedm ie (em physem a) śluzówki (w kiszkach, pę
cherzu i pochwie).

W IADOM OŚCI B IE Ż Ą C E .

—  x . Wyszedł świeżo z druku zeszyt ll-g i Tomu ll-go  
„P rac  matematyczno-fizycznych". N a treść  jego  skła
dują się prace następujące: 1. S. D ickstein. W ia
domość b ib liograficzna o badaniach hiatoryczno- 
m atem atycznych w Polsce. 2, J. Bieliński. Stan 
nauk  m atematyczno-fizycznych za czasów Wszech
nicy W ileńskiej. Szkic b ib liograficzny, 3. P . Dzi- 
wiński. Rys działalności naukow ej i nauczyciel
skiej W awrzyńca Żmurki. 4. J . J. Boguski. Spra
w ozdanie z działalności pracow ni fizycznej Mu
zeum przem ysłu i ro ln ictw a w W arszawie. 6. S p ra
wozdanie z piśm iennictw a polskiego w dziedzinie 
nauk  matematyczno-fizycznych (za lata 1888 i 1889). 
Spraw ozdania te, k tóre tw orzą już siódmy i ósmy 
roczniki dorocznego spisu naszych postępów w dzie

dzinie nauk matematyczno-fizycznych, opracow ali 
pp. A. Czajewicz, S. Dickstein, M. Flaum , Wł. Go
siewski, A. Hołowiński, St. Kramsztyk, W. Krauze, 
E . Natanson, Wł. Natanson, St. Srebrny. Zeszyt 
niniejszy zam yka tom Il-gi „Prac", k tó ry  stanowi 
tym  sposobem tom o 529 stronicach wielkiej ósemki.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. N. K. w P łocku . Ciśnienie 20000 leg na 1 m2, 
znaczy ciśnienie 2 kg na 1 cm2, wyrównywa zatem  
praw ie ciśnieniu  dwu atmosfer.

WP. S. IW. w Michałówce. Różnica, o którą  Pan 
py ta , pochodzi stąd, że zegary nasze w skazują czas 
średni, nie zaś prawdziwy fezas słoneczny; między 
rzeczywistym biegiem słońca a godzinam i wska- 
zywanemi przez zegary niem a zatem zupełnej 
zgody. Bliższe wyjaśnienie znajdzie Pan w podręcz
nikach kosmografii, w naszem zaś piśmie w ros- 
praw ie „Reform a kalendarza”, (tom VII z r. 1888 
str. 198). Co do zużytkowania owoców kasztana, 
to  w yrabiają z n ich krochm al—podobno i w W ar
szawie istn ieje taka  fabryka. Z agranicą probowa* 
no z krochm alu tego otrzymywać spirytus. Szcze
gółów bliższych n ie znamy.

B u l e t y n .  m  e  t  e  o  r  o  1 o  gr i  c  z  n  -y
za tydzień od 15 do 21 Października 1890 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

■a03
B arom etr 

700 mm -)- T em peratu ra  w st. C.
t-i'00

j j  K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

Q 7 r. | 1 p. | 9 w. 7 r. | 1 p. | 9 w. Najw.|Najn. 5=1

16 Ś.
16 C.
17 P.
18 S.
19 N.
20 P.
21 W.

I

51.8 
42,2
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37 2 |
44.6
51.9 |

50,3 i 
39,81 
37,8 i 
35,6! 
36,2 
46 1 
52,5 1

46,3 
40,5 ! 
37,8 
36 5! 
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55,1 1

6.4 I
9.6 j  
7,2: 
4,8 i
5.4
3.6 
1,0 i

7,8 9,4 8,9 5,3
1 1 
95 Cisza,S,S 0.0

15,3 10,6 16,2 7.8 77 SE.S.W 0,0
5,5 6 3 9,0 4.9 90 W,H.NW 27,4
7,3 5,8 7,3 3,8 86 w s ,w ,s w 1,1
6,4 7,0 7,2 4,7 85 WS,W,NW 6,9
5,2 2,0 5,2 0,5 65 N N.N 0,0
3,9 1,2 - 0 ,2

l " i
N W N W . W 0,0

0.0 Gęsta mgła do poi.
I Wiecz. d. dr.
ICały dzień deszcz 
Kilka razy d. dr.
Deszcz od raua  do wiecz.

Średnia 43,2 6 2 82 35,4 mm
U WAGI. K ierunek w ia tru  dany je s t  dla 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.

T R E Ś Ć .  B adania widmowe na  szczycie M ontblanc, przez S. K.—  Zbiory mineralogiczno - gieologi
czne Komisyi fizyjografioznej przy A kadem ii Umiejętności w Krakowie, napisał Tadeusz W iśniowski, 
b. asysten t m ineralogii i gieologii w Uniw. krakowskim , — Z adania chemii współczesnej, przez Maksy- 
m ilijana  F laum a. — Towarzystw o ogrodnicze. — Sprawozdanie. — W iadom ości bibliograficzne. — K ro 

n ika naukowa. — W iadomości bieżące. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ś lósarski. R edaktor Br. Znatow icz.

flo3BD Jieuo IJcH3ypoio. B a p m a B a .  12 OitTHÓpa 1890 r. Druk Emila Skiwskiogo, Warszawa, Chmielna, M 26.




