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Natanson J., Prauss St. i Wróblewski W. 
„W szechświat11 przyjm uje ogłoszenia, których treśó 
ma jakikolw iek związek z nauką, na następujących 
warunkach: Za 1 w iersz zwykłego druku w szpaloie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz  kop. 7 '/i 

za sześć następnych razy kop. 6, za dalsze kop. 5.
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P E R IP A T U S .
Jej# bodowa i stanowisto w M ae zwiera!.

(SZKIC ANATOMO PORÓWNAWCZY).

Peripatus, podobnie jak  Balanoglossus, 
z którego budową, i stosunkami rodowemi 
zapoznaliśm y niedawno czytelników na
szych *), jest zwierzęciem , budzącem w iel
kie zajęcie pod względem morfologicznym. 
N ależy także do zwierząt przejściowych, 
czyli innemi słowy łączy w sobie cechy k il
ku grup odm iennych. Zwierzę to, którego 
liczne dosyć gatunki zamieszkują, okolice 
podzwrotnikowe A m eryki, Nową Zelandyją 
i południow y kraniec Afryki, dochodzi do 
kilkunastu linij długości i przypomina na 
pierwsze w ejrzenie nagie gąsienice motylów  
miękkiem swem ciałem , zlekka zmarszczo
ną skórą i sposobem oraz powolnością łaże
nia. Przebyw a pod liśćm i i pod drzewem  
gnijącem; jest bardzo kurczliwy, tak, że

■) W szechświat t. X, Nr 15 i 16.

w dwójnasób może ciało sw e wyciągnąć; 
przestraszony lub zaniepokojony zwija się 
w kółko, podobnie jak  niektóre nasze tysią- 
conogi.

Zwierzę to pod względem położenia 
w układzie naturalnym najrozmaitsze prze
chodziło już koleje i dopiero w nowszych  
czasach, jak zobaczymy, wskutek dokładne
go poznania budowy wyznaczono mu w ła
ściwe stanowisko gienealogiczne i określo
no koligacyje jego rodowe. Lansdown- 
Guilding, który pierwszy odkrył to zwierzę 
w r. 1826, zaliczył je  do mięczaków, utw o
rzywszy dlań osobną klasę „Połypoda”. 
Następnie Audouin i M ilne-Edwards zali
czyli je  do robaków obrączkowych, czyli 
pierścienic (A nnelides), Gervais do wielo- 
nóżek czyli wijów (M yriapoda), M. de Blain- 
ville  tworzy dlań oddzielną grupę „Mala- 
copoda”. W  r. 1853 Grube ogłosił bardzo 
cenną pracę o budowie anatomicznej P eri
patus Edwardsii i utworzył dla całego ro
dzaju oddzielną grupę „Onychophora”, któ
rą do dziś dnia przyjmuje się w systema
tyce. Schneider tw ierdził następnie, że 
grupa ta, przez Grubego ustanowiona, ma 
w iele wspólnego z pijawkami (zwłaszcza  
pod względem budowy mięśni) i że jest
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z niemi spokrewniona. Największą, jednak  
doniosłość mają klasyczne poszukiwania  
H . N. M oseleya, ogłoszone w r. 1874 p. t. 
„On the structure and developm ent of P e 
ripatus capensis”, z których poraź pierwszy  
poznano dopiero w łaściw e stanow isko tego 
osobliw ego zw ierzęcia, a m ianow icie stosu
nek jego  do staw onogów  i robaków obrącz
kowych. Po pracy angielskiego badacza, 
poszukiwania F . M. Balfoura, Sedgw ieka  
i K ennela nad budową i rozw ojem  Peripa- 
tusa oraz Gaffrona nad budową jego  anato
miczną ostatecznie w yjaśniły zw iązki p o
krew ieństw a tej istoty z innemi grupami, 
o czem z dalszego ciągu pracy niniejszej 
czyteln ik  bliżej się dow ie ').

Peripatus ma ciało w ydłużone, zlekka  
spłaszczone (fig. 1) w kierunku grzbieto- 
brzusznym, o wypukłej pow ierzchni grzbie
towej i płaskićj brzusznej.

dwom a chitynowcm i pazurkami, które się 
mogą zapomocą specyjalnych mięśni w ysu
wać, lub też chować na podobieństwo pazu
rów kota.

Na całym grzbiecie, na zewnętrznej po
wierzchni nóżek oraz na rożkach znajduje
my brodawkowate wzniesienia. Na wierz
chołku każdój takiej brodawki znajduje się 
mała jakby beczułeczka, a na niej sterczy  
dosyć długi, pusty wewnątrz kolec chit.y- 
nowy. Gaffron zauważył wewnątrz tych 
brodawek zakończenia nerwowe, z tego 
więc w zględu, a także dlatego, że rożki po
kryte są w ielką ilością podobnych broda
wek, badacz ten przypuszcza, że twory te 
są organami dotyku.

Pod skórą znajdujemy bardzo silnie roz
winięte mięśnie, które szczelnie się zrastają 
ze skórą i tworzą wraz z nią t. zw. wór 
skórno-mięśniowy. U  tych zwierząt, u któ-

Skóra naga, m iękka, drobnem i fałdkami 
poprzecznem i opatrzona. G łow a wyraźnie 
od reszty ciała oddzielona, uposażona w pa
rę oczu, parę rożków i otwór gębow y. Na 
końcu ciała odbyt. Z boków , poza głow ą, 
aż do tylnego końca ciała, osadzone są licz
ne pary w oreczkow atych nóżek, mających 
różną postać i w ystępujących w rozmaitej 
ilości (od 14 do 42 par) stosow nie do ga
tunku. Nóżki, podobnie jak  pokrycie cia
ła, nie okazują segm entacyi zewnętrznej, 
lecz pokryte są poprzecznem i szeregami 
brodawek, przez co na skórze nóżek tworzą 
się delikatne fałdki. Nóżki złożone są 
z dwu części: podstaw ow ej, większej i w ierz
chołkow ej, m niejszej, opatrzonej na końcu

’) A rtykuł niniejszy opracowałem na  podstawie 
prac: E . Gaffrona, B eitrage znr A natom ie und Hi- 
stologie von Peripatus, w Zool. Beitrage Schnei- 
d ra , 1883, 1885; J . Kennela, Entw icklungsgeschichte 
von P eripatus E dw ardsii i P. to rquatus, w Arbei- 
ten Zool. In st. W urzburg , 1885, 1886 oraz dra 
Arnolda Lange, L eh rbuch  der Yergl. Anatom ie, 
2 zeszyt, 1889.

rych, jak u stawonogów, istnieje wyraźny 
skielet zewnętrzny, czyli specyjalne stw ar
dnienia skórne, w postaci obrączek, pance
rzów i t. d. i u których odróżniamy wyraź
nie zzewnątrz pojedyńcze pierścienie, czyli 
obrączki (segm enty) ciała, np. u raków, 
.owadów, układ m ięśniowy składa się z po- 
jedyńczych grup mięśni, zupełnie niezależ
nych od skóry, t. j. swobodnych na całej 
długości i tylko końcami przyczepiających  
się do twardych części skieletu zew nętrz
nego; jeszcze w iększą samodzielność mają, 
m ięśnie zw ierząt kręgowych, co pozostaje 
w związku z rozwojem  skieletu w ew nętrz
nego kostnego, którego części ruchome po
łączone są ze sobą zapomocą mięśni.

Zupełnie co innego znajdujem y u tych  
zwierząt, u których, jak  u robaków, skóra 
jest m iękka i gdzie niema żadnego skieletu, 
ani zew nętrznego, ani wewnętrznego. T u
taj m ięśnie, ułożone w kilka warstw, cią
gną się nieprzerwanem i pokładam i przez 
całą długość, lub szerokość ciała i szczelnie 
zrastają się ze skórą, tworząc z nią jednę

Fig. 1. P eripa tu s  capensis.
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jakby całość. Taki to „wór skórno-m ięś- 
niow y”, bardzo charakteryczny dla grupy 
robaków, posiada także Peripatus. W skład 
worka skórno-m ięśniowego tego zwierzęcia 
wchodzą, oprócz skóry cztery główne po
kłady mięśni: warstwa kolista, dwie war
stwy mięśni krzyżujących się i przechodzą
cych w kierunku przekątni i wreszcie naj
silniej rozwinięta warstwa mięśni podłuż
nych. Oprócz tych warstw mięśni pod- 
skórnych znaj dujemy jeszcze  mięśnie grzbie- 
tobrzuszne, ciągnące się z góry na dół przez 
jam ę ciała, od ścianki grzbietu do pow ierz
chni brzusznej; mięśnie te przebiegają g łó 
wnie dwoma szeregami dzieląc jam ę ciała 
Peripatusa na trzy oddziały: środkowy, 
mieszczący w sobie kanał pokarmowy, serce 
i organy rozrodcze oraz dwa boczne,w  któ
rych przebiegają dwa główne boczne pnie 
(p. niżój) układu nerwowego i narządy 
w ydzielania, czyli nerki. Obecność ta
kich przegródek m ięśniowych, utworzonych  
przez mięśnie grzbieto*brzuszne, przypomi
na nam bardzo stosunki układu tychże mię
śni u robaków obrączkowych, a zwłaszcza 
u pijawek, u których (zw łaszcza w rodzaju 
Clepsine) istnieją zupełnie takie same dwie 
podłużne przegrody m ięśniowe, dzielące ja 
mę ciała na trzy oddziały: środkowy i dwa 
boczne.

Pow iedzieliśm y już, że na przednim koń
cu ciała Peripatusa, na głow ie znajduje 
się para rożków i oczu, a na stronie spo
dniej — otwór gębowy. Otóż, z boków, 
w zagłębieniu gębowem umieszczona jest  
para szczęk, które tak ze względu na spo
sób powstawania, jako też na budowę (za
kończone są, podobnie jak nóżki, dwoma 
pazurkami) odpowiadają najprzedniejszej 
parze nóżek, zmodyfikowanych naturalnie 
i do innego celu przystosow anych. P o  bo
kach otworu gębow ego znajduje się także 
prócz tego para wzgórków, pokrytych licz- 
nemi brodawkami (jak nóżki) i uważanych  
również przez niektórych zoologów za ho- 
m ologi nóżek (w takim razie drugiej pary). 
Otwór gębow y prowadzi do jamy gęby, 
w głębi której wspólnem ujściem otwierają 
się dwa wielkie gruczoły ślinowe, przed
stawiające długie bardzo worki, ciągnące 
się ku ty łow i w bocznych oddziałach jam y  
ciała. Za jamą gębową następuje mięsista I

gardziel (pharynx), dalej krótki przełyk, 
szeroka kiszka środkowa, o ściance sfałdo- 
wanój, czyli żołądek i wreszcie krótka bar
dzo kiszka tylna (prosta) z otworem odby
towym  na końcu ciała. Cały kanał pokar
mowy przedstawia zatem mniej więcej pro
stą rurkę, mającą w różnych miejscach roz
maitą średnicę.

U kład nerwowy Peripatusa (fig. 2) skła
da się: z mózgu czyli parzystego węzła na- 
przełykowego, z którego wychodzą dwa 
nerwy do rożków, dwa do oczów oraz ze

Fig. 2. Przednia część układu nerwowego Peripatus. 
E —oko, a tn—nerw rożków, co—spoidła poprzecz
ne, fg—zgrubienia węzłowe, pn—nerw y obwodowe.

spodniej części mózgu dwa nerwy, ciągnące 
się ku grzbietowej ściance przełyku, gdzie 
łączą się w jeden nerw nieparzysty, uważa
ny za w spółczulny (sym patyczny). Z węzła 
m ózgowego wychodzą ku dołowi i tyłow i 
dwa w ielkie pnie podłużne, ciągnące się do 
samego końca ciała na brzusznej pow ierz
chni tegoż, w bocznych oddziałacli jamy 
ciała. W  tylnym końcu oba pnie łączą się 
ze sobą, okrążając półkolistem  spoidłem  
kiszkę tylną (prostą). D w a te pnie są zgru
białe w każdym segm encie ciała, t. j. w miej
scach odpowiadających każdej parze nóżek. 
U  większości innych zwierząt (fig. 3), ma
jących układ nerwowy na brzusznej stronie 
ciała (np. u stawonogów, robaków obrącz-
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kow ców ) dwa pnie nerw ow e są zbliżone do 
siebie i poczęści spojone, tak, że w każdym  
segm encie ciała znajduje się jedno obrzm ie
nie, mające jednak  zaw sze budowę !) pa- 
i-zystą, czy li t. z w. w ęzeł nerw ow y, a od 
jednego w ęzła do drugiego ciągnie się, od 
segm entu do segm entu, para podłużnych  
pni nerw ow ych, czyli t. zw. spoideł podłuż-

A B
Fig . 8. Schem at układu nerwowego p ierścienic (A) 
i Peripatusa (B). U p ierścien ic  (oraz stawonogów) 
w idzim y szereg węzłów, z k tórych w ychodzą ner
wy obwodowe (n), u  P eripa tu sa  dwa pnie, każdy 
ze zgrubieniam i węzłowemi, połączone licznemi 

spoidłam i (sp), M—mózg.

nych; oprócz tego w tych w ypadkach ko
mórki nerw ow e znajdują, się tylko w w ę
złach, spoidła zaś podłużne utw orzone są 
tylko z w łókien nerw ow ych (obie połow y  
każdego w ęzła łączą się także pęczkami 
w łókien, przebiegających w kierunku po
przecznym — spoidła poprzeczne).

(dok. nast.).
D r  J ó ze f  N usbaum .

Doświadczenia Hertza.
Streszczenie przez p releg ien ta  odczytu, wygłoszo
nego w dniu  25 Listopada 1891 roku, n a  dochód 

Kasy pomocy im ienia d ra  J . Mianowskiego.

(D okończenie).

Jeżeli czyteln ik  poprzednio przytoczone 
objaśnienia zechce przyjąć bez dow odów  
i uw ierzyć im in verba m agistri, to łatw o

>) W ęzeł tak i składa się z dwu połów: praw ej
i lewej, połączonych spoidłam i poprzecznem i.

już zdoła ocenić, że każda iskra elektrycz
na oscylująca, przeskakująca pomiędzy k u l
kami blach A  i C, wytwarza fale elektro
m agnetyczne i elektrostatyczne, roschodzą- 
ce się w kierunkach A B  i OM (oraz w in 
nych analogicznych). Każdą w ięc taką iskrę 
oscylującą możemy przyrównać do szar
pnięcia struny, do uderzenia nóżki kamer- 
tonu, lub do bardzo krótkotrwałego zadę
cia w piszczałkę organu i jeśli tylko nasze 
rozumowania są słuszne, to mamy prawo 
w przestrzeni otaczającej iskrę doszukiwać 
się fal elektrom agnetycznych, tak jak  w po
wietrzu otaczającem strunę drgającą znaj
dujemy fale dźwiękowe. Jeśli jednak obec
ność tych ostatnich wykrywam y z wielką 
łatwością, gdyż posiadamy specyjalny zmysł 
słuchu do ich odczuwania, to wykrycie fal 
elektrom agnetycznych stanowi pewną tru
dność, gdyż nie posiadamy żadnego specy- 
jalnego zm ysłu do odczuwania zmian elek
trycznych i m agnetycznych. D ziw nym  jest  
ten brak naszego organizm u, ta niemożność 
bespośredniego zm ysłow ego odczuwania 
działań tak powszechnych, tak nieustannych  
jak  m agnetyczne i elektryczne, brak jednak  
ten jest faktem, z którym pogodzić się m u
sim y i w szelkiego skonstatowania istnienia  
falowań elektrycznych musimy się doszuki
wać na innych pośrednich drogach. I skoro 
organizm  nasz nie je st wrażliw ym  na bes- 
pośrednie działania zmian elektrom agne
tycznych, to pozostaje nam jako jedyna dro
ga umieszczenie na kierunku promienia 
elektrom agnetycznego takiego ciała, lub 
przyrządu, na którym zmiany w napięciach  
sił m agnetycznych i elektrycznych ujaw 
n iałyby się w sposób dostrzegalny przez na
sze zm ysły.

Jeśli przypom nim y sobie teraz w ielkie  
odkrycie Faradaya o powstawaniu prądów  
indukcyjnych, to możemy już w celu w y
krycia fal elektrycznych rozumować w spo
sób następujący: Jeśli iskra przeskakująca 
w O jest istotnie szeregiem  prądów to w  tym  
to w owym kierunku, to każdy z tych p o 
szczególnych prądów musi z konieczności 
wzbudzać w obwodzie zam kniętym , um ie
szczonym w pobliżu iskry, szeregi prądów  
indukcyjnych, których wykrycie pow szech
nie znanemi sposobami powinno być mo- 
żebnem.
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Niestety, rozumowanie to nie jest wpraw
dzie błędnem , ale nie jest i zupełnie słusz- 
nem. Różnokierunkowe prądy indukcyjne, 
wzbudzone w obwodzie, umieszczonym na 
kierunku promienia elektrom agnetycznego, 
z niezm iernie wielką częstością popychają 
ig łę  galwanometru raz w tę, drugi raz 
w przeciwną stronę, ig ła  więc pozostanie 
nieruchomą i tą drogą zmian w polu dzia 
łania wykryć nie zdołamy l).

N ależy jednak wyczerpać pytanie dok ła
dnie, by się przeświadczyć, czy nie zdoła
my znaleść sposobu wykrywania tych n ie 
zmiernie krótkotrwałych, a więc o małój 
energii, prądów indukcyjnych. Poszukaj
my zjawisk analogicznych w innych obja
wach ruchu falistego. Jeśli pragniemy w y- | 
kryć w falującem powietrzu pewien bardzo 
słaby ton, to należy tylko umieścić w niem 
tak zw any rezonator, to jest blaszaną kulę 
lub cylinder, w którym powietrze zawarte 
jest dostrojone do owego słabego poszuki
wanego tonu. Rezonator wzmacnia ton ba
dany, ale ten tylko, do którego jest dostro
jony. Żadnego innego nie wzmocni.

Jeśli masa pow ietrza, zawartego w rezo
natorze ma takie wymiary, że samodzielne 
drgania tego powietrza zachodzą, dajmy 
nato, z częstością 435 razy na sekundę, to 
rezonator taki wzmacniać może jedynie to
ny (fale) odpowiadające częstości 435 na 
sekundę.

Zupełnie analogiczne zjawisko daje się 
dostrzedz i w oscylacyjach elektrycznych  
i elektrom agnetycznych. Jeśli na kierun
ku promienia OM um ieścim y m etalowy 
obwód takich wymiarów i kształtów, aby 
swobodnie przebiegająca w nim elektrycz
ność przesuwała się z taką samą częstością, 
z jaką przesuwa się ona pomiędzy obu k u l
kami blach A  i C, to powstające w tym  ob
wodzie prądy indukcyjne ujawnią się z ta- 
kiem  natężeniem, że są w stanie dać iskrę 
elektryczną, chociaż ig ły  galwanom etru, ze 
w zględu na swą jednokierunkowość, nie od
chylą. Przez analogiją więc każdy taki

*) Cieplikowe działanie p rądu  (zjawisko Joulea) 
od kierunku prądu nie zależą i  jako takie mogą 
służyć i istotnie w ostatnich czasach posłużyły do | 
wykrywania fal elektrom agnetycznych sposobem ) 
bolom etrycznym . (Przyp. aut.), 1

| układ przewodników, w którym sam odziel
ne oscylowanie elektryczności dokonywa się 
z tą samą częstością, co i m iędzy kulkami 
A i C, zwać będziemy rezonatorem w zglę- 

i dem tychże blach, które w  tym razie przyj - 
| mują nazwę wibratora ').

Na odczycie używałem  dwu rezonatorów. 
Jeden stanow iły zupełnie takie same dwie 
blachy, jak  te, które tw orzyły wibrator. 
D rugi był zgiętym  w koło drutem m iedzia
nym, nawiniętym  dla usztyw nienia na 
obręcz drewnianą (długość 210 cm, średni
ca 1,48 mm). Otóż pomiędzy końcami tego  
drutu, um ieszczonego poziomo na odległo
ści 4 — 5 metrów od kulek O, przeskakują  
maleńkie iskierki, łatwo jednak dostrzegal
ne. Pow staw anie ich dowodzi, że działa
nia elektrom agnetyczne roschodzą się dale
ko w otaczającćj przestrzeni. Podobnież 
i pomiędzy drutami, odchodzącemi od blach 
stanowiących rezonator, także przeskakują 
iskry. Iskry te jednak zarówno w pierw
szym jak  i w drugim razie są bardzo małe, 
ledw ie widoczne. Pragnąc pokazać je  ca
łemu audytoryjum, druty odchodzące od 
blach połączyłem  rurką Geisslera, w którój 
wyładowania elektryczne ujaw niały się sil- 
nem świeceniem , dostrzegalnem , jak sądzę, 
z najodleglejszych punktów sali.

Opisane powyżój świecenie rurki Geissle- 
I ra i powstawanie słabych iskier w  rezona

torach dowodzi niezbicie: 1) że działanie 
| elektrom agnetyczne rosprzestrzenia się da

leko od przewodników, pomiędzy któremi 
występuje wyładowanie i  2) że iskry prze
skakujące w wibratorze mają charakter 
oscylujący.

Oba te fakty są oddawna znane, a stw ier
dzenie ich nie dowodzi powstawania fal 
elektrom agnetycznych, doniosłe zaś znacze
nie doświadczeń Hertza na czem innem po
lega.

Nauka o ruchu falistym  doprowadziła do 
wniosku, że jeśli w jakiem kolw iek środo
wisku powstają fale, to działanie (ruch) 
wyw ołujące te fale przenosi się od punktu

')  Koniecznym i w ystarczającym  warunkiem jest^ 
aby w yrażenie 2ttV IC zarówno dla w ibratora jak
i dla rezonatora posiadało jednakow ą wartość.

(Przyp. aut.).
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do punktu (od cząstki do cząstki) z pewną  
ograniczoną prędkością. Bez tego warun
ku niemasz fal.

P ostaw m y sobie teraz pytanie: czy zapo
mocą opisanych rezonatorów można do
wieść powstawania fal elektrom agnetycz
nych w środow isku, w  którem  mają miejsce 
w yładow ania oscylujące?

Jeśli doświadczenie zorganizujem y w  spo
sób opisany pow yżćj, to dow ieść tego nie 
zdołam y. W  tych warunkach powstać mo
gą tylko fale postępujące i następujące po 
sobie z tak olbrzym ią częstością, że w gra
nicach w rażliwości naszych zm ysłów  pro
mień elektrom agnetyczny OM  we w szyst
kich punktach przestrzeni i czasu w yda się 
nam jednakow ym . L ecz  na pomoc przy
byw a nam tu m ożność otrzym ywania tak 
zw anych fal stojących, których typow y  
przykład przedstawia drgająca struna for
tepianu lub skrzypiec. Na takiej fali stoją
cej każdy punkt ma stale inne w łasności, 
spotykam y na niój w ęzły , t. j. punkty po
zostające ustawicznie w czasie falowania  
w  spoczynku i w yniosłości, t. j .  punkty  
(cząstki) o m aksym alnych prędkościach, 
a położenie jednych i drugich nie zm ienia  
się z czasem, jak  to ma m iejsce w falach 
postępujących.

Gdybyśm y więc zdołali na kierunku pro
m ienia OM otrzymać zam iast fal postępu
jących  fale stojące, to w takim razie ju ż  na
sze rezonatory pow inny dać nam możność 
w ykrycia i węzłów i w yniosłości. R ezona
tory um ieszczone w w ęzłach nie powinny  
dawać ani iskier, ani św iecenia (w  rurce 
G eisslera), um ieszczone zaś na w yniosło
ściach fal w inny dawać m aksym alne iskry  
i m aksymalne św iecenie.

Nauka o ruchu falistym  daje mnóstwo 
środków otrzym ania fal stojących. Jednym  
z najprostszych jest odbicie fal od powierz
chni zw ierciadlanej, prostopadłej do pro
m ienia padającego. D la  fal elektrom agne
tycznych zw ierciadłem  jest pow ierzchnia  
metaliczna.

Jeśli więc zdała od wibratora V  (fig. 5) 
um ieścim y dużą taflę cynkową ZZ, to postę
pujące fale elektrom agnetyczne,roschodzące  
się od wibratora, wraz z falami odbitemi od 
zw ierciadła ZZ, dadzą nam w przestrzeni 
m iędzy wibratorem i zw ierciadłem  układ

fal stojących. Przesuwając wzdłuż tego 
układu rezonator, z łatwością już możemy 
wykryć w szystkie w yniosłości aaa, w któ
rych otrzymamy najświetniejsze iskry i wę
z ły  bb, w których ani iskier, ani świecenia 
nie dostrzeżemy.

Rzecz prosta, że długość powstających  
fal stojących zależy od częstości oscylacyj 
w wibratorze.

D ośw iadczalne otrzymanie tych fal sto ją 
cych oraz wykrycie na nich węzłów i w y
niosłości stanowi niezaprzeczoną zasługę

F ig . 5. A — akum ulator, C — cewka indukcyjna, 
V—w ibrator, R — rezonator, Z Z — zwierciadło me

talowe, a a —wyniosłości, bb—węzły.

prof. Hertza. D ow iódłszy w ten sposób 
powstawania fal elektrom agnetycznych, 
stw ierdził on zarazem przeczuwane już da
wniej przypuszczenie, że działania elektro
m agnetyczne roschodzą się z ograniczoną 
prędkością.

Ten ostatni wniosek jest bardzo ważny. 
Przyrodnicze i naukowe jego znaczenie po
staram się wykazać w następnych artyku
łach, niniejszy bowiem uważać należy jed y 
nie jako faktyczny elem entarny opis d o
świadczeń, które w dalszem  rozw inięciu są 
i bardziej złożone i głębiej sięgające w isto
tę zjawisk elektrycznych.

J . J . Boguski.

P E R Ł Y  
NATURALNE I SZTUCZNE.

przez H enryka Theen.

(Ciąg dalszy).

Co do połow u pereł rzecznych specyjal- 
nie w Niem czech, możemy o nim pow ie
dzieć co następuje: Ze wszystkich krain nie
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mieckich Bawaryja jest najobficiej w m u
szle perłow e rzeczne zaopatrzona, jest bo
wiem w niśj najmniej 120 strumieni, w któ
rych te zw ierzęta przebywają. Już w XVI 
stuleciu uprawiano tam połów pereł, ale 
bogactwa, jakie to przedsiębiorstwo przy
nosiło, zostały prawie zmarnowane skut
kiem złego dozoru, kradzieży, a poczęści 
i skutkiem wojen. Dopiero M aksymilijan  
II przedsięwziął środki dla ochrony pereł. 
W sąsiedztwie z Bawaryją, w Saksonii, 
w Białej Elsterze, w okolicach miejsca ką
pielow ego E lster, aż do miasteczka Elster- 
berg we wszystkich dopływających do E l
stery strumykach perłopławy rzeczne uka
zują się obficie. Naw et w okolicach Che- 
mnitz w wodach, doskonale oczyszczonych 
od wszelkich odpadków fabrycznych, znaj
dują się muszle perłowe, co świeżo stwier- 
dzonem zostało.

W  r. 1621 łow ienie pereł, będące dotąd 
prawie wyłączną właściwością kupców we
neckich, zostało objęte prawem państwo- 
wem i nadane jako wyłączny przywilej ro
dzinie Schm erlerów z O elsnitz, których pra
dziad M aurycy Schmerler pierwszy zwrócił 
uwagę Kurfiirsta, Jana Jerzego I, na donio
słość tej gałęzi przemysłu i pierwszy zo
stał mianowany łowcą pereł z pensyją 30 
guldenów. Od drugiej połowy X V II  stu
lecia przytrafiały się pew ne lata, odznacza
jące się szczególniej obfitym zbiorem pereł. 
Od roku 1711 — 1836 zbiór w ynosił 15393  
sztuk oszacowanych na cenę 13055%  tala
rów. Od r. 1835 — 1846 znaleziono 1041 
pereł.

D aw niej, gdy perły jeszcze w większej 
były cenie, a połów  ich bywał obfitszy ksią
żęta sascy więcej się ubiegali o prawo ło 
wienia pereł, aniżeli o monopol kopania sre
bra w górach Kruszcowych. W  ostatnich 
latach przekonano się, że np. w r. 1864 zna
leziono w ogóle tylko 123 perły, w r. 1865 
znów 185, a w 1866 tylko 143, w liczbie tój 
objęte już są dobre z lichszem i, a przeciętna 
cena jednej perły wynosi około l 1/, talara.

W  r. 1888 poraź pierwszy ustał królewski 
połów pereł. W  r. 1890 podjęto się łowić 
nanowo, ale znaleziono w szystkiego tylko  
71 pereł, m iędzy temi 9 jasnych, a 25 wpół- 
jasnych, pozostałe zaś były zepsute lub nie- 
dokształcone. Poław iacze pereł zanoszą

] bezustannie zażalenia, że muszle perłowe 
ucierpiały skutkiem fabryk.

Na przestrzeni, dawniój bardzo obficie pe- 
{ reł dostarczającej, w r . 1890 znaleziono w ie

le mięczaków nieżywych, tak, że 4815 sztuk 
| musiano zabić i do fabryk perłowej masy 

w V oigtland odstawić i sprzedać. W edług  
wszelkich danych zanosi się na to, że kró
lewski połów pereł zupełnie wkrótce zagi
nie, aby temu zapobiedz ministeryjum spraw 
wewnętrznych postanowiło miejsca łowców  
pereł przez śmierć opustoszone nanowo ob
sadzić.

Baden otrzymał przed stu laty z Ba* 
waryi sprowadzone do strumieni kam ieni
stych muszle perłowe, ale to, co dotąd zbie
rano, niew iele jest warte. Już w X V I  w ie
ku strumienie zawierające perłopławy rze
czne Hanoweru były znane. I  Szlezw ig- 
H olsztyn także posiadał strumienie z per
łami. Najważniejszym wszakże był zawsze 
połów pereł w Czechach. Znajdowano ich 
najwięcej w M ołdawie, na przestrzeni od 
Rosenbergu do M oldaustein, ale złe gospo
darstwo i chciwość zniszczyły nazawsze 
plony w tój okolicy.

Przy łow ieniu rzecznych muszli perło
wych łowca wchodzi wprost do wody i w y
grzebuje muszle ręką, lub jeżeli woda jest 
głębsza, to czyni to nogą.

Niektóre znaki zewnętrzne na skorupce 
z niezawodną pewnością zdradzają obecność 
perły w środku. Te muszle, które okażą 
się przydatnemi, kładą do worka, lub wprost 
na brzeg wyrzucają. W  głębokich wodach 
szukają zapomocą laski, a muszle wydoby
wają przy pomocy odpowiednio urządzone
go haczykowatego przyrządu. Znalezione 
muszle otwierają gwałtem , ostrożnie wyj
mują perłę a zw ierzę zw ykle napo wrót rzu
cają do wody, ponieważ przypuszczać nale
ży, że po pewnym  czasie ta sama muszla 
nową perłę wytworzyć może. Perły  rzeczne 
są często rozmaitej barwy i w piękności 
mało ustępują perłom morskim. Dochodzą  
one wielkości ziarna grochu polnego, często 
jednak są o w iele mniejsze. Zwykle znaj
duje się w jednój muszli rzecznój 3 —4 pe
reł, a nawet spotykano 12. Na 100 muszli 
liczą jednę perłę, a na 2 700 muszli dopie
ro zaledwie jednę piękną perłę. W  per- 

‘ łopławach morskich znajdują jednę dobrą
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perłę na 1000 zwierząt. Pospolicie w ystę
pujące okrągłe perły nazywają kroplami 
perłowem i, czyli oczami perłowem i, niepra
w idłow o utworzone nazywają perły Ba- 
rock, drobne — perły łu tow e (L othperlen), 
a najm niejsze—perły nasienne (Saatperlen).

III. Perłopław morski.

M eleagrina m argaritifera posiada naj
rozm aitszy w ygląd, zależny od w łaściw ości 
gruntu, jaki zam ieszkuje i od organizm ów  
zw ierzęcych i roślinnych, jak ie  obrastają 
jćj skorupki. Zw ykle są one w znacznej 
liczbie zgromadzone w głębokości 5 do 28 m, 
tworzą prawie ław y, najczęściej na koralo
wym gruncie, n iekiedy są rogowem i nitka
mi bisioru do skał przyczepione. Znajdują 
się w zatoce Persk iej, na wybrzeżach C ejlo
nu, na wyspach oceanu W ielk iego , w  morzu 
Czerwonem, w  zatoce Panam skiej i M eksy
kańskiej, na wybrzeżach K alifornii i na 
wybrzeżach A ustralii zachodniej. N ajm niej
sze mają 5 cm długości a do 8 szerokości, 
z cienką skorupką, gdy tymczasem w innych  
miejscach są znów o w iele w iększe, z bar
dzo grubą skorupą i dochodzą do dw u fu n 
tów wagi. P erły  morskie wszędzie łowiono  
przy pom ocy nurków , ale w Panam ie stara
no się zużytkow ać do tego celu różne przy
rządy.

W  starożytności i w iekach średnich ło 
w iono perły g łów n ie na pobrzeżu arabskiem  
w zatoce P erskiej, w morzu Indyjskiem  po
m iędzy wyspą C ejlon a w ybrzeżem  Koro- 
m andelskiem . W  tych okolicach i dziś p o
łów  pereł je st w stanie kw itnącym , a ponie
waż jest to rzecz wysoce interesująca, po
zw olim y sobie podać o niej niektóre szcze
gó ły .

W  zatoce M anaar znajduje się na dnie 
morza w ielka ław a muszlowa, która zajmuje 
blisko dw um ilow ą przestrzeń. Tam tędy  
przechodzą częstokroć okręty z Cejlonu. 
Łow ią perły tylko przez jeden  m iesiąc, 
zw yk le  w ciągu Marca. Podążm y za taką 
w ypraw ą. Z wiosną każdego roku grom a
dzi się na północno-zachodniem  w ybrzeżu  
Cejlonu 150000 ludzi z najrozm aitszych  
klas i pochodzenia w  celu łow ien ia  pereł. 
G dy już kontrakt został zawarty, każdemu  
w yznacza eię w łaściw e m iejsce, gdzie z ozna

czoną liczbą statków i nurków wolno mu 
łow ić, w tedy na brzegu powstaje mnóstwo 
chat bambusowych i co rano, z pierwszym  
brzaskiem dnia, na odgłos wystrzału arma
tniego rospoczyna się połów.

Ł aw ice perłowe są o trzy m ile od brzegu 
oddalone; każda łódź spieszy się na wyścigi, 
by zająć miejsce, na którem ma łow ić. Na  
każdej łodzi jest 20 rybaków, którzy swoje 
zadanie tylko z pomocą nurków wypełnić 
mogą. P ięciu  nurków spuszcza się, każ
dy na oddzielnój linie, każdy dużym kam ie
niem obciążony, co im ułatwia spuszczanie 
się na dno. Są oni całkiem  nadzy i tylko 
przy pasie mają przytwierdzony kosz, do 
którego wkładają muszle i w ręku duży 
ostry nóż, służący im do odrzynania muszli, 
lub do obrony w razie, gdyby obcy nurek 
chciał w jego oddziale perły łowić.

Nurek przed spuszczeniem się do wody  
uszy i otwór nosa zatyka bawełną lub w o
skiem, w usta kładzie gąbkę umoczoną 
w oliw ie, płuca napełnia pow ietrzem  i za
puszcza się, jak  można najprędzej, na d łu 
giej linie pod wodę. M usi się zanurzyć 
na 25 do 30 metrów, zanim natrafi na 
ław ę muszlową, tutaj z błyskawiczną szyb
kością chw yta on muszle do kosza bez w y
boru, bo częstokroć w ielk ie muszle wcale 
pereł nie mają, gdy tymczasem maleńkie 
zawierają ich nieraz 7 do 8 i to zw ykle naj
piękniejszych. Jak tylko nurek uczuwa, 
że już dłużój pod wodą nie wytrzyma, daje 
znak rybakom na łodzi potrącaniem liny  
i ci go spiesznie wciągają napo wrót. Jeśli 
skutkiem  nieuwagi ruchu tego nie spostrze
gą na łodzi, biedny nurek zgubiony. Gdy 
już jest na łodzi minutę lub dwie, niem oż
na jeszcze słow a od niego w ydobyć, tak jest 
w yczerpany fizycznie i koniecznie musi się 
położyć, bo na nogach utrzymać się nie mo
że. Pod wodą zostaje on tylko 60 do 70 
sekund, może jednak powtórnie, a nawet 
kilkanaście razy z kolei zanurzać się, byle 
ty lko  z przerwami.

{dok. nast.).
Tłum aczyła J . S.
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WSPÓŁCZESNA

TEOKYJA ROSTWORÓW.
(Dokończenie),

Fakty te spowodowały hipotezę Arrhe- 
niusa, która tłumaczy w bardzo zadawal- 
niający sposób powyżój wspomniane anor
malne zachowanie się ciał nieorganicznych.

Zanim przystąpimy do wykładu teoryi 
Arrheniusa, zmuszeni jesteśm y zapoznać się 
jeszcze z jedną własnością, charakterystycz
ną dla rostworów, a m ianowicie z ich prze
wodnictwem  elektryczności. W iadomo, że 
nie w szystkie ciała przeprowadzają, e lek 
tryczność z jednakową łatwością; niektóre 
ciała stałe, jak metale, są dobremi przewo
dnikami elektryczności, inne, jak szkło, pa
rafina, nie są przewodnikami, są izolatora
mi. W odę uważano przez dłuższy czas za 
ciecz należącą do najlepszych przewodni
ków elektryczności, lecz przekonano się, że 
przyczyna tego tkwi w obecności choćby 
tylko śladów ciał, zanieczyszczających che
m icznie czystą, wodę. N iem iecki badacz 
K ohlrausch, znany z prac swych nad prze
wodnictwem rostworów, udow odnił, że opór 
stawiany prądowi elektrycznemu przez do
skonale czystą wodę jest olbrzymi. Lecz  
wystarczy, aby początkowo chemicznie czy
sta woda postała czas jakiś na powietrzu, 
a natychm iast zanieczyszcza się o tyle, że 
staje się w zględnie dobrym przewodnikiem  
elektryczności. Pom iary dokonane nad in- 
nem i cieczami przekonały, że w szystkie są 
niedobremi przewodnikami elektryczności. 
Podobnie i gazy skroplone źle przewodzą 
elektryczność. Chlorowodór naprzykład  
skroplony należy do niedobrych przewodni
ków , lecz już obecność minimalnój ilości 
w ody wystarczy, aby przewodnictwo jego  
powiększyć. A nalogicznie zachowuje się 
woda, nieprzewodząca w stanie czystym  
elektryczności, a otrzymująca tę własność 
przez rospuszczenie w nićj choćby tylko  
małych ilości chlorowodoru. W idzim y więc, 
że w  w ielu razach przez zmięszanie dwu 
nieprzewodników otrzym uje się rostwór

przewodzący elektryczność. Z tego wyni
ka, że rostworu nie należy uważać za mię- 
szaninę mechaniczną dwu ciał, ponieważ 
mięszanina musiałaby posiadać własności 
pośrednie dwu składników. W  obranym  
przykładzie natomiast widzimy, że dwa 
ciała nieposiadające pewnćj własności (prze
wodnictwa elektr.) przy zmięszaniu dają 
trzecie, które własność tę posiada. W  po
dobny sposób nie zachowują się mięszaniny 
mechaniczne, lecz tylko związki chemiczne, 
t. j. takie zw iązki, przy których tworzeniu  
następuje współdziałanie atomów cząsteczek  
poszczególnych ciał. Oprócz przew odni
ctwa elektryczności, chlorowodór otrzymał 
jeszcze inną własność, którój w czystym  
aczkolw iek płynnym  stanie nie posiadał, 
a mianowicie otrzymał własność działania, 
czyli, jak mówią chem icy, reagowania na 
niektóre ciała, np. marmur czyli węglan wa
pnia: W iadomo, że kwas solny (tak się na
zyw a rostwór chlorowodoru w wodzie) przy 
zetknięciu z marmurem rospuszcza go, przy- 
czem tworzy się pewna sól, chlorek wapnia, 
a jednocześnie wydziela się dwutlenek wę
gla. Jeżeli natomiast do bezwodnego p łyn
nego chlorowodoru wrzucimy kawałek mar
muru, żelaza, lub cynku, to nie zauważymy 
najmniejszej zmiany ostatnich. Pom iędzy  
bezwodnym chlorowodorem  a temi ciałami 
nie odbywa się żaden proces chemiczny.

W idzim y więc, że chlorowodór z chwilą 
rospuszczenia się w wodzie otrzymuje, oprócz 
własności przewodzenia elektryczności, jesz
cze własność działania na inne ciała. Para
lelę tę można zauważyć i u innych ciał. 
W iem y np., że kwasy odróżniają się od sie 
bie według stopnia reagowania na niektóre 
ciała, np. na m etale i ługi. Jedne działają 
silniój, t. j. w  przeciągu pewnego czasu ros- 
puszczają pewną ilość metalu szybciój niż 
inne. J. J. Boguski był jednym  z pierw 
szych, którzy badali tę sprawę. Jeżeli do 
octanu sodu dodamy taką ilość kwasu sol
nego, aby na jednę cząsteczkę tćj soli przy
padła jedna cząsteczka chlorowodoru, to 
kwas solny odbierze kwasowi octowemu 
prawie wszystek sód i powstanie sól kuchen
na czyli chlorek sodu i kwas octowy. Kwas 
solny nazywa się dlatego kwasem silnym , 
a kwas octowy — słabym. Możemy zresztą 
przekonać się o tem jeszcze innemi sposoba
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mi, który kwas jest silniejszy, a naw et je 
steśmy w stanie stosunkow e pow inow actw o  
kw asów wyrazić liczbow o. W spom nim y tu 
o metodzie oznaczenia stosunkow ego pow i
nowactwa kwasów, analogicznej z metodą, 
używaną, w m echanice do m ierzenia sił. 
Podobnie jak  w m echanice m ierzym y siłę 
zapomocą szybkości, nadanej przez nią je 
dnostce masy w jednostce czasu i w  chemii 
stosunkow e powinowactwo mierzy się tą ilo 
ścią ciała, która ulega przem ianie pod w pły
wem kw asu w przeciągu jednostki czasu. 
W iadomo naprzykład, że cukier trzcinowy  
roskłada się pod wpływem  kw asów  na cu
kier ow ocow y (lew ulozę) i gronow y (dek- 
strozę *). Lecz nie w szystkie kw asy z j e 
dnakową szybkością uskuteczniają ową prze
mianę (inw ersyją). K was so lny  naprzykład  
przy pewnem  stężeniu przem ienia w ciągu  
jednostki czasu 250 razy w iększą ilość niż 
kwas octowy.

Mierząc w ięc szybkość inw ersyi cukru 
trzcinowego pod w pływ em  różnych kwa
sów, określono stosunkow e powinowactwo  
bardzo wielu kwasów. Pom iary te uczą, że 
najsilniejszem i kwasam i są: kwas azotny, 
solny i bromowodorny. K was siarczany, 
aczkolw iek należy do silnych  kwasów, są
dzony w edług szybkości dokonanej inw er
syi cukru, jest praw ie dwa razy słabszy niż 
kwas chlorow odorny, organiczne zaś kwa
sy, jak  kwas octow y, m rów kow y i t. p. są 
bardzo słabem i kwasam i, ponieważ inwer- 
syja cukru pod ich w pływ em  odbyw a się 
nadzw yczajnie wolno.

Stosunkow e pow inow actw o kw asów  m oż
na zm ierzyć jeszcze innem i sposobam i. W i
dzieliśm y, że kwas solny działając na octan 
sodu odbiera prawie w szystek sód kwasowi 
octowem u, łączy się z nim, a kwas octow y  
wydziela się jako taki; podobnie zaw sze się 
rzecz ma, gdy kwas solny działa na jaką
kolw iek sól słabego kwasu. Inne zjawisko  
zachodzi gdy działam y na sól jednego  sil
nego kwasu, np. na sól kuchenną, drugim  
np. kwasem azotnym . I w tym  razie zaj
dzie wymiana atomów pom iędzy cząstecz
kami soli i kwasu, lecz zamiana ta dokona 
się nie dla w szystkich cząsteczek. Rostwór

*) Porównaj W szechświat, 1891, str. 19, Sztucz
ne otrzym anie ciał cukrow ych.

będzie zawierał, obok soli kuchennój i kw a
su azotnego, azotan sodu i kwas solny, a po
nieważ kwasy te są praw ie jednakowo silne, 
otrzym am y więc jednakow e ilości w szyst
kich czterech ciał.

Przykłady te, jak sądzimy, dadzą dosta
teczne pojęcie o tem, w jak i sposób można 
m ierzyć stosunkowe powinowactwo. L iczne  
prace wielu badaczów um ożliw iły określe
nie stosunkowego powinowactwa prawie 
wszystkich kwasów nieorganicznych i bar
dzo wielu organicznych. Porównanie liczb, 
wyrażających powinowactwo stosunkowe 
kwasów w rostworach wodnych i ich prze
wodnictwa elektrycznego, wykonane przez 
Ostwalda, doprowadziło do nader ważnych  
rezultatów. Okazało się mianowicie, że im 
lepićj dany kwas przewodzi elektryczność, 
tem większe jest jego  stosunkowe pow ino
wactwo i odw rotnie i zależność ta jest tak 
dokładna, że na zasadzie stosunkowego po
winowactwa dwu kwasów i przewodnictwa  
elektryczności jednego z nich możemy z do
stateczną dokładnością oznaczyć przewodni
ctw o elektryczne drugiego kw asu. O piera
jąc się na tój analogii, Arrhenius w ypow ie
dział hipotezę, o którój uprzednio w spo
m nieliśm y, hipotezę, która zwróciła pow sze
chną uwagę, ponieważ dzięki jćj tłumaczy 
się, popierwsze związek pom iędzy licznem i, 
na pierw szy rzut oka, niezależnem i zjaw i
skami, a podrugie, tłum aczą się też wyjątki 
od prawa, rządzącego ciśnieniem  osmotycz- 
nem, które zauważono dla niektórych cieczy.

Powyżój ju ż  powiedzieliśm y, że wyjątki 
te zauważono dla tych cia ł, które przewodzą 
elektryczność, t. j. dla t. zw. elektrolitów.

P łyny chem icznie czyste, np. woda, nie 
są przewodnikami; nie są też przew odnika
mi rostw ory cukru, gliceryny, alkoholu  
i t. p. Lecz gdy rospuścimy w w odzie chlo
rowodór, lub sól kuchenną, w tój chw ili 
woda staje się przewodnikiem; zauważymy 
przy tem inne zjawisko niż przy przepływ ie  
elektryczności przez ciała stałe. Prąd e lek 
tryczny nie zm ienia w łasności chem icznych  
m iedzi lub żelaza; inaczćj się rzecz ma gdy  
przepuszczam y prąd przez rostwór kwasu  
solnego. N a biegunie dodatnim w ydzieli się 
wtedy chlor, a na odjemnym wodór. P od o
bnie zachowują się w szystkie elektrolity: 
pod wpływem  prądu elektrycznego nastę
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puje jakoby roskład cząsteczek elektrolitów  
na ich części składowe, które pod postacią, 
atomów lub konglomeratów atomowych po
dążają w stronę biegunów.

W edług starej teoryi elektrolizy jedynym  
czynnikiem , roskładającym cząsteczki e lek 
trolitu na części składowe, miała być siła  
elektromotoryczna. L ecz jużC lausius zwró
cił uwagę na to, że według tej teoryi dany 
płyn nie powinien przewodzić elektryczno
ści, a rospuszczony w nim elektrolit nie po
winien ulegać roskładowi, dopóki siła elek
tromotoryczna będzie mniejszą od pewnego 
minimum; skoro zaś siła elektromotoryczna 
przekroczy tę granicę, powinien się prąd 
ujawnić. Tymczasem w rzeczywistości rzecz 
się ma odmiennie: natężenie prądu wzrasta 
dokładnie proporcyjonalne z wzrostem siły  
elektromotorycznej bez względu na w iel
kość ostatniej. Zjawisko to Clausius tłum a
czy w następujący sposób: zgodnie z teory- 
ją cynetyczną budowy ciał, w cieczach, po
dobnie jak  w gazach, ma miejsce ciągły  
ruch cząsteczek, przyczem niektóre czą
steczki, znajdujące się w cieczy, otrzymują 
taką prędkość, że przy spotkaniu się z in- 
nemi cząsteczkami ulegają rosszczepieniu  
i oddzielne ich części mkną dalej, szukając, 
jak mówi M axw ell, innych towarzyszów. 
Clausius przypuszcza, że siła elektrom oto
ryczna ujawnia swą działalność pod posta
cią siły , kierującej ruchami tych części 
składowych, zmuszając jedne posuwać się 
w kierunku biegunu dodatniego, a inne 
w przeciwnym . Cząsteczki więc ciał ros- 
puszczonych zaw sze zmieniają swych „to
w arzyszów ”, nawet bez współdziałania siły  
elektrom otorycznej, jedyny w pływ  jój p o
lega na nadaniu określonego kierunku tym  
ruchom, które w każdym razie istnieją.

Opierając się na tej teoryi Clausiusa, 
A rrhenius przypuszcza, że w rostworach 
takich ciał, jak silne kwasy, sole i zasady, 
w iększa część m olekuł znajduje się w stanie 
zdysocyjowanym . W oda rospuszczając chlo
rowodór i chlorek sodu osłabia połączenie 
pom iędzy atomami, tworzącemi cząsteczki 
chlorowodoru lub soli kuchennej o tyle, że 
ruch jednego atomu (ionu) nie jest tamo
wany przez drugi. A  więc w rostworach 
chlorowodoru jedna część m olekuł znajduje 
się w stanie nierozłożonym , a inna jest roz

łożona na oddzielne atomy (iony) chloru 
i wodoru.

Ilość rozłożonych cząsteczek zależy od 
ilości wody, im więcej dodamy wody tem 
większa liczba cząsteczek ulega roskładowi. 
W  rostworach silnych kwasów, jak solnego  
i jodowodornego, całkow ity roskład cząste
czek następuje, gdy w 1000  litrach rostwo- 
ru znajduje się tyle gramów danego kwasu 
w iele odpowiada jego masie cząsteczkowej. 
Podobnie rzecz się ma z solami tych kw a
sów, np. z chlorkiem sodu, azotanem potasu 
i t. p. N ie na wszystkie kwasy zresztą rów
nie energicznie działa woda; rostwory n ie 
których kwasów organicznych, np. octow e
go, mrówkowego i t. d. zawierają bardzo 
nieznaczną ilość rozłożonych ionów.

Jest rzeczą zrozumiałą, że te rostwory, 
które zawierają znaczną ilość cząsteczek  
rozłożonych na iony, są dobremi przewo
dnikami elektryczności, ponieważ elektrycz
ność, przy przepływie przez rostwory trans
portuje się tylko przez iony, przez produkty 
roskładu cząsteczek; dzięki temu rostwory  
takich kwasów, jak solny, azotny i ich soli 
są dobremi przewodnikam i elektryczności. 
Rostwory zaś, zawiei^ające stosunkowo nie
znaczną ilość cząsteczek rosszczepionych na 
iony, powinny być przewodnikami gorsze- 
mi i w samej rzeczy kwasy organiczne prze
wodzą elektryczność nieporównanie słabiej 
niż mineralne.

W yżej już powiedzieliśm y, że kwasy, któ
rych rostwory wodne są dobremi przewo
dnikami elektryczności, posiadają znaczne 
stosunkowe powinowactwo chemiczne. Fakt 
ten tłumaczy się przez hipotezę Arrheniusa 
w następujący sposób: im więcój znajduje 
się w danym rostworze zdysocyjowanych  
cząsteczek, tem łatw iej reagują one na inne 
ciała. W idzieliśm y, że pod w pływ em  sil
nych kw asów  większa ilość cukru trzcino- 
wego (w przeciągu jednostki czasu) roskła- 
da się na cukier owocowy i gronowy, niż 
pod w pływ em  słabych kwasów. Roskład 
ten dokonywa się pod wpływem  atomów  
wodoru, pod w pływ em  jednego z ionów, na 
które się kwas rosszczepia. Ponieważ w ros
tworach kwasów silnych większa część czą
steczek ulega roskładowi, wynika stąd prze
to, że w danej objętości znajduje się znacz
na ilość atomów, działających na cząsteczki
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cukru i zm uszających je  do roskładu na 
dekstrozę i lew u lozę . W  rostw orze kwasu 
słabego, w tej samej objętości znajduje się 
niew ielka liczba rozłożonych cząsteczek, 
niew ielka ilość atom ów jest do dyspozycyi, 
a zatem działanie tego kw asu nie jest ener
giczne.

W  końcu, hipoteza A rrheniusa z ła tw o
ścią tłum aczy odchylenia od norm alnego c i
śnienia osm otycznego,które wykazują w szy
stkie rostwory elektrolitów .

W idzieliśm y, że depresyja cząsteczkowa  
punktu krzepnięcia rostworów elektrolitów  
jest praw ie dwa razy w iększa od normalnej. 
W podobny sposób elektrolity  powodują 
w iększe zm niejszenie prężności pary w i 
dnej. Poniew aż oba te zjaw iska znajdują  
się w prostym stosunku do ciśnienia osm o
tycznego, ciśnienie osm otyczne rostworów  
elektrolitów  jest także w iększe od norm al
nego.

N ie jest rzeczą trudną w ytłum aczyć owe 
zw iększenie ciśnienia osm otycznego. Nor- 
m alnem  ciśnieniem  nazyw am y ciśnienie, 
które w yw arłyby cząsteczki rospuszczonego  
ciała, gdyby się ono znajdowało w stanie 
gazowym  i gdyby zajm ow ało przy jednako
wej tem peraturze tę samę objętość. W  sta
nie gazow ym  ciśnienie jest następstwem  
uderzeń cząsteczek o ścianki naczynia i dla
tego jest ono proporcyjonalne do ilości czą
steczek w jednostce objętości. W ystaw m y  
sobie, że w tej samej objętości rostw oru  
część cząsteczek roskłada się na dw ie części 
składow e, z których każda, posiadając ruch 
niezależny, przyjm uje znaczenie sam odziel
nej cząsteczki; ciśnienie skutkiem  tego się 
pow iększy i można naw et z pow iększenia  
sądzić o tem, jaka część m olekuł u leg ła  ros
kładow i. C iśnienie osm otyczne, jak  wyżej 
udowodniliśm y, także zależy od ilości czą
steczek rospuszczonego ciała w jednostce 
objętości, a dlatego, jeże li część cząsteczek  
roskłada się na iony, ciśnienie osm otyczne 
musi się pow iększyć. N a zasadzie pow ięk
szenia ciśnienia osm otycznego można zresz
tą także sądzić, w iele cząsteczek znajduje się 
w stanie nierozłożonym , a w iele w rozłożo
nym  i rachunek prowadzi do tych samych 
w yników , które się otrzym uje przy obser- 
wacyi przew odnictw a elektrycznego tych  
rostworów. O statnio wspom niana ok o licz

ność oczyw iście również przemawia za słu 
sznością hipotezy Arrheniusa.

Teoryja rostworów van t’Hoffa i teoryja 
elektrolityczna A rrheniusa znalazła stano
w czego przeciwnika w osobie Traubego, 
a także Pickeringa i M endelejewa. W alkę  
tę śledzi z naprężoną uwagą cały świat na
ukow y, walkę, którą ze względu na donio
słość kw estyi porównaćby można ze sły n 
nym  turniejem pom iędzy Bertholletem  
i Proustem, stoczonym  na schyłku zeszłego  
wieku; objektywność atoli i elegancyją  
w danym razie zastąpiła niewyrozum iałość, 
subjektywność a naw et pewne rozdrażnie
nie osobiste. U fajm y jednakże, że zbliża
jący  się w iek  X X  zastanie już jednolite za
patryw anie na naturę rostworów i ujrzy 
zwarte szeregi badaczów, gotow ych, opie
rając się na poglądach zwycięsców, do dal
szego rosśw ietlenia tajników przyrody.

L. P . Marchlewski.

Z francuskiego, według Julijusza R ocharda.

(Dokończenie).

III.

D ziałanie tytuniu zależy od sposobu jego  
użycia, a najłatwiej je  zbadać na palących, 
bo ich jest najwięcej.

L udzie żujący tytuń należą już do prze
szłości i tylko lekarze wiedzą o wpływ ie  
tytuniu na zęby i usta, opis byłby mało zaj
mującym.

L udzie zażywający tabakę muszą naprzód 
z nią oswoić błonę śluzową nosa, która na- 
koniec grubieje do tego stopnia, że robi się 
nieczułą na zapach tabaki u tych, którzy  
jój nieum iarkowanie zażywają. Z czasem  
nawet wpada ona w stan zapalny chronicz
ny, któremu podlega i gardło, co w yw ołuje  
kaszel charakterystyczny. Skutkiem  niko
tyny jest częste u zażywających tabakę 
drżenie rąk rytm iczne, niepodobne do tego, 
które w yw ołują starość lub alkoholizm , ale 
tylko do tego, któremu podlegają palący  
tytuń. Dr Lebour zażyw ał nieumiarkowa-
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nie tabakę w celu uleczenia się od newralgii 
w twarzy: ręce mu tak drżały, że ledw ie  
m ógł piaać, co mu mocno przeszkadzało 
w pracy naukow ćj. Gdy porzucał tabakę, 
wracała newralgija i ostatecznie został przy 
tabace do końca życia. Nieznane są u za
żywających tabakę inne skutki tego przy
zw yczajenia, które dziś staje się coraz to 
rzadszem, niema więc potrzeby walczyć 
z nieprzyjacielem , który się cofa.

Tylko palący tytuń nie ustępują dotąd, 
trzeba jednak wyznać, że napaści na nich 
są przesadzone ze strony tych higijenistów , 
którzy tak surowe tworzą prawidła dla 
zdrowia, że większość w oli chorować, niż 
im ulegać. N ieprzyjaciele nikotyny, prze
konani o ważności swćj m isyi, równają 
pod względem  szkodliwych skutków tytuń 
z alkoholem  i oba jednostajnie prześladują.

Od kilkunastu lat istnieje we Francy i 
stowarzyszenie przeciw nadużyciu tytuniu, 
rosszerzające swoje idee zapomocą własnego 
czasopisma.

D w a głów ne zarzuty robią palącym ty
tuń, a mianowicie: rujnowanie zdrowia sw e
go i stępienie inteligiencyi. P ierw szy za
rzut nie jest bespodstawny, gdyż palenie 
wcale nie jest zwyczajem higijenicznym. 
Znane są skutki pierwszej próby palenia: 
wom ity, ból i zaw rót głow y; są to objawy 
zatrucia tytuniem , w słabym  tylko stopniu. 
W idzieliśm y wyżój, dlaczego organizm do 
tego przywyka. Dodam y tu, że w ym ie
nione doświadczenia z nikotyną w ykonywał 
Traube.

P o przyzwyczajeniu się, nic już podobne
go nie widzimy: niektórzy m ogą nawet bes- 
karnie palić przed jedzeniem , lecz to są w y
jątki. W ogóle, przy paleniu głód ustaje; 
po jedzeniu  zaś chęć palenia jest niepoha
mowaną i to je st  moment psychologiczny, 
a przyjem ność jest większa, niż o innój po
rze dnia. D la  jednych palenie jest warun
kiem dobrego trawienia, u innych w yw o
łu je  zaburzenia żołądkowe.

Ludzie nerw ow i, prowadzący życie sie
dzące, zw łaszcza jeśli palą przed jedzeniem , 
tracą pow oli apetyt i podlegają różnym in 
nym dolegliwościom , bo nadmierne palenie 
w yw ołuje zbyt w ielk ie wydzielanie śliny, 
a zm niejszenie się ilości soku żołądkowego  
i energii żołądka. Namiętni palacze podle

gają też cierpieniom serca i dróg oddecho
wych. Cierpią na rozdrażnienie gardła 
i kaszel suchy. Cierpienia sercowe są je sz 
cze częstsze, niż cierpienia dróg oddecho
wych. Lekarze dobrze znają anginę pier
siową, na którą cierpią osoby przebywające 
w powietrzu przesyconem dymem tytunio- 
wym i połykające dym przy paleniu. Pod- 
legają one duszeniu, bo dym dochodzi do 
najm niejszych rozgałęzień płuc, gdzie dzia
ła  bespośrednio na gałązki nerwów płuc
nych. O bjawy choroby nie są z początku 
śmiertelne, ale jeśli chory nie przestanie 
palić, są coraz częstsze i nakoniec śmierć 
następuje. D zieci i kobiety są drażliwsze 
i nie potrzebują nawet nadużywać tytuniu, 
aby odczuć zły  w pływ  tegoż. W ogóle, m i
mo różnych przesadzonych opinij lekar
skich, należy przyznać, że dzieci łatwićj, 
niż dorośli podlegają szkodliwym  wpływom  
tytuniu. P obyt w miejscach przepełnio
nych dymem jest szkodliw y dla osób podle- 
gających duszeniom, choćby one nie paliły  
same. Znanym jest fakt zachorowania w szy
stkich majtków na anginę piersiową, zam" 
kniętych w czasie burzy w ciasnem m iej
scu pod pokładem , gdzie z powodu tejże 
burzy musiano zamknąć szczelnie wszystkie  
otwory; m ajtkowie bardzo wiele palili dla 
przepędzenia czasu i roschorowali się w szy
scy, nawet ci, którzy nie palili, ale tylko 
tem zadymionem powietrzem  oddychali.

Palący fajkę podlegają rakowi ust i ję 
zyka. Raka ust widzimy u tych, którzy 
palą bardzo krótkie fajki gliniane, w tem  
miejscu, gdzie rospalona fajka dotyka dol- 
nćj wargi. Rak języka pokazuje się w tem 
miejscu, gdzie dym styka się z językiem , 
przy wyjściu z fajki. Ta straszna choroba 
jest najgorszym  skutkiem namiętnego pale
nia, ale ilość wypadków stronni lekarze 
zwykli przesadzać. Statystyka jedna jest 
tylko rękojmią prawdy. WT Paryżu, w cią
gu trzech lat, umarło przeciętnie 155 osób 
na raka ust; liczba palących tamże jest oko
ło 355000; przypuszczając, że połowa z nich 
pali fajkę i że wszystkie wypadki raka 
u nich się znalazły, wypada, że jest mnićj 
niż jeden wypadek na tysiąc, a umiarkowa
ni i ostrożni palacze nie ulegają złemu. F a 
bryki tytuniu, skoro są duże i dobrze w en
tylowane, nie są szkodliwe dla zdrowia ro
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botników; wprawdzie są oni narażeni na 
w yziew y nikotyny i kurz tytuniow y, ale 
przyzwyczajają się do tego jak  palacze, 
którzy z początku też chorują. Na zdrowie 
kobiet fabryki n ie wywierają też złego  
w pływ u. N am iętni palacze podlegają jesz
cze specyjalnem u osłabieniu wzroku, które 
znika, skoro się tylko palić przestanie, 
a wraca przy powrocie do palenia. Jestto 
jednak bardzo rzadka choroba. W szelkie  
inne choroby są przypisyw ane palaczom  
przez niedość besstronnych lekarzów .

II.

Słów ko o psychicznem  działaniu tytuniu. 
Zarzut, że tytuń um ysł osłabia jest bespod- 
podstawny. Statystyka szkół w ykazuje, 
(a mówim y specyjalnie o P aryżu), że ci, 
którzy palą, należą do gorszych uczniów, 
ale gdyby ściślej badać, okazałoby się, że 
tacy uczniow ie i pod w zględem  ogólnego  
prowadzenia się wzorow ym i nie są. Na in- 
teligiencyją narodu też źłe nie działa, czego 

"dowodem niem cy, którzy palą o połow ę  
więcćj niż francuzi, a nie stoją niżej od nich 
w św iecie naukowym  i pod w zględem  poli
tycznym  też w ybitne zajm ują stanowisko. 
O słabienie pam ięci u palących tytuń nie 
je st ani dowiedzionem , ani ogólnem .

W ogóle, nie bronimy tytuniu, ale nie 
uważam y go za gorszy, niż jest w istocie.

Zapytajm y teraz, co popycha ludzi do 
przyzw yczajenia n iem iłego, szkodliw ego  
dla zdrowia i kosztow nego? D la  niepalą
cych jestto zagadka, ale i palący nie zdają 
sobie z tego jasno sprawy. Zaczynają pa
lić  przez naśladow anie, potem  palą z przy
zw yczajenia; każdy dojrzały palacz znaj
dzie w swych wspom nieniach chw’ilę, kiedy  
w młodości palił w celu naśladowania star
szych. N ie  objaśnia to jednak, dlaczego  
późniój palenie jest takim  urokiem otoczo
ne. P alen ie  pozostaje poza w pływ em  mo
dy, która zm ienia tyle innych  zw yczajów , 
przeszkdy nie istnieją dla palaczów , n ieje
den, choć energiczny i in telig ien tny , woli 
rujnować zdrow ie, niż przestać palić. Jest 
tu w ięc coś poza zadow olnieniem  m echani
cznego zw yczaju.

I tu są zdania podzielone: jed n i tw ierdzą, 
że to jest uspokojenie, inni, że znieczulenie,

inni jeszcze, że to stan zbliżony do marze
nia. Tołstoj dowodzi, że tytuń, podobnie 
jak alkohol i opium, zagłusza głos sum ie
nia. D ow odzenia Tołstoja niewarto nawet 
zbijać, ono się może chyba w niektórych  
wypadkach do alkoholu odnosić: zabójcy 
nieraz się upijają dla dodania sobie odwagi, 
ale nie w idziano nigdy zbrodniarza zabija
jącego z fajką w ustach.

W szelkie środki odurzające, lub zn ie
czulające, najgorzej na człowieka w pły
wają; wskutek użycia haszyszu, ludzie p o 
padają w stan podobny do obłąkania; pala
cze opium popadają w stan zezwierzęcenia, 
a czasem wściekłości; morfinomani tracą 
zdrowie, skracają sobie życie przez morfi
nę, robią się obojętnymi na wszystko, co 
jest obcem ich namiętności; alkohol jest 
w  swych skutkach jeszcze straszniejszym , 
podkopuje bowiem  rodziny i narody, zalu
dnia domy obłąkanych, szpitale i więzienia. 
T ytuniow i nic podobnego niemożna zarzu
cić: najbardziej nam iętny palacz jest przy
tom ny i ma umysł jasny i nawet pod w pły
wem nikotyny może pracować um ysłowo. 
Od tytuniu można się odzwyczaić, podczas 
gdy alkoholizm  i morfinomanija są prawie 
nie do uleczenia. Morfinomani są leczeni 
tylko w szpitalach specyjalnych, a środki, 
jakie tam stosują, są dowodem, jak  straszną 
jest owa namiętność. Do odzwyczajenia  
się zaś od palenia, trzeba tylko mieć silną  
w olę i w życiu nieraz widzim y takie przy
kłady, zw łaszcza od czasu, gdy bardziej 
jest znaną ujemna działalność tytuniu.

W ogóle, tytuń słabo działa na system  
nerwowy, a przy paleniu um ysł pozostaje 
czynnym  i trzeźwym, tak, że dla pracują
cych um ysłowo, ten narkotyk jest nieraz 
niezbędnym , wtedy, kiedy um ysł jest pracą 
zm ęczony, a to dla tych tylko, którzy się 
do niego przyzw yczaili. A le  i ci mogą się 
odeń odzwyczaić, a nie ucierpią na tem ich 
w ładze um ysłowe. Ci zaś, którzy nie pra
cują um ysłow o, włościanie, majtkowie, żo ł
nierze, palą, bo im to robi przyjem ność 
i n igdy nie widziano, aby tytuń był dla nich 
bodźcem do złego.

Tytuń jest więc zupełnie nie szkodliw ym  
dla strony um ysłowej człow ieka, ale może 
nieraz poważne choroby fizyczne w yw oły
wać, dlatego tęż niemożna go nikom u d o
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radzać, a należy usiłow ać, aby kobiety  
i dzieci w ystrzegały się tego nałog-u. P a 
lacze zaś dorośli, których nawrócić niepodo
bna, powinni przestać używania tytuniu, 
skoro tylko może im grozić która z chorób 
wyżćj wym ienionych.

Ci zaś, którzy nie mają powodów zaprze
stania palenia, powinni zawsze unikać 
miejsc bardzo zadymionych, przewietrzać 
pokój w którym  palą, nie spać w atmosfe
rze przesyconej dymem, a przytem usiło
wać palić umiarkowanie. Na 10 fajek lub 
cygar, wypala się połow ę bez prawdziwej 
ochoty, automatycznie, paląc więc o poło
wę mniej ma się podwójną przyjemność, 
a przytem korzyść dla zdrowia. Nie nale
ży też palić naczczo i przed jedzeniem , 
jestto  bowiem przyczyną wielu zaburzeń  
żołądkowych. Palący papierosy powinni 
unikać połykania dymu, bo to ich naraża 
na cierpienia sercowe. P alący zaś fajkę, 
powinni mieć fajki o długim  cybuchu, z ma
sy dziurkowatej i często je  oczyszczać. Bar
dzo jest dobrze po każdem paleniu fajki 
usta płukać zimną wodą.

Są to rzeczy łatw e do wykonania, a zna
cznie zmniejszają złe skutki zwyczaju, k tó
rego w ogóle tak trudno się pozbyć.

„Revue des deux mondes” 15 Stycznia 1892.
Streściła M. T.

AKADEMIJA UMIEJĘTNOŚCI
W  K R A K O W IE  

Posiedzenie K om isyi antropologicznej.

Dnia 15 Stycznia r. b., pod przewodnictwem 
J . Eksc. d ra  J . M ajera odbyło się posiedzenie 
Komisyi antropologicznej akadem ii umiejętności.
Po zagajeniu sesyi przez przewodniczącego, po 
odczytaniu protokułu z posiedzenia poprzedniego 
i przyjęciu przez członków, sekretarz działu I go 
komisyi, p. G. Ossowski zdaje sprawę z nadesła
nych dla Komisyi darów  i p rac  w zakresie antro- 
pologiczno-archeologicznym. Dr J . Talko-Hrynce- 
wicz nadesłał do użytku literackiego wiadomość
0 kurhan ie  badanym  w Majdanówce pow iatu Zwi- 
nogrodzkiego na U krainie, przyczem przyłączył
1 same wykopaliska z tego kurhanu wydobyte, m ia
nowicie: naczyńko gliniane przy szkielecie znale
zione oraz czaszkę samego szkieletu. Na wniosek |

sprawozdawcy postanowiono pracę dra  Hryncewi- 
cza zamieścić w XVI tom ie Zbioru wiadomości do 
antropologii krajowej, a za nadesłane dary wyra
zić podziękowanie. Następnie tenże sprawozdaw- 

| ca przedstawia dary , nadesłane do zbiorów Komi
syi przez pana M. Wawrzenieckiego, pochodzące 
z licznych osad przedhistorycznych, odkrytych 

I w Lelowicach, Łętkowicach, Kaczenicach i innych 
przyległych im wsiach gub. Kieleckiej, składające 
się z zabytków wieku kamiennego (narzędzi ka
m iennych i krzem iennych oraz z ceramiki). Dar 
ten  jest uzupełnieniem dawniej nadesłanych przez 
tegoż ofiarodawcę licznych wykopalisk z tychże 

j samych miejscowości i razem z niemi tworzy zbiór 
poważny zabytków  dawnych m ieszkań przedhisto
rycznych. Do daru  tego dołączona jes t obszerna 
notata o badanych zabytkach oraz plany i prze
kroje badanych miejscowości. Komisyja, przyjm u
jąc  z wdzięcznością przedstawione dary, uchwala 
w yrażenie ofiarodawcy podziękowania. Przewo
dniczący J. E. d r J. M ajer referuje treść  pracy 
dra J. H ryncewicza „0  charakterystyce fizycznej 
ludności żydowskiej na Rusi i L itw ie11, przezna
czonej do druku w bieżącym, XVI tom ie Zbioru 
wiadomości do antropologii krajowej. Sekretarz 
2-go działu Komisyi, p. Zawiliński, "przedstawia 
opracowany przez siebie zbiorek zabobonów z oko
licy Makowa, Myślenic i Bochni, który  oddaje do 
użytku Komisyi, a prof. d r Malinowski nadsyła 
re fe ra t o dziele „Lud białoruski z nad  Niem na11, 
przez p. Fedorowskiego. Następuje omówienie kwe- 
styj, dotyczących spraw redakcyjnych co do XVI 
tom u Z bioru wiadomości, a w końcu Komisyja 
przybiera do grona swego nowych członków: prof. 
d ra  J. Bystronia oraz pp. J . Świątka i Z. W ierz
chowskiego, poczem posiedzenie zostało zamknięte.

G. O.

Wiadomości bibliograficzne.

— sd. N akładem akadem ii um iejętności w K ra
kowie świeżo w ydane zostały następujące dwie 
prace profesora A. Witkowskiego:

1. O rosszerzalności i ściśliwości powietrza; 8 ka 
większa, str. 37, z dwiema tablicam i. Kraków, 
1891 r.

2. 0  m ierzeniu niskich tem peratur; 8-ka więk
sza, str. 5. Kraków, 1891 r.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— P. Wł. Natanson ogłosił w zeszycie I tego
rocznym czasopisma: „Zeitschrift fur physikaliche 
Chemie11 (str. 2B—42.) rosprawę p. t. ,,Ueber das 
Gesetz der therm odynam ischen Uebereinstiramung
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und die A nwendung desselben auf die Theorie 
d e r Losungen“ , w której rozw ija poglądy podane 
w pracy „O jedności linij ortobarycznych dla ro s
tworów i płynów  jednorodnych", ogłoszonej w X X III 
tom ie Kospraw akadem ii um iejętności w Krakowie*

M e k r o l o g i j a .

W ostatnich dniach ubiegłego m iesiąca zmarli 
podróżnicy: J . A. (grant, towarzysz Spekea 
w odkryciu źródeł N ilu Białego w 1862 roku oraz 
d r  W ilh e lm  J u u k e r , długoletni badacz A fry
ki środkowej, przez pew ien czas towarzysz Em ina- 
Paszy, więziony w 1888 r. przez Mahdiego.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
Słuchaczowi uniwers. Podręczniki ważniejsze do 

botaniki są następujące:

B otanika szkolna na klasy niższe, d ra  Józefa R o
stafińskiego, nowe wydanie. Kraków, 1892. Tegoż 
au to ra , Botanika szkolna d la klas wyższych. Kra
ków, 1886. D ra K. Filipowicza, Rośliny skryto- 
kwiatowe. W arszawa, 1884. D ra K. Filipowicza, 
W iadom ości początkowe z botaniki, 1884. D ra 
E dw arda  S trasburgera, Krótki przew odnik do za
jęć  praktycznych z botaniki mikroskopowej. W ar
szawa, 1887. Dra Le Maout „Leęons e'em ent8ires 
de B otanique“, Paryż, wyd. 3. G. de M onnier, 
Cours elem entaire de Botanique, Paryż, 1881 r. 
H enry E m ery, Prem ieres notions de Botanique, P a
ryż, 1881. Van Tieghem, Principes (ou felements) 
de Botaniąue. Paryż, 1886.

SP R O ST O W A N IE .

W  n-rze 9 W szechświata na  str. 131 na rysun
ku fig. 3 opuszczono lite rę  M, k tóra  powinna znaj
dować się na przecięciu lin ii kropkowanej BO 
z dwiema linij ami krzywemi DE i AC.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 24 Łntcgo do 1 Marja 1892 r.

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

D
zi

eń

B arom etr 
700 mm -)- T em pera tu ra w st. C.

W
ilg

. 
śr

. 
1

K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

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

24 Ś. 61,9 62,0 61,8 —0,8 3,6 0,6 4,3 - 1 ,8 70 ES17,ES9,ł£S3 0,0 R. wich., w dz. pogoda
25 C. 62,2 62,3 62,2 — 1.4 2,8 - 0 .7 3,3 - 2 ,4 77 E ’,E S ’,ES3 0,0 Pogodnie
26 P. 62,b 62,5 61,3 - 2 , 0 3.8 0,2 4,5 - 3 ,5 73 SE 1,E S6,ES3 0,0 R szr., w dz. pog.
27 S. 60,0 58,5 56,3 - 0 ,4 4,0 —0,4 4.0 - 2 .1 72 ES4,ES8,15S3 0,0 W isła pokr. k rą , pog.
28 N. 53,2 51,7 50,8 — 1.4 0,0 —0,8 0,4 - 2 ,0 93 ES°,ES8,ES4 0,0 W dz. pochm., w. dr. d.
29 P. 49,8 49,9 49,0 - 1 ,8 —1,4 - 2 ,7 - 0 ,7 —2,7 ,83 E 9,E S 7,E N 3 0,0 Pochmurno.

1 W. 48,a 48,0 49,4 - 4 , 8 —4,0 - 5 ,2 - 2 ,7 —5,2 89 E N B,EN",EN5 0,0 Cały dz. i n. dr. śn.

Średnia 48,1 - 0,8 78 0,0

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

T R E Ś Ć .  Peripatus. Jego  budow a i stanowisko w układzie zw ierząt. .(Szkic anatómo-porównawczy) 
napisał d r  Józef Nusbaum. — Doświadczenia H ertza. Streszczenie przez prelegienta odczytu, wygłoszo
nego w d. 25 L istopada 1891 r., na dochód Kasy pom ocy im ienia dra J. Mianowskiego, przez J . J .  Bogu- 
skiego. — Perły na tu ra lne  i sztuczne, przez H enryka Theen, tłum . J. S . — W spółczesna teoryja rostw o
rów, przez L. P. M archlew skiego.— T ytuń . Z francuskiego, według Julijusza R ocharda, streściła  M. T .— 
A kadem ija um iejętności w K rakow ie. Posiedzenie Komisyi antropologicznej. — W iadom ości b ib l io g ra 
ficzne. — W iadom ości bieżące. — Nekrologija. — Odpowiedzi Redakcyi. — Sprostowanie. — Buletyn

meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znalow icz.

flosBOJieHO I[eH3ypoK>. BapuiaBa, 21 $eBpajiH 1892 r, W arszawa. D ruk E m ila Skiwskiego.
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WSZECHŚWIAT.
TYGODNIK POPULARNY

• POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
Olbrzymia ryta południowo-amerykańska.

Ar a p a im a  gigas Giinth.

Do największych ryb, zamieszkujących ( Odznacza się ciałem niezgrabnem, olbrzy- 
wody słodkie należy A rapaim a gigas Giinth., mich rozmiarów, z boków i na grzbiecie
przedstaw iona na rysunku w */20 nat. wiel- nieco ściśnionem, na brzuchu zaokrąglo-

A rap aim a  g igas, 'Ao w ielk. n a t.

kości; jest to ryba koścista, miękopłetwa 
(M alacopterygii), z rodziny wyłącznie p ra
wie południowo-am erykańskiej Osteoglos- 
sidae, bliskiój ryb łososiowatych i śledzi.

,,J8U  o i r t a
ołoq tana sjr.b

 tm9SBU s
. śifj.jifc ^jeśiłds rloy.n 

otjIw i o<>9ifibodo«s-ow 
-ar ai9acsomr{T .9neisbi/r 

fiwomis ęwa asoseaj. 9(uworlo 
nem, pokryt^/n.\dużemi ila ikatn i|: twardfiMig iss 
w 56 szeregów ułożonenik' (ihłw^/tnaulbią^; !
płaską^ibea p asn ęzę  sKesoifąpńsdteaj p rr.%'i J
zęłxwn^fltp4k:Q.wał*mi,J9®ątąwioiHimłf wr jodooM
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szereg na brzegu szczęk, dolną, szczękę 
dłuższą od górnej. Podniebienie, lemiesz 
i  powierzchnia języka pokry te zębami gęsto 
osadzonemi, w postaci szczotki. P łetw a 
grzbietowa i podogonow a bardzo długie, 
znacznie w ty ł posunięte i zbliżone bardzo 
do płetw y ogonowej, zaokrąglonej; płetwy j  

piersiowe duże, brzuszne ku głowie posu
nięte. Szpary skrzelow e obszerne, błona 
podskrzelow a o 11 prom ieniach. Zabarw ie
nie ciała ma bardzo ciemne, zwykle ciemno
szare, z odcieniem czerwonym  i niebieska
wym; łuski szerokie na  2—3 cali, posiadają, 
na  brzegu wolnym, obwódki szkarłatno* 
czarniaw e. D orasta od 3 — 4 m etrów d łu 
gości i waży do 200 kilo. A rapaim a za
m ieszkuje rzeki G uyany angielskiej i Am a
zonkę. W edług B rehm a (Thierleben t. 8, 
str. 304), A rapaim ę łow ią zarówno na węd
kę, jakoteż i zabijają strzałam i. Polow anie 
na nią należy do najbardziej pociągających 
i ożywionych; k ilka łodzi w ypraw ia się r a 
zem, a gdy spostrzegą rybę, najzręczniejsi 
łowcy przypływ ają do niej na odległość 
strza łu  i w yrzucają strza ły , a gdy raniona 
ryba znika pod wodą, naciągają luki, ażeby 
za ukazaniem  się ryby  nowemi strzałam i 

j ą  ugodzić. P ow tarza  się to dotąd, póki 
ryba nie zostanie zabita,— wtedy wyciągają 
j ą  na mieliznę, ład u ją  na łódź i pow racają 
z radością. Mięso A rapaim y, w edług Schom- 
burgka, w świeżym stanie, ma być bardzo 
smaczne, pomimo tego jednak , n iektóre ple
m iona wcale go nie kosztują. O prócz te 
go, mięso solone i wędzone, je s t także uży 
wane i stanowi przedm iot handlu . D ługi 
język  tej ryby, pokry ty  ostrem i zębami, 
służy jak o  pilnik.

Kalendarzyk astronom iczny
n a  M a r z e c .

Radosną zapowiedź, że całun zimowy ry 
chło już ustąpi z północnej pó łku li ziemi, 
daje nam  położenie O ry jona i P sa  W ielkiego 
z Syryjuszem , k tó re w godzinach wieczor
nych zbliżają się ju ż  do poziomu południo
wo-zachodniego i w krótce przestaną być 
widziane. Tym czasem  jednak  niebo za
chow uje jeszcze swą zimową wspaniałość, 
a le szczególniej zdobi je  teraz W enus, k tó 
ra  jak o  gw iazda wieczorna, świeci przez 
trzy  przeszło godziny po zachodzie słońca. 
M erkury  w idzialny je s t w drugiej połowie

miesiąca również wieczorem, choć krótko 
tylko, przez pół godziny zaledwie. M ars 
ukazuje się w godzinach rannych, przed 
brzaskiem  dziennym; Jowisz je s t dnia 20-go 
M arca w połączeniu ze słońcem, je s t zatem 
w początkach tylko miesiąca w idzialny 
krótko wieczorem; potem  kry je się w pro
m ieniach słońca. Saturn  tylko świeci przez 
noc całą, a dnia 17-go znajduje się w prze- 
ciwległości ze słońcem, wschodzi więc 
w chw ili zachodu słońca, a zachodzi przy 
jego wschodzie. Bliższe szczegóły podaje 
tablica:

P L A N E T Y .

d a la  W sch ó d  Z ach ó d  P rz e jś c ie  p rze z

p o łu d n ik  W  k o n s te la c y i

g. m.

10
20
30

6 . 21  „ 
5 .5 5  „

g .  m ,  g .  m ,

M erkury.

6 .4 1  p. 6 .1 3  w. 0  .2 7  w.
« 01 7 01 0 . 5 6  „ JR y b y7 . 3 1  „ 

8 . 2 7  „ 1 . 1 1  „
W enus.

10
20
30

7 . 28 r.  
7 . 7 *  
6 .  47 „

9 .4 6  w. 
1 0 .1 9  „ 
1 0 .4 9  „

2 . 37 w. 
2 . 4 3  „ 
2 . 48 „

R yby
B aran
Byk

M a rs .

10
20
30

2 . 5 0  r. 
2 . 38  „ 
2 . 2 3  „

10.24 r. 
10. 10 „
9 57 „

37 r.
24 „ 
10 „

• S trzelec

J o w is z .

10
20
30

6 . 4 7  r.  
6.11 „
5 . 3 6  „

37 w.
U „
4 6 ,,

0 . 42 w .j 
0 .11 ,, 

1 1 .4 1  r.
R yby

Saturn .

10
20
30

19 w. 
34 „  
50 „

7 .  1 r.
6 . 20 „ 
5 . 4 0  „

0 . 4 0  r. )
11 .5 7  w .} P an n a  
1 1 .1 5  „  }

l/ran .

10 10. 6 w.
20
30

9 .2 4  „ 
8 . 4 4  „

7 . 5 4  r.  
7 . 1 4  „  
6 . 3 4  „

0 r.
19 „
39 „

> P anna

Neptuu.

10 9 . 8 r.
20 8 . 2 9  „
30 7 . 51 „

1 . 2 r.
0 . 2 3  „ 

1 1 .4 5  w.
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Pierwsza kwadra księżyca przypada d. 5 
Marca, pełnia d. 13, druga kwadra d. 20; 1 
nów d. 28; przez w ęzeł wstępujący prze
chodzi księżyc d. 4, przez zstępujący d. 18 | 
Marca.

Słońce przechodzi przez równik niebies
ki dnia 20-go Marca, o godzinie 3-ćj rano, 
chwila więc porównania wiosennego przy
pada o dzień prawie wcześniej, aniżeli 
w roku zeszłym , gdy m iała m iejsce dnia 
20-gt> Marca, o godzinie 10 ój wieczorem. 
Pochodzi to stąd, że w roku bieżącym L u 
ty  liczy  o dzień jeden więcej. Przejście  
słońca przez równik oznacza wszakże tylko  
chw ilę równonocy astronomicznej, — dzień 
byłby w tedy rzeczywiście równy nocy, gd y 
by ziemia nie posiadała atmosfery. W iado
mo zaś, że z powodu załamywania prom ie
ni w atmosferze, czyli wskutek refrakcyi 
astronomicznej, dostrzegamy słońce nieco  
wyżćj, aniżeli się ono rzeczyw iście znajdu
je; słońce w ięc ukazuje się nam już przed  
wschodem swoim  rzeczywistym  i niknie  
dopiero po istotnym  sw ym  zachodzie, co 
sprowadza pew ne przedłużenie dnia astro
nom icznego. D la  tego dnia 20-go Marca 
długość dnia wynosi już 12 godzin 8 minut, i  

a godzin 12 trwa dzień już 18 Marca. Noc 
d. 20 Marca trwa już tylko 11 godzin 52 
minuty, o 16 minut zatem mniej, aniżeli 
dzień.

Pogodne a besksiężycow e noce marcowe 
nastręczają też sposobność obserwacyi za
gadkowego dotąd światła zodyjakalnego, 
które w postaci słabo świecącego stożka 
wznosi się od miejsca, gdzie słońce zaszło, 
aż do Plejad; W enus wszakże, która przy
pada teraz na osi tego bladego stożka, 
blask jego znacznie przytłum ia. W  ogól
ności św iatło zodyjakalne nie ustępuje jasno
ścią drodze mlecznej i dlatego tylko mniej 
nas uderza, że łączy się bespośrednio ze 
strefą rozjaśnioną przez blask zmierzchu, 
a stąd trudno nam je  wyróżnić. Z powodu  
słabej jasności św iatła zodyjakalnego, o b 
serwator w inien wzrok swój uchronić od 
wrażeń ubocznych, dlatego miasto, rozjaś
nione św iatłem  latarń, dostrzeżeniom tym  
nie sprzyja.

W  gw iazdy spadające jest Marzec bardzo 
ubogi, w godzinach tylko rannych ukazują 
się rzadkie meteory, wybiegające z konste- 
lacyj N iedźwiadka i H erkulesa.

8 . K .

PRZEBIEG Z JA W ISK

METEOROLOGICZNYCH
s  Enrosis Mkniej,

w miesiącu W rześniu 1891 roku.

Wrzesień 1891 r. był suchy, pogodny  
i w ogólności cokolw iek cieplejszy niż nor
malnie. Opady wód atmosferycznych były  
nie częste i mało obfite; wysokość wody  
spadłój w ciągu całego miesiąca była niższą 
od normalnej, prawie w całej Europie środ
kowej. W yjątek stanow iły tylko te miej
scowości, przez które przeszły burze dosyć 
liczne w pierwszych i środkowych dniach 
miesiąca.

Porównywając pom iędzy sobą średnie 
wysokości barometru w tym miesiącu w Eu
ropie środkowej, w idzim y, że prawie przez 
cały miesiąc południowa część uważanego 
obszaru była zajęta przez antycyklon (prze
strzeń o wysokiem  ciśnieniu), rosciągający 
się od Francyi południowej, przez N iem cy  
południowe i sięgający do północno-za
chodniej Austryi. W  całej tej przestrzeni, 
średni stan barometru, sprowadzony do po
wierzchni morza, w ynosił 766 do 767 mm. 
Stąd ku pólnoco-zachodowi barometr stop
niowo się zniżał i na północy Szkocyi 
i Skandynawii przedstaw iał stan najniższy. 
Stosownie do takiego roskładu ciśnień  
w północnej części Europy środkowej pa
nowały przeważnie wiatry zachodnie i po
łudniowo-zachodnie; pozostała zaś część, do 
którój należy i K rólestw o Polskie, była pod 
wpływem  tego antycyklonu; w niej pano
wał stan pogody odpowiedni takiemu w y
sokiemu ciśnieniu, a więc jasne dnie, prawie 
bez wiatru, o wysokiej, letniej temperatu
rze, nocy zaś stosunkowo chłodne. Depre- 
syje, przebiegające na północy oceanu 
A tlantyckiego i Skandynaw ii, nie m iały 
prawie żadnego wpływ u na stan pogody  
Europy środkowej. T ylko w samym środ
ku i pod koniec miesiąca w ystąpiły siln iej
sze wiatry, połączone z burzami i znaczne- 
mi ulewam i w niektórych miejscach. B u 
rze w początku miesiąca były zupełnie le 
tnie. Na naszych stacyjąch najwyższy stan 
barometru przypadł prawie bez wyjątku 
dnia 25-go, najniższy zaś dnia 22-go. W a
hanie m iesięczne, to jest różnica pomiędzy 
stanem najwyższym  i najniższym wynosiła  
około 20 mm. Tylko na stacyjach najbar
dziej posuniętych na wschód, najwyższy  
stan barometru przypadł dnia 14-go; w a
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hanie m iesięczne było na tych stacyjach  
mniejsze.

Pod  w zględem  tem peratury m iesiąc ten 
b y ł przedłużeniem  lata, a w łaściw ie był 
miesiącem letnim , poprzednie m iesiące bo
wiem przedstaw iały się w tym  roku jako 

jesienne. M ianow icie pierw sze pięć dni by
ły  gorące w całćj E uropie środkowej. Dnia  
3-go , 4-go i 5-go w szędzie termometr do- 
sięgnął swojój najw iększej w ysokości, tak 
na naszych stacyjach, jakoteż i w  reszcie 
Europy. D nia 4-go w  P łońsku notowano  
33°,2 C., w  Sannikach 32°,0 C., w  Orysze- 
w ie 31°,2 C.; podobną temperaturę w tych 
dniach obserwowano i w w ielu  stacyjach  
południow o-zachodnich N iem iec. Jedno
cześnie z w ysoką tem peraturą w ystępow ały  
w ciągu tych kilku dni w w ielu  m iejscow o
ściach burze praw dziw ie letnie. P ow tó
rzyły  się one i około 15-go. Po pierw szych  
dniach gorących nastąpiło dosyć szybkie 
zniżenie tem peratury, jednak zim na dotk li
we nigdzie czuć się nie dały. U m iarkow a
nie ciepły i pogodny stan pow ietrza dotrwał 
do 22-go; po tym dniu spadek tem peratury  
b y ł nagły; od 23-go do 27-go b y ły  w całśj 
Europie dnie najzim niejsze. W  w ielu m iej
scach w tych dniach w ystąpiły pierw sze j e 
sienne przym rozki. W  H o f (na granicy  
B aw aryi) w nocy z dnia 25 na 26 termometr 
spadł do — 4°,1 C. N a naszych stacyjach  
nigdzie tem peratura tak nisko nie spadła, 
jednak w  Suchój, Siln iczce, Ząbkowicach, 
P ińsku, R ytw ianach, Sokołów ce, notow ano  
w dniach 24 i 25 tem peratury poniżój zera. 
O statnie dnie m iesiąca znowuż były  ciepłe.

Opady wód atm osferycznych b y ły  na ca
łym  obszarze dosyć nieznaczne; na w schod
n ich  stacyjach naw et bardzo m ałe. Tak  
np. w Sokołów ce b y ł tylko jed en  dzień

deszczu, w  którym zebrano 1,5 mm  wody.- 
N a zachodzie jednak Europy środkowej, 
opady były  miejscami daleko większe, tam 
m ianowicie, gdzie wody spadło w iele pod
czas burz. W ogóle wysokość wody spad- 
łćj w K rólestw ie Polskiem , w ynosi średnio  
około 20 m m . N ajbliższe okolice W arsza
w y, jakoteż południow e strony kraju, otrzy
m ały cokolw iek  w ięcśj wody. Z  naszych 
stacyj, spadło najwięcćj wody w Ostrowach  
39,6 mm; tam także spadło najwięcej wody  
w ciągu jednej doby: dnia 23-go zebrano
24.3 mm. N a południu A ustryi, w Tyrolu  
i Szw ajcaryi, były  m iejscowości, w których  
zebrano do 150 mm  wody.

Śnieg drobny pruszył dnia 24-go w M ie- 
rzowie.

W  W arszaw ie średni stan barometru w y
niósł 752,9 mm, przy najw yższym  stanie
761.3 mm dnia 25 i najniższym  741,3 mm  
dnia 22. Tem peratura średnia z całego  
miesiąca w ynosiła 15°,0 C.; najcieplejszym  
był dzień 4-ty; jego  temperatura średnia 
w ynosiła 23°,6 C., najzim niejszym  d. 23, 
o temperaturze średniej 8°,1 C. N ajw iększe  
ciepło 28°,4 C. notowano dnia 4-go; najni- 
żćj do temperatury -j~ 3°,5 C. spadł term o
metr dnia 24-go. D ni deszczu było 13j 
spom iędzy nich tylko w 5-ciu opad w ynosił 
więcej niż 1 mm. W ysokość w ody spadłój 
w ciągu całego m iesiąca, w ynosiła  27,4 mm; 
najwięcźj w c ią g u  jednój doby, 11,8 mm, 
spadło dnia 23-go. Oddaloną burzę obser
wowano dnia 5-go.

W. K .

Czasopism o dla rodziców  i nauczycieli.
Zamieszcza: artykuły o psychologii, hygienie, wychowaniu fizycznem, umyslowem i moralnem, metodach nauczania,.

postępach pedagogiki zagranicą etc.

W  „ P rzeg lą d zie” w ychodzi: 
M E T O D Y C Z N Y  K U R S  N A U K

w którym podany jest plan, podręczniki i szczegółowe wekazówki do wykładu następujących przedmiotów: Beligii, 
nauki o rzeczach, języka polskiego i francuskiego, arytmetyki, nauk przyrodniczych, gieografii, historyi, rysunku

i kaligrafii.
oraz

„ O G R Ó D E K  D Z I E C I Ę C Y ”
zawierający materyjały i wskazówki do gier, śpiewów, pogadanek i zajęć ręcznych dla dzieci i młodzieży.

Prenum erata „Przeglądu'4: K w artalnie rs. 1 kop. 50, z przesyłką rs. 1 kop. 75.
Adres: Warszawa, Widok 14.

Num er okazowy bezpłatnie franco.

^ 03BOJieHO I^eH3ypoio. BapmaBa, 21 '1'eBpaja 1892 r. W arszawa, D ruk E m ila Skiwskiego.




