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S T O S U N E K  C Z Ł O W IE K A

DO ŚWIATA ZWIERZĘCEGO
W  W IE K U  KAM IENNYM .

Rospatruj%c nagromadzone w ostatnich 
kilku dziesiątkach lat po muzeach, wśród 
zabytków człowieka zwanego kopalnym, na
rzędzia jego, przedewszystkiem zadziwieni, 
wkrótce zaś nawet znużeni jesteśmy bra
kiem w nich rozmaitości. W szystkie one 
bow iem  przedstawiają właściwie to samo 
narzędzie w kilku tylko typach oraz w roz
maitych odmianach, polegających bądź na 
różnicy w wymiarach i stopniu wykończe
nia, bądź też na zastosowaniu do różnych, 
wszakże do siebie zbliżonych, użytków. N a
rzędzia te przeto, jak z tego faktu wnosić 
możemy, były wszystkie skierowane do j e 
dnego celu i służyć tylko mogły przy jedna
kich zajęciach.

Ta okoliczność wymownie świadczy, że 
działalność ludzka podówczas zwróconą by
ła na jeden wyłącznie przedmiot, że umy- 
słow ość człowieka rozwijała się w  jednćj

sferze pomysłów, które wymagały jednakich  
środków pomocniczych do wykonania.

Poznanie tego jedynego przedmiotu dzia
łalności ludzkiój oraz wniknięcie w sferę 
tych pomysłów przedstawiają nam czło
wieka, jakim  on był na początku swego 
istnienia. K westyje te przeto nie mogą być 
obce i nie powinny być obojętne zarówno 
dla antropologa i etnografa, jak dla socyjo- 
loga i nawet historyka.

Otóż tym wyłącznym przedmiotem dzia
łalności człowieka był świat zwierzęcy. P o 
mysły, tworzące jedyną sferę um ysłowości 
ludzkiój, skierowane były ku obronie od 
zwierząt lub napaści na nie, ku uśmierceniu 
zwierzęcia, lub opanowaniu go, ku zużyt
kowaniu mięsa i kości jego oraz skóry 
z niego, skierowane były do zrobienia z na
dającego się ku temu zwierzęcia wykonaw
cy woli człowieka, jego narzędzia żyw ego, 
stróża, pomocnika, towarzysza.

Myśl ludzka, nawet wkraczając na swo
bodne pole wyobraźni, poza obręb świata 
zwierzęcego wyjść nie zdołała. Pierwotni 
nasi artyści wyłącznie tylko podobiznami 
zwierząt ozdabiali przedmioty, służące do 
codziennego użytku, gdy rozwój umysłowy 
i zaspokojenie potrzeb bieżących na to przy
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ozdabianie pozw alały. W  zwierzętach przy- 
tem człow iek szukał symbolu dla wyrażenia 
złożonego już, lub oderwanego pojęcia, gdy  
owo pojęcie zapragnął utrwalić i dla nauki 
innych przechować.

Przy takim stanie rzeczy, rozwój kultury 
ludzkiej polegał pierwotnie na przeistacza
niu się powolnem człowieka, w  stosunku do 
zwierząt, z niewolnika ich na ich władcę. 
Od przeistoczenia się tego zależała całko
wicie rola jego przyszła na ziem i. Tylko  
tak przeistoczony człow iek  stał się nakoniec 
królem stworzenia, jak  go filozofowie i poe
ci radzi nazywają.

W  taki przeto sposób stosunek człowieka 
do świata zw ierzęcego zapełnia całkowicie 
pierwszą kartę w historyi kultury ludzkiój. 
D ługo jednakże ta karta pozostawała n ie
znaną, pustą i, co gorzój, zapełnianą baśnia
mi, powstałem i z legiend przeróżnych. D o
piero współczesne odkrycia i badania nau
kow e pozwalają zapełnić ją faktami i wnio
skami, opartemi na faktach.

Poznajm y przeto, jak je  zapełniają.

I.

D ow ody istnienia człow ieka w czasach 
przedhistorycznych są dwojakie: bespośre- 
dnie, kości ludzkie i pośrednie, przedmioty, 
noszące na sobie ślady jego działalności. 
Mogą to być przeto narzędzia przez niego  
wyrobione oraz przedmioty, na których te 
narzędzia w rozm aitych celach spoczęły i do 
których się dotykały.

Z natury rzeczy w ypływ a, że ilość dow o
dów pośrednich przewyższa i to bardzo zna
cznie ilość dowodów bespośrednich. D zia
łalność ludzka wytwarza kulturę. Ślady  
przeto tój działalności przechowują się tak 
długo, jak  długo istnieje sama kultura. Prze- . 
chowanie się zaś kości ludzkich zależy zu
pełnie od przypadku.

M ateryjału na narzędzia dostarczyły czło
wiekowi: drzewo, kam ienie i metale. W y 
roby z drzewa, wskutek właściwości samego 
materyjału, długo przechowywać się nie 
mogły. Pozostały tylko z czasów odległych  
narzędzia kamienne i metalowe. W  miarę 
jak  wychodziły z użycia, narzędzia te bu
dziły zaciekawienie i podziw. Zbierano je  
w ięc i przechowywano.

Narzędzia metalowe, jakkolw iek pocho
dzące z bardzo odległych czasów, były za
wsze zbliżone materyjałem, kształtami i ce
lem do używanych stale w czasach history
cznych. Co do pochodzenia ich przeto nie  
powstawały żadne wątpliwości. Inaczćj 
z kamiennemi.

Narzędzia kamienne człowieka przedhi
storycznego, które w czasach historycznych  
bądź przechowywano po zbiorach, bądź też 
znajdowano pod ziemią w niewielkiój g łę 
bokości, przedstawiały jeden typ siekierki, 
lub młotka (patrz fig. 1 i 2). W yrób ich

Fig. !• */3 natur, wielk.

był staranny, powierzchnia gładka, zakoń
czenia regularne. Pochodzenie ich, nieprzy- 
puszczająć rzeczywistego, przypisywano rze
czy sobie nieznanój, a mianowicie piorunom. 
M iały one spadać jedne z nieba przy ude
rzeniu, inne zaś powstawać w ziemi wsku
tek uderzenia. W e wszystkich przeto j ę 
zykach, począwszy od greckiego i łaciny,

Fig. 2. */3 natur, wielk.

nosiły one nazwy kamieni, lub strzał pioru
nowych i, według ogólnie przyjętych w ie
rzeń, posiadały moc czarodziejską.

Dopiero w X V III stuleciu zaczęto domy
ślać się rzeczywistego pochodzenia tych na
rzędzi. W  1723 roku Jussieu przedstawił 
akademii nauk w Paryżu rosprawę (D e  
l ’origine et des usages de la pierre de fou- 
dre), w którśj, powołując się na byt dzikich 
mieszkańców poznawanych podówczas kra
jów  i wysp, udawadnia, że mniemane owe 
strzały piorunowe są robotą człowieka, wska
zuje sposób ich wyrabiania, przedstawia cel.



Nr 18. w s z e c h ś w i a t . 275

W e dwa lata później Mahudel poparł w aka
demii spostrzeżenia Jussieu w rosprawie 
„Sur les prótendues pierre de foudre”.

Raz postawiona na gruncie właściwym  
kwestyja już się rozwijać mogła praw idło
wo. Na początku bieżącego stulecia bada
nia zabytków człowieka przedhistorycznego 
doprowadziły historyka duńskiego Yedel- 
Simonsena do wniosku, że Skandynawowie 
pierwotni używali na narzędzia początkowo 
tylko kamienia, gdyż jeszcze metalów nie 
znali. On to pierw szy historyją cywiliza- 
cyi podzielił na trzy różne wieki: kamien
ny, bronzowy i żelazny '). Podział ten zo
stał następnie przez wszystkich historyków  
przyjęty i rospowszechniony.

Um ieszczenie wieku kamiennego w odle
glejszej niż obu metalowych przeszłości 
skierowało poszukiwania na prawdziwą dro
gę. W ywołana przez naukę z zamierzchłej 
przeszłości postać człowieka, używającego 
tylko narzędzi kamiennych, jako cień prze
śladować zaczęła umysły wrażliwsze. U zna
na ważność wyrobów kamiennych skłaniała 
do poszukiwania ich po wszelkich krajach 
we wszystkich częściach świata. Przetrzą
sanie znanych jaskiń, wynajdowanie no
wych, roskopywanie rozmaitych miejsco
wości, noszących ślady pobytu ludzkiego, 
weszło na porządek dzienny. Nadto po
szukiwaniom  tym sprzyjały okoliczności. 
Rospoczęte we środku bieżącego stulecia  
roboty ziemne, przy układaniu dróg żelaz
nych i regulowaniu brzegów rzecznych, pro
wadzone były na znacznej nieraz głębokości. 
Odkrycie więc kości zwierzęcych, narzędzi 
a nawet kości ludzkich następowało jedno  
po drugiem. Nati-afiano nawet na tak zw a
ne stacyje przedhistoryczne, gdzie kości 
zw ierzęce i ludzkie wraz z narzędziami ra
zem złożone świadczyły o swojej współcze
sności.

Narzędzia ludzkie odkrywane podówczas 
były  wszelako różne od znanych poprze
dnio. Typ ich oraz użytek z nich był w y
raźnie ten sam, ale wyrób zato odmienny.

■) Udsigt over Nationalhistoriens oeldste og 
moerkeligste Periooder (Pogląd na okresy na js ta r
sze i  najbardziej zwracające uwagę dziejów naro 
dowych), 1813, p. 76.

Powierzchnia ich ostra, chropowata i za
kończenia ząbkowate (patrz fig. 3 i 4) wy
kazywały widocznie sposób, w jaki je  ludzie 
wyrabiali. Otóż otrzymywano je  zapomocą 
odtłukiwania części jednych od drugich. 
Stąd powstała nazwa wyrobów kamiennych 
łupanych.

W obec narzędzi kamiennych dwojakiego 
wyrobu, z których jeden był dawniejszy od 
drugiego, wiek kamienny należało podzielić 
na dwa okresy archeologiczne: pierwszy, 
dawniejszy, paleolityczny, czyli kamienia 
łupanego, w którym ludzie otrzym ywali na
rzędzia kamienne zapomocą łupania i drugi,

Fig. 3. '/3 natur, wielk.

neolityczny, czyli kamienia Ogładzonego, 
z którego pochodziły narzędzia dawniej 
znane, gładkie, umiejętniej i staranniej w y
kończane.

Okres neolityczny stanowi czasy pośre
dnie, pomiędzy okresem paleolitycznym  
i wiekiem bronzowym, z którym w jednych  
krajach zlew a się nieznacznie, w innych 
zaś ciągnie się współcześnie i w taki spo
sób łączy się z czasami już historycznemu  
Okres paleolityczny, stykający się z okre
sem neolitycznym  na schyłku swoim, sięga 
w przeszłość tak daleko, jak  daleko odkryć 
można ślady istnienia człowieka na ziemi. 
W skazanie, chociażby tylko w przybliżeniu, 
w przeszłości ziemi chw ili rospoczęcia się 
tego okresu będzie zarazem uznaniem jpt-
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nienia podówczas na ziemi człowieka przed
historycznego.

Sam fakt znalezienia narzędzia, lub kości 
zwierzęcej i ludzkiej w danym pokładzie, 
stanowiącym wiadomą formacyją w wiado
mym okresie gieologicznym , ostatecznie  
świadczył o czasie, z którego pochodził 
przedmiot znaleziony. Na tej zasadzie d a 
wało się łatwo uporządkować, to je st ułożyć 
w porządku chronologicznym  znajdowane 
zabytki człow ieka i fauny, a również można 
było dochodzić ukazania się człow ieka na 
ziemi. N ależało jednak zw rócić się prze- 
dew szystkiem  do gieologii, a zwracając się, 
zarzucić dotychczasową miarę czasu wziętą 
z historyi: epoki dziejow e, doby i okresy

Fjg. 4. */3 natu r, wielk.

archeologiczne zastąpić okresami gieologi- 
cznemi; tysiące lat zamienić na dziesiątki, 
lub setki tysięcy.

W  roku 1847 Boucher de Perthes w ystą
pił z dowodami istnienia człowieka w czwar
torzędowym okresie gieologicznym . W obec 
ogólnie panujących podówczas pojęć o po
chodzeniu człowieka, opartych wyłącznie  
na mytach, dowody składane przez autora 
były przyjęte z niechęcią, jako szkodliw e  
tradycyjom przez wieki uświęconym , z n ie
dowierzaniem, jako zbyt pospieszne i nie- 
stwierdzone jeszcze przez powszechnie 
uznane fakty. W krótce atoli K. L yell 
niezbitą swą w gieologii powagą zaregie- 
strował w nauce, niby w aktach stanu cy
w ilnego, istnienie człowieka czwartorzędo
wego.

Zaledwo um ysły ludzkie zaczęły się p o
w oli godzić z faktami a wyobraźnia przy
zwyczajać do nowych, nieobjętych latami 
przestworów czasu, gdy nowe odkrycia na- 
nowo rozbudziły walkę o starożytność czło
wieka na ziemi.

W  roku 1863 T. Desnoyers, biblijotekarz 
muzeum paryskiego, złożył akademii fran
cuskiej memoryjał zatytułowany: Notes sur 
les indices mat&riels de la coexistences de 
1’homme avec Elephas meridionalis.

W e Francyi, w okolicy Chartres, pod St. 
Prest są znane bogate pokłady piasku i żw i
ru, należące do formacyi pliocenicznej okre
su trzeciorzędowego. W  pokładach tych  
znajdują się obficie kości zwierząt, również 
znamionujących okres trzeciorzędowy. D e 
snoyers na bardzo licznych tych kościach 
odkrywał rowki i rysy, powstałe najw yraź
niej wskutek działania na nie twardszego  
od nich ciała. B liższe przypatrzenie się 
rozmiarom i kierunkowi tych znaków p o 
zwoliło mu podzielić je, ze względu na przy
czyny, z których powstać m ogły, na dwie 
kategoryje. Jednę kategoryją rysow i row
ków przypisał ocieraniu się kości o kamie
nie zaostrzone, gdy je  wraz z kamieniami 
unosił bystry prąd wody. Lecz znaki, two
rzące drugą kategoryją, mogły, według nie
go, być zrobione tylko przez człowieka ja- 
kiemś ostrem narzędziem.

Otóż te znaki na kościach zwierząt z okre
su trzeciorzędowego, wydobytych z pokła
dów formacyi trzeciorzędowej, świadczyć 
powinny były o istnieniu człowieka w spół
cześnie ze słoniem południowym.

W  cztery lata później na kongresie ar
cheologicznym  w Paryżu ks. Bourgeois 
z Pontleroy przedstawił memoryjał p. tyt. 
Etude sur les silex trayailies trouves dans 
les depóts tertiaires, oraz kilkanaście oka
zów krzemieni, które był znalazł pod The- 
nay (dep. Loir et Cher) w warstwach wa
pienia, stanowiących dolne pokłady mio- 
cenu.

W ielce ciekawy przedstawiają widok te 
okazy. Odłupanie części niektórych, jak o
by dla zastosowania bryły kamienia do da
nego celu, jest widocznem. A le zarazem  
spotyka się na nich ślad drugiego czynnika, 
oprócz przypuszczalnej ręki ludzkiej. D ru
gim tym czynnikiem był ogień. Dow odzi



Nr 18. WSZECHŚWIAT. 277

tego popękanie nieobrobionój powierzchni 
krzemienia (patrz fig. 5). W ięc człowiek  
znając już ogień, umiejąc go rozniecać, ko
rzystał z niego; by ułatwić sobie wyrób na
rzędzia, rospalał krzemień aż do popękania 
i rospadnięcia się i dopiero wtedy go obra
biał, stosownie do użytku, na jaki prze
znaczał.

Odkrycia Desnoyersa i Bourgeoisa zosta
ły  wkrótce uzupełnione i wyjaśnione inne- 
mi, co się okazało do podtrzymania kw e- 
styi nieodzownem. Zarzucano bowiem od
krywcom niedość ścisłe zbadanie pokładów, 
z których wydostali przedmioty; przedmio
tom zaś brak zupełnie wyraźnych śladów  
ręki ludzkiej.

W  1871 r. inżynier Carlos Ribeiro przed
staw ił akademii lizbońskiej znalezione przez

Fig. 5. Wielkość natur.

siebie narzędzia krzemienne i kwarcytowe 
pod Otta, w pokładach miocenu górnego. 
W  1875 r. profesor gieologii na uniwersy
tecie bolońskim, C apellini,pod Monte-Aper- 
to, w okolicy Sienny wydobył z marglu 
błękitnego pokładów pliocenicznych kości 
wieloryba z rodzaju Balaenotus z nacięcia
mi jeszcze bardziej charakterystycznemi 
niż dotychczas znane. W 1877 r. B. Rames, 
znany gieolog, rów*nież w pokładach mioce
nu górnego, jak Ribeiro, znalazł pod Puy  
Courny w okolicy Aurillacu narzędzia krze
mienne (patrz fig. 6).

Gdy Desnoyers, Capellini i inni szczęśli
wi znalascy przedstawiali kości z nacięcia
mi przypisywanem i rękom ludzkim, podno
siły  się głosy: a gdzież są narzędzia, które- 
mi człow iek dokonywał tych nacięć? Gdy

Bourgeois, Ribeiro, Rames przedstawiali 
narzędzia, podniosły się głosy: jeżeli kości 
tylu zwierząt, istniejących w tym okresie, 
mogły się przechować, przechowałyby się 
bezwątpienia i kości człowieka gdyby ist
niał.

Nakoniec znalazły się i kości.
W  1880 roku profesor Ragazzoni na po

chyłości wzgórza Castenedolo, w okolicy 
Brescii odkrył w pokładach pliocenu dol
nego kości czworga ludzi: mężczyzny, ko
biety i dwojga dzieci. Szkielet kobiecy po
zostawał całkowity na miejscu; kości innych 
były rozrzucone na dość znacznej przestrze
ni. Ta właśnie okoliczność naprowadziła 
na różne domysły, które wzbudziły powąt
piewanie, co do współczesności resztek ludz
kich z pokładem ziemi i w yw ołały długą 
i zażartą polemikę.

Fig. 6. Wielkość natur.

Przeciwnicy istnienia człowieka w okresie 
trzeciorzędowym dwa przedstawiają obozy.

Jedni, podnosząc zupełnie inne, a dokła
dnie nawet, w edług nich, nieznane warunki 
gieograficzne i klimatyczne całej powierz
chni ziemi, twierdzą, że istnienie człowieka  
w tak odległej, mierzonej setkami tysięcy 
lat, przeszłości, a nadto w warunkach tak 
odmiennych i nieokreślonych dotychczas, 
nie daje się pojąć myślą, przedstawić wyo
braźnią, ani też pogodzić ze znanemi wogóle 
wymaganiami bytu ludzkiego, a więc, jako 
niemożliwe, nie miało miejsca. D la tych 
praeciwników dowody nie istnieją żadne, 
gdyż sam fakt odrzucają a priori.

Drudzy liczą się zupełnie z dowodami 
i przyznają im wszelką autentyczność; zga
dzając się wszelako, że krzemienie celowo 
były obrabiane i kości rzeczywiście narzy- 
nane, przeczą, by dokonał tego człowiek.
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D ziałacz ów był istotą rozumną, zdolną po
wziąć zam iary, obmyśleć środki ich w yko
nania, lecz nie b y ł człowiekiem , tylko jego  
bespośrednim poprzednikiem.

A . de Quatrefages stale brał udział we 
wszystkiem , co się tyczyło człow ieka trze
ciorzędowego: zabierał głos w polemikach, 
w yw ołanych jego istnieniem , uczestniczył 
we w szystkich komisyjach, badających kwe- 
styją istnienia na kongresach archeologicz
nych i sprawdzających odkrycia na miejscu. 
W yznając ciągle, że nauka w teoryi nic nie 
może zarzucać istnieniu człow ieka w okre
sie trzeciorzędowym , badał dowody, jedne  
uznawał, inne odrzucał i nakoniec w osta-

Fig. 7. Czaszka z Castenedolo, Norm a verticalis.

tniem  swem dziele: H istoire Gónórale des 
Races Hum aines, jeszcze raz rospatrzy wszy 
wszystkie ślady istnienia człow ieka w tym  
okresie, rostrząsnąwszy wszystkie za i px-ze- 
ciw dowody, ostatecznie przyznaje w spół
czesność kościom ludzkim  z Castenedolo  
z pokładami ziemi i człowieka trzeciorzę
dowego w Europie wprowadza do nauki
(p. 88— 101 ')•

') Pytania, ozy czaszka znaleziona w Ameryce 
południowej, pod Pontimelo (Buenos-Ayres) przez 
Rotha, w północnej, w K alifornii przez W hitneya 
i kilka innych pochodzą z okresu trzeciorzędow e
go, jak  tw ierdzy znalascy, Quatrefages nie rosstrzy- 
ga  stanowczo. Spór przeto o istn ieniu  człowieka 
trzeciorzędowego w Ameryce pozostaje, według 
niego, w zawieszeniu Cl. c. p. 101—105).

Nadto Quatrefages stwierdza wielkie po
dobieństwo pomiędzy czaszką znalezioną 
pod Castenedolo (patrz fig. 7) i czaszką zna
lezioną w Canstadt i na zasadzie tego podo
bieństwa utrzymuje, że tak zwana w pa
leontologii rasa kansztadzka przedstawiała 
właśnie w okresie trzeciorzędowym rodzaj 
ludzki, czyli, że człowiek trzeciorzędowy 
przechował się w rasie kansztadzkiój (p. 101).

W obec tego archeologiczny okres paleoli
tyczny obejmuje cały gieologiczny okres 
czwartorzędowy i sięga w trzeciorzędowym  
formacyj miocenicznych.

(ó. d. nast.).
I. Radliński.

o o c m ic i iu  wód
ZAOPATRUJĄCYCH MIASTA.

W  czasopiśmie „La Naturę” podał nieda
wno p. L auriol, inżynier dróg i mostów, 
opis sposobów oczyszczania wody, służącej 
do zaopatrywania miast, przyczem w szcze
gólności pow ołał się na filtry warszawskie. 
Poniew aż często jeszcze rostrząsa się u nas 
pytanie, o ile odpowiednim i właściwym jest 
system w W arszawie przyjęty, czy woda 
rzeczna, choćby po należytem oczyszczeniu, 
dorównać może wodzie źródlanej, korzysta
my z tój pracy autora francuskiego, by po
dać czytelnikom  porównawcze zestawienie 
różnych metod, na tle bowiem takiem urzą
dzenia szczegółowe najsłuszniej dają się 
ocenić.

Zapotrzebowanie wody w miastach w osta
tnich czasach wzrosło bardzo znacznie, w y
magania zaś tyczą się nietylko ilości, ale 
i jakości wody służącej d op icia . W zmaga 
się nawyknienie do czystości, a w miarę 
tego powiększa się też ilość wody, koniecz
nej zarówno do obsługi publicznej, jak  
i prywatnój. Zarazem też badania higie
niczne wykazały ważność czystości wody, 
a rozbiory chemiczne i bakteryjologiczne 
ujaw niły, że nieraz wody napozór zupełnie 
czyste, bezwonne i bez złego smaku, mogą
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być w istocie rzeczy przejęte zarazkami 
i jako napój bardzo niebespieczne.

Dla zaspokojenia tych potrzeb odwołuje
my się oczywiście przedewszystkiem do 
środków najłatwiejszych, bespośrednich, do 
źródeł i do zbiorowisk wody podskórnej. 
Środki te są często wystarczające dla miast 
średniój wielkości, ale nie odpowiadają po
trzebom miast olbrzymich, jak Paryż, lub 
Londyn; podobnież, nie mogą one zadawal- 
niać i potrzeb miast drugorzędnych, ale po
zostających w warunkach niekorzystnych, 
jak  A ntwerpija i przeważna część miast 
belgijskich i holenderskich, położonych na 
równinie, zdała od źródeł, w okolicach, 
przez które płyną rzeki o biegu wolnym, do
starczające wody mniej lub więcej nieczystej. 
Stosuje się to niewątpliwie i do W arszawy, 
która przed kilku dziesiątkami lat jeszcze 
zadawalała się, obok wody otrzymywanej 
ze studzien niezbyt głębokich, wodą w iśla
ną, bespośrednio z rzeki po mieście rozwo
żoną. W  miarę jednak wzrostu ludności, 
rzeka, do której coraz obficiej uchodziły od
padki ciekłe i stałe, nie mogła bez oczysz
czenia za napój służyć.

Nałogi ludności w znacznym stopniu uła
twiać mogą rozwiązanie zadania. Tak np. 
Amsterdam dostatecznie jest obsłużony ilo 
ścią 47 litrów wody dziennie na mieszkańca, 
gdy Lyon, miasto tejże samej mniej więcej 
ważności, otrzymuje 140 litrów, a ilość ta 
jest tu bardzo niedostateczna; Marsylija 
posiada 450 litrów . W  Paryżu objętość 
wody rosprowadzanej czyni 220 litrów na 
mieszkańca, licząc razem wodę źródlaną 
i rzeczną. Przyjm uje się w ogólności, że 
miasta liczące od 30000 do 150000 miesz
kańców, potrzebują 100 do 200 litrów dzien
nie na mieszkańca, dla miast zaś ludniej
szych należy obfitość wody posunąć aż do 
300 litrów; liczba ta zresztą zależy znacznie 
od okoliczności miejscowych.

Niektóre miasta przyjęły system wodo
ciągów  podwójnych. Sieć jedna obsługuje 
mieszkania i zasilaną jest przez wodę, o ile 
można czystą; sieć druga rosprowadza zwy
kle wodę rzeczną, służy zaś do skrapiania 
ulic, do oczyszczania ścieków i do różnych 
potrzeb przemysłowych. W takim razie 
ilość zupełnie czystej wody, niezbędnej dla 
miasta, ulega oczywiście znacznemu zmniej

szeniu. Do miast, które urządzenie takie 
przyjęły, należy przedewszystkiem Paryż. 
Dzięki znacznym nakładom mógł się zasilić 
wodą źródlaną, ograniczoną do zaopati-ywa- 
nia mieszkań, gdy do wszelkich potrzeb 
publicznych i przem ysłowych używa wody 
rzecznój. Frankfurt nad Menem przyjął 
również system wodociągów podwójnych.

Proponowano nawet, by zasadę tę dalej 
posunąć i rury dwojakiej kanalizaeyi do
prowadzić do wszystkich domów, gdy do
starczanie dostatecznej ilości wody do picia 
przydatnej napotyka trudności. W  ten spo
sób woda ta służyłaby jedynie jako napój, 
woda zaś rzeczna byłaby używaną do opłó- 
kiwania, do oczyszczania domów, ustępów  
i t. p. L iczne wszakże niedogodności pra
ktyczne nie dozwoliły urzeczywistnienia ta
kiego systemu.

Choćbyśmy wszakże najtroskliwiej ba
czyli na oszczędność wody do picia przyda
tnej, bardzo często zachodzić może brak 
wód czystych, przez samę przyrodę dostar
czanych. Paryż, jakkolw iek potrzeby swe, 
dzięki podwójnym wodociągom, znacznie 
ograniczył, zmuszony był szukać wód źró
dlanych bardzo daleko, a władze państwo
we po wielu dopiero zabiegach do projektu 
się tego przychyliły. Zresztą wody te zao
patrują tylko Paryż właściwy, pozostaje zaś 
jeszcze liczna ludność miast bespośrednio 
go okalających, od Boulogne do Saint-De- 
nis, która z nich nie korzysta. Anwerpija 
nie mogła znaleść żadnego źródła w odle
głości, skądby sprowadzanie wody było 
możliwem. Podobnież ma się rzecz i co do 
W arszawy. W ogólności więc widzimy, że 
znaczna liczba miast odwołać się musi do 
oczyszczania wód rzecznych, co daje się 
kilku metodami przeprowadzić.

Sposób najprostszy polega na klarowaniu 
się wody przez osiadanie zawieszonych  
w niej substancyj mineralnych i organicz
nych. Sposób ten znalazł zastosowanie 
w Marsylii. W  pobliżu miejsca, skąd czer
pie się woda rzeki Durance, przetworzono 
małą dolinę w zbiornik, gdzie woda rzeczna 
osadza muł, którym jest silnie przejęta. Ł a
two wszakże wnosimy, że dobrowolne takie 
oczyszczanie się wody jest w ogólności n ie
dostateczne. Nietylko bowiem nie usuwają 
się ciała w wodzie rospuszczone, ale i za
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wieszone w nićj substancyje, gdy są bardzo 
rozdrobnione, osadzają, się nader wolno, na
leżyte zatem sklarowanie wym agałoby i cza
su bardzo długiego i zbiornika ogromnych  
wymiarów. Użyć wszakże można tćj drogi 
do pom ocy przy metodach innych, zmniej - 
sza ona bowiem nakład pracy przy cedzeniu 
czyli filtrowaniu wody.

Filtrow anie to może się niekiedy dokony
wać przy pomocy warunków naturalnych. 
Jeżeli m ianowicie rzeka płynie przez grunt 
piaszczysty, w yżłobić można w niejakićj od 
rzeki odległości rów noległe do niój galery- 
je , do których sp ływ a woda dosyć czysta,

m ówiliśmy wyżój; nakład na to poniesiony  
wynagradza się już przez to, że filtry nie 
tak się szybko zamulają, na oczyszczaniu  
ich zatem zachodzi oszczędność. Zbiorniki 
murowane, do celu tego służące, mają obję
tość tak obliczoną, by woda pozostawa
ła w nich od dwunastu godzin do pię
ciu dni; głębokość ich miewa od 2 do 5 me
trów.

Filtrowanie właściwe dokonywa się 
w zbiornikach murowanych, w których ros- 
pościera się na spodzie warstwę kamyków, 
na to warstwę kamyków drobniejszych, wy- 
żój żwir coraz drobniejszy, kończący się

Fig. 1. System filtrów warszawskich.

przecedzona przez warstwę piasku. Sposób 
ten wszakże, z którego zresztą korzystać 
można jed yn ie przy odpowiednich warun
kach m iejscowych, nie je st  dosyć pewny. 
W arstwa piasku, przez którą się woda prze
dziera, zwolna się zamula i przepuszcza co
raz mniejszą jśj ilość, a aby otrzymać do
stateczny jój przypływ , należy galeryje 
przedłużać; bardzo zaś rzadko tylko zdarzać 
się może, że prąd rzeki sam odnawia w ierz
chnie warstw y takiego filtra naturalnego. 
W  ogólności zatem posługiw ać się trzeba 
sztucznem cedzeniem wody.

F iltrow anie to poprzedzać można dobro- 
wolnem klarowaniem  się wody, o którem

grubym piaskiem, co wszystko razem po
siada grubość 0,7 do 1 metra; na ten zaś po
kład wprowadza się warstwę piasku cien
kiego, grubości od 0,6 do 1,2 metra (fig. 2). 
W oda dopływa na powierzchnię, a przebie
gając piasek, pozostawia w nim swe nieczy
stości. G dy filtr jest zamulony, usuwa się 
wierzchnią jego warstwę w grubości 3 do 5 
centymetrów, co można powtarzać, dopóki 
warstwa piasku cienkiego nie zejdzie do 
30 cm. W tedy przywraca się jój grubość 
pierwotną, bądź przez nałożenie piasku no
wego, bądź też piasku usuniętego, po po- 
przedniem go oczyszczeniu. Stosownie do 
warunków miejscowych, przedstawia oszczę
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dność większą jeden lub drugi z tych spo
sobów.

W  ogólności warstwa piasku przez ce
dzenie zanieczyszczana nie przechodzi 5 cm 
i wystarczająca byłaby grubość 30 cm po
kładu górnego. Grubość znaczniejsza ma 
zatem na celu to tylko, by można piasek 
kilkakrotnie z góry usuwać, bez potrzeby 
ciągłego odnawiania. W arstwy dolne słu
żą tylko za pokład, ułatwiający i ujedno
stajniający odpływ  wody przecedzonej. 
W  Londynie zbiorniki są od góry otwarte, 
w W arszawie i B erlinie sklepione.

Budowę filtrów warszawskich przedsta
wia (fig. 1). Sklepienia górne powiększają 
wprawdzie nakład, chronią wszakże wodę 
od mrozów w zimie, a od nadmiernego roz
grzewania w lecie, zarówno jak od rozwoju 
organizmów zwierzęcych i roślinnych. Or
ganizm y te zatrzymują się wprawdzie w fil

trującej warstwie pia
sku, przyśpieszają je 
dnak jój zapychanie 
i powodują koniecz
ność częstszego oczy
szczania.

Doświadczenia wy-

Fig. 2. F iltrow anie k « . ł y ,  *> H l r y  wyda- 
przez piasek. rezultaty pożądane,

gdy dostarczają nie 
więcój nad 1,8 do 3 metrów sześciennych, 
czyli średnio 2,5 metra sześciennego na do
bę i na powierzchnię jednego metra kw a
dratowego, co można osięgnąć zapomocą 
odpowiednich przegród przy dopływ ie wo
dy na filtry i przy jej wypływie. Należy  
nadto regulować ciśnienie, które utrzymuje 
przebieg wody przez filtry, powinno ono 
być tem większe, im dłuższy przeciąg czasu 
upłynął od ostatniego oczyszczenia piasku. 
F iltry  warszawskie są w tym celu zaopa
trzone w regulator automatyczny (fig. 3). 
Z dolnój części filtra przepływa woda przez 
przewód a do zbiornika, z którego ją rura 
6 odprowadza do rezerwoaru wody oczysz
czonej. W zdłuż tej ostatniej rury przesu
wać się może obejmująca ją ściśle inna 
rura c, utrzymywana dwoma pływakami 
d  i opatrzona w otwory ee. O bliczywszy  
wymiary tych otworów, jako też położenie 
ich względnie do pływaków, można utrzy
mywać przepływ  przez nie żądanej ilości

wody, gdziekolwiekby przypadał poziom 
wody, otaczającej regulator. Jeżeli miano
w icie filtr dostarcza wody zbyt mało, po
ziom wody w zbiorniku ulega obniżeniu, co 
wzmaga ciśnienie, pod jakiem  filtr działa, 
a tem samem powiększa się ilość dostarcza
nej przezeń wody; jeżeli zaś filtr przepusz
cza wody zbyt wiele, zachodzi działanie 
przeciwne.

Przy oczyszczaniu filtrów korzystnem  
jest, by woda z nich ociekła, co dozwala po
wietrzu przeniknąć do warstwy filtrującej. 
Zdaje się bowiem, że tlen wywiera w pływ  
korzystny na niszczenie substancyj orga
nicznych i organizowanych, w wodzie za
wartych, co wykazały doświadczenia pro
wadzone przez inżynierów miejskich w P a
ryżu. Nadto, gdy filtr został osuszony,

należy go napełnić od spodu wodą przefil- 
trowaną, a dopiero gdy piasek jest od góry  
wodą tą pokryty, sprowadzić nań wodę nie- 
oczyszczoną i pozostawić ją  przez pewien  
czas, przed puszczeniem filtru w bieg, aby 
pierwszy osad utworzył się na powierzchni 
piasku, inaczej bowiem pierwsze ilości prze
chodzącej wody są nieco mętne, a osa
dy przenikają w piasku do znaczniejszej 
głębi.

D zięki wszystkim tym ostrożnościom mo
żna w przeważnej liczbie przypadków wo
dę rzeczną oczyścić z substancyj w niej 
zawieszonych, z materyj organicznych i z or
ganizmów mikroskopowych tak dalece, że 
dorównywa ona wodzie źródlanej lub dobrej 
wodzie studziennej. Cedzeniu temu opie
rają się najsilniej zanieczyszczenia pocho
dzenia roślinnego, mianowicie zaś substan
cyje, barwiące na żółto wodę, która prze
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biegała przez warstwy torfu. Substancyje 
te nie są- w ogólności szkodliwe, zabarwienie 
wszakże wody sprawia niem iłe na pijących 
wrażenie.

W  ogólności zatem powiedzieć można, że 
filtrowanie wody przez piasek, gdy jest na
leżycie prowadzone, oddaje wyborne u słu 
gi, gdzie brak czystych wód naturalnych. 
Nawet w tych razach, gdy możnaby wody  
takie posiadać, ale przy nakładach bardzo 
znacznych, można jeszcze dawać pierw szeń
stwo wodom rzecznym.

(dok. nast.)
S . K .

0  S E O D K i C H  O C H E O m C H
PR Z E C IW K O  B A K T E R Y JO M

U OSŁONNIC I KRĘGOWCÓW.

A scydyje, jak  wiadomo, są to zwierzęta
0 organizacyi dość niskiej, pozbawione na
rzędzi zm ysłow ych, o jednym  tylko zwoju  
nerwowym , położonym  pom iędzy otworem  
gębowym  a kloaką, o przełyku służącym  
zarazem do oddychania. W iększość pędzi 
życie osiadłe i tworzy kolonije, powstające 
z pączków, wyrastających na pojedyńczym  
osobniku pierwotnym . Charakterystyczną 
cechą tój klasy zwierząt, jak o  też Salp, za
liczanych do tego samego co i ascydyje, ty
pu osłonnic, je st płaszcz z tkanki łącznej 
galaretowatej, okrywającej całe ciało zw ie
rzęcia, przylegający do zewnętrznej po
wierzchni jego  skóry. A scydyje są n iew ąt
p liw ie zwierzętam i o organizacyi uwstecz- 
nionej, gdyż larwy ich pływają wolno, ja 
ko pojedyńcze osobniki, opatrzone okiem
1 uchem oraz systematem nerwowym  w zglę
dnie wysoko rozwiniętym; z kształtu przy
pominają nieco kijanki żab, składają się bo
wiem z baryłkowatego tułow ia i spłaszczo
nego, dużego stosunkowo ogona; ich system  
nerw ow y składa się z pęcherzowatego gan- 
glionu przedniego, przedłużającego się w ty l
ny pień, ciągnący się w zdłuż grzbietu zw ie
rzęcia aż do tylnego końca ogona; pod

pniein nerwowym ciągnie się sznurek ko
mórkowy, zwany struną grzbietową. Po  
dojściu do właściwego wieku larwa taka 
przyczepia się przednim końcem ciała do 
jakiegoś przedmiotu podwodnego i organi- 
zacyja jój ulega metamorfozie wstecznej: 
ogon ze struną grzbietową i tylnym  pniem  
nerwowym  oraz organy zm ysłow e —  zani
kają; zwierzę odziewa się płaszczem i płodzi 
pączki, które, pozostając w związku z or
ganizmem macierzystym, tworzą koloniją. 
Appendicularia i para innych, pokrewnych  
z nią rodzajów mają organizacyją nader 
zbliżoną do larw innych ascydyj i nie u le
gają metamorfozie.

Przed laty dwudziestu znakomity morfo
log  współczesny, Kowalewski, dowiódł, że 
struna grzbietowa i system nerwowy larw  
ascydyj są homologami tychże organów  
zwierząt kręgowych, tworzą się bowiem  
w sposób podobny. Ostatniemi czasy zoo
log  ten wrócił do badań, które robił w m ło
dości: w grudniowym  z roku zeszłego ze
szycie miesięcznika rossyjskiego „Goniec 
Przyrodoznawstwa” znajdujemy artykuł j e 
go o metamorfozie larw ascydyj.

Procesy rozwoju pozarodkowego ascy- 
dyj, polegające na zanikaniu ogona larwy 
z mieszczącemi się w nim organami oraz na 
rozwoju płaszcza, którego larwa jeszcze nie 
posiada, pozostają w ścisłym związku z nie- 
któremi ogólno-bij ologicznem i poglądami 
M iecznikowa i ze zjawiskami, towarzyszą- 
cemi pozarodkowemu rozwojowi much, któ
re zaobserwował przed paru laty tenże K o
walewski. M ieczników jeszcze przed laty 
dziesięciu zauważył, że ciałka limfatyczne 
oraz białe ciałka krwi (a zatem komórki 
mezodermalne co do pochodzenia) często 
wynaczyniają się i pożerają ciała obce, 
szkodliw e dla organizmu. Komórki obda
rzone tą własnością nazwano fagocytami. 
Mają one olbrzymie znaczenie w walce or
ganizmu z nieprzyjaznemi warunkami by
tu, w jakich się znajduje, pożerają bowiem  
bakteryje, dostające się w znacznej ilości 
do jego wnętrza z powietrza i z wody.

Niedawno dr Gabriczewski, pracujący 
w instytucie Pasteura, doniósł, że fagocyty  
obdarzone są jakby umiejętnością poszuki
wania bakteryj: jeżeli pod skórą królika
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umieścimy jeden obok drugiego dwa ka- I 
w ałki waty, z których jeden przesiąkł bu- 
lijonem  czystem, drugi zaś zawierającym | 
kulturę bakteryj, to po pewnym czasie j 

w tym ostatnim znajdziemy mnóstwo fago- 
cytów , gdy pierwszy jest od nich zupełnie j  

wolny. Fagocyty dostają się w znacznój 
ilości nawet do rurki o końcu otwartym  
wyciągniętym  włoskowato, jeżeli tylko za
wiera ona bulijon z kulturą bakteryj, gdy  
obok leżąca pod skórą zwierzęcia inna rur
ka takiego samego kształtu, ale napełniona 
bulijonem czystym, jest zupełnie wolną od 
fagocytów. Te ostatnie ukazują się i w roz
woju zwierząt, jeżeli organy prowizoryczne 
(t. j. istniejące czasowo u larw y lub zarod
ka) ulegają zanikaniu. Zachodzi to w w y
sokim stopniu u much, których larwy, jak  
wiadomo oddawna, prawie wszystkie orga
ny, niewyłączając przewodu pokarmowego, 
mają tymczasowe: na stadyjum poczwarki 
wszystkie organy wewnętrzne ulegają dege- 
neracyi, nowe zaś powstają z tak zwanych  
tarczek imaginalnych lub też, jak przewód 
pokarmowy, z resztek narzędzi tymczaso
wych. Kowalewski zaobserwował, że re 
sztki organów zanikających pożerane są 
przez ciałka krwi, działające w tym razie, 
jako fagocyty.

W  ogonie larwy ascydyi mieści się tylny  
pień nerwowy, struna grzbietowa, mięśnie 
i niewielka ilość wolnych komórek mezo- 
dermalnych. Zanikaniu ulegają przede- 
wszystlciem części wewnętrzne, pień nerw o
w y, struna; mięśnie skręcają się śrubowato 
na kształt korkociąga, dostają się tym spo
sobem do tułowia i tu pomienione komórki 
mezodermalne pożei-ają je stopniowo. Sam 
ogon, który wskutek tych procesów stał się 
próżnym workiem nabłonkowym, wpukla 
się także do tylnój części tułowia i tu ulega 
pożarciu przez te same fagocyty.

(dok. nast.).
F. Urbanowicz.

O W IN IE

Z  R Ó Ż H Y C H  O W O CÓ W
I ZIARN ZBOŻOW YCH.

(Dokończenie').

Dane, dotyczące kosztu produkcyi win 
z wyżej wymienionych materyjałów (suro- 
gatów winogron), są następujące:

Koszt produkcyi wina jęczm iennego 06%  
alkoholu nietylko nie powinien przenosić 
kosztu wyrobu piwa, lecz nawet powinien  
być nieco niższym, gdyż przy zupełnej pra
wie identyczności innych procesów, fermen- 
tacyja odbywa się przy temperaturze zna
cznie wyższej, zatem i wydatek na chłodze
nie może być bardzo zmniejszony, lub na
w et zgoła usunięty, jeżeli można rosporzą- 
dzać dobremi piwnicami.

W ynalasca zapewnia, że wino jęczm ienne 
wskazanego gatunku, wyrabiane w znacz
nych ilościach, będzie kosztować producen
ta nie drożej jak  10 franków za hektolitr, 
t. j. około 3 */2 kop. za butelkę. Zauważyć 
należy, że przy obowiązującym w Rossyi 
systemie pobierania akcyzy od zacieru, w i
no jęczm ienne podlega opłacie na równi 
z piwem.

W  Nancy (niedawno została założona 
i druga dość duża fabryka w A lzacyi) ist
nieje fabryka, wyrabiająca wino jęczm ienne 
o 8%  alkoholu i sprzedająca je hurtem po 
21 fr. za hektolitr, zaś drobnym nabywcom  
po 26 fr. za hektolitr, to jest w stosunku 
9 kop. za butelkę (hurtowa cena około 90 
kop. do 1 rb. za wiadro). Fabrykacyja idzie 
bardzo dobrze i daje fabrykantowi znaczne 
zyski; produkcyja w przeciągu kilku mie
sięcy doszła do 400 h ek to litrów = 2 500 wia- 

.der tygodniowo.
Znaczenie wina jęczm iennego dla naszego 

kraju nie jest coprawda tak wielkiem, jak  
dla Francyi, gdzie klasa robocza nie potrafi 
obejść się bez takiego wina, tem mni(§j no
w y ten przemysł przedstawia i dla nas zna
czny interes.

Niemówiąc nawet o bespośredniem spo
życiu tego wina, szczególniej gatunków mu
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sujących, które mogą zrobić piw u bar
dzo silną konkurencyją, wino jęczm ienne  
ma znaczenie i pod innemi względam i, mia
now icie z jednój strony dla w yrobu dobre
go octu zbożowego '), z drugiej dla wyrobu 
dobrych wódek, które, jako zawierające 
znacznie mniejsze ilości aldehidów, w yż
szych alkoholów i alkaloidów, nie potrzebują 
tak starannej i kosztownej rektyfikacyi, jak  
wódki, otrzymywane zw ykłym  sposobem  
i zapomocą zw ykłych  drożdży.

Dane, dotyczące win jagodow ych, są zna
cznie pełniejsze. W skazane powyżej do
świadczenia, przedsiębrane przez departa
ment rolnictwa i przem ysłu rolniczego, udo
w odniły, że z rozmaitych jagód można 
otrzym ywać wina, jakkolw iek nieraz od
znaczające się swem i specyficznemi własno- 
śniami, pozwalającem i odróżnić je  bez tru
dności, jako wina jagodow e 2), lecz oko
liczność ta, ściśle biorąc, nie stanowi złój 
strony tych napojów, skądinąd bardzo sma
cznych. K oszt wyrobu byw ał rozmaity 
i wynosił od 9 do 20 i nawet w paru w y
padkach do 28 kop. za butelkę, średnio 
15—20 kop.; otrzym ane wina sprzedawano 
po 25— 35 kop. i 40 —60 kop. (większość) za 
butelkę; czysty zysk  ze sprzedaży w ynosił 
około 100%.

Z powyższych danych widać, że nadzwy
czaj nieracyjonalne jest ograniczenie wyro
bu win użyciem ty lko  jednego materyjału, 
m ianowicie winogron, z trudnością dają
cych się hodować w niew ielu  miejscach, 
podczas gdy kraj nasz obfituje w inne ma- 
teryjały, z których można zyskownie wyra
biać wina tanie, zdrowe, pod względem  sma
ku niew iele ustępujące winogronowym .

W  każdym razie jednak należy mieć na 
uwadze, że tylko przy zupełnie świadomem  
i rozumnem prowadzeniu rzeczy można 
dojść do pom yślnych rezultatów. K onie
cznie potrzeba znać zupełnie dokładnie 
skład przerabianego soku, również jak  i nor-

')  Próby w tym kierunku przedsiębrano już od- 
dawna i now y sposób daje pod tym  względem nie
wiele nowego.

J) Trzeba zauważyć, że ferm entacyja odbywała 
się we wszystkich przypadkach samodzielnie, bez 
dodania drożdży; działającym  ferm entem  byt więo 
specyficzny jagodowy Saccharom yces 8picu'atus.

malny skład, do którego należy doprowa
dzić dany sok; koniecznie potrzeba ze szcze
gólną uwagą śledzić cały przebieg fermen- 
tacyi, starając się poddawać moszcz działa
niu dobrych, czystych, prawdziwych droż
dży eliptycznych. Daleko lepiej jest pro
wadzić fermentacyją nieczekając, aż za
rodki drożdży rozwiną się w moszczu sa* 
m odzielnie, lecz dodając przed rospoczę- 
ciem fermentacyi dobrych drożdży, choćby 
w niewielkiój ilości.

Przechowywanie drożdży z roku na rok 
jest dosyć kłopotliwem , ażeby uniknąć tój 
niedogodności, można zawczasu poddawać 
fermentacyi sok wyciśnięty z winogron (ro- 
dzenków dobrego gatunku), poczem oczy
ścić otrzymane drożdże kilkoma powtórzo- 
nemi hodowlami z wodą cukrową w obec
ności kwasu winnego przy dostępie powie
trza, lecz niedopuszczając obcych zarodków  
(zatykać korkami z czystej waty). Takie 
drożdże są dostatecznie czyste i dobrze słu 
żyć mogą do celów technicznych.

W ielką przysługę m ogłyby oddać winiar- 
stwu rządowe i prywatne stacyje chemicz
ne, urządzając u siebie małe oddziały bijo- 
logiczne i dając, chociażby za pewną nie
wielką opłatą, wyhodowane u siebie czyste, 
dobre gatunki drożdży, również jak  i n ie
zbędne wskazówki teoretyczne.

Na zakończenie dodam kilka słów  o sa
mej nazwie win. Mniemanie, jakoby na
zwa „wino” powinna być stosowana jedynie  
do win winogronowych nie jest słusznem, 
gdyż wyraz „wino” nie może m ieścić w so
bie oznaczenia materyjałów, z których otrzy
many został napój, lecz wskazuje specyfi
czne właściwości napoju, pozwalające od
różnić go od wszelkich innych. W  takiem  
znaczeniu wyraz ten używany jest w nauce: 
wyżój przytoczono słowa Pasteura, odno
szące się do brzeczki piwnej, przefermento- 
wanej z drożdżami winnemi: napój otrzy
many nazwał uczony ten: „une bi&re parti- 
culi&re, vineuse, un veritable vin d’orge”j 
wyrazu „wino” używa on stale na oznacze
nie rozmaitych napojów alkoholicznych, 
z charakterem, podobnym do właściwego  
wina winogronowego.

Tym  sposobem rzeczownik „wino” wraz 
z towarzyszącym mu przymiotnikiem „w i
nogronow e”, „jagodowe”, „porzeczkowe”,
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„jęczm ienne” i t. d., zupełnie określa dany 
napój, wskazując z jednój strony jego cha
rakter specyficzny, z drugiój zaś jego p o
chodzenie.

K azim ierz Dembowski, 
inż.-technolDg.

AKADEMIJA UMIEJĘTNOŚCI
W  K R A K O W IE .

W ydział matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie z d. 2 0  Kwietnia 1891 r.

Przewodniczący J . Exc. Józef Majer.
Sekretarz ezł. Rostafiński zawiadamia o wyjściu 

I tomu II seryi „Rospraw“, o ukończeniu 1 zeszy
tu  tom u „Pam iętnika11 oraz o podziękowaniu, jakie 
za wybór na członków zagranicznych przesłali: 
S. W. Schiaparelli, S ir W. Thomson i Pasteur.

Następnie przedstaw ił pracę czł M artensa: O za
stosowaniu teoryi funkcyj sym etrycznych do wy
prowadzenia układu zupełnego utworów niezmien- 
nikowych dla form o dwu zmiennych.

Potem odczytał referat czł. Radziszewskiego
0 pracy pana dra  J . Schramma pod tyt. O wpły
wie światła na chemiczne podstawianie, następu
jącej treści:

A utor w dalszym ciągu swych badań odnoszą
cych się do wpływu światła na chemiczne podsta
wianie zbadał: paraetylotoluol, bromoetylobenzol, 
norm alny bromopropilo- i bromobutylobenzol. — 
W szystkie te ciała wobec brom u okazały się bar- 
deo czułemi na światło, przy  którego współdzia
łaniu  otrzymał autor kilka produktów pochodnych 
tychże połączeń, już z tego względu ciekawych, 
że trudno byłoby otrzymać je  w innych warun
kach.

Czł. W itkowski przedstaw ił dalej pracę p. J. Z a
krzewskiego: Zależność ciepła właściwego c iał sta
łych  od tem pera tu ry  wykonaną w pracowni fizy
cznej uniw ersytetu Jagiellońskiego.

Do wyznaczenia ciepła właściwego używał autor 
kalorym etru Bunsena z kapilarą. Jako jednostkę 
ciepła przyjęto średn i gramostopień, to  jes t Vim 
ciepła oddanego przez 1 g wody przy ostyganiu 
od  100» do 0.

Zbadano następujące ciała: platynę, srebro, pa- 
lad , miedź, nikiel, żelazo, węgiel (grafit), glin
1 wodór. Wodór badano w stanie pochłonięcia przez 
pallad i robiono dwa szeregi pomiarów, jeden, 
w których Pd był nasycony wodorem w ilości m niej
szej, niżby odpowiadała wzorowi PdjET, drugi, gdzie 
zawartość wodoru w palladzie była większa niż tea  
wzór wymaga.

Autor zestawił rezultaty swoich badań w tab li' 
cy, z której się pokazuje, że zmienność ciepła w ła
ściwego wzrasta wraz z wielkością tegoż ciepła, 
jednak  nie proporcyjonalnie.

Czł. Olszewski przedstawił pracę p. S. Niemen- 
towskiego: O anhydrozw iązkach. Jestto  dalszy 
ciąg badań, k tóre autor już w latach 1886 i 1888 
przedstawił akadem ii. Na wstępie omawia on two
rzenie się oksyetenyl diamidotoluolu z dwubromo- 
etenyl-diamidotoluolu i ługu potażowego. Ciało to 
uważa autor za izomeryczne z oksyetynyl-diamido- 
toluolem, otrzymanym przez Bankiewicza. W czę
ści szczegółowej opisuje najpierw  sposób otrzym a
nia Hobreckerowskiego etenyldismidotoluolu, ja - 
koteż sposób bromowania tej zasady. Z pocho
dnych, zawierających brom, opisuje autor cały sze
reg  ciał nowych. Następuje dalej sposób brom o
wania ortoacetotoluidu, jako też analizy bromowo- 
danu m-bromo-o-toluidyny i wolnej zasady oraz 
cały szereg nowych związków.

Wreszcie czł. Cybulski przedstaw ił pracę wyko
naną z p. J . Zawistowskim pod tytułem : Zastoso
wanie kondensatora do podrażniania nerwów i m ię
śni zamiast przyrządu soczewkowego Du Bois Rey- 
monda.

Metoda autorów pozwala na podstawie znanych 
własności oznaczyć zależność funkcyj fizyjologicz- 
nych od dokładnie określonego bodźca elektrycz
nego pod względem kierunku prądu, różnicy po- 
tencyjałów, ilości elektryczności, energii i wsku
tek  tego daje podstawę do określenia prawa, wy
rażającego stosunek energii podniety do energii 
skurczu, dotąd zupełnie nieznanego.

Opisawszy m etodę badania, podają autorowię 
wyniki, do jakich już doszli, a mianowicie:

1) Przy zastosowaniu kondensatora, działanie 
podniety elektrycznej zależy tylko od energii nabo
ju  przechodzącego przez nerw.

2) Między energiją skurceów wyrażonych w je 
dnostkach pracy (ergach) a energiją podniety za
chodzi stosunek, dający się w pewnych granicach 
ściśle określić.

3) Tak nerwy, jak  i mięśn‘e posiadają pewien 
kres pobudliwości do którego energiją podniety 
musi się podnieść, aby skurcz wywołać; dla ner
wu żabiego np. musi ona wynosić 3/iooo ®rgi przy 
obciążeniu 5 —10 gramów.

4) Począwszy od tego kresu energiją skurczu 
wyrażona w pracy mięśniowej w zrasta w pewnych 
granicach o wiele szybciej niż enargija podniety 
i przy pewnej energii podrażnienia dochodzi do 
m aiim um , k tóre jest innom dla każdego obcią
żenia.

5) Również szybko wzrasta linija wyrażająca 
przyrost szybkości skurczu.

8) Zarówno wspomniany kres pobudliwości, jak 
i przebieg linii wyrażającej przebieg energii skur
czu, zależą od stopnia obciążenia.

7) Tężce, wywołane najodopowiedniejszą pod
nietą przy danem obciążenia, powodują o wiele 
wolniej znużenie mięśnia niż podrażnienia zapo
mocą cewki indukcyjnej.
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8) Jak  dla każdego obciążenia istn ieje tylko pe
w na energiją, przy k tórej się otrzym uje najw ięk
szą pracę, tak  również p rzy  pewnej tylko energii 
i przy pewnej ilości przerw  otrzym uje się na jb a r
dziej praw idłowy i najsilniejszy tężec.

9) Przez zastosowanie tej metody wyklucza się 
możliwość podrażnienia jednobiegunowego.

Pomijając tu  z teoretycznego stanowiska tak  w a
żne fakty, które zapomocą dawniejszej metody nie 
mogły być poznane, wyższość tej nowej metody 
polega głównie na tem , że każdy badacz w n a j
różnorodniejszych doświadczeniach, wymagających 
zastosowania elektryczności do podrażnienia tego 
lub owego narządu, będzie mógł zawsze dokła
dnie podać energ iją  używanej podniety oraz inne 
jej własności, które z kolei dałyby możność po
równywania między sobą doświadczeń przez roz
m aitych badaczów dokonanych, co dotychczas było 
rzeczą wręcz niemożliwą.

N a posiedzeniu ściślejszem odesłano prace pp. Mar- 
tensa, Niementowskiego. Zakrzewskiego, Schram 
m a, Cybulskiego i Zawistowskiego do Komitetu 
■wydawniczego. Poczem sekretarz zawiadomił, że 
w Komisyi fizyjograficznej w ybrani zostali na człon
ków następujący panowie:

W sekcyi m eteorologicznej:

Boeger Józef w Tarnopolu.
. Guńkiewicz Leon w W adowicach.

Hawrysiewicz Ju lijan  w Ożydowie.
Jacobi Leopold w Pilźnie.
Schw etter Tomasz w Bohorodczanach.
Sokalski Seweryn w Sanoku.
Wojtowicz Leo w Smolniku.

W sekcyi botanicznej:

Błocki Bronisław  we Lwowie.
Błoński F.
E ich ler B. w Międzyrzecu.
M ontresor W ładysław  w Kozinie.

W sekcyi zoologicznej.

B runicki Adolf w L ubieniu.
B runicki Ju lijan  w Podhorcach.
Dziedzicki H enryk w W arszawie.
Chłapowski Franciszek w Poznaniu.
Sztolcman Jan  w Warszawie.

W sekcyi gieologicznej.

Bukowski Geiza w W iedniu.
Cofalka Ju lijan  w Jaw orzniu.
Kontkiewicz Stanisław  w Dąbrowie.
Lem picki Michał w Sielcach.
Uhlig W iktor w W iedniu.
W yczyński Józef w Tomkarzu.
W ybory te  zatw ierdzono i na tem posiedzenie 

zamknięto.
D r J . Ii.

SPRAWOZDANIE.

H. Merczyng. O biegu w ru rach  wody, nafty i ro 
py. P raca premijowana przez konfereucyją insty
tu tu  inżynierów  komunikacyi. Odbitka z P rzeglą
du technicznego. W arszawa, 1891.

Rosprawa ta  obejmuje opis i rezultaty  badań 
doświadczalnych autora nad  przepływem cieczy 
przez ru ry  niesprężyste. Rzecz swą poprzedza au
to r  treściw ym  wstępem historycznym i teoretycz
nym, a wyprowadziwszy wzór dla ru r  włoskowa- 
tych, według którego ilość przepływającej cieczy 
jes t proporcyjonalna do czwartej potęgi średnicy 
ru ry , wskazuje przyczyny, dla których zasada ta 
do ru r szerszych stosować się nie może. Dlatego 
też przy obliczeniach szybkości przepływu cieczy 
przez ru ry  odwoływać się trzeba do wzorów mniej 
lub więcej empirycznych, opartych na doświad
czeniach, k tóre podają zależność między prędko
ścią przepływu cieczy a ciśnieniem hydraulicznem  
i średnicą rury, przyczem oczywiście wpływ wy
wierać muszą i własności fizyczne samejże cieczy. 
Dla oznaczenia zatem drogą prób zarówno natury  
samej funkcyi, wyrażającej tę zależność, jak  i wcho
dzącej tam  ilości stałej, au tor przeprowadził sze
reg  doświadczeń, których rezultaty  liczebne przy
tacza. B rak środków m ateryjalnych nie dozwolił 
panu Merozyngowi wykonać je  w zakresie tak  
rozległym, jak  to czynili poprzednicy jego, m ia
nowicie Darcz i Hamilton Smith; pierwszy z nich 
probował 22 kalibrów rur, od 12 do 500 m ilim e
trów  średnicy, drugi rosszerzył te  granice jeszcze 
więcej, aż do 1220 mm, p. M. zaś posługiwał się 
trzem a tylko ruram i o średnicy 21,2, 26,2 i 45,25 
mm\ natom iast wszakże góruje nad nim i tem, że 
badań swych nie ograniczał tylko do wody, jak  
dawniejsi eksperym entatorow ie, ale rosciągnął je  
też do nafty i ropy, a z rezultatów tych docho
dzeń wyprowadza naw et pewne wnioski teoretycz
ne, które nie są bez znaczenia. Z doświadczeń 
mianowicie swoich autor wnosi, że ze wszystkich 
proponowanych wzorów najlepiej fizycznym i m e
chanicznym objawom ruchu cieczy odpowiada 
związek id=av‘1-\-bv, gdzie i  oznacza stratę ciśnie
nia na jednostkę długości, d średnicę ru ry , v śre
dnią szybkość biegu cieczy w rurze. Co do s ta 
łych a i 6, to  spółczynnik a je s t proporcyjonalny 
do gęstości, b zaś do spółczynnika tarcia  wewnę
trznego cieczy, co autor uzasadnia tem, że pierw 
szy wyraz przedstaw ia stratę energii ruchu na wi
ry , drugi na  tarcie wewnętrzne cieczy. lan e  uwa
gi, jakie  autor z rezultatam i badań swoich wiąże, 
m ają znaczenie bardziej praktyczne, pobudką bo
wiem pracy były głównie kwestyje, nastręczające 
się przy budowie wodociągów.

S. K.
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— k. Nowa kometa. W nocy z dnia 29 na 30 
Marca r . b. dostrzegł p. B arnard  w Ameryce no
wą kometę teleskopową i wiadomość o tem przy
niósł telegram  z Bostonu pod d. 31. Ale o kilka 
godzin wcześniej nadeszła już telegraficzna wia
domość z Londynu, że w Bristolu znalazł nową 
kometę p. Denning w nocy z d. 30 na 31 Marca. 
Oba telegram y odnosiły się do tej samej komety, 
k tórą też niebawem zaczęto obserwować, ażeby 
jaknajprędzej można było obliczyć jej drogę. Ko
m eta ukazała się pomiędzy gwiazdami Androme
dy, jako m ała gwiazdka, 10-ej wielkości; potem 
przeszła do grom ady Barana, zmierzając ciągle ku 
równikowi. W  dniu odkrycia m iała większą od
ległość od ziemi, aniżeli słońce i w dalszym swoim 
biegu jeszcze bardziej powiększa tę  odległość, a na
tom iast zbliża się dó słońca, od którego w d. 27 
Kwietnia by ła  najm niej, tylko o osiem milijo- 
nów mil oddalona. W  m iarę zbliżania się do słoń
ca blask komety wzrastać będzie, ale już to z po. 
wodu światła księżycowego, już też z tego wzglę
du, że wschód jej po północy coraz później na
stępować będzie, n ik t prawdopodobnie tej nowej 
kom ety gołem okiem oglądać nie zdoła.

— sk. Atmoliza gazów. Przepływ gazów, według 
Grahama, który zjawiska te przed kilkudziesięciu 
la ty  dokładnie zbadał, zależy od natury przegro
dy. Jeżeli przepływ ma miejsce przez drobne 
otworki w cienkiej ścianie, lub przez krótkie ru 
ry , co Graham nazwał „efuzyją“ , przechodząca ob
jętość gazu jes t odwrotnie proporcyjonalna do 
pierwiastku kwadratowego z jego gęstości. P rze
pływ  przez ru ry  długie i wąskie nazwał Graham 
„transp iracy ją“, a  przechodząca przy niej objętość 
gazu zależy od pewnej ilości stałej, od stałej ta r
cia, która, jeżeli dla tlenu przyjmiemy ją  za 1, 
wynosi dla wodoru 0,437, dla dwutlenku węgla 
0,727. Nazwą dyfuzyi wreszcie oznaczył Graham 
przepływ gazów przez przegrody dziurkowate; je 
żeli gazy zmięszane dyfundują przez taką prze
grodę, wtedy zachodzi częściowe ich rozdzielenie 
czyli „atmoliza'*. Przechodzące objętości gazów 
są tu , jak  przy efuzyi odwrotnie proporcyjonalne 
do pierw iastku kwadratowego z ich gęstości. No- 
wemi dośw iadczeniam i nad atmolizą gazów zajął 
się obecnie p. Christiansen, zwróciwszy na rzecz 
tę uwagę z powodu badań swych nad tarciem  we- 
wnętrznem  gazów. Teoryja gazów przyjmuje, że 
w  płynącej masie gazu zachodzą bardzo liczne 
spotykania cząsteczek, a stąd tarcie od gęstości 
gazu nie zależy; według tego wniósł p. C., że gdy 
tak liczne spotykania cząsteczek miejsca już nie 
m ają, co nastąpić musi przy użyciu ru ry  bardzo 
wąskiej, przepływ gazu ulegać winien innym p ra 
wom. Średnia długość drogi cząsteczek gazów jest 
5 do 6 razy mniejsza od długości fali światła so

dowego, jeżeli więc gazy przez szczeliny takiej 
szerokości przechodzą, okazać się winny inne p ra
wa przepływu. R urek tak wąskich otrzymać wszak
że niepodobna, p. C. przepuszczał więc gazy mię
dzy dwiema płytam i, a doświadczenie potw ierdzi
ło przewidywania teoretyczne. Gdy odległość płyt 
była kilkakrotnie większa od długości fali świa
tła, gazy przepływały wedle praw służących do 
transpiracyi, a mięszaniny gazów przechodziły bez 
zmiany swego składu; gdy zaś odległość p ły t stała 
się znacznie mniejszą aniżeli długość fali, zacho
dzą prawa dyfuzyi przez ściany dziurkowate, a ga
zy zmięszane częściowo się rozdzielają. Odległość 
p ły t oznaczał p. C. ze smug interferencyjnych. 
Z doświadczeń okazało się, że odstępstwo od praw  
transp iracy i daje się już dostrzedz, gdy szerokość 
otworów, przez które gazy przechodzą, wynosi 16 
długości fal św iatła sodowego czyli około 0,01 mm. 
Gdy szerokość wynosi ł/4 długości fali, czyli około 
0,00015 mm, przepływ odpowiada dyfuzyi przez 
grafit. (Annalen d. Phys.).

Nekrologi ja.

Dnia 24 Marca r. b. zm arł d r R y sz a rd  M ały, 
prof. zwycz. chemii w niem ieckim uniwersytecie 
w Pradze. Urodził się d. 28 Czerwca 1840 roku 
w Gracu, w Styryi, studyjował w Salzburgu, Gra- 
cu i W iedniu, doktoryzował się w 1864 r. Ros- 
począł w Gracu docenturę w 1864 — 1866, potem 
w Ołomuńcu zajmował miejsce nadetatowego prof. 
przy klinice chirurgicznej do 1868 roku, następnie 
był nadzwyczajnym profesorem do 1872 r. i zwy
czajnym profesorem chemii medycznej do 1875 r. 
w uniw ersytecie w Innsbrucku W 1875 r. powo
łany  został jako prof. chemii ogólnej do Gracu, 
a od roku 1886 był zwyczajnym profesorem che
m ii w niemieckim uniwersytecie w Pradze.

Zmarły by ł znakomitym nauczycielem, w tru 
dnym zawodzie tym działał jednak czynnie na 
polu doświadczalnem i literatury  chemicznej, zw ła
szcza w zakresie chemii organicznej i fizyjologicz- 
nej. Trudno tu wyliczać ty tu ły  zgórą pięćdzie
sięciu prac, z których większość dotyczy ważnych 
przebiegów fizyjologicznych. Z  większych dzieł 
wydawał cenne bardzo sprawozdania roczne z che
mii zwierzęcej od 1871 r.; w podręczniku fizyjolo- 
gii L. H erm ana opracow ał chemiją soków tra 
wiennych i trawieńca; ogłosił pracę p. t. Zarysy 
chem ii nowożytnej (Wiedeń, 1868).

1 Kwietnia zm arł d r A ugust S c h tn k  długoletni 
profesor botaniki w uniwersytecie lipskim. Urodził 
się 17 Kwietnia 1815 r. w Hallein, studyjował w Mo- 
nachijum, Erlangen, Berlinie i W iedniu, habilito
wał się w Monachijnm w 1841, w 1845 został n a d 
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zwyczajnym, a w 1850 zwyczajnym prof w Wiirz- 
burgu, skąd w 1868 jako  prof. i dyrektor ogrodu 
botanicznego przeniósł sig do Lipska. Od 18b7 zo
stał em erytem . Z m arły zasłużył sig szczególniej ba
daniem  flory kopalnej, z którego zdał sprawg w k il
ku obszernych publikacyjaoh. Schenk był w ydawcą 
podręcznika botaniki wychodzącego w enryklopedyi 
nauk przyr. Trew endta.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. WW. Reszta zeszytów książki „Les Race i Hu- 
maines” p. dr R. Verneau, której recenzyją pierwszego 
zeszytn p jdaliśiny niedawno w tem piśmie, ukazała się

w druku. Co do wiadomości autora o słowianach, to 
autor okazuje rzadką i nadzwyczaj ciekawą ignorancyję 
elementarnych wiadomości (str. 620).

WP. S ta łenu  Prenumeratorowi. Analiza chemiczna 
nie jest w możności wykryć daty dokumentu, z poró
wnania jednak dwu lub więeej próbek pisma można za- 
pomocą odpowiedniego postępowania wykazać z zupeł
ną pewnością, która z nieb wcześniej, a która późnićj 
została skreślona.

WP. Litwince i wszystkim osobo™, zapytującym  
o mąkę z aleuronatu. Zwróciliśmy się ze szczególowe- 
mi pytaniami po objaśnienia do samego źródła. Po 
otrzymaniu odpowiedzi nie omieszkamy podzielić sig 
nią z zaciekawionymi.

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 22 do 28 Kwietnia 1891 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem yślu i Rolnictwa w Warszawie).

‘d5
• HB
Q

Barom etr 
700 mm -f- T em peratura w st. C.

£'00
Kierunek wiatru

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. | 1 p. | 9 w. 7 r v 1 P- 9 w. Najw. Najn.

22 Ś.
1 1 

62,6' 61,3. 50,2 8,4 10,4 7,2 11,0 2,8 75 N4,N4,W2 0,0 Popoł. niezn. deszcz
23 C. 43,3 47,7 | 45,6 5,6 6,6 5,8 7,6 3,5 |84 W N‘,W ‘,W5 0,0 Wiecz. niezn d.
24 P. 43,9 i 44,8; 47,1 3,0 2,1 4,2 6,6 2,0 ,92 N4,NE4.EN5 12,1 C. dz. d., od r. do poł. ze śn.
25 S. 50,4 51,0 50,4 2,9 6,4 5,8 7,6 0,9 60 W 4, W4, Ci sza 0,0 Pogoda
26 N. 50 5 J 49,6 49,1 6,6 10,1 9,1 11,0 2,2 54 E S M E 4 ES3 0,0 Pogoda
27 P. 48,2 48,0: 46,6 7,8 10,3 9,4 10,5 7,2 90 E S4,E 1,Cisza 4.2 Cały dz. dr. deszcz
28 W. 46,8 46,8 44,9 6,3 12,8 11,8 13,9 5,9

76
SWSSO.SE1 1,1

Średnia 48,3 7,2 76 17,4 mm

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

T R E Ś Ć .  Stosunek człowieka do św iata zwierzgeego w wieku kam iennym , napisał I. Radliński. — 
O oczyszczaniu wód, zaopatrujących m iasta, przez S. K. — O środkach ochronnych przeciwko baktery- 
jom  u osłonnic i  kręgowców, przez F . Urbanowicza. — O winie z różnych owoców i  z iarn  zbożowych 
napisał Kazimierz Dembowski, inż.-techuolog. — A kadem ija umiejętności w Krakowie. Wydział m ate
m atyczno przyrodniczy. — Sprawozdanie. — K ronika naukowa. — Nekrologija,—Odpowiedzi redakcyi.—

Buletyn meteorologiczny.

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

Ho3BOjeHO IJeH3ypoio. BapmaBa, 19 A nptJts 1891 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, M  26.
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POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
P R O S T E  D O Ś W I A D C Z E N I A  N A U K O W E .

Całkowite odbicie wewnętrzne.

Gdy promień światła przechodzi w kie
runku ukośnym z ciała gęstszego do rzad
szego, albo, mówiąc dokładniej, z ciała ła 
miącego światło silniej do ciała słabiej ła
miącego, w takim razie oddala się od pro
stopadłej, kąt załamania jest w iększy od 
kąta padania. Promień, który w wodzie 
tworzy z prostopadłą padania kąt 48°35',

oddala się od tej prostopadłej w  powietrzu  
już o 90°, czyli ślizga się już po powierzchni 
wody. Jeżeli więc kąt padania jest większy 
od 48035', kąt załamania musiałby być więk
szym od kąta prostego, co znaczy, że pro
mień ju ż  się z wody wydobyć nie może, zo
staje w  niej uwięzionym; kąt więc 48°35' 
jest to kąt graniczny, t. j. największy kąt 
padania, pod którym jeszcze promień z w o
dy przejść może do powietrza. Promienie, 
które w ten sposób z wody już się nie w y

dobywają, odbijają się od jej powierzchni, 
jakby od przegrody nieprzezroczystej, co 
stanowi zjawisko odbicia wewnętrznego.

Uwidocznić je  można dobrze doświadcze
niem bardzo prostem. W  pewnej odległości 
od szklanki, ustawionej na wzniesieniu  
(fig. 1), umieszczamy świecę tak, aby pro
mienie jój płom ienia dosyć ukośnie na po
wierzchnię wody padały. Jeżeli wtedy spo
glądamy z punktu A w kierunku ku świecy,

o

będzie ona dla nas niewidzialną: promienie 
nie przedzierają się przez wodę, pow ierz
chnia jej dla nich jest teraz nieprzezroczy
stą. Jeżeli natomiast umieścimy oko poniżej 
tej powierzchni, w położeniu, jak  rycina 
wskazuje, ujrzym y odwrócony obraz pło
mienia, odbity jak  od zwierciadła. Nadto, 
powierzchnia wody wydaje się silnie poły
skującą, przy odbiciu bowiem wewnętrznem  
nie zachodzi żadna zgoła strata promieni 
wskutek pochłaniania lub przechodzenia
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św iatła, jak  to ma miejsce przy odbiciu 
zw ykłem . Stąd to odbicie wewnętrzne na
zyw a się też calkowitem .

Blask ten uwidocznić można w sposób 
bardziej jeszcze uderzający, jeżeli do szklan
ki napełnionej wodą wprowadzim y epru- 
wetkę, t. j. rurę u dołu zamkniętą (fig. 2): 
błyszczy ona tak silnym  blaskiem m etalicz
nym, jakby napełniona była rtęcią, co spra
wia zupełne złudzenie. Objaśnia to prze
bieg promieni, na rycinie wskazany: pro
mienie biegnące przez wodę i przez szklaną 
ścianę rury padają tak ukośnie na pow ie
trze w niej zawarte, że nie m ogą się tam 
przedrzeć; odbijają się więc całkow icie 
i nadają rurce połysk  m etaliczny. Jeżeli 
na spód rury nalejem y w ody, część rury 
przez nią zajęta blasku tego nie okazuje.

Zamiast płom ieniu św iecy w doświadcze
niu poprzedniem  (fig. 1) użyć można kwa
dratu lub krzyża w yciętego z białego pa
pieru, unikam y wtedy połysku powierzchni 
w ody, który przeszkadza nieco dokładnemu  
widzeniu obrazu odbitego.

Szkło drobno utłuczone zamienia się 
w proszek nieprzezroczysty. Prom ienie bo
wiem przechodzić tu muszą bezustannie 
z okruchów szkła do powietrza, zawartego  
w pozostających m iędzy niemi przestrze
niach; przy przejściach tych zatem zacho
dzić musi często całkow ite wewnętrzne od
bicie, które wreszcie przytłum ia zupełnie 
św iatło przechodzące i proszek szklany  
czyni nieprzezroczystym . Odzyskuje on 
wszakże przezroczystość, jeżeli puste prze
strzenie m iędzy cząstkami szkła wypełnim y  
wodą, albo lepiej jeszcze przezroczystym  
olejkiem , który pod względem  zdolności 
załam ywania światła, nie różni się znacznie 
od szkła, wtedy bowiem usuwa się przy
czyna powodująca odbicie całkow ite. D la  
tejże samej przyczyny staje się przezroczy
stym hydrofan po wprowadzeniu go do 
wody. Tak samo nieprzezroczysta jest pia
na, chociaż się składa z  kropelek przezro
czystych; podobnież śnieg i chmury wydają 
się nam białe, chociaż składow e ich części 
są bezbarwne i przezroczyste.

Nad rozgrzaną płytą powietrze rozgrzewa  
się i rozrzedza tak dalece, że powodować 
może całkowite odbicie prom ieni ukośnie 
padających. Ponad siln ie rozgrzaną ziemią 
w stronach gorących układają się warstwy  
powietrza rozgrzanego, a w warstwach ta
kich odbijają się przedm ioty, jak  w  zw ier- 
ciedle wód. Tem się tłum aczy mamidło 
egipskie i niektóre inne miraże (Ob. W szech
świat z r. 1887 str. 68 i str. 510).

Kąt graniczny jest tem m niejszy, im sil
niej dana substancyj a łam ie światło; wynosi 
on dla szkła zw ykłego  41°, dla dyamentu  
zaledw ie 24°. To właśnie powoduje silny

blask brylantów, promienie bowiem , które 
się do nich przedostają, ulegają na ścian
kach całkowitem u odbiciu, a do powietrza  
przedzierają się jedynie, gdy kąt ich padania 
jest mniejszy od 24°. S. K .

Kalendarzyk astronom iczny
I M I a j .

D roga mleczna przechodzi w godzinach  
wieczornych przez wschodnią stronę skle
pienia niebieskiego, a miejsce, gdzie dzieli 
się na dw ie gałęzie, jest jedną z najpiękniej
szych jej okolic. Przypada tu gwiazdozbiór 
Łabędzia, na południo-wschód względem  
niego O rzeł, zawierający gwiazdę 1-ój w iel
kości, Atair, na zachód zaś Lira z W egą. 
N iedźw iedzica wielka znajduje się teraz 
w pobliżu zenitu, na północ względem  niej 
N iedźwiedzica mała, Cefeusz, Kasyjopea, 
Perseusz. Na wschodniej stronie zenitu  
błyszczy W olarz z Arkturem, a obok niego 
łatw a do poznania Korona północna, skąd 
ku południo-wschodowi idą kolejno H er
kules, Wąż, W ężownik. Na stronie połu
dniowej znajdujemy gwiazdy zwierzyńca: 
Pannę z K łosem , W agę i Niedźwiadka, 
który zawiera czerwoną gwiazdę pierwszej 
wielkości Antares. Nad poziomem połu
dniowo-zachodnim snuje W ąż wodny długie  
swe sploty, opasując niemi Kruka i Puhar. 
Na zachód zenitu rozlega się trapez Lw a, 
którego wierzchołek północno - zachodni 
zajmuje Regules. Stąd ku północo-zacho- 
dowi napotykam y Eaka i Bliźnięta.

W enus widzialną jest krótko przed wscho
dem słońca, Mars również krótko widzialny 
jest wieczorem, Jowisz wschodzi po północy, 
Saturn świeci prawie przez noc całą i za
chodzi na krótko przed brzaskiem dziennym.

W  konstelacji

Baran

B aran

P L A N E T Y .
dnia Wschód Zachód Przejście przez

południk
g. ra. g. ra. g. m.

M erkury .
10 4 .  16 r. 7 .34 w. 11 .55 r. )
20 3 .4 4 Ił 6 . 1 6  „ U .  0 „
30 3 .1 5 łł 5 . 43 „ 10 . 20 .., )

W enns.
10 3 .21 r. 4 .15  w. 9 . 48 r, \
20 3 .  2 »* 4 .4 4  „ 9 . 63 „ )
30 2 .4 5 5 . 1 3 , ,  9 . 5 9 , ,  :

Mars.
10 6 .1 7 r. 9 . 59 w. 1 .3 8  w .)
20 5 .  1 « 9 .5 3  „ 1 .2 7  „
30 4 .4 8 ł» 9 .4 6  „ 1 .17 „ )

Jow isz .
10 2 .24 r. 1 .  12 w. 7 . 48 r. 1
20 1 .47 0 .4 1  „ 7 . 1 4 , .  }
30 1 .10 0 . 8 „ 6 .  39 „ )

Byk

Panna
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Saturn.
10 0 .4 4  w. 2 . 34 r. 7 .39  w.
20 0 .  5 „ 1 . 55 „ 7 - 0 „
30 11.27 r. 1 .1 5 , ,  6 . 2 1 , ,

U ran.
10 5 .2 7  w. 3 .43  r. 10 .35 w.
20 4 .4 5  „ 3 . 3 „ 9 .5 4  „
30 4 4 * • * »» 2 .2 4  „ 9 .1 4  „

\e p tu ii
10 5 .  9 r. 9 . I w .  1 . 5 w.
20 4 .30  „ 8 .2 1  „ 0 .2 7  „
30 3 .53 „ 7 .4 7  „ 11. 50 r.

Lew

Panna

D nia 9 Maja ma miejsce ciekawe, u nas 
niewidzialne zjawisko przejścia Merkurego 
przez tarczę słoneczną. N ie ma ono wpra
wdzie znaczenia tego, co przejście W enery, 
nie nadaje się bowiem do oznaczania para- 
laksy słońca, astronomowie jednak korzy
stają z niego dla dokładniejszego oznaczenia 
elem entów drogi i w ielkości planety. Zja
wisko to zresztą nie jest zbyt rzadkie, poraź 
ostatni miało ono miejsce w roku 1881, po
wtórzy się zaś w roku 1894, a wtedy będzie 
u nas częściowo widzialne.

Druga kwadra księżyca przypada dnia 1 
Maja, nów' dnia 8, pierwsza kwadra dnia 15, 
pełnia dnia 23. Podczas tój pełni ma miej
sce widzialne u nas całkowite zaćmienie 
księżyca; początek zaćmienia o godz. 6 min. 
5 po południu, początek zaćmienia całkow i
tego o godz. 7 min. 3, koniec o godz. 8 min. 
33, koniec zaćmienia w ogólności o godz. 9 
min. 41.

K ometa, odkryta przez Barnarda i Den- 
ninga, o którśj wzmiankę w dzisiejszej kro
nice podaje p. Kowalczyk, przebiega w Maju 
gwiazdozbiory, sąsiadujące na niebie z po
łożeniem  słońca, jest w ięc niewidzialną. 
W  czerwcu wynurzy się dla półkuli połu
dniowej. Droga jćj, według tymczasowego 
obliczenia jój elementów, nie okazuje zbli
żenia do żadnćj z dawniejszych komet. Na 
rok bieżący zapowiedziany jest też powrót 
komety peryjodycznćj W olfa z roku 1884, 
która według obliczeń p. Thraen ma przejść 
przez punkt przysłoneczny dnia 2 Września.

Słońce dnia 31 Maja oddalone jest od ró
wnika już na 21°57', szybko zatem dobiega 
najw yższego swego na półkuli północnćj 
nieba położenia; długość dnia w końcu mie
siąca w szerokościach naszych wynosi około 
16 y2 godzin. S. K.

PRZEBIEG ZJAWISK
METEOROLOGICZNYCH

n I n r o t l e  S r o t t n e a ,
w miesiącu Grudniu 1S90 roku.

Grudzień 1890 rok odznaczał się w całej 
Europie środkowej niezw ykle niską tempe

raturą, nadzwyczaj małemi opadami i nie
bem wogóle pochmurnem. W  górach tem
peratury były wyższe niż w dolinach i niebo 
po największej części wypogodzone.

Główną przyczyną tak niezw ykle niskich  
temperatur był szczególny roskład ciśnienia 
atmosfery, utx-zymujący się trwale prawie 
przez cały miesiąc. M ianowicie na północy 
Europy panowało ciągle wysokie ciśnienie, 
gdy tymczasem na Morzu Sródziemnem  
tworzyły się ustawicznie coraz to nowe de- 
presyje barometryczne. Tym sposobem na 
całą Europę środkową a nawet w części 
i południową spływały ciągle strumienie 
zimnego powietrza z wysokiej północy. 
Tylko w początku miesiąca i około 20 de- 
presyje z oceanu Atlantyckiego ten stan 
rzeczy na krótko przerwały. Średnie wy
sokości barometru z całego miesiąca w ypa
dają znacznie wyższe od normalnych; baro
metr wogóle utrzym ywał się wysoko i pod
legał dosyć niewielkim , jak na tę porę, 
zmianom. Na naszych stacyjach wahanie 
barometryczne miesięczne (różnica pom ię
dzy stanem najwyższym i najniższym) nie 
w iele przenosi 28 mm; na stacyjach połu
dniowych i wschodnich wahanie jest mniej
sze i dochodzi do 23 mm. Najwyższy stan 
barometru wypadł d. 28, najniższy zaś d. 4, 
a na wschodnich stacyjach d. 5.

Temperatury średnie wypadły w całej 
Europie o 5° do 6°C. niższe od normalnych, 
wyprowadzonych z długiego szeregu lat. 
Pierw sze cztery lub pięć dni były stosun
kowo łagodne; również dnie około 19 i 20 
były dosyć ciepłe; lecz reszta miesiąca nie
zw ykle mroźna, jakkolw iek nigdzie na ca
łym  obszarze, który nas zajmuje, bardzo 
wielkich mrozów nie notowano. W  całym  
miesiącu zaledwie było dwa lub trzy dni, 
w  których temperatura średnia wypadła 
wyższą od zera; a na niektórych stacyjach 
nie tylko że nie było dnia o średniej tempe
raturze wyższej od zera, ale nawet przez 
cały miesiąc nie obserwowano ani razu tem
peratury ponad zerem. Najwyższą tem pe
raturę średnią — 6,6° C. przedstawia M ło
dzieszyn; najniższą — 12,0° C. M ierzów, 
— 11,5° C. Czehryń (Matronińska dacza) 
i — 11,0° C. Sieniawa. Najcieplejsze dnie 
były 3 ,4  i 5; a także 19 i 20; ich tempera
tury średnie są zawarte pomiędzy — 1,4° C. 
(M ierzów) i + 2 ,3 °  C. (Ząbkowice). Najzi
mniejsze dnie przypadły pod koniec miesiąca, 
były to 27, 28 i 31; ich temperatury średnie 
b yły  zawarte pomiędzy — 24,2° C. (M ie
rzów) i — 14,6° C. (Lublin i Sobieszyn). 
Najwyższą temperaturę + 5 ,5 °  C. notowano 
d. 3 w Ząbkowicach, najniższą — 26,8° C. 
d. 27 w M ierzowie. W  Europie środkowej 
najwyższą temperaturę + 9 ,8  C. obserwo
wano d. 15 w Passau; najniższe nie prze
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chodziły  poza — 25° C. Na górskich stacy
jach, które w ogóle przedstawiały tempera
tury w yższe aniżeli na równinach, tem pe
ratura nie spadała poniżaj — 15° C.

Największa część Eui-opy środkowej, w łą
czając w  to i nasze stacyje, n ie otrzymała  
nawet 10 mm  wody z deszczu (który tylko  
w yjątkowo w kilku miejscach padał) lub  
śniegu. Ilość spadłój w ody powiększa się 
cokolwiek w miarę posuwania się ku połu
dniowi i wschodowi; więcćj niż 50 mm  opa
du notują w W ęgrzech i na południowym  
stoku A lp. N a naszych stacyjach najwięcej 
wody 30,3 mm zebrano w Sokołów ce i 24 
mm  w Suchćj; cały obszar jednak  zajęty 
przez nasze stacyje otrzym ał nie więcój jak  
12 mm. Z powodu prawie zupełnego braku 
odw ilży śnieg spadająoy zbierał się powoli 
w coraz grubszą pokryw ę, która w tym  
miesiącu była jeszcze cienką, ale w następ
stwie urosła do n iezw ykłych  wymiarów.

W  W arszaw ie wysokość średnia baro
metru w ynosiła 756,7 mm, przy najwyższym  
stanie 770,9 mm  d. 28 i najniższym 741,8 
mm  d. 4. Temperatura średnia miesięczna  
wypadła równą — 7j0° C.; najwyższą tem

peraturę + 1 ,4 °  0 . notowano d. 19, najniż
szą — 19,C° C. d. 31. Przez przeciąg całego  
miesiąca tylko w dwu dniach 19 i 20 ter
mometr w znosił się ponad zero. N ajcieplej
szym był dzień 19; jego  temperatura śre
dnia wynosiła +0,9® C.; najzimniejszym  
był dzień 28 o temperaturze średniój— 14,7°C. 
Opad z całego miesiąca w ynosił 7,4 mm; 
naj więcój wody z deszczu i śniegu w ciągu  
jednćj doby 19 spadło 3,7 mm. Dni deszczu 
i śniegu, w których opad w ynosił przynaj
mniej 0,1 mm  było 9; lecz prócz tego było  
w iele dni takich, w których śnieg polatu- 
jący nie dał żadnego wyraźnego opadu. 
Z powyższych dni dziewięciu w dwu tylko  
opad był w iększy od 1 mm.

W isła pod W arszawą stanęła nad ranem 
w nocy z dnia 12 na 13.

Dnia 29 w W arszawie obserwowano wie
czorem pięknie rozwinięte słupy przy księ
życu i księżyce boczne.

D nia 26 w Sokołówce obserwowano słoń
ca boczne.

W  końcu Grudnia w ystąpiły znowu oso
bliwe zabarwienia nieba przy zachodzie 
słońca. W. K .

Ś w ieżo  w y sz e d ł z  ca.r-u.3s-u. 1X1 tom

n W Ę m i FIZYJOGRAFICSREG-O
za rok 1890.

Tom X Pam iętn ika Fizyjograficznego zaw iera 730 stronic druku wielkiej ósemki, 29 tablic lito- 
grafowanych i drzew oryty w tekście  i sk łada się z następujących rospraw:

D z ia ł I. M eteorologii i Hidrografii:
Spostrzeżenia meteorologiczne dokonane w ciągu roku 1889 na  stacyjach meteorologicznych urzą

dzonych staraniem  sekcyi cukrow niczej W. O. T. P. i \  i  H.
A. Pietkiewicz. Jednoczesny stan pogody oraz je j zmiany na pewnej przestrzeni.
W ykaz spostrzeżeń fenologicznych z r. 1889 nadesłanych do red. Wszechświata.

D z ia ł II. G ieologija z Chemiją:
J . Morozewicz. Przyczynki do petrografii krajowej.
St. Kontkiewicz. B adania gieologiczne w paśmie formacyi Ju ra  między Częstochową a Krakowem.

D zia ł I I I .  Botanika i Zoologija:
K. Łapczyński. Zasięgi roślin  krzyżowych w K ról. Polskiem i w krajach  sąsiednich.
K. Drym m er. Rośliny najbliższych okolic Kielc.
K. D rym m er. D odatek do spisu roślin pow. Kutnoskiego, mianowicie okolic Żychlina.
B. E ichler. Spis Desmidyj zebranych w okolicy Międzyrzeca.
F. Kwieciński. Spis mchów zebranych w r. 1888 w okolicach m. Białej (gub. Siedl.j.
F . Kwieciński. Spis roślin  skrytokw iatow ych naczyniowych i jawnok wiato wy ch, zebranych w r. 

1887 na gruntach m ają tku  W oronin (gub. Siedl., pow. Konstantynowski).
F . Błoński. W yniki poszukiwań florystycznych skrytokwiatowych, dokonanych w ciągu la ta  1889 

w obrębie 5 powiatów Król. Polskiego.
F . Błoński. Mchy Kr. Polskiego (Conspectus Muscorum Poloniae). Część I. Mchy boczno-zarodnio- 

we, B ryinae pleurocarpae (dokończenie).
W ł. Kozłowski. Przyczynek do flory wodorostów okolic Ciechocinka.
M. Tw ardowska. Ciąg dalszy spisu roślin  z okolic Szemetowszczyzny i z Weleśnicy.
A. W ałecki. Przyczynek do fauny ichtyjologicznej.
A. L ande. M ateryjały do fauny skorupiaków widłonogich (Copepoda) Kr. Polskiego. Widłonogi 

swobodnie żyjące. I. R odzina Cyklopy (Cyclopidae).
H. L indenfe ld  i J . Pietruszyński. Przyczynek do fauny pijawek krajowych (Hirudinei).

D z ia ł IV. Antropologija:
T. Dowgird. W iadomość o wyrobach z kam ienia gładzonego, znalezionych na Żmujdzi i Litwie.

^ 03B0JieH0 U.en3ypow. BapuiaBa, 19 A n p tja  1891 r. D ruk Em ila Skiwskiego. Warszawa, Chmielna M 26.


