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OLBRZYMI m m U L
Badanie zjawisk, zachodzących pod bar

dzo znacznemi ciśnieniami, zajmuje żywo, 
jak  wiadomo, naukę współczesną, a poszu
kiwania te w yw ołały oczywiście kon iecz
ność przyrządów mierniczych, któreby ol
brzymie ciśnienia dokładnie oceniać do
zw alały. Z w ykłe manometry o powietrzu  
zamkniętem, które mierzą ciśnienie ze 
zmniejszania się objętości zamkniętego słupa 
powietrza, lub manometry m etaliczne, pole
gające na tejże samój zasadzie, co barome
try aneroidowe, tracą ścisłość, skoro w y
wierane na nie ciśnienie przekracza niezbyt 
nawet rozległe granice; rezultaty ścisłe 
dawać więc może jedynie manometr o po
wietrzu otwartem. Budowa wszakże takiego 
przyrządu napotyka znów na tę trudność, 
że gdy idzie o ciśnienia znaczne, potrzeba 
użyć rury bardzo długiój, co tylko w w y
jątkow ych i szczególnie korzystnych urze
czywistnić można warunkach. Otóż szczę
śliw e do celu tego okoliczności nastręczyła 
wieża Eiffla, a znany fizyk p. Cailletet nie i

omieszkał z nich skorzystać; zbudowany 
przezeń manometr o rurze, odpowiadającej 
wysokości wieży Eiffla, o długości zatem  
300 metrów, oddawać może nauce ważne 
usługi, a ze względu na szczegóły swój 
konstrukcyi zwraca na siebie powszechną 
uwagę.

Zanim przystąpimy do opisu tego olbrzy
miego przyrządu, przypomnimy tu prostą 
zasadę budowy manometru o powietrzu  

[ otwartem, którą zresztą dostatecznie tłum a
czy załączony rysunek (fig. 1). W naczy
niu zamkniętem g, a do pewnój wysokości 
napełnionem rtęcią, osadzona jest rura, któ- 
rój na figurze wskazaną jest tylko część 

J  dolna, pogrążona w rtęci i z obu końców  
otwarta; przez rurę r  łączy  się naczynie to 
z przestrzenią zewnętrzną. Gdy rura r  ko- 

I munikuje się wprost z atmosferą, rtęć oczy* 
[ wiście w rurze otwartój przypada na tymże 

samym poziomie, co w naczyniu, zostaje 
bowiem wszędzie pod jednakiem ciśnieniem  
jednćj atmosfery. Jeżeli wszakże rurę r  
połączymy z przestrzenią zajętą przez gaz 
zgęszczony, albo z kotłem parowym, lub też 
w inny sposób powierzchnię rtęci w naczy
niu poddamy nadmiarowi ciśnienia, rtęć zo
staje wtłoczoną do rury i pod ciśnieniem
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2, 3, 4 ...n atmosfer podnosi się do w yso
kości 76, 2.76, 3.76 ... (n — 1 ).76 centym e
trów. W idzim y więc, że przy ciśnieniach  
nieco znaczniejszych konieczną jest rura 
bardzo długa, ciśnienie 3 atmosfer wymaga 
już rury przechodzącej 2 metry, ciśnienie 
10 atmosfer rury o długości 7 '/2 m. Rury 
takiej długości wymagają odpowiedniej pod
pory, Rógnault urządził taki manometr we 
wieży, A m agat oparł rurę swą o stok w zg ó 
rza. P . Cailletet także dawniej już zbudo
wał manometr o w ysokości 100 metrów, 
najpierw na pochyłości wzgórza, a nastę
pnie w  studni artezyjskiej w B utte aux 
Cailles. Ciśnieniu tak w ysokiego słupa rtę
ci rura szklana oprzeć się już nie może, 
trzeba więc posługiw ać się rurami żelazne- 
mi, odczytywanie zaś w ysokości n iew idzial
nego w nich słupa rtęci dokonywa się za

Fig. 1 .

pośrednictwem stosow nego pływ aka, który  
się na powierzchni rtęci utrzym uje, wraz 
z nią podnosi i opada i ruch swój na ska- 
zów kę urządzenia zegarow ego przenosi.—  
W  warunkach wszakże takich obserwacyja 
jest bardzo utrudniona i nie daje rezultatów  
dosyć pewnych. W ieża Eiffla dopiero na
stręczyła warunki w yjątkow e korzystne do 
ustawienia manometru o powietrzu otwar* 
tem, w ysokiego na 300 metrów, a którego 
w szystkie części, połączone z wieżą w spo
sób niezmienny, byłyby na całej swój roz
leg łości dostępne dla obserwatora. Opis 
tego ciekaw ego przyrządu podajem y tu w e
dług sprawozdania, jak ie p. Cailletet złożył 
akademii nauk w Paryżu. R ysunki zaś 
w zięte zostały z pisma „La Naturę”.

Rura m anometryczna w ysoka na 300 m e
trów, mierząca zatem ciśnienie prawie 400

atmosfer, wyrobiona jest ze stali miękkiej*- 
a średnica jój wewnętrzna wynosi mili
metra; u dołu łączy się ze zbiornikiem , 
zawierającym rtęć. Gdy zapomocą pompy 
wyw iera się ciśnienie na wodę, pokrywają
cą powierzchnię tej rtęci, można ją pod
nieść stopniowo aż do szczytu wieży. P o 
nieważ dolne kolumny wieży mają kierunek 
pochylony, niemożna więc było rurze sta- 
lowćj nadać kierunku pionowego na całej 
jój długości, ale trzeba było jej przebieg 
zastosować do wieży, jak to wskazuje fig. 2r

Fig. 2.

na którój linija ciągła A  B C D  E F  oznacza 
położenie rury manometrycznój.

Od podstawy wieży aż do platformy pier
wszej, to jest aż do wysokości około 60 me
trów, rura jest utwierdzona do równi po- 
chyłój jednej z szyn, służących do windy. 
W  całej tej długości towarzyszą jej wscho
dy żelazne. Pom iędzy platformą pierwszą 
a drugą, zatem na wysokości, która mniej 
więcej wyrównywa poprzedniej, przyrząd 
m anometryczny wsparty jest o wschody
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kręcone, czyli śrubowe; rura więc dzieli 
się tu na kilka odcinków, nieprzypadają- 
cych na jednój linii pionowej, a przy przej
ściu od jednego odcinka do następnego za
chowuje pochyłość dostateczną, by zape
wnić odpływ rtęci przy spadku. Od dru
giej wreszcie platformy aż do szczytu rura 
osadzona jest w takiż sam sposób śrubo
wato u wschodów pionowych. Możność za
tem obserwacyj zapewniona jest od podsta
w y wieży aż do szczytu.

Nieprzezroczystość Wszakże rury stalo
wej nie dozwala bespośredniego odczyty
wania poziomu rtęci; aby więc odczytywa
nie to umożebnić, urządził p. Cailletet 
w rurze, w odstępach co trzy metry, krany 
prowadzące do rur szklanych, osadzonych 
pionowo. .Fig. 3 przedstawia właśnie roz
mieszczenie tych rur, rozłożonych wzdłuż 
wschodów. Każda z tych rur posiada skalę, 
starannie wyciętą na drzewie powernikso- 
wanem; za otwarciem któregokolwiek z kra
nów następuje komunikacyja rury stalowój 
z odpowiednią rurą szklaną, do którój w te
dy przepływa rtęć, a szczyt jój w rurze 
szklanój odpowiada oczyw iście poziomowi 
w rurze stalowej.

A by w pewnój chw ili otrzymać pożądane 
ciśnienie, otwiera się kran rury szklanój, 
która posiada stopień podziałki, odpowia
dający temu ciśnieniu; a gdy, pod naci
skiem pompy hidraulicznój, rtęć dochodzi 
do kranu, wznosi się współcześnie i w rurze 
stalowój i w rurze szklanej. Działając 
w tdj chwili bardzo powolnie na pompę hi- 
drauliczną, doprowadzić można rtęć ścisłe j 

do żądanój podziałki. W  celu zaś u łatw ie
nia drobnych poprawek, obserwator zostaje 
z pracownią dolną (fig. 4) w ciągłćj komu- 
nikacyi za pośrednictwem telefonu, który  
ze sobą zabiera i który przy każdym kranie 
może być wprowadzony w związek ze sta- 
cyją dolną. Krany zawierają zresztą różne 
jeszcze inne szczegóły, których opis byłby 
zbyt drobiazgowym.

Pracow nię manometru, mieszczącą się 
w kolum nie zachodnićj, u podstawy rury 
stalowój, przedstawia fig. 4. P o  lewój 
stronie rysunku widzimy hidrauliczną pom
pę tłoczącą, która naciska wodę na powierz
chni rtęci, zawartćj w zbiorniku stalowym, 
umieszczonym pośrodku sali. Zbiornik

ten, którego pokrywa jest szczelnie przy
śrubowana, opatrzony jest w trzy rury. 
Pierwsza z nich doprowadza wodę, druga 
środkowa, właściwa rura manometryczna 
wznosi się aż do szczytu wieży; trzecia prze
prowadza ciśnienie do manometru, osadzo
nego na ścianie pracowni. Manometr ten, 
wielkich wymiarów, posiada, oprócz zw y- 
kłój podziałki na atmosfery, inną jeszcze, 
odpowiadającą numerom porządkowym róż
nych kranów. W  ten sposób wiadomo bes-

Fig. 8.

pośrednio w którćj rurze szklanój ma się 
wznosić rtęć, bez namysłu więc otwierać 
można kran właściwy.

Ponieważ, jak widzieliśm y, rury szklane 
nie są umieszczone w kierunku pionowym  
jedne nad drugiemi, trzeba było towarzy
szące im podziałki starannie zgodzić. Użyto  
do tego dwu naczyń, napełnionych wodą 
i połączonych rurą kauczukową, a przy ich 
pomocy oznaczono u podstawy każdój skali 
płaszczyznę poziomą, odpowiadającą pozio
mowi górnemu skali poprzedzającej. Po- 

i  dział tak dokonany okazał się zupełnie zgo-
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dnym  ze znanem wzniesieniem  różnych  
punktów wieży; dla usunięcia wszakże 
w szelkiej niepew ności p. Cailletet zamierza 
go sprawdzić wkrótce metodą niw elacyi 
trygonom etrycznej. Podziałki, jak  pow ie
dzieliśm y wyżej, wyrobione są na drzewie, 
a nie na metalu, drzewo bowiem  w kierun
ku swych włókien ulega zmianom n iezna
cznym pod w pływ em  działań atm osferycz
nych.

Dokładne obliczenie ciśnienia, wskazane
go wysokością słupa wzniesionej rtęci, w y
maga przy każdej obserwacyi pewnego sze
regu poprawek. Przedew szystkiem , zmia
na temperatury powoduje zmianę gęstości 
rtęci, w pływając też na zm ianę wysokości

wieży, a zatem i rury manometryczn6j. R a
chunek wskazuje, że przesunięcie się tem 
peratury o 30° zm ienia wysokość tę zale
dw ie o 1 decymetr, to jest o V3ooo j^j war
tości. W ażniejszą je s t  poprawka tycząca 
się gęstości rtęci, w tychże samych grani- 
cach 30° wynosi ona około ‘/ 200. O znacze
nie temperatury średniej, potrzebne do 
przeprowadzenia tej podwójnej poprawki, 
otrzym uje się ze zm iany oporu elektrycz
nego, jakiej pod w pływ em  różnic tem pe
ratury doznaje drut telefoniczny, tow arzy
szący słupow i rtęci w  całym jego  przebiegu. 
Nadto, term om etry samopiszące, um ieszczo
ne na każdej platform ie, dają dostateczne 
często wskazówki.

Inne szczegóły, podlegające poprawkom, 
tyczą się ściśliw ości rtęci, zmniejszania się 
ciśnienia atmosferycznego w miarę, jak rtęć 
podnosi się w rurze manometrycznej, zmia
ny poziomu rtęci w zbiorniku dolnym i t. p. 
okoliczności.

Obecnie już posługuje się p. Cailletet 
swoim olbrzymim manometrem do badań 
nad prężnością pary i nad ściśliwością ga
zów, w szczególności zaś zajmuje się ure
gulowaniem  manometru wodorowego, to jest  
manometru zamkniętego, w ypełnionego wo
dorem, a który służył do oznaczenia pręż
ności pary wodnej w temperaturze 400°. 
Przyrząd ten właśnie przedstawiony jest 
na rysunku (fig. 2), połączony on jest ze

zbiornikiem  rtęci za pośrednictwem g ię t
kiej rury. W iadomo, że wodór mniej da
leko, aniżeli powietrze, odstępuje od prawa 
Mariottea, stąd jako gaz manometryczny 
daje przy znacznych ciśnieniach rezultaty 
o w iele dokładniejsze.

Nadmieniamy tu wreszcie, że cały na
kład na budowę tego olbrzym iego przy
rządu poniósł p. Eiffel, a wieża jego nie- 
tylko jest zdumiewającem dziełem sztuki 
inżynierskiej, ale i nauce oddaje usługi isto
tnej wagi.

S. K .
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O SZ Y B K O ŚC I

WZROSTU OSTRYG.

Prof. Lacaze-Duthiers podaje w „Comp- 
tes rendus” (Nr 9, 1891 r., tom 112) rezul
taty swoich badań nad wzrostem ostryg  
(Ostrea edulis) m łodych, hodowanych sztu
cznie w  akwaryjum w Roscoff. Obserwa- 
eyje swoje prof. L . D . rospoczął nad mło- 
dziutkiemi ostrygami czyli noworodkami, 
które były um ieszczone w  K wietniu 1890 j  

roku w obszernych skrzynkach, o ścianach 
metalowych; do skrzynek dopływała woda 
morska, a noworodki ostryg były doglądane 
z wielką troskliwością. Rezultaty osięgnię- 
te z hodowli są, znaczne, tembardziój, że 
młode ostrygi przetrwały zimę, najcięższą 
porę do przebycia dla ostryg hodowanych 

w parkach, przy ni
skim bowiem stanie 
wody zimno sprowa
dza wielką śmiertel
ność między ostryga
mi, a w roku bieżą
cym mrozy były wy-

M łodziutka ostryga jątkowo ciężkie, na- 
(noworodek ostrygi)} . ,
26 K w ietnia 1890 r. w e t  W R osco ff, g d z i e

kamelije i przypołu- 
dniki ( M esembryan- 

them um ) rosną w gruncie.
W zrost m łodych ostryg następował tak 

szybko, że noworodki o średnicy 1,5 — 2 cm, 
które umieszczone były w akwaryjum  
w końcu K w ietnia 1890 r., w ciągu dwu 
miesięcy, bo w końcu Czerwca 1890 roku 
dorosły do 5 cm, następnie w 2 '/2 miezięcy J 
m iały już 7— 7,5 cm, wreszcie w ciągu pię
ciu m iesięcy, do 1 Marca 1891 roku dorosły  
do 8 cm.

W ogóle najprędzćj rosły noworodki w cią
gu ciepłćj pory, jaka nastała po umieszcze
niu ich w akwaryjum, czyli w przeciągu 
dwu pierwszych miesięcy życia, wtedy bo
wiem średnica skorupek trzy razy się p o
większyła; w następnych 2 */2 miesiącach 
rosły już wolnićj, a jeszcze wolniój w je 
sieni i w zimie. W  celu wykazania dobi- ( 
tniój różnicy w stopniowem wzrastaniu 1

ostryg, prof. Lacaze-Duthiers podaje ry
sunki skorupek, zdjęte z natury, o ile moż
na dokładnie.

Rzut oka na te rysunki przekonywa ła 
two, że w przeciągu niespełna roku, nowo
rodki hodowane w akwaryjum w Roscoff, 
dorosły do rozmiarów, jakie są wymagane 
w handlu. Dodać tutaj potrzeba, że ry- 

| sunki były robione z okazów zw ierząt naj
piękniejszych i najlepiój wyrośniętych i że 
niewszystkie hodowane zwierzęta doścignę- 

j  ły  podobnych wymiarów.
W  końcu K w ietnia 1890 roku prof. L. D . 

umieścił 8 500 młodziutkich ostryg czyli no
worodków w akwaryjacb; z tój liczby  
w dniu 1 Marca 1891 r. 3 300 okazów do
szło nieco więcój niż 6 cm, większość jednak  
do 8 ćm w średnicy (najdłuższój); 2700 p o
siadało średnicę od 4 do 6 cm; 1 900 zale-

Taż sama młoda ostryga, 24 Czerwca 1890 r.

dwie dorosło do 3 — 4 cm; 330 pozostało 
w stanie noworodków, tak, że tylko brzegi 
płaszcza zaczęły pokazywać się na brze
gach skorupki; 160 wymarło w ciągu lata 
i jesieni 1890 r., 50 zginęło w ciągu zimy 
1891 r., 60 zaś użyto w celu prowadzenia  
badań i doświadczeń.

Stratę 210 młodziutkich ostryg na 8500  
można uważać za bardzo małą, prawie ża
dną, a stosunek m łodych 330, które się jesz- 

! cze nie rozw inęły, jest również nieznaczny, 
j w ogóle nietylko wzrost młodych ostryg 

w ypadł pomyślnie, ale także i stan zdrowia 
całój hodowli był bardzo zadawalniający. 
Nadto prof. Lacaze-Duthiers zwraca jesz
cze uwagę na inną kwestyją, mającą donio
słe znaczenie ze względu na praktyczne ko-
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rzyści ze sztucznej hodow li ostryg w yp ły
wające, a m ianow icie, że oprócz szybkości 
wzrostu ważny jest bardzo i smak ostryg. 
P o  upływ ie pierw szego roku hodow li, któ
ry, jak  się zdaje, zwierzę poświęca w yłącz
nie prawie na pow iększenie rozmiarów sw e
go ciała, mięczak tłuścieje, czyli nabiera 
ciała. O strygi hodowane w R oscoff mają 
smak delikatny, ale nie są jeszcze zupełnie  
tłuste. Znajdują się w doskonałych wa
runkach, dających pewną rękojm ię na przy
szłość, pomimo szybkiego wzrostu, skorup
ka ich jest zdrowa i nie przedstawia ża
dnych zboczeń, w pływ ających źle na wła
sności ostrygi.

Taż sama ostryga 15 W rześnia 1890 r.

Ponieważ skorupa ostrygi składa się 
z wai^stw niepraw idłow o ułożonych i po- 
zlepianych jedne z drugiem i, to pom iędzy  
temi warstwami pozostają przestrzenie na
pełnione wodą, przesyconą siarkowodorem, 
który szkodzi bardzo smakowi ostrygi, mia
now icie wtedy, jeżeli przy odrywaniu m ię
czaka od skorupki, złam ie się cienka sko
rupka. Przypadek ten, jeden z najszko
dliw szych, nie ma miejsca w Roscoff. N ie- 
mnićj przykry i odjemny w pływ  na smak 
ostryg w yw ierają gąbki pasorzytne, za
m ieszkujące skorupę i wydzielające z sie
b ie woń fosforyczną bardzo nieprzyjem ną  
dla spożywającego ostrygę. Dotąd pom ię
dzy ostrygami z Roscoff nie znaleziono

ani jednój nawiedzonój przez gąbkę paso- 
rzytną.

W  końcu zasługuje na zaznaczenie, że 
śmiertelność pom iędzy ostrygam i (50) osta
tniej zimy 1891 roku była bardzo mała 
dzięki temu, że akwaryjum, podczas mro
zów nie było nigdy zupełnie opróżnianem  
aż do dna. W oda odświeżała się ciągle, 
w czasie przypływu morza mogła swobo
dnie wchodzić do zbiorników, ale przy od
pływ ie, te ostatnie były szczelnie zam knię
te. Małą śmiertelność ostryg przypisać

Taż sama, 1 Marca 1891 r.

trzeba ciągłym  i wytrwałym  staraniom, 
jakiem i otoczone były zwierzęta. Na wielką 
skalę hodowla tak staranna jest bardzo tru
dna i prawie niemożliwa, ale jest rzeczą 
użyteczną wykazanie zapomocą doświad
czeń, że staranne prowadzenie hodowli jest 
pierwszorzędnym  warunkiem, od którego 
zależy powodzenie w hodowli tych mię
czaków.

W  pracowni tego rodzaju jak Roscoff, 
poświęconój badaniom czysto naukowym, 
nie może być mowy o hodow li na wielką 

I skalę, lub w  celach przem ysłowych, ale 
| pracownia może i powinna dostarczyć fak-
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tów, stanowiących wzór, na którym prze
m ysł z całą pewnością oprzeć się może, nie- 
potrzebując już wykonywać prób, bo pra
cownia dostarczy mu danych niezawodnych.

A. S.

Z POWODU ODCZYTÓW
dra H enryka Nussbauma

Przedstawić najogólniejszy schemat bu
dow y ciała ludzkiego, objaśnić w jaknaj- 
krótszym zarysie jego czynności, aby na tćj 
zasadzie jasno i dobitnie uwydatnić myśl 
przewodnią, organizacyi ustrojowój i me
chaniki wogóle, a człow iekow i wskazać na
leżne miejsce w szeregu istot ożywionych, 
którego szczyt rozw ojow y stanowi, oto cel, 
jaki sobie w ytknął dr Nussbaum dla swego 
publicznego przemówienia, a z tego bardzo 
trudnego zadania wybornie się wywiązał.

Oczywiście, pojmujemy dobrze, że w 3-ch 
odczytach niepodobna streścić dokładnie 
całój anatomii i fizyjologii, a tem mniój 
można ich nauczyć ściśle grono osób mało 
przygotowanych, albo wcale nieprzygoto
wanych; można wszakże—a o to prelegien- 
towi chodziło — dać myślącemu słucha
czowi obraz ogólny mechaniki ustrojowej, 
obraz, oparty na dokładnój znajomości fak
tów  zasadniczych.

Potrzeba tylko wciąż pamiętać, że szcze
góły , z natury rzeczy, ginąć tutaj muszą, że 
chyba wtedy któryś z nich na plan pierw
szy wysunąć wolno, gdy w danym razie 
służyć mają za wzór, za modłę jakiegoś 
ogólniejszego zjawiska, że tylko grube za
rysy w opisie budowy, jedynie wytyczne ! 
punkty w objaśnianiu czynności, a już tem- j  

bardzićj tylko ustalone poglądy na naturę 
opisyw anych zjawisk w popularnój poga- j  
dance dawać się godzi, jeżeli słuchacz ma 
osięgnąć istotną jakąś korzyść umysłową.

O tem wszystkiem  prelegient nasz pamię
tał wyśmienicie i wypowiedział, bez przesa
d y  to mówimy, wykwintny, a ogólnie zro

zum iały traktacik o człowieku żyjącym, w y
kazał, że człowiek, najwyżój uorganizowa- 
ny co do swój budowy spomiędzy tworów  
żywych, o najbardziśj wyróżnicowanych  
czynnościach, w których najdoskonalej za
chowane sa prawa fizyko-chemicznój pracy, 
sam jeden, nietylko rośnie, rozwija się i ży
wi, lecz cały ogrom przyrodzonych zjawisk  
inteligiencyją swoją pojmuje, w świadomą 
własność umysłową przetwarza, a siłą w y
zwoloną swój w oli na otoczenie oddziały- 
wając, niejednokrotnie przyrodzone warun
ki stosownie dla siebie urabia, można po
wiedzieć, korzystnie poprawia, że je w y
tworem swój myśli urozmaica, podniosło- 
ścią i szlachetnością swego uczucia krasi, 
dostojnością swego dowolnego czynu upię
ksza.

Ani chcemy, ani możemy na tem miejscu 
powtarzać szczegółowo trzech prelekcyj dra 
Nussbauma, zwrócim y jedynie uwagę na 
ogólny ich układ, na metodę popularyzacyj
ną, aby nasz sąd pochlebny o całości uspra
wiedliwić. Oto punkty główne:

Zasadniczym elementem każdego tworu  
żyw ego jest komórka. Ugrupowanie k o
mórek to indywiduum wyższego stopnia —  
tkanka; w niój wszystkie pierwiastki w spół
działają wyższemu celowi, t. j. fizyjolo- 
gicznemu zadaniu tkanki. Tkanki zarru-o rj
powane w pewien sposób tak, aby jeszcze  
wyższemu ogólniejszemu służyły celow i, to 

| indywiduum jeszcze wyższe — narzędzie, 
ich skupienie to narząd, zbiorowisko narzą
d ów —to ustrój. A  więc prostsze pierwiast- 

| ki skupiają się wciąż w coraz bardziój zło
żone, prżyczem każde takie skupienie 

I wobec składających je  pierwiastków jest 
zawsze niejako nowym udoskonalonym oso
bnikiem. W szędzie przytem panuje zasada 
najwyższój oszczędności miejsca; na naj- 
mniejszój możliwie przestrzeni zgromadze
nie jaknaj większój możliwie ilości elem en
tów czynnych.

T rzy posiadamy rodzaje narządów: 1) 
czucio-ruchowy czyli nerwowo-m ięsnokost- 
ny, 2) narząd krążenia i 3) oddychania, tra
wienia i wydzielania.

Najsamodzielniejszym i najważniejszym  
| jest pierwszy z nich, t. j. czucio-ruchowy, 

on to stanowi właściwe indywiduum ludz- 
i  kie obdarzone czynnościami odnośnemi, jak
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je  nazywają, przyjmujące wrażenie i w y
zwalające działanie na zewnątrz, a skła
dają go: układ nerwowy, m ięsny i kostny.

U kład nerwowy złożony jest z mózgu  
i rdzenia kręgowego (to tak zw ane ośrodki 
nerwowe) oraz nerwów, mających za zada
nie doprowadzać do ośrodków podrażnienie 
z obwodu, a z ośrodków przenosić im pulsy  
do mięśniów, gdzie w yw ołują skurcz, skró
cenie mięśnia i ruch kości, do której jest on 
przyczepiony.

Rdzeń, to ten zakres nerw ow ego układu, 
gdzie powstają odruchy. Bezwiednem i są 
czynności rdzenia, ale charakter celowości 
posiadać mogą (przykłady w ziął tu prele- 
gient z zachowaniasię żaby ogłow ionśj przy 
drażnieniu jćj skóry środkami żrącem i.oraz 
wrzuconej bez g łow y do ukropu, albo po
w olnie ogrzewanej w w odzie aż do jej za
gotowania).

Odruch celow y to skutek nawyknienia, to 
mechanizm autom atyczny. A le  podrażnie
nie czuciowe szerzące się za pośrednictwem  
nerw ów  dośrodkowych (czu ciow ych ) do 
rdzenia, może nietylko bespośrednio prze
nosić się stąd na nerwy ruchowe, w yw ołu
ją c  odruch, owszem  może podążyć wzdłuż  
rdzenia, dalej do mózgu, uświadomić się 
tutaj i, zapamiętane, w yzw alać się później 
jako ruch świadomy.

A żeby układ czucio-ruchowy m ógł wciąż 
sprawnie funkcyjonować, żyw ić się musi, 
t. j. przyjmować m ateryjały odżywcze, a zu
żyte wydalać; organy oddychania i trawie
nia dostarczają pożywienia, w ydzielnicze od
padki przeróbki materyi odwożą; pośredni
czy w tym przyw ozie i odw ozie narząd krą
żenia, trafnie porównany z urządzeniem  
transportowem. Posiada on tabor bardzo 
liczny i bardzo ruchliwy: to krew, której 
krążek czerwony rozwozi tlen i zabiera 
dwutlenek w ęgla, której ciałko bezbarwne, 
wędrujące nader ruchliw ie, pochłaniające 
napotykane po drodze drobinki, rozwozi 
cząstki białka i tłuszcze, a uprząta rospa- 
dłe, zużyte krążki krwi, której osocze niesie 
w  sobie sole mineralne. Prócz tego krew  
zawiera blaszki Bizzozera, których znacze
nie jeszcze ściśle określone nie jest, biorą 
one udział, zapew ne przyczynowy, w krze
pnięciu krwi. Tabor transportowy wciąż 
w  dwu kierunkach rozw ozi ładunek: od

dróg trawienia i oddychania bierze żywność 
i tlen, ciała białkowate, tłuszcze, wodany 
w ęgla i sole, a ku drogom wydzielniczym  
odnosi dwutlenek w ęgla, sole i roskładowe 
produkty ciał azotowych (przedewszystkiem  
mocznik).

Tabor bezustannie po drogach komuni
kacyjnych pomyka, a są niemi naczynia 
krwionośne, tak urządzone, że tam, gdzie 
potrzeba, dzięki gęstszemu lub rzadszemu 
oczkowaniu siatek naczyniowych i rozm ie
szczeniu różnego kalibru naczyń, szybkość 
ruchu krwi i warunki ciśnienia krwi u le 
gają stosownój zmianie, by przy odpowie- 
dniem przyspieszeniu lub zwolnieniu stru
mienia, w odpowiednich organach mogła 
się bądź w potrzebną dla tkanek żywność 
zaopatrzyć, bądź też niepotrzebnego (zuży
tych substancyj) już balastu pozbyć.

S iłę  popędową, czyli motor stanowi pew
na część skutku kurczliwości ścian naczy
niow ych, oraz tego potężnego zgrubienia, 
do maksymalnych rozmiarów doszłego, 
przez co się w m ięsisty organ zm ieniło, któ
ry się anatomicznie sercem nazywa. U kład  
zastaw ek sercowych sprawia, że ruch krwi 
odbywa się w pewnym kierunku, choć, ści
śle rzecz biorąc, krążenie—to wieczne k o ło 
wanie bez początku i końca.

Jako w warsztatach mechanicznych, uzu
pełnia się wciąż tabor trasportowy. W  szpi
ku kostnym powstają krążki nerwowe, 
a w wątrobie przedewszystkiem ulegają ros- 
padowi, ciałka bezbarwne tworzą się w śle
dzionie.

Narządy trawienia i oddychania, jak ju ż  
powiedziano, wyrabiają i dostarczają to
waru dla krwi. Ich przeznaczenie jest 
więc jednoznaczne, bo też wspólny jest ich  
zaczątek em bryjologiczny: zwinięty w rurę 
listek w ew nętrzny zarodka, to kanał odde
chowo - pokarmowy pierwotny, z którego 
w dalszym  rozwoju przez szereg wypukleń,- 
wydłużeń i odwężeń powstał z przedniej 
i górnój części rury narząd oddechowy, 
z dolnej przewód pokarmowy i jego gru
czoły.

W  narządzie oddechowym następuje w y
miana gazów między krwią a powietrzem. 
Sprawa to chemiczna: hem oglobina z dw u
tlenkiem  w ęgla związana (luźnie), pod sil- 
nem ciśnieniem tlenu, utraca C 0 2, a z tle 
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nem się łączy. Odwrotny (oddechowy) pro
ces odbywa się wciąż w tkankach. Tutaj 
panuje silniejsze ciśnienie dwutlenku w ę
gla, a przeto tlen z hemoglobiną związany 
(w  oksyhem oglobinę) zostaje z niój w ytło
czony, a jego miejsce we krwi zajmuje dwu
tlenek węgla.

W  opisie narządu trawienia uw zględnio
no i znaczenie przeważnie dezinfekcyjne 
żołądka i chemiczne znaczenie fermentów  
oraz soków trawienia i mechaniczną do
niosłość ruchów je lit  i rolę pracowniczą 
gruczołów wielkich brzusznych.

N ie starczyłoby mi miejsca, gdybym  
w tem pobieżnem streszczeniu chciał podać 
cały zasób szczegółow ych wiadomości, k tó
re w nader zręcznem ugrupowaniu i oży
wione jakimś świeżym nie banalnym, nie 
handbuchowym sposobem ich przedstawie
nia, złożyły się na całość nader udatną. To, 
co tu podaję, to tylko suchy bardzo szkie
let. Przy rozbiorze każdej czynności ustro
jowej jakaś wielce interesująca uwaga, ja 
kiś dla specyjalisty nawet ciekawy szczegół | 
nowy, stanowiły istotną okrasę ponętnie ; 
ułożonej pogadanki, a ogólny syntetyczny i 
pogląd na zadanie i wzajemne oddziaływa- j  

nie pojedynczych narządów w ogólnein go
spodarstwie ustroju oraz rozjaśnienie b i o 
logicznego znaczenia całego człowieka, jako I 
jednostki organizowanej, godnie zakończy
ły  wykłady, które treścią, układem i formą 
najzupełniej odpow iedziały temu, co zw ie
my dobrym, pouczającym, popularnym od
czytem.

D r A. Fabian.

O BADANIACH

M O B Z A  C Z A R N E G O .

Postępy oceanografii w ciągu ostatniego 
25-lecia stały się pobudką wysłania ekspe- 
dycyi w celu bliższego i dokładniejszego  
poznania morza Czarnego. Za staraniem  
tow arzystw a gieograficznego rossyjskiego  
w lecie 1890 roku wysłana została w tym

celu kanonierka „Czarnomorzec” pod do. 
wództwem pp. Fr. W rangla i N. Andru- 
sowa.

W  ciągu miesiąca dokonano 60 pomia
rów głębokości, temperatury, stopnia sło- 
ności, ciężaru właściwego i t. d. W  13-tu 
punktach zapuszczano dragę w celu badań 
bijologicznych.

Dotychczasowe wiadomości o głębokości 
morza Czarnego ograniczały się do oznacze
nia izobaty 600' *)i kilku pomiarów po
między Kerczem a Suchum Kale i kilku  
pomiarów, dokonanych przez anglików po
między Sebastopolem a Bosforem. Pom ia
ry teraźniejsze wykazują, że z wyjątkiem  
płytkiej PnZ części, morze Czarne przed
stawia kotlinę o dnie nadzwyczaj równem, 
leżącem na głębokości 6 000—7 200', docho
dzącą największej (znanej) głębokości 7362  
stopy. Brzegi tej kotliny od izobaty 6000' 
wznoszą się coraz stromiej, szczególniej od 
strony Kaukazu i na wybrzeżach anatolij- 
skich, około przylądka Amastro.

Bardziej zajmujące są rezultaty badań 
temperatury morza. Temperatura pow ierz
chni (w  Lipcu) wynosiła 23° C; od powierz
chni widzimy spadek temperatury szczegól
niej znaczny od 30 do 60', wynosi on tu 
10° C, odtąd temperatura zmniejsza się 
zwolna i na głębokości 180' wynosi mini
mum 7,1° C, od tój głębokości następuje 
stały chociaż pow olny przyrost i na głębo
kości 7 200 stóp woda posiada temperaturę 
9,3° C. Podobny roskład temperatury m o
że istnieć tylko w morzach wewnętrznych, 
do których wpada znaczna ilość rzek, 
a wskutek tego mniej słonych na powierz
chni; tym sposobem pomimo przyrostu tem
peratury ciężar właściwy wzrasta z głębo
kością. Tak na powierzchni c. wł. wynosi 
1,01234, na głębokości 150' — 1,01511, na 
dnie zaś 1,02544 (przy ciśnieniu normalnem  
i temperaturze 9,1° C c. w ł. wyniesie tylko 
1,01803). Zawartość soli na powierzchni 
17,29°/00, na głębokości 15'—18,16%0, na 
głębokości 5400'—22,33% 0.

Charakterystyczną cechę morza Czarne
go stanowi to zjawisko, że począwszy od 
głębokości 1200 ' woda wydaje silną woń

')  L inii jednostajnej głębokości.
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siarkowodoru, powyżej 1200' zapach staje 
się coraz słabszy, a na głębokości 6007 za- 
ledwo daje się odczuć.

Dragow ano morze tylko w 13 punktach, 
w dw u punktach głębokość była większa  
niż G000'. Do głębokości 200' fauna posia
da charakter nadbrzeżny. Pom iędzy izo- 
batą 200' i 600' dno stanowi szczególny mul, 
który przeważnie obfituje w szczątki Mo- 
diola phaseolina, obok M odioli napotyka  
się Scrobicularia alba, pięknie rzeźbione 
m aleńkie Trophony, Cerithium, obfitość dro
bnych Ophiurida, m nóstwo pojedyńczych  
ascydyj i polychaeta w rurkach m ułowych. 
Poniżej 600' życie organiczne wygasa i dno 
stanowi jasno szary, grząski muł, zawiera
jący w stanie naw pół kopalnym muszle 
Dreissena, Cardium i M icrom elania z do- 
mięszką szczątków fauny pelagicznój. G a
tunki D rejseny i M icrom elanii należą do 
form właściwych limanom lub kaspijskich, 
t. j. takich, które przy tej zawartości soli 
i tych warunkach jakie napotykam y w mo
rzu Czarnem istnieć nie mogą.

M uszle te nie m ogły być przyniesione 
działaniem  fal do punktów tak odległych, 
tembardzićj, że Dreissena w ujściach rzek  
Krym u i A zy i mniejszej nie istnieje, a D. 
rostriformis należy w yłącznie do ujść Bohu. 
W skutek tego p. A ndrusow  przypuszcza, 
że w epoce pliocenicznćj morze Czarne sta
now iło zlew isko zam knięte, napełnione na-- 
w pół słodką wodą, w którćj m ogły przeby
wać wspomniane formy. P o  połączeniu  
morza Czarnego z morzem M armora przez 
Bosfor, w targnęły słone, stosunkowo cięż
sze wody morza Marmora, zajęły dno k otli
ny czarnomorskiej i stały się przyczyną  
wymierania form lim anowych. Szybkie w y
mieranie mięczaków nieprzystosowanych  
do wód tćj słoności było powodem gnicia  
i w ydzielenia znacznych ilości siarkow odo
ru (?), którego obecność stanęła znów na 
przeszkodzie zasiedlaniu głębin formami 
śródziemnomorskiemu Istnienie siarkowo
doru w dalszym ciągu podtrzymuje się gn i
ciem szczątków form pelagicznych, które 
z powodu braku organizmów głębinow ych  
nie podlegają szybkiem u zniszczeniu.

W arunki fizyczne, jakie panują w g łę 
biach morza Czarnego, w ogóle nie sprzyjają 
rozwojowi życia organicznego^ jednostajność

budowy dna, roskładu temperatury i s łon o
ści nie sprzyjają cyrkulacyi wód i mięsza- 
niu się warstw wody, a także dyfuzyi ga
zów. D opływ  wody słonej przez Bosfor 
wynosi 2000003 stóp na sekundę, czyli 1783 
kilom, rocznie, potrzeba 3080  lat na w ypeł
nienie całego zagłębia m. Czarnego, część 
jednak tych wód słonych dostaje się do prą
dów zwi-otnych i powraca do m. Marmora, 
tak, że nieznaczna tylko ilość wód słonych  
przyczynia się do wytworzenia cyrkulacyi 
pionowej i odświeżenia wody głębinow ej.

W. Wróblewski.

P o s t ę p  i  6 © n a .

W szystkim  wiadomo, że ceny wszelkich  
produktów, zarówno służących do zaspoko
jenia naszych potrzeb codziennych, jakoteż 
używanych w najrozmaitszych gałęziach  
sztuk i zastosowań, ulegają częstym, rzec 
można, nieustannym wahaniom. Przyczyna  
takich wahań czasami bywa bardzo widocz
na i zrozumiała: nikt np. nie będzie się dzi
w ił ani zastanawiał nad przyczyną zdroże
nia zboża w roku nieurodzajnym, albo sta
nienia paliwa w bezmroźnój zimie. Z aw il
szy nieco stosunek widzim y z chwianiem  
się cen przedmiotów, odnoszących się do 
komfortu a tembardziej — zbytku, tu bo
wiem  w grę wchodzą takie niedające się 
określić czynniki, jak z jednej strony przy- 
wyknienie, nałóg lub moda, a z drugiej — 
stopień specyjalnego wykształcenia produ
centa, ograniczone codo czasu lub miejsca 
znajdowanie się materyjałów, a nierzadko 
i czynniki zupełnie już ujemnej natury, jak  
np. chęć wyzysku. Z produkcyją jednak  
wielkiego przemysłu, zwłaszcza chem iczne
go i szczególniej w tych jego gałęziach, 
które, będąc dziełem  lat ostatnich, znajdują 
się w nieustannym rozwoju, opartym na 
ścisłych podstawach naukowych, sprawa 
jest o tyle prostsza, że tutaj każde wahanie 
ceny może być objaśnione w sposób dokła
dny, chociaż niekiedy dość złożony, a o tyle 
ciekawsza, że przy objaśnieniu podobnem
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wypada nieraz odwołać się do rzeczy napo- 
zór bardzo odległych od naszego punktu  
wyjścia i wniknąć w sprzeczne częstokroć 
ze sobą interesy różnych dróg postępu.

Doskonały obraz wzajemnego wpływu na 
siebie wspomnianych różnych dróg postępu 
daje nam histoi'yja cen rozmaitych ciał che
micznych, tworzących się przypadkowo 
przy otrzym ywaniu gazu oświetlającego. 
Jak wiadomo, w największej liczbie w y
padków gaz oświetlający przygotowuje się 
w taki sposób, że w ęgiel kamienny, mate
ryjał, w którym oprócz samego węgla są 
jeszcze i złożone związki tego pierwiastku 
z wodorem, tlenem  i azotem, poddaje się 
tak zw. suchśj dystylacyi, to jest ogrzewa
niu do wysokiej temperatury bez przystępu 
powietrza. W spomniane przed chwilą zwią
zki węgla ulegają przy tem najrozmaitszym  
przemianom, których ostatecznym rezulta
tem jest utworzenie się gazu oświetlającego 
(m ięszaniny wielu ciał gazowych, a głównie  
węglowodorów), wody gazowej (stanowią
cej przeważnie rostwór wodny amonijaku 
i soli amonowych), oraz sm oły gazowej 
(złożonej z nader znacznej liczby stałych  
i płynnych związków w ęglowych). Otóż 
ten ostatni produkt, będący sam przez się 
odpadkiem fabrycznym i przed kilkudzie
sięciu laty zupełnie pozbawiony znaczenia, 
jest obecnie punktem wyjścia dla kilkuna
stu niesłychanie ważnych materyjałów tech
nicznych, z których, dla przykładu, wspo
mnijmy tylko benzol, fenol, czyli kwas kar
bolowy, naftalin i antracen.

N ie mamy zamiaru rospatrywać szczegó
łow o wszystkich tych produktów i wybie
ramy sobie spośród nich jeden tylko fenol. 
Część smoły gazowej, która wre od 150° do 
200°, kłócona z ługiem  sodowym, oddaje 
temu ostatniemu fenol, rospuszczający się 
pod postacią pewnego rodzaju soli, tak zw. 
fenolatu sodowego. Po oddzieleniu tego 
rostworu od reszty cieczy oleistej, dodaje 
się właściwą ilość kwasu siarczanego, a wte
dy fenol wydziela się ze związku sodowego. 
Jest on jednak bardzo jeszcze nieczysty 
i musi być poddany rozmaitym operacyjom, 
zanim przyjm ie nakoniec postać żądaną 
w zastosowaniach. Przed kilkoma laty za
żądania fenolu były dość ograniczone. P e 
wnych jego ilości żądała w stanie czystym

sztuka lekarska, w którój czas jakiś był 
środkiem modnym; wyrabiano z niego, ró
wnież dla medycyny i higieny, kwas salicy
lowy; w niewielkiej stosunkowo ilości szedł 
na wyrób niektórych barwników; nakoniec, 
także na umiarkowaną skalę, przerabiano 
go na kwas pikrynowy, czyli trójnitrofenol. 
W miarę jednak wynajdowania coraz n o 
wych środków antyseptycznych i dezyn
fekcyjnych, a także w miarę tego, jak  coraz 
częściej słyszyć się dawały głosy krytyku
jące bezwzględna pierwej stosowanie fenolu  
jako środka przeciwgnilnego, znaczenie je 
go w tym kierunku zaczęło upadać coraz 
bardziej. N ie podtrzymała jego wziętości 
i technologija sztucznych barwników, w któ
rej nie zdołał zająć miejsca naczelnego 
i doszło nareszcie do tego, że cena techni
cznie czystego fenolu w wielkim handlu 
niegdyś znacznie wyższa spadla do 1 marki 
za kilogram (około 40 groszy za funt). 
Przed rokiem lub dwoma niespodziewanie 
wystąpiła okoliczność, która jeszcze bar
dziej obniżyła cenę tego produktu, a mia
nowicie wprowadzenie do przemysłu m eto
dy syntetycznego otrzymywania fenolu. 
Metoda ta, dotychczas trzymana w zupełnej 
tajemnicy, pozwala przygotowywać fenol 
bardzo czysty bez konieczności uciekania 
się do długich i kosztownych manipulacyj 
oczyszczania, stosowanych przy fenolu ze 
sm oły gazowej i pozwala przeto oddawać 
produkt czysty po cenie umiarkowaószej, 
co pociąga naturalnie za sobą obniżenie 
wartości produktu mniej czystego. — H an
del oczekiwał dalszej jeszcze zniżki cen fe
nolu.

W  czasach takiego ciągłego spadku war
tości handlowej fenolu naraz wystąpiło 
gwałtowne zapotrzebowanie kwasu pikry- 
nowego w bardzo znacznych ilościach przez 
pewne fabryki, przygotowujące materyjały 
wojenne dla mocarstw europejskich. W ia
domo, że kwas pikrynowy czyli trójnitro
fenol (C0H 2(N O 2)3O H ) jest ciałem wyraź
nie kwasowem i z zasadami tworzy sole, 
odznaczające się własnościami w wysokim  
stopniu Wybuchowemi. Te sole zapewne 
wchodzą do składu masy, wypełniającej 
nowo próbowane w arsenałach granaty, 
a może i do składu pewnych gatunków  
prochu, spalającego się bez dymu. Tak,
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czy owak, wobec rozmiarów zapotrzebowań  
i pewności zbytu, producenci fenolu uznali 
za konieczne podnieść jego  cenę, kiedy zaś 
bez względu na to zapotrzebowania kwasu  
pikrynow ego stale i szybko wzrastały, cena 
fenolu w krótkim czasie podskoczyła do 
niebywałej w ysokości, bo do 3,5 marek za 
kilogram  (około 70 kop. za funt). Jedno
cześnie podnieść się m usiała wartość han 
dlowa tych w szystkich produktów, które 
są w związku gienetycznym  z fenolem , a n a 
wet i tych, które w dalszej tylko znajdują 
się z nim kombinacyi. Tak, m iędzy innemi, 
równocześnie z fenolem  zdrożał i benzol
0 25% , ponieważ istnieje bardzo uzasadnio
ne przypuszczenie, że metoda syntetyczne
go otrzym ywania fenolu m usi mieć za punkt 
wyjścia nie co innego tylko właśnie benzol.

Sztuczne to położenie trw ało jednak czas 
tylko niedługi. Czy w ielk ie doświadczenia  
balistyczne, których szczegóły są trzymane 
w tajem nicy, zostały ukończone; czy może 
zastosowanie pikrynianów nie odpow iedzia
ło  oczekiwaniom, z czem rządy tem mniej 
zwierzają się publiczności; czy w reszcie 
przygotowane zapasy m ateryjałów  wybu
chowych okazały się na tymczasem w ystar
czające —  dość, że nagle urwało się zażą
danie kwasu pikrynow ego, a z niem razem
1 cena fenolu szybko zaczęła wracać do w y
sokości dawniejszej. Już pod koniec ubie
głego roku znowu kilogram  fenolu koszto
w ał około 1 marki, a ze w szystkiego można 
było wnioskować, że i na tej wysokości 
utrzyma się niezbyt długo.

Zn.

AKADEMIJA UMIEJĘTNOŚCI,
W  K R A K O W IE .

Posiedzenia K om isyi archeologicznej dnia 14 
i 2 5  K w ietnia 1891  r.

W  dniach 14 i 25 K w ietnia r. b. odbyły się 
dwa posiedzenia Komisyi archeologicznej akadem ii 
umiejętności.

Posiedzenie pierwsze (dnia 14 Kwietnia), w za
stępstw ie nieobecnego przew odniczącego Komisyi

prof. Eepkowskiego odbyło się pod przewodni
ctwem jej członka p. J . N. Sadowskiego, który 
zagaił posiedzenie wspomnieniem o śm ierci człon
ka Komisyi, Oskara Kolberga. Obecni przez po
wstanie oddają cześć jego pam ięci. Po odczytaniu 
przez sekretarza p. P. Umińskiego protokułu z po
siedzenia poprzedniego i po przyjęciu go przez 
obeonych, członek Komisyi p. G. Ossowski p rzed
stawia wyniki swych badań, które, wspólnie z p. 
M. Kępliczem dokonał nad grobam i nieciałopalne- 
mi w okolicy wsi Myszkowa w powiecie borszczow- 
skim. Zabytki te  grobowe w ystępują w tej m iej
scowości w dwu formach obrzędów pogrzebowych, 
mianowicie w kręgach kam iennych i jako groby 
bespłytowe.

Groby w kręgach kam iennych znajdują się na 
środkowym tarasie  lewego wybrzeża rz. Seretu. 
Zaznaczone one są na powierzchni g run tu  pięciu 
lub sześciu głazami, ułożonemi w krąg, mający 
m niej więcej 3 m średnicy. W środku każdego 
takiego kręgu, w głębokości 0,60 m znajduje sig 

j  szkielet położony nawznak, w pozycyi wyciągnię- 
] tej i ułożony w grubem korycie drewnianem . Przy 

szkieletach znajdują się rozm aite ozdoby, jakoto 
zausznice bronzowe i srebrne, przyozdobione p ię
knie wyrobionemi dętkam i i takim iż wisiorkami, 
zausznice bronzowe kabłączkowate, pierścionki i pa
ciorki. Przy jednym  szkielecie znajdowała się dęt
ka złota.

Groby bespłytowe zajm ują dolny taras tejże rze
ki i odkryte zostały na obu jej wybrzeżach. Szkie
lety tych grobów leżą bez żadnej oznaki na po
wierzchni, bespośrednio w ziemi, w głębokości 
około 0,60 m i  w kierunku albo zachodnio-wscho- 
dnim , albo od południowego zachodu ku północ
nemu wschodowi. Przy szkieletach tych grobów 
znajdują się skrom ne ozdoby bronzowe, jak  p ier
ścionki i zausznice wyrobione z dru tu . Oprócz 
tego, w trzech grobach znaleziono ozdobne naczy
nia gliniane, mające ślady użycia koła garncar
skiego.

Oceniając charak ter archeologiczny obu form 
tych zabytków, referent, pomimo zew nętrznej róż
nicy w urządzeniu grobów, na podstawie cech cha
rakteryzu jących  znalezione w nich przedmioty, 
odnosi je  do jednej epoki i uważa za należące do 
jednych  ludów, grzebiących się w ten sposób 
w okresie początkowym wieku żelaznego. Po wy
czerpaniu dysknsyi nad przedm iotem  tego spra
wozdania, Komisyja poleciła wiadomość tę do ogło
szenia drukiem  w bieżącym tom ie Z bioru wiado 
mości do antropologii krajowej.

Następnie, członek Komisyi, p. Żmigrodzki przed
stawił rzecz o sfastyce, w której zajął się m orfo
logiczną kwestyją tego symbolu. Z powodu szer
szych rozmiarów, dokończenie tego referatu  odło
żono do posiedzenia następnego.

Posiedzenie drugie (dnia 25 Kwietnia). Po za
gajeniu i po przeczytaniu protokułu z po
siedzenia poprzedniego, załatwiono sprawy adm i
nistracyjne, poczem nastąpiło dokończenie refera
tu  p. Żmigrodzkiego o sfastyce; po ożywionej nad
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tym  przedm iotem  dyskusyi, w której b rali udział 
wszyscy prawie obecni członkowie, posiedzenie zo
stało zamknięte.

G. O.

SPRAWOZDANIE.

Annuaire pour l ’an 1891, publie par le Bureau des Lon- 
gitudes. Avec des notices scientiflques. Paryż, Gau- 
th ie r Villars, str. 778. Cena 1 f r .  50 cent.

Publikacyja ta, wychodząca regularnie corok od 
stu lat prawie ')i ciągle sig udoskonala. Dosyć jest 
wymienić teraźniejszy skład kom itetu  redakcyjne
go, aby nabrać przekonania, że wszystkie dane, 
ogłoszone w tym  roczniku najzupełniej odpowia
dają dzisiejszemu stanowi nauki. Obecny Komitet 
stanowią: Janssen, jako przewodniczący, Cornu, 
Loevy i Tisserand.

Część astronom iczna zawiera naprzód kalendarz 
gregoryjański, oraz inne najważniejsze kalendarze; 
tu  także znajduje sig kalendarz wieczny julijański 
i gregoryjański, ułożone bardzo praktycznie do 
oznaczania dat. Następnie w tej czgści są pomie
szczone wiadomości i dane odnoszące sig do ukła
du słonecznego i astronomii gwiazdowej; zestawie
nie danych je s t tak  obszerne, że w zupełności 
może zadosyć czynić potrzebom am atora astrono
ma. W  ustępie, w którym  mowa o oznaczeniu po
łożenia miejsc na powierzchni ziemi, znajduje się 
tablica do wynajdowania wyniesienia miejsca nad 
poziom morza zapomocą barom etru; obliczona jest 
ona już oddawna przez M athieu, podług wzoru 
Laplacea, a ułożona tak praktycznie, że żadne 
później ogłoszone tablice gotowe nie przewyższyły 
jej pod tym  względem. Część astronomiczna jest 
zakończona krótką i bardzo nauczającą notatką 
Cornu o widmach gwiazd stałych.

Następna czgść zawiera wiadomości o m iarach 
i wagach układu m etrycznego, porównanie ich 
z innem i m iaram i i  wagami, monety wszystkich 
krajów i krótkie tablice, odnoszące się do rachun
ków z procentam i składanemi.

Następny dział obejmuje gieografiją i statystykg 
i  zaw iera dokładne wiadomości o powierzchni, po
łożeniu gieograficznem, zaludnieniu i ruchu ludno
ści tak  rozm aitych czgści Francyi, jako też wszy
stkich krajów kuli ziemskiej..

O statni dział jest zatytułowany: „Tablice roz- 
m aite“ (Tables direrses). T utaj spotykamy na

*) Biuro długości (Buręau des Longitudes) było 
utworzone dekretem  Konwencyi narodowej z d. 7 
messidora III roku (21 Czerwca 1795 r.). Pomię- 
dzy innem i włożono na nie obowiązek wydawania 
rocznika, k tóryby mógł służyć za podstawg do 
wszystkich tego rodzaju publikacyj w całej rzeczy- 
pospolitej. Obowiązek ten  Biuro wypełniało do tej 
pory jaknajdokładniej.

przód elem enty magnetyczne, odnoszące się do 
Francyi, do całego wybrzeża morza Śródziemnego, 
a także i wypadki dostrzeżeń magnetycznych, ro
bionych przez wyprawy naukowe. Dalej idą ta 
blice ggatości pierwiastków, ciał stałych złożonych, 
minerałów, cieczy, gazów, prężności pary wodnej, 
tablice rosszerzalności ciał stałych i cieczy, punk
ty topliwości i wrzenia ciał, tablica punktów kry
tycznych; potem długości fal świetlnych, tablica 
współczynników załamania i tablice, odnoszące sig 
do pomiarów elektrycznych. Z biór tablic kończy 
się tablicam i, zawierająoemi dane, odnoszące sig 
do chemii. W szystkie liczby są przedstawione z po
daniem obserwatorów i źródeł, z których liczby te 
są wzigte.

Tom cały kończy się czterema „notices scienti- 
■flques‘‘. Pierwsza jes t sprawozdaniem ze sławnej 
wycieczki Janssena na Montblanc '); druga, zaty
tułowana: La ąuestion des petites planetes, przez 
Tisseranda, przeszła całkowicie lub w treści do 
wielu pism naukowych francuskich i innych. T rze
cia także pióra T isseranda zawiera sprawozdanie 
z kongresu gieodezyjnego we F reiburgu badeń- 
8kim. Nakoniec czwarta najobszerniejsza ze wszy
stkich jest zatytułowana; „Sur la methode Doppler- 
Fizeau, perm ettant la determ ination, par 1’analyse 
spectrale, de la yitesse des astres dans la direction 
du rayon visuel“ przez Cornu; zawiera ona b a r 
dzo piękny i zajmujący wykład tego nowego za
stosowania analizy spektralnej.

Wl. K.

Wiadomości bibliograficzne.

—  kw. Annuario meteorologie*) ita liano, pubblicato  
per cura del Comitato direttivo della Societa meteorolo- 

| gica Ita liana. Anno VI — 1891. Torino, E rm anao  
Loescher, str. 226. Cena 2  1. 50 cent.

Główny udział w redakcyi tego rocznika, wy
chodzącego od lat sześciu, przyjm uje znakom ity 
meteorolog włoski, o. Franciszek Denza. Całość 
jes t podzielona na cztery części. Pierwsza obej
muje kalendarz i wiadomości astronomiczne. Te 
ostatnie są tak  ułożone i zebrane, że mogą w y
starczyć do pospolitego użytku m arynarzy. Część 
kalendarzow a je s t bardzo obszerna przez w trące
nie w nią 17-tu kalendarzy narodów  wschodnich. 
Część druga zawiera statystykę stacyj m eteorolo
gicznych i tablice meteorologiczne częściej uży
wane, wraz z kró tką instrukcyją. Czgść trzecia 
obejm uje położenia gieograficzne wielu miejsc na 
powierzchni ziemi i bardzo skróconą tablieg miar. 
Nakoniec czgść czw arta i ostatnia jes t poświęcona

l)  Patrz Wszechświat 1890 r., str. 674.
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wiadomościom o ważniejszych zjawiskach m eteo
rologicznych roku ubiegłego (od 1 Października 
18S0 r. do 1 Październ ika 1890 r.). W  tej części 
niepoślednie miejsce zajm ują wiadomości o trzę
sieniach ziemi, ruchach wulkanów i wogóle o zja
wiskach gieodynamicznych. W końcu znajduje się 
zupełny spis wszelkich p rac  o m eteorologii, wy- 
szłych we Włoszech w ciągu roku ubiegłego.

— zn. 1. Bechhold (ze w spółpracow nictw em  A'. 
Yeldego, W. Schaufa i W . Loew enthala), Handle- 
xikon der N aturw issenschaften und Medicin. F ran k 
fu rt n. M., u H. Bechholda, 1891. Zam ierzonych 
10 zeszytów, wydanych dotąd 4, 8 -0 , str. 64 w każ
dym  zeszycie, cena zesz. 80 fenigów.

Zakres tego słownika obejm uje wszystkie nauki 
przyrodnicze i, jak  dotychczas, bardzo dobrze m ie
ści w sobie zapewne wszystkie w yrazy od A, do 
Electromagnetismus, niepom ijając naw et bardzo szcze
gółowych, jak  również przestarzałych, synonimów, 
skróceń i autorytetów . Język  naczelny wogóle n ie
miecki, ale nazwy system atyczne roślin  i zw ierząt 
podane w łacińskim  języku, a miejscowe (np. n ie
k tóre gieologiczne)—we właściwym. Źródłosłowy 
łacińskie i greckie wszędzie przytoczone. Łatw y 
do przyswojenia system at skróceń słownikowych 
i lakoniczna zwięzłość określeń spraw iają, że w n ie
wielu wierszach o każdym  wyrazie dość dużo po
wiedziano. Słownik Bechholda, gdy będzie ukoń
czony, oddawać może w ażne usługi czytającym 
i piszącym.

KROHIKA H A l iK O W A .

— sk. 0 ogonach komet utworzono w ostatnich 
czasach znaczną liczbę hipotez, k tó re  wszakże 
w ogólności u trzym ać się nie zdołały. Przyjm uje 
się zaś obecnie powszechnie, że ogony kom et są 
objawem wywieranego przez słońce odpychania* 
które, jak  sądzi Zollner, jes t n a tu ry  elektrycznej. 
W  rosprawie wszakże' niedawno ogłoszonej, wyka
zał p. K iaer na podstawie ilościowych zestawień 
wniosków z tej hipotezy z objawami rzeczywiście 
dostrzeganem i, że i tak ie  tłum aczenie ogonów 
utrzym ać się nie może. Sądzi zaś ten  autor, że 
działanie podobne, jak odpychanie, wywoływać 
też może znaczna prędkość początkowa, w k ierun
ku przeciw nym  względem słońca. Prędkość zaś 
tę  rozumie w sposób następny. W edług teoryi 
Schiaparellego kom ety są rojam i meteorów, które, 
gdy są daleko od ciała przyciągającego, odbywają 
ruchy jedynie pod wpływem w zajem nych przy- 
ciągań, ruchy  więc te w inny być tak prawidłowe, 
że rzadko tylko zachodzić mogą uderzenia oddziel
nych brył. Jeże li wszakże rój tak i zbliża się do 
słońca, drogi meteorów ulegają zakłóceniu, ciała

te  często się ze sobą spotykają, rozgrzewają się 
i wywiązują gazy bardzo wysokiej tem peratury. 
W spółcześnie rozw ijają się gazy i pary pod wpły
wem ciepła słonecznego, gazy te  są wszakże dale
ko zimniejsze i przypadają po stronie komety, ku 
słońca zwróconej. Chłodne te produkty ulatniania 
nie mogą stanowić oporu względem rozżarzonych 
gazów, wywołanych przez kolizyje, te  ostatnie za
tem  poruszają się ze znaczną siłą żywą i dają 
prędkość początkową, do utworzenia ogonów ko
m et potrzebną. Jeżeli jednak  dotychczasowe teo- 
ry je  zagadki komet nie rosstrzygnęły, nielepszy 
będzie zapewne los i hipotezy p. Kiaera.

— sic. Nowe mgławice. W ciągu lat 1887 do 
1890 odkrył p. Bigourdan 50 nowych mgławic, 
a to  za pośrednictw em  re frak to ra  obserwatory- 
jum  paryskiego, posiadającego otwór o średnicy 
31 centym etrów .

— mfl. Nową metodę otrzymywania alijażów  podaje 
p. W . Hallock. Z  badań swych formułuje au tor 
następujące prawo: alijaż może być otrzymany bez 
stosowania znacznego ciśnienia, jeżeli tem peratura  
leży powyżej punktu topliwości alijażn, przyczem 
wszakże może ona być o wiele niższą od punktu 
topliwości najbardziej topliwego składnika. P. H. 
umieszczał 6 g mięszaniny, złożonej z 1 cz. kad
mu, 1 cz. cyny, 2 cz. ołowiu i 4 cz. bizmutu (wszy
stkie m etale w stanie delikatnego proszku) w zam 
kniętej u jednego końca rurze szklanej o średnicy 
wewnętrznej 5 mm i długości 70 mm, mięszaning 
tę ub ija ł doskonale i wstawiał rurę do wrącej ką
pieli wodnej. Po 18 godzinach opiłki metalów za
częły się stapiać; potrząśnięto ru rą  i znów w sta
wiono ją  w kąpiel. Po dwu godzinach ru ra  za
w ierała w sobie jednorodną ciekłą kuleczkę alija- 
żu W ooda. Ten ostatni topi się przy 70° C, pod
czas gdy kadm topi się przy 815°, cyna przy 230°, 
bizm ut przy 267°, a ołów przy 326°. Próbę tg 
wykonano także w dużych ru rach  i otrzym ano 
w ten  sposób około 30 g alijażu. Interesującym  
jes t nader sposób, w jak i sig tworzy alijaż złożo
ny z równych czgści potasu (p. topi. 62,5«) i sodu 
(p. topi. 95,6°), a który powyżej 6° C jest ciekły. 
Kawałki obudwu m etali świeżemi powierzchniami 
słabo przyciska się do siebie. Po kilku sekundach 
dostrzegam y na kraw ędzi stykających się powierz
chni ciekły alijaż, podobny do rtęci, występujący 
w postaci kropel; po 1  — 2 godzinach można już 
mieć kilka cm3 alijażu. Ciekawe te doświadczenia 
p. H. prow adzi w dalszym ciągu. (Chem. Ztg).

—  mfl. Obecność i znaczenie siarki w roślinach.
B erthelot i A ndre badali na zawartość siarki na- 
stępujące rośliny: Sinapis alba, Camelina sativa, 
A llium  cepa, Lupinus albus, U rtica dioica, Tro- 
paeolum majus, Avena satiya. Oznaczano siarkę 
zaw artą jako siarczan, a także znajdującą się w in 
nej postaci; z organicznych związków siarki odróż
niano jesscze lotne i nielotne. Badano rośliny
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w rozm aitych stadyjach wegietacyi, od dojrzew a
nia ziarna do kw itnięcia i owocowania. O trzy
m ane dotychczas rezultaty  pozwalają wyciągnąć 
następujące wnioski: 1)  Rośliny aż do kwitnięcia 
stale wzbogacają się w siarkę. 2) Ilość siarki 
w związkach organicznych osięga maksymum pod
czas kw itnięcia i następnie zmniejsza się; mogłoby 
się przeto zdawać, że siarczany pobierane z g ran 
tu z początku ulegają odtlenieniu, a później po 
kw itnięciu zostają regienerow ane, wskutek w e
wnętrznego utleniania. Przy tem  wszakże przy
puszczamy z góry, że całkow ita siarka pobierana 
zostaje z gruntu w postaci siarczanów, podczas 
gdy przecie część najprawdopodobniej roślina 
czerpie bespośrednie ze związków organicznych, 
obficie w gruncie rosproszonycb. 3) Za tym osta
tnim  poglądem przemawia okoliczność, że siarka 
organiczna znajduje się w dużych ilościach w ko
rzeniach, za w yjątkiem  tylko okresu początkowego 
kwitnięcia. W końcu kwitnięcia siarka organicz
na znajduje się i w korzeniu i w pniu. 4) Ilość 
siarki zaw artej w lotnych związkach jest zawsze 
nieznaczna i daje się skonstatować tylko do zupeł
nego roskwitu; lecz możliwem jest, że codziennie 
odbywa się znaczne wydzielanie tego rodzaju związ
ków. 6) Podział siarki w dwa jej postaciach w ziar
nie różny jes t w rozm aitych gatunkach roślin. 
(Compt. r e n d , Chem. Ztg).

—  w ik . Wpływ wilgotności powietrza na wytwarzanie 
kolców i cierni w roślinach. Jedna i taż sama ro 
ślina, stosownie do miejsca, w którem  rośnie, wy
kazuje niekiedy wielką różnicę w ilości cierni, to  
obfituje w nie, to  znów jest ich prawie pozbawio
ną. Spostrzeżenie to pobudziło p. Lotheliera do 
zbadania warunków zewnętrznych, wpływających 
na wytwarzanie c ierni na roślinie, lub ich znika
nie. Umieszczał on dwa jednoroczne krzaki ber
berysu (Berberis vulgaris) pod dzwonem szkla
nym, pod którym powietrze osuszał ustawicznie 
zapomocą kwasu siarczanego; dwa zaś inne okazy 
berberysu były umieszczone pod dzwonami, pod 
którem i powietrze nasycone było parą wodną — 
Każdy z czterech okazów wydał pączki, które się 
pomyślnie rozwinęły. Po upływie miesiąca rośli
ny, w zrastające w odmiennych w arunkach, wyka
zywały znaczno różnice: w powietrzu wilgotnem 
liście posiadały potężnie rozw iniętą tkankę chlo
rofilową; długie ogonki i brzegi blaszek były lek
ko ząbkowane. W powietrzu zaś suchem tylko 
pierwsze liście m iały dobrze rozwiniętą tkankę 
zieloną; w późniejszych jednak liściach stopniowo 
ona zanika i zaczynając już od 16 — 17 liścia, 
tkanka tworząca miąsz liścia znika zupełnie, zo
stają tylko nerw y główne przekształcone w cier
nie.

Doświadczenia z głogiem (Crataegus oxyacan- 
tha) dały wyniki podobne. W ilgotność zatem po
w ietrza zdaje się sprzyjać zwiększeniu powierz
chni parującej liści przez ograniczenie parowania; 
przeciwnie w suchem powietrzu, gdzie parowanie

jest bardzo znaczne, roślina dąży do zmniejszenia 
powierzchni parującej. (Buli. de la Soc. bot. de 
Fr., tom XXXVII, str. 176).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— sk. Szkoły wyższe we Francyi. P. Paweł Me
lon ogłosił p. t. „L/enseignement superieur et l’en- 
seignem ent techniąue en F rance11 broszurę, za
w ierającą spis wyższych szkół w Paryżu i w in 
nych miastach Francyi, wykładanych w nich przed
miotów, biblijotek i pracowni, wraz z w arunkam i 
dostępu do tych zakładów. Oprócz wykładów uni
wersyteckich, au tor podaje też wykaz szkół ro l
niczych, handlowych, instytutów inżynierskich, pe
dagogicznych, sztuk pięknych, muzycznych, woj
skowych i żeglarskich. Broszura ta  jest bardzo 
użyteczna dla młodzieży, udającej się do F rancyi 
po naukę. Przed trzydziestu laty wydaną została 
podobna książka o szkołach paryskich w języku 
polskim,, przy znacznym wszakże postępie, jak ie
mu uległo nauczanie publiczne we Francyi, książ
ka ta  jes t już obecnie zupełnie przestarzałą.

R O Z M A I T O Ś C I .

— tr. K anał panamski. W edług p. N. B. Wyse, 
który świeżo ogłosił w ażną pracę o kanale pa- 
namskim, robota ta  może być ukończona nakła
dem 600 milijonów franków, pod warunkiem za
prowadzenia sześciu szluz. Projekt jego, zwróco
ny do likwidatorów towarzystwa panamskiego, roz
biera szczegółowo wszelkie okoliczności.

— tr. W ynalazki najzyskowniejsze nie należą w ogól
ności do najtrudniejszych i najważniejszych. Prze
mysłowiec, który wpadł na pomysł połączenia 
z ołówkiem drobnój osady metalowej, w której 
możnaby umieszczać kawałek gumy, zyskał na tem 
przeszło 300000 franków; w ynalasca zaś, który do 
obcasów przyczepił kawałek m etalu, aby je  uchro
nić od zużycia, oaięgnął stąd przeszło l '/4 milijo- 
na. Łyżwy na kółkach przyniosły swemu wyna- 
lascy z górą pięć milijonów franków. (Revue 
scient.).

— tr. Papier z bananów. W edług dzienników 
amerykańskich przygotowuje się zupełny przew rót 
w fabrykacyi pąpieru. Przyczyną tego przewrotu 
m a być użycie na wyrób papieru łodyg bananów,
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które obfitują w odpowiednie włókna i w ydają pa
p ie r najwyższego gatunku. Roślina po jednorazo- 
wem wydaniu owoców obumiera, z korzeni jednak  
w yrastają  nowe odrostki, niewymugające s tarań  
ani nakładów żadnych. Przemysłowcy am erykań
scy zajm ują sig żywo tem  nowem zastosowaniem 
bananów.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. IM. D. W Łodzi. 1) N ie rad z ilib y śm y  słuchać  
podręczników , p rzeznaczonych  do u rząd zan ia  p ra c o 
w ni dom ow ej, poniew aż tru d n o  sobie w yobrazić , żeby 
a u to r  tak ićj k siążk i m ó g ł przew idzieć żąd an ia  i w a
ru n k i bardzo  rozm aite , w  ja k ic h  dany  zw olennik  che

m ii chce założyć sobie m ałe  labo ra to ry ju m . W id z ie 
liśm y k ilk a  razy  podobne pracow nie i zawsze o d zn a 
czały się zu pełną  n ieprak tycznośc ią . D aleko  lepiej 
byłoby rozejrzyć  się w obszerniejszych książkach , 
przeznaczonych  do p rzygotow yw ania dośw iadczeń che
m icznych , np. K . H eu m an n a , A n 'e itu n g  zum  E x p e- 
r im e n tire n  bei Y o rlesu n g en  ub er au o rgan ische  C he
m ie (w  B run św ik u  u  Y iew ega, 1876, cena 17 m arek  
20 fenigów ) i z podobnej książk i w ybrać pew ną licz
bę dośw iadczeń, k tó ry ch  pow tórzen ie w ydaje się do
stępne aa w danych  w aru n k ach . N ajlepićj także  p ra 
cow nię tak ą  zw olna uzupełn iać, n iezaopatru jąc  się na  
ra z ie  w w iększą ilość przedm io tów , k t^ .e  późniój m o
gą  się okazać zbytecznem u 2) B r . Znar r ic z a , Za
sady  chem ii ogó lnćj, W arszaw a, 1884, 2 rb .; H. A m - 
scla, G rundzflge der ano rg an isch en  u n d  o r£> nischen  
C hem ie, B e rlin  u  F rie d la n d e ra , 1891, 3 m ark i 60 
fenigów .

B u l e t y n  m  e t

za tydzień od

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej

ęr z  z  n  y

zemysłu i Rolnictwa w W arszawie).

1•rH

B arom etr 
700 mm + T em peratura  w st. C.

Usa
rbl) K ierunek w iatru

Suma
opadu

Q 7 r . 1  p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. NajTr Najn. £

18  Ś. 62,9 60,8 47,5 14,2 17,9 16,8 19,3 ».5 45 ES4,EN5,WS3 0,0
14 C. 42,9 41,9 44.0 15,6 20,3 11,8 2 23 9,2 49 WS4,W 8,NE;« 0,0
16 P. 42,8 40,6 38,3 12,6 19,0 12,6 19,2 7,3 51 SW5,SW5,ES4 0,0
16 S. 37.6 36,8 39,5 13,4 17,2 11 ,6 17,3 10,0 71 W*,8 W5,W 1 3,9
17 N. 41 7 40,7 39,0 10,4 8,2 6,7 10 ,2 6,1 84 W N2.EN5 N5 9,9
18 P. 41,6 44,4 47,0 6,0 1 1 , 1 8,0 12,9 6,4 72 N3,W3,Cisza 0,8
19 W. 48,8 48,7 49,2 12,3 16,0 14,6 18,2 4,8 54 SW5,SW5,SW3 0,0

U w a g i .

Rano mgła, pogoda 
W dzień niezn. d., wicher 
Pop. kilk. niezn. deszcz 
Od poł. do wiecz. d.
Cały dz. d., z przer. r. iw . 
Rano d., pop. chw. kropił 
Deszcz wiecz.

Ś rednia 43,6 12,8 61 14,6 mm

UWAGI. K ierunek w ia tru  dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem. Szybkość w iatru  w m etrach na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.

T R E Ś Ć .  Olbrzymi m anom etr, przez S. K. — O szybkości wzrostu ostryg, napisał A. S. — Z powodu 
odczytów dra H enryka Nussbaum a ,,0  budowie i mechanizmie ustro ju  ludzkiego11, napisał d r A. Fa
bian. — 0  badaniach morza Czarnego, przez W. W róblewskiego. — Postęp i cena, napisał Zn. — Aka- 
dem ija umiejętności w Krakowie. Posiedzenia Komisyi archeologicznej d. 14 i 25 Kwietnia 1891 r. — 
Sprawozdanie — W iadomości b ib liograficzne. — K ronika naukowa. — Wiadomości bieżące. — R ozm ai

tości. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

flo3BOJieHO IJen3ypoio. Bapmaiia, 10 Mas 1891 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, te  26.


