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Czytelnik zdziwi się zapewne, że to ma
tem atyk, a nie bijolog, takie sobie do roz
wiązania stawria pytanie. Może to pytanie 
je s t naw et dla m atem atyka zbyt wysokie? 
Niezawodnie wielu tak sądzi; ale odpowiedź 
na nie najlepiej sprawę rosstrzygnie.

W  rosprawie p. t. O zasadzie najpraw do
podobniejszego bytu, ogłoszonćj w świeżo 
wyszłym z pod prasy tomie I I I  P rac  m a
tematyczno-fizycznych, rozważam zadanie 
dotyczące praw  zmienności wogóle. Stoję 
tam  jed n ak  jeszcze na gruncie dobrze zna- 
riój zasady, k tó rą Laplace był wypowie
dział w tych mnićj więcój słowach: „stan 
świata obecny jes t skutkiem  bespośrednio 
przeszłego i przyczyną bespośrednio nastę- 
pującego s tan u ”. Od czasu atoli ukończe
nia pomienionćj rospraw y, poszedłem zna
cznie dalój. Dzięki pewnemu pomysłowi, 
czysto matematycznej natu ry , udało mi się, 
zadanie oznaczenia praw  zmienności posta
wić i rozwinąć na gruncie ogólniejszym. 
Zamiast zasady Laplacea, narzuciła mi się

inna, następująca: na każdy stan świata lub 
części jego, t. j .  na każdy stan pewnego by
tu składają się zawsze dwie przyczyny: 
pewna, k tó ra je s t wynikiem wszystkiego 
co dotąd było i niepewna, należąca do przy
szłości — do losu. Jest to, właściwie mó
wiąc, zasada rozwoju, w ścisłem tego słowa 
znaczeniu.

Teoryja, oparta na tak postawionćj zasa
dzie, zniewala przedewszystkiem do roz
działu wszelkich możliwych bytów na dwie 
kategoryje; wprzódy jednak  zanim te kate- 
goryje poznamy, należy określić sam byt 
wogóle.

P rzez byt, a raczćj rozwój bytu, prze
kształcanie się bytu, lub sposób jego  byto
wania, rozumieć należy szereg pewnych 
stanów, po sobie następujących i w ypełnia
jących pewien przedział czasu, w którym  
to bytowanie rozważamy; zaś stan bytu 
jes t to pewien układ jakości, nadający się 
do oznaczenia ilościowego, którem u tow a
rzyszy odpowiedni uk ład prędkości zmie- 

| niania się owych jakości, jako  wielkości. 
Jeśli więc pewną oznaczoną chwilę przy j

miemy za początek liczenia czasu, a stan 
bytu jćj odpowiadający przyjmiemy za stan 

J początkowy bytu, wówczas zdarzyć się mo-
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posługiw ać się zaczęto mniej kłopotliwem  
światłem płonącej wstążki m agnezowej. 
N adarem nie w zm ienionej nieco postaci po 
wołać je  na nowo do życia usiłow ał Tessier 
du M ottay, który, zamiast wapna, użył ma- 
gnezyi palonej, albo tlenku cyrkonu, a wo
dór zastąpił rospowszechnionym dziś wszę
dzie gazem oświetlającym. Pozostaw ała 
zawsze uciążliw a w praktyce konieczność 
zasilania płomienia czystym  tlenem . N ie
wielkiego też dotychczas uznania doczekała 
się modyfikacyja św iatła D rum m onda, wy
naleziona przez F ahnejhelm a, k tó ry  w pro 
wadza pręciki magnezyjowe w płom ień gazu 
wodnego, chociaż być może, że z większem, 
niż obecnie, upowszechnieniem  się w E u ro 
pie gazu wodnego, m etoda ta pozyska zna
czenie praktyczne.

Przeszło dziesięć la t temu w W iedniu, 
a następnie i u nas w W arszawie, ukazały 
się lam py gazowe, w których zasada D rum 
m onda pow tórzyła się w jeszcze innej po 
staci. W  płom ieniu nieświecącym skutkiem  
zupełnego spalenia, osięgniętego przez po- 
mięszanie gazu oświetlającego z powietrzem  
przed spaleniem, w lam pach tych znajdow ał 
się woreczek, rozżarzający się do białości. 
W ynalascą tego system u był wiedeńczyk, 
A u er von W elsbach. L am py A uera wkrótce 
rospow szechniły się dość znacznie, ale nie 
m iały długiego powodzenia. Ilość św ia
tła , jakiej dostarczały, nie o wiele przenosi
ła zw ykłe lam py gazowe A rganda, na zuży
ciu gazu oszczędności nie daw ały, a w ore
czek dość kosztowny trzeb a  było w nich 
zmieniać dosyć często. W ynalasca zatrzy
m ał w tajem nicy skład chemiczny m ateryi, 
z której przygotow uje się wspom niany wo
reczek, było jed n ak  rzeczą widoczną, że 
przygotow anie polega na napojeniu  włókien 
baw ełnianych jak iem iś solami m ineralnem i, 
które, roskładając się przy  ogrzew aniu, po 
zostawiały odpow iednie tlenki. Dochodze
nia chemiczne w ykazały w krótce, że sole 
używ ane przez A uera, należą do rzadkich 
m etali, z nazw iska naw et ogółowi n iezna
nych, jak  ceru, erbu, lan tanu  i innych.

Pomim o niedługiego i niew ielkiego powo
dzenia, p. A uer widocznie nie ustaw ał 
w pracy nad wydoskonaleniem  pierwotnego 
pomysłu, kiedy w ostatnich dniach ubiegłe
go roku wystąpił z ulepszonym  palnikiem ,

stanowiącym właśnie przedm iot, o którym  
chcę mówić. P a ln ik  ten, przedstawiony na 
poniższej fig. 2 w '/2 rzeczywistej wielkośći, 
jest lam pką Bunsena, w takiej postaci, jaką 
nadaje jój głośny mechanik berliński, dr. 
M uencke. Gaz oświetlający wchodzi tutaj 
z dołu przez krążek metalowy AB, zaopa
trzony  w pięć niewielkich otworków. T ro 
chę poniżej krążka, w rurce, k tóra go ota
cza, widzimy cztery otwory czyli okienka, 
C, zapewniające dopływ powietrza, poryw a
nego przez prąd gazu. DD przedstaw ia

i TT*

Fig. 1.

nam  w przecięciu krążek z dość gę3tój siat
ki metalowój, zapobiegający przeskakiwaniu 
płom ienia pod jego powierzchnię. Nakoniec 
E  je s t czemś podobnem do t. zw. grzybka 
w lam pach naftowych o knocie okrągłym  
i służy do nadania płomieniowi rosszerzonej, 
lejkow atej nieco postaci. Jeżeli teraz spo j
rzym y na fig. 1, zobaczymy całkow itą lampę 
A uera, w */* rzeczywistej wielkości. Nad 
opisanym palnikiem  unosi się tu taj, podtrzy
m ywany przez d ru t woreczek AB. Zapo
mocą śrubk i E  d ru t razem z woreczkiem 
może być wyżej, lub niżej ustaw iony. Całość 
jest otoczona przez kom inek szklany F G ,
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tem od zwykłych cylindrów gazowych się 
różniący, że w okolicy połowy płomienia 
ma lekkie dookoła zaklęśnięcie. Zapalanie 
podobnój lam py odbywa się od dołu, gdyż 
inaczćj wstrząśnienie, towarzyszące raptow 
nemu spaleniu mięszaniny gazu z powie
trzem, sprow adziłoby niechybne uszkodze
nie woreczka. Gaszą się te lampy, ja k  zw y
kłe, przez zamknięcie kranu.

Nowa ta lam pa A uera daje światło o na
tężeniu prawdziwie imponującem. Pom iary 
fotom etryczne,dokonane w tutejszćj Inspek- 
cyi oświetlenia gazowego, przekonały, że 
płomień, nieosłonięty kloszem, siłą swego 
św iatła przewyższa 120 świec *). Jednocze

śnie zużycie gazu je s t bardzo umiarkowane, 
gdyż wynosi około 4 '/a stóp angielskich 
sześciennych na godzinę, a więc je s t około 
dwa razy mniejsze, niż w lam pach argandz- 
kich. N ajw ażniejszą wszakże zaletę tego 
św iatła stanowi jego doskonała spokojność, 
przez k tórą wyróżnia się korzystnie od 
światła lam p elektrycznych łukow ych, zbli
żając się do niego, ja k  już  wiemy, księży-

J) Rozumie się tu taj świece norm alne angielskie 
wyrobione ze sperm acetu, którego w ciągu godziny 
spala się w podobnych świecach 7,78 g. Jeżeli 
dane powyższe przeliczymy na świece norm alne 
m onachijskie, t. j. zwykłe świece stearynow e, k tó
rych  5 idzie na funt, w ypadnie, że płom ień A uera 
m a siłę św iatła rów ną 133 takim  świecom.

cową swoją barwą. Ta ostatnia, niezawsze 
i nie dla wszystkich przyjem na, może je 
dnak być zamaskowana przez użycie klo
szów odpowiednio—najlepiój różo w o — za
barwionych, albo też mlecznych, a strata  na 
sile światła, jak a  przytem powstaje, wynosi 
zaledwie kilkanaście odsetek.

Na czem polega ulepszenie, ostatnio za
prowadzone przez A uera, nie wiem i to jest 
tajem nicą wynalascy. Siedzi on odosobnio
ny w swojej pracowni, m ając za pomocni
ków dwu ludzi zupełnie niewykształconych 
i stam tąd wysyła swój przetw ór w postaci 
płynu zamkniętego we flaszkach opieczęto
wanych. P ły n  ten dostaje się do innego 
zakładu, w którym  robotnice na zwykłej 
maszynie pończoszniczój przygotow ują ba
wełniane woreczki, raczśj kiszki, gdyż z ża
dnego końca nie zam ykają tych wyrobów 
i te następnie zanurzają we wspomnianym 
rostworze. Sposób zanurzania, czas, przez 
jak i woreczek ma nasiąkać cieczą, sposób 
usunięcia tćj ostatniój przez wyżymanie, 
osuszanie gotowego wyrobu i ostateczna 
jego wykończenie są jaknajdrobiazgow ićj 
wskazane przez wynalascę, a wszystkie te 
czynności wykonywają ręce niewieście, cień
sze i delikatniejsze od męskich. W oreczek 
ostatecznie suszy się, zawieszony na szkla
nym pręciku w powietrzu i nanizuje na d ru t 
platynow y, którym  przytw ierdzają go do 
druta, wskazanego na rysunku (fig. 1), po
czerń już tylko pozostaje opalić go dla zni
szczenia włókna bawełnianego. W  tój po
staci, w którój widzimy go w lampie jes t 
więc on utworzony z lekkiego białego po
piołu m ineralnego i niedziw, że je s t wtedy 
kruchy i delikatny i wymaga nadzwyczajnćj 
ostrożności w obejściu.

W  ostatniej chwili otrzym uję wiadomość, 
że tutejszy Z ak ład  gazowy ma sobie wysia
ne modele la tarń  ulicznych ze światłem 
A uera. Jeżeli próba oświetlania ulic tą 
metodą zostanie uwieńczona powodzeniem, 
będzie to nielada tryum f wynalascy. D zi
siejsze lampy A uera do mieszkań p ryw at
nych są stanowczo zasilne i znaczenie ich 
ogranicza się do lokalów dużych, przezna
czonych na zebrania publiczne. W każdym 
razie zdaje się, że lam py A uera stanowią 
poważne współzawodnictwo dla światła 
elektrycznego, szczególniej w miastach ubo
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gich, jak  W arszaw a, nieinąjących dotych
czas centralnycli stacyj elektrycznych.

Zn.

O  £=> X  S

P R O W IN C Y I P E R U W IJA Ń S K IE J

MAYNAS.

(Ciąg dalszy).

Poznaw szy najw ażniejsze rzeki prow in- 
cyi M aynas, m ające wraz z dopływ am i zna
czenie jedynych praw ie w dzisiejszym cza
sie dróg kom unikacyjnych tćj obszernćj 
krainy, niezbędnem jest słów k ilka poświę
cić sposobom żeglowania, używ anym  na rze
kach systemu amazońskiego, aby ocenić do
brze środki, jak iem i rosporządza handel 
w tych dzikich, a bardzo bogatych pusz
czach.

Żegluga w M aynas odbywa się przew aż
nie na łodziach, tratw ach  i parowcach, 
a oprócz tego na statkach zwanych gariteas 
i monterias.

Łodzie używ ane przez indyjan  am azoń
skich wyrobione są. z jednćj sztuki drzew a 
zwanego przez krajow ców  cedro (C edrella 
brasiliensis), pomimo, że drzew o to nie na
leży bynajm niej do drzew  iglastych. Ł o 
dzie te byw ają różnój wielkości, a dochodzą 
niekiedy rozm iaram i 15 m etrów  długości 
na 880 centym etrów  szerokości. W  podró
ży przód łodzi zajm ują wioślarze w liczbie 
czterech, czasem pięciu, siedzący przodem  
do nosa łodzi i w iosłujący zapomocą k ró t
kich i bardzo szerokich wioseł—gdy łódź 
płynie z wodą, lub odpychających się d łu 
giem! tykam i przy podróży pod wodę. Ś ro
dek łodzi przeznaczony je s t na tow ar, to 
je s t paki lub tłom oki, k tóre p rzykryw ają 
matam i z liści palm y (Phytelephas macro- 
carpa), w celu uchronienia ich od zmoczenia 
przy  częstych ulewach, naw iedzających tę 
kra inę . M aty te noszą indyjską nazwę ay- 
m ayari. Poza miejscem zajm owanem  przez 
ładunek znajduje się przestrzeń przeznaczo

na dla podróżującego, to jest kupca lub tu 
rysty. W znosi się tu  niewysoki, półcylin- 
dryczny daszek z liści tejże samśj palmy, 
a zwany przez indyjan paum acari. Pod 
tem przykryciem  zachowywać tylko można 
pozycyją siedzącą lub leżącą, a służy ono 
za ochronę od deszczów lub od skwarnych 
prom ieni równikowego słońca. W reszcie 
na samym tyle łodzi mieści się s tern ik  (po- 

j  pero), najważniejsza osoba z całego perso
nelu, gdyż od niego zależy zwykle życie ca- 
łśj tćj małój załogi w miejscach trudn iej
szych, gdzie bystrzyny i głazy czynią że
glugę nader niebespieczną. Popero wybie
rany  jest zawsze z najzręczniejszych i naj
przytom niejszych wioślarzy. Trzym a on 
w ręku niezbyt długie i szerokie wiosło, 
a stojąc lub siedząc na tyle łodzi, nadaje 
jć j kierunek jednem  lub kilkoma potężnemi 
uderzeniam i wiosła. Najzręczniejsi wiośla
rze pochodzą z m iasteczka Chasuta nad 
brzegam i rzeki H uallagi.

„M onterias” są to czółna zrobione z desek 
na podobieństwo szalup morskich. Podo
bnie też zbudowane są „las gariteas”, tylko, 
że te ostatnie, jako  znacznie większe od 
„m onterias”, posiadają w tylnój części po
kład z desek, na którym  mieszczą się pasa
żerowie. Nadto ten ostatni rodzaj statków 
zaopatrzony jest w ster, obracający się na 
zawiasach, gdy „las m onterias” kierow ane 
byw ają zapomocą długiego wiosła.

T ratw y (las balsas) zbudowane są z b a r
dzo lekkiego drzewa zwanego przez k ra 
jow ców  „pało de balsa” (Ochrom a piscato- 
ria). Pośrodku znajduje się pomost p rze
znaczony na pomieszczenie ładunku, który 
inaczój latwoby się mógł zamoczyć. T ratw y 
używ ane byw ają jedynie do transportu  ła 
dunków, lub  do przepływ ania w poprzek 
niektórych rzek.

W szystkie te jednak  środki żeglugi są 
bardzo pierw otne i podróż na nich pochła
n ia znaczną ilość czasu. Nic też dziwnego, 
że zaprowadzenie żeglugi parowój na waż
niejszych rzekach system u amazońskiego 
dało olbrzym i im puls eksploatacyi leśnych 
bogactw i rozwinęło tem samem handel za
mienny pom iędzy E uropą  i A m eryką pół
nocną z jednśj strony, a bogatą A m azoniją 
z drugićj. W  roku 1851 rząd peruw ijański
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zaw arł trak ta t handlow y z Brazyliją, na 
mocy którego wszystkie tow ary płynące 
Am azonką z Brazylii do P eru  lub vice- 
versa uwolnione zostały od cła, a nadto p a 
rowce brazylijskie uzyskały praw o wol
nego przejazdu na wszystkich rzekach pe
ru w iań sk ich , zaco rząd tój rzeczypospolitój 
obo wiązał się płacić bardzo wysoką sub- 
wencyją. K ontrak t ten zaw arty  został na 
lat sześć, a odnowiony w 1859 roku zawie
ra ł w arunki tak  ciężkie dla Peru, że w koń
cu rząd peruw ijański zdecydował się kupić 
w E uropie dwa parowce („P astaza” i „Mo- 
ro n a”), które początkowo kursowały mię
dzy miastem P ara  (przy ujściu Amazonki) 
i peruwijańskiem  miastem Nanta nad A m a
zonką, a następnie zaczęły kursować aż do 
miasta Yurim aguas nad H uallagą.

Gdym  w roku 1881 zwiedzał M aynas oba 
te statk i peruw ijańskie znajdowały się w re- 
paracyi w ni. P ara . Lecz natom iast kurso
wały ju ż  parowce brazylijskiego tow arzy
stw a żeglugi rzecznćj, które, dodać trzeba, 
nie pobierały już żadnćj zapomogi ze stro
ny rządu peruw ijańskiego, gdyż handel roz
w inął się już  na tyle, że opłaca sowicie tak 
ważne przedsiębiorstwo. Dwa razy na mie
siąc dochodził parowiec brazylijski do Yu- 
rim aguas, a gdy w porze suchój niski stan 
wód stawał temu na przeszkodzie, powracał 
z Nanty do P ara; w tym więc czasie d ro 
gę między Y urim aguas i Nantą odbywać 
należało zapomocą łodzi.

S tatk i parowe, używane na Amazonce 
i  jój większych dopływach, są wogóle dość 
płaskie, gdyż zanurzają się zwykle około 8 
stóp pod wodą. N iektóre z nich dochodzą 
300 tonn objętości. K a ju ty  pierwszej i dru- 
giój klasy mieszczą się pod pokładem, dla 
zbytniego wszelako gorąca n ik t w nich nie 
sypia; pasażerowie zaopatrzeni są zwykle 
w ham aki i m osquitery (namioty muszlino- 
we od m ustyków), k tóre na noc rosciągają 
na pokładzie. T en ostatni pokryty jest 
daszkiem, a na w ypadek deszczu zasłania 
się o tw arte boki jego  płóciennemi firanka
mi. Pok ład  też służy za salę jadalną.

K apitanam i tych statków  są zwykle wy
kwalifikowani m arynarze z floty rządowćj, 
kierow anie ich wszelako zostaje pod bespo- 
średnim  nadzorem  tak  zwanych pilotów , to

! je s t ludzi znających doskonale bieg rzeki 
| i wszystkie jój mielizny. Jestto  zadanie 

nadzwyczaj trudne, gdyż Amazonka, podo
bnie jak  wszystkie rzeki o dnie piaszczy- 
stem często zmienia koryto i tw orzy mie
lizny tam, gdzie ich przedtem nie było. To 

| też pilotami na Amazonce są prawie zawsze 
j prości indyjanie, którzy m ają niepospolity 

ta len t poznawania mielizn po rodzaju fali 
na powierzchni rzeki. Oko ich wprawne 

J  poznaje naw et w ciemnościach nocnych 
miejsca niebespieczne, skutkiem czego osia- 

I danie parowców na mieliźnie należy do wy
padków bardzo rzadkich.

Żegluga parowa w systemie Amazonki 
przybrała w ostatnich czasach znaczne roz
m iary, do czego dała przedewszystkiem  po- 
chop Brazylija, którćj parowce krążą w licz
bie około 100 po wszystkich dostępnych 
artery jach  tego wspaniałego systemu wo
dnego, wydobywając z głębi puszcz przed
wiekowych przyrodzone bogactwa, ja k  orze- 

| chy yarina, kauczuk, gutaperkę, orzechy 
am erykańskie, waniliją, kopaiwę, sarsaparil- 
lę, tłuszcz żółwiowy, różne drogocenne ży
wice i t. p. produkty leśne, rozwożąc w za
mian wszelkiego rodzaju tow ary europej
skiego i północno-am erykańskiego przem y
słu, jak  płótna, płócienka, siekiery, noże, 
igły, haczyki do wędek i t. p., słowem 
wszystko, co do życia indyjanina, lub b ia 
łego kolonisty potrzebnem  być może. Gdy 
jed n ak  niewszystkie rzeki są dostępne dla 
parowców, a niektóre z nich są spławne 
tylko w porze dżdżystej, znaczna część ru 
chu handlowego odbywać się musi na p ier
wotnych łodziach, któreśm y niedawno opi- 

I sali. I  tak np. żegluga po rzekach Napo, 
M orona, Pastaza, Paranapura , C hipurana, 
Santa-C atalina i H uallaga (począwszy od 
bystrzyny A guirre w górę) odbywa się s ta 
le łodziami większego lub mniejszego k a 
libru.

Nie należy jed n ak  sądzić, aby żegluga po 
tych rzekach należała do łatw ych i bespie- 
cznych. W szystkie one posiadają tu  i ow
dzie rossiane miejsca niebespieczne, już  to 
pod postacią szalonych bystrzyn uformowa- 

; nych przez zaciśnięcie koryta prostopadłe- 
mi skalistemi ścianami, już to pod postacią 
głazów kam iennych, rossianych pośród ło 
żyska. B ystrzyny powodują zwykle n ad 
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zwyczaj niebespieczne wiry, w których gi
ną nietylko mniejsze łodzie, lecz naw et t ru 
dne do zatonięcia tratwy. Bywają wypad
ki, że tratwy, dostawszy się na wir o lbrzy
mi, pozostają na nim kilka i kilkanaście go* 
dzin bez możności dostania się na postępo
wy prąd rzeki, to znów trafiają na licznie 
l-ossiane głazy, o które rozbiwszy się po
wodują zatopienie ładunku i załogi.

Ważną ar teryją  komunikacyjną jes t  rze
ka Paranapura  z dopływem swym Cachia- 
yacu, łączy ona bowiem miasteczko Balsa- 
Puerto z miastem Yurimaguas, dokąd, j a k  
widzieliśmy, dochodzą parowce brazylijskie 
i peruwijańskie. Z drugićj strony Balsa- 
Puerto, położone nad rzeką Cachiayacu łączy 
się jedyną drogą lądową z m. Moyobamba, 
stolicą departamentu, sławnem z wyrobu 
knpeluszów panamskich. Cały więc handel 
odbywa się tu naprzód drogą lądową z Mo- 
yobamba do Balsa-Puerto, na co zużywa się 
4—5 dni drogi pieszo; a następnie łodzią po 
rzekach Cachiayacu i P a ran ap u ra  do Y u r i
maguas. Otóż żegluga po tych dwu rze
kach przedstawia innego rodzaju niebespie- 
czeństwa, a mianowicie licznie rossiane 
w łożysku rzeki pnie drzew, na  k tórych ło
dzie z łatwością się wywracają i ładunek 
tonie, oraz szybkie wezbrania tych rzek, 
k tóre podczas nocnych postojów zatapiają 
niekiedy załogę i ładunek.

W iadom ą jest rzeczą, że wzysstkie s tru
mienie górskie wzbierają i opadają nad
zwyczaj szybko. Temu samemu prawu pod
legają rzeki w bliskiem sąsiedztwie gór, 
szczególniej zaś w Amazonii, gdzie ulewy 
zwrotnikowe pod względem ilości opadu 
nie mają prawie równych sobie na świecie. 
Rzeki P a ran ap u ra  i Cachiayacu wzbierają 
z taką gwałtownością, że woda w nich po
suwa się wałem na parę metrów wysokim. 
Szczęście jednak, że wał ten posuwa się ze 
strasznym łoskotem, k tóry ze znacznej od
ległości słyszeć się daje i wprawne ucho in- 
dyjan zawczasu zwykle rospoznaje niebes- 
pieczeństwo, aby w porę ładunek  przenieść 
na miejsca bardziej wyniosłe. Raimondi 
mógł sprawdzić na rzece H ualładze różnicę 
pomiędzy najwyższym i najniższym pozio
mem wód, wynoszącą ani mniśj ani więcój 
tylko 40 stóp.

Ponieważ ulewy na niższych piętrach

Kordylijerów wypadają zwykle po połu
dniu, wezbrania więc rzek Paranapura  
i Cachiayaca zdarzają się prawie zawsze 
w nocy, kiedy załogi łodzi oddają się wy
poczynkowi, co jeszcze podnosi niebespie- 
czeństwo. Indyjanin jednak, śpiąc nawet, 
czuwa, a wprawne jego ucho chwyta naj
mniejszy podejrzany szmer i w porę o nie- 
bespieczeństwie ostrzega. Wówczas wśród 
uśpionego obozowiska rozlega się nagle 
krzyk: „Yacu huntam un” (rzeka wzbiera) 
i wszystko rzuca się do przenoszenia ładun
ku na miejsca wynioślejsze. Czas już  wiel-

gdyż ledwie ostatni tłomok przeniesiono 
i łódź przywiązano ja k  należy, gdy oto po
suwa się ku nam szybko a z łoskotem wiel
kim wał wody i w jednćj chwili piaszczysta 
mielizna, na którćj tylkoco spaliśmy, po
kryw a się wodą na dwa metry głęboką.

Żegluga łodzią po samśj Amazonce na le
ży do bardzo niebespiecznych, z jednój 
strony skutkiem częstych uraganów, które 
krajowcy zwą „turbonadas”, a z drugićj 
wskutek często spotykanych wirów, pochła
niających z największą łatwością duże na* 
wet łodzie. Żegluga po rzekach: Morona, 
Pastaza, Napo, Putumayo, Yavari, Ucayali 
i innych ryzykowną bywa wskutek napa
dów niektórych plemion dzikich indyjan, 
k tórzy wrogo przyjmują wszelkich in t ru 
zów, podejrzewając w nich słusznie swych 
przyrodzonych nieprzyjaciół.

Dotychczas zrobiliśmy tylko przegląd 
rzek z punktu ich komunikacyjnego zna
czenia, oprócz nich istnieje kilka dróg lą
dowych, jeżeli na takie miano zasługują 
leśne ścieżki, dostępne ledwie dla pieszych 
wędrowców, którzy nadto zmuszeni są do 
ciągłych wysiłków, aby zwalczyć trudne do 
opisania przeszkody, rossiane na calój d łu 
gości tych nędznych szlaków. Zresztą jes t  
ich niewiele, a najważniejszą drogą całego 
departam entu je s t  ścieżka, łącząca stolicę 
departamentu z portem Balsa-Puerto, gdyż, 
j a k  to wyżej wspomniałem, szlakiem tym 
idzie cały handel z Brazylii do Moyobamby 
i odwrotnie. Raimondi, który w ciągu lat 
dwudziestu miał sposobność zwiedzić całe 
P e ru  w najodleglejszych jego zakątkach, 
powiada, że niemasz w całćj rzeczypospoli- 
tćj tak  złśj drogi j a k  ta, o którćj mówimy.
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W edług  niego droga ta ma długości zale
dwie 12 leguas (około 48 kilometrów), a na 
przebycie jćj zużywa się średnio cztery dni 
czasu, niekiedy zaś pięć do sześciu dni. 
Przebyłem ją. w pierwszych dniach Stycz
nia 1881 roku i choć w krótkości opisać ją  
muszę, aby czytelnik miał sposobność osą
dzić, z jakiemi trudnościami połączone jest 
komunikowanie się w tój odległśj pro- 
wincyi.

D roga ta przecina znany nam już wscho
dni łańcuch Kordylijerów, który w tem 
miejscu stanowi liniją działu wodnego mię
dzy rzekami Mayo albo Rio de Moyobamba 
z jednćj strony, a Rio Cachiayacu i Para- 
napura z drugiój. Łańcuch ten tak jest 
stromy szczególniej od strony wschodnićj 
(w  systemie Paranapury),  że niepodobna 
było wytknąć drogi choćby dalszój, byle 
dostępnój dla mułów.

Wyszedłszy z Moyobamby, droga prowa
dzi na przestrzeni 4 leguas dość równemi 
miejscami, po których wędrowiec z łatwo
ścią postępować może. Przebywa się w czół
nie spokojną rzekę Mayo, poczem przeci
namy jeszcze kilka innych mniejszych stru
mieni. Poza Jesus del Monte droga zaczy
na się piąć ku górze, ciągle jeszcze dość 
łagodnym spadkiem aż do samego grzbietu 
łańcucha, mającego w tym punkcie 6000' 
wzniesienia bezwzględnego. Dodać muszę, że 
już niedaleko poza osadą Jesus del Monte 
droga wkracza do dziewiczego lasu, którym 
ciągle iść będziemy aż do Balsa-Puerto, 
a stamtąd gdybyśmy chcieli kontynuować 
naszę podróż, nie wyszlibyśmy z tego lasu 
aż nad  oceanem Atlantyckim. Dodam jesz
cze, że osada Jesus del Monte jest ostatnią, 
ja k ą  ujrzymy, gdyż do samego Balsa-Puer
to puszcza ta jes t  niezamieszkałą, a tylko 
co kilka leguas napotyka się szopy zwane 
Tambos, które służą podróżnym do przeno
cowania lub do schronienia się przed desz
czem. Szopy te są to poprostu strzechy 
z liści palmowych podtrzymane kilkoma 
słupami. Ścian ani podłogi w nich niema.

Przebywszy grzbiet łańcucha w miejsco
wości zwanój L a Jalca, na wysokości 6000' 
nad poz. morza, ścieżyna spuszcza się na 
łeb na szyję do wąwozu Mashuyacu, będą
cego, jak  się zdaje, początkiem rzeki Ca-

chiayacu, płynącej pod Balsa Puerto. Tu 
się rospoczyna okropna droga, która nie 
polepszy się już aż do samego celu naszćj 
podróży. Spuściwszy się po krętćj i skali
stej ścieżynie, na którćj śliskie kamienie 
nieraz nas o upadek przyprawiają, dostaje
my się na dno wąwozu. Po  obu stronach 
prostopadłe skały na tysiąc może stóp wy
sokie: dno wąwozu zawalone głazami róż- 
nój wielkości, wśród których kroczyć mu
simy, skacząc nieraz z jednego na drugi, 
co niezawsze nam się udaje. Dnem tem 
płynie bystry strumień Mashuyacu, wijąc 
się na. tę i na drugą stronę, tak, że raz omy
wa jednę ścianę wąwozu, to znów drugą. 
Ponieważ ominąć go nie można musimy 
co chwila wbród go przebywać. A posia
da on miejsca głębokie, w które nieświado
mi często wpadamy, mocząc odzież naszę; 
gdy zaś brodzenia chcemy uniknąć, skacząc 
po luźno leżących głazach, nogi nam się 
ślizgają na mydlastych wodorostach, jak ie 
mi są pokryte wszystkie kamienie w stru
mieniu i padamy na nie, kalecząc ciało i mo
cząc ubranie. T ym  sposobem na przestrze
ni paru  wiorst przebyć musimy ten prze
klęty strumień aż osiemnaście razy.

Rzeka Mashuyacu wzbiera na podobień
stwo wszystkich górskich strumieni nad 
zwyczaj szybko; bywa więc często, że po
dróżni zaskoczeni bywają przez przybór 
w chwili, gdy się znajdują między łukami 
rzeki, a izolowani wtedy nieprzebytym stru 
mieniem i prostopadłą ścianą wąwozu, cze
kać muszą cierpliwie opadnięcia wody. 
W  porze dżdżystej niewola ta ciągnie się 
nieraz dni kilka. Powyżśj Mashuyacu nie
daleko miejscowości Jalca spotkałem kilku 
indyjskich tragarzy, którzy w ten sposób 
zamknięci zostali przez ciąg 4 lJ2 dni, a po
nieważ skromnie byli zaopatrzeni w żyw
ność, składającą się z suszonej ryby i ba
nanów, więc biedacy ci już od dwu dni nic 
nie jedli. Kazałem im wydzielić z ograni
czonych mych prowizyj część pewną, zaco 
wyrazili mi swą wdzięczność.

(ć. d. nast.).
Jan  Sztolcman.
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ŚWIATŁO I SKÓRA.
Wcześnie stosunkowo poznano wpływ 

światła na państwo roślin. Długie i mo
zolne badania przekonały o speeyficznem 
działaniu rozmaitego rodzaju świetlnych 
drgań eteru na określone czynności roślin. 
Stwierdzono, że promienie żółte oraz naj
bliżej ich położone w widmie umożliwiają 
roskład dwutlenku węgla w aparacie chlo
rofilowym, że więc bespośrednio służą, sp ra
wie żywienia się roślin. Promienie błękitne 
natomiast i widoczne fijoletowe, okazało 
się, działają na roślinę jak o  bodźce rucho
we, sprawiają mianowicie, że roślina w z ra 
sta ku światłu, opuszczając kierunek, jak i 
wskazuje jćj siła ciążenia. Promienie poza- 
fijoletowe, według doświadczeń Sachsa, na j
prawdopodobniej wytwarzają w zielonych 
liściach materyje barwnikotwórcze. W resz
cie poszukiwania Pfeffera i Pringsheima 
przemawiają za tem, że promienie o n a j
krótszej długości fal, padając z dostatecz
nie bliskiśj odległości, najbardziej ze wszy
stkich działają zabójczo przedewszystkiem 
na ziarnka chlorofilu, a następnie i na całą 
komórkę.

Byłoby nader nieprawdopodobnem, gdy
by, jak  to dawniej dość powszechnie sądzo
no, w państwie zwierzęcem wpływ światła 
nagle do znacznie skromniejszych zreduko
wany był granic. W yłączne działanie na 
oko, przypisywane dość ogólnie światłu, 
nie przemawiało wszakże w ostatnich cza
sach do przekonania wielu badaczów i oto 
poczęto bliżej w zjawisko to wglądać.

Moleschott był chyba pierwszym (w roku 
1855), który ogłosił zajmujące wyniki do
świadczeń w tym kierunku. Dowiódł on, 
że 1) żaby, w mniej więcej jednakowej po
zostające temperaturze, na jednostkę cięża
ru  ciała i w jednakow ym  przeciągu czasu 
wydzielają w świetle '/12 do >/4 dwutlenku 
węgla więcój aniżeli w ciemności i 2) ilość 
wydzielanego przez nie dwutlenku węgla 
wzrasta w m iarę j a k  światło zyskuje na na
tężeniu. Doświadczenia ze zwierzętami 
umyślnie oślepionemi dowiodły, 3) że dzia
łanie światła, pociągające za sobą zwiększe

nie ilości wydzielanego COa, w części odby
wa się za pośrednictwem oczu, w części zaś 
skóry.

Bedard, posługując się różnobarwnemi 
szkłami, zdołał się przekonać, że żaby w zie- 
lonem świetle więcej wydzielają COa ani
żeli w czerwonem. Lecz gdy je ze skóry 
odarto, to w tych samych warunkach w y 
dzielały więcej w czerwonem, niż w zielo- 
nem. Zwierzęta pokryte pierzem lub wło
sami nie wykazywały osobliwych w tym 
kierunku różnic przy stosowaniu szkieł róż
nej barwy.

M artin  i Friedenwald stwierdzili obser- 
wacyje Moleschotta, dodając jeszcze ważne 
spostrzeżenie, że po wycięciu półkul móz
gowych niemożna żadnych dostrzedz zmian 
w otrzymanych rezultatach. Dowodzi to, 
że wzmożone utlenianie się tkanek pod 
wpływem światła uważane być winno za 
odruch, nie zaś za wynik psychicznej jakiej 
czynności. Oko w znacznej części p rzy j
muje tu udział, lecz bez wątpienia i skóra 
nie pozbawiona jest czynnego wpływu. R e
zultat ten głównie dlatego duże ma znacze
nie, że niektórzy badacze (Speck) sądzili, 
że przyrost w ilości wydzielanego C 0 2 
sprowadzić należy do dowolnych ruchów 
mięśniowych, żwawiej pod działaniem świa
tła zachodzących.

Spalanie asymilowanych przez zwierzęta 
produktów szybciej zatem przebiega w świe
tle. Bezwiednie zapewne, lecz z tych a nie 
innych powodów zaleca się używanie cias
nych i ciemnych klatek przy tuczeniu pta- 
stwa.

William Edwards ju ż  w roku 1820 spo
strzegł, że jaja i poczwarki żabie nędznie 
się rozwijały w zaczernionem naczyniu. 
B ó d ard  śledził rozwój ja j i poczwarek much 
w dzwonach rozmaicie zabarwionych. Naj
lepiej rozwój odbywał się w ośrodku fijole- 
towym i błękitnym, znacznie zaś gorzej 
w zielonym, podczas gdy promienie czer
wone, żółte i białe umiarkowany wpływ 
wywierały.

Yung stwierdził na zwierzętach zarówno 
słodkowodnych jak  i morskich, że rozwój 
ich ja j  ożywia się pod wpływem fijoleto- 
wego i błękitnego światła, zwalnia się n a 
tomiast w świetle czerwonem i zielonem.
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Żółte światło najbardziej zbliża się w tem 
działaniu do białego.

Wszystkie te spostrzeżenia wskazują, że 
promienie krótszych fal w wyższym sto
pniu, niż długofaliste, pobudzająco działają 
na przemianę materyi.

W b r e w  dawniejszym twierdzeniom Schim • 
pera doświadczenia Paw ła  Berta przekona
ły, że u kameleona światło bespośredni ma 
wpływ na barwne zmiany skóry. We 
śnie, w narkozie chloroformowej, a nawet 
i w krótkim jeszcze czasie po śmierci części 
skóry kameleona wystawione na działanie 
światła słonecznego, ciemnieją; zwłaszcza 
promienie większej łamliwości mają wpływ 
pobudzający na chromoblasty skóry. Co 
prawda oko przyjmuje w tem także ważny 
udział. Gdy bowiem zwierzę zostaje po 
zbawione jednego oka, wówczas cała odpo
wiadająca temu oku połowa ciała, pozostaje 
nieco bledszą. Zniszczenie jednej półkuli 
mózgowej powstrzymuje zmianę barwy 
w przeciwległej stronie ciała.

Dość szczegółowo w czasach ostatnich 
zajmowano się pytaniem, czy wrażenia 
światła udzielają się zwierzętom także przez 
skórę. Pierwszymi na tem polu badaczami 
byli Bert, Lubbock, Bonnier i Mereschkow- 
eky. Następnie, zwłaszcza G raber rozległe 
prowadził studyja nad zmysłem świetlnym 
i barwnym zwierząt wyższych, zaś Stras
burg  i Engelmann robili te doświadczę-r> r'1
nia fotokinetyczne na niższych organiz
mach.

G raber zajmował się bezokim dżdżowni
kiem, którego wrażliwość świetlna już daw
niej była znana, prócz tego trytonami i ka
raluchami (Blatta germanica). Uczony ten 
widział wielkie różnice we wrażliwości ba
danych zwierząt zarówno na rozmaite sto
pnie natężenia światła, jak  i na różne b a r 
wy. P rzyjm uje on stanowczo t. zw. foto- 
dermatyczną wrażliwość w bardzo ściąłem 
znaczeniu tego wyrazu.

Rafał Dubois bliżej zdołał wejrzeć w me
chanizm tej czynności fotodermatycznój. 
W ykazał on, że u skałotocza (Pholas  
dactylus), k tóry bardzo jes t  wrażliwy na 
małe wahania w natężeniu światła, oddzia
ływanie ruchowe powstaje dzięki dwu g ru 
pom mięśni. Jedna grupa ma znaczenie

[ t. zw. „apareil avertisseur”, którego włókna 
(segments musculaires) stanowią bespośre- 
dnie przedłużenie barwnych pierwiastków 
nabłonkowych (segments pigm entaires). 
Promień światła, przenikając przez zewnę
trzny naskórek, działa na protoplazmę od
cinków pigmentowych, co pociąga za sobą 
skórczanie się odcinków mięśniowych. Ten 
skurcz działa na nerwy obwodowe, a bo
dziec drogą włókien dośrodkowych prze
nosi się na zwoje mózgowe, z których wy
biegają nerwy ruchowe, zaopatrujące więk
sze mięśnie. Mechanizm widzenia jest tu 
więc zredukowany do istotnego wrażenia 
dotykowego. Dubois wraz z Renantem ba
dali siatkówkę zwierząt kręgowych i twier
dzą, że i tutaj zewnętrzne odcinki długich 
czopków i pręcików stanowią jednę całość 
z odpowiedniemi komórkami pigmentowemi. 
Engelmann dowiódł, że pod wpływem świa
tła  istotnie zachodzą ruchy czopków i ko
mórek pigmentowych, tak, że ostatecznie 
w siatkówce zwierząt kręgowych zachodziłby 
w rzeczywistości ten sam proces, co i w czu
łym na światło aparacie mięczaków: ruch 
świetlny zamienia się naprzód na ruch 
skurczenia mięśniowego i dopiero wskutek 
tego przyjęte zostaje wrażenie światła.

Widzimy zatem, że światło nietylko w y
wołuje znaczny wpływ na zjawiska życia 
i wzrostu zwierzęcia, lecz przyznać też m u
simy, że u wielu zwierząt wrażenie światła, 
które do najwyższego rozwoju doszło 
w aparacie wzrokowym, istnieje jeszcze 
w postaci szczątkowej W tym organie, z k tó 
rego oko na drodze rozwojowej powstało, 
t. j. w skórze.

(dok. nast.)

M aksym ilijan Flnum.

P o s i e d z e n i e  d z i e w i ą t e  K o m i s y i  t e o r y i  
o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  p o 
m o c n i c z y c h  odbyło eig dnia 5 Maja 1892 
roku, o godzinie 8-ej wieczorem, w lokalu T o
w arzystwa, Chmielna N r 14.
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1. P rotokuł posiedzenia poprzedniego został od 
czy tany  i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi pokazyw ał ostatecznie ro z 
winięty kw iatostan C eratozam ia fu rca ta  (C. mexi- 
eana Brongn), k tó ra  rospoczęła kw itnąć (w zak ła
dzie ogrod. b rac i Hoser, pod opieką p. Dursta) [ 
w Listopadzie 1891 r. Po zupełnem  roskwitnięciu,
w końcu Kwietnia r. b., okazało się, że kw iaty  są 
pręcikowe ułożone w okazałą szyszkę, długą na j 

'21 cm o średnicy  3,5 en. Na głównej, m ięsistej osi, 
znajdu ją  się zmienione listki, w postaci wyrostków i 
zgrubiałych na 1 cm d ługich przy podstawie ze- j 
szczuplonych, dalej zaś rosszerzonych i zakończo- j  

nych dwoma rożkam i, roschodzącem i się ukośnie 
na  boki. Na dolnej pow ierzchni każdego zm ienio
nego listka, k tórych  liczba dochodzi do 400, znaj
dują się pylniki kuliste w liczbie 20—30, w dwie 
grupy zebrane. Szyszka ta  pręcikow a została p rze
chowana w spirytusie w zbiorach Towarz. Ogro
dniczego.

3. P. J. Sztolcman m ówił „o kuropatw ach". Ros- 
począł od zw rócenia uwagi, na pow iększanie się 
rozm ieszczenia gieograficznego kuropatw y wraz 
z postępem cywilizacyi, przeszedł następnie do 
w skazania miejsca, jak ie  kuropatw a zajm uje w sy
stem atyce ptaków  1 odróżnił cztery  główne ro 
dzaje, jakie  dzisiejsi ornitologowie przy jm ują w ro 
dzinie kuropatw  (P erd ric idae), a m ianow icie: ro 
dzaj P e rd :x v. S tarua (kuropatw a siwa), rodzaj 
Caccabis (bartaw ela), T etraogallus (kuropatw a k ró 
lewska) i A m m operdix (kuropatw a pustyniow a).
AV dalszym ciąga  opisał szczegółowo każdy ze 
w spom nianych rodzajów, zatrzym ując się dłużej 
nad ich stroną obyczajową, rozm ieszczeniem  gieo- 
graficznem; najwięcej jednak  czasu p. S. poświę
cił kuropatw ie zwyczajnej czyli siwej (P erd ix  ci
nerea).

W ykład p. S. by ł uzupełniony przy pomocy oka
zów wypchanych, przedstaw icieli, opisywanych ro 
dzajów.

Odczyt p. Sztolcmana będzie drukow any w je 
dnym z przyszłych num erów  W szechświata.

Ne tem  posiedzenie zostało ukończone.

SPRAW OZDANIE.

Zasady fizyki, napisał A ugust W itkowski, profe
sor uniw ersy tetu  jagiellońskiego, tom  pierwszy. 
W ydanie z zapomogi Kasy im ienia d ra  J. M ianow
skiego, jako  V III tom , seryi III B iblijo teki m ate
m atyczno fizyczno-fizycznej, pod redakcy ją  A. Cza- 
jew icza, str. X  -J- 469. W arszaw a, 1892 r. Cena 
rb . 2.

Nasza lite ra tu ra  fizyczna została w ostatnich cza
sach wzbogacona przez książkę nap isaną sum ien

nie, pomyślaną rozważnie i w ydaną s tarann ie . S ta
nowią ją  przytoczone w nagłówku „Zasady fizyki11 
prof. A. W itkowskiego z Krakowa.

Rzecz prosta, że skoro dzisiaj wydaje ktokolwiek 
„Zasady fizyki" to  musi niezbędnie pójść jedną 
z dwu dróg: albo założyć, że czytelnikowi znane 
są podstawy m echaniki i treść  książki wypełnić 
stosowaniem tych  podstaw do zjawisk fizycznych, 
albo też — nieprzypuszozając takiego przygotowa
n ia  w czytelniku — rospocząć fizykę od wykładu 
m echaniki i dać w ten sposób czytelnikow i cało
k ształt nauki. Ten ostatn i system zdaje m i się 
w łaściwszym i odpowiedniejszym, gdyż daje za
wsze książkę, w której pojedyńcze ogniwa są ze 
sobą spojone ściślej i wyłożone jaśn iej, niż to może 
być uczynione w książce, pisanej w przypuszcze
niu, że podstawy m echaniki nie są czytelnikowi 
obee.

Konieczność wszechstronnego uw zględniania m e
chaniki w w ykładach fizyki zaczęła występować 
powoli, ale coraz natarczyw iej w m iarę rozwoju 
nauki, rozwoju, polegającego, jak  dotychczas, na 
sprow adzaniu obserwowanych zjawisk wszelkiej 

| kategory i do działania sił m echanicznych. Stąd 
też o fizyce nieuw zględniającej podstaw  m echaniki 
mowy już dzisiaj być nie może. Cały też p ierw 
szy, dotychczas wydany tom Zasad fizyki profe
sora W itkowskiego przeważnie (bo 406 stronic na 
469) m echanikę traktu je. Przejrzyjm y szczegóło
wiej treść , by się zapoznać z układem  całości.

Po krótkim  wstępie, objaśniającym  zakres, s ta 
nowisko i metody fizyki, następuje wykład części 
pierwszej, nazwanej przez au to ra  „fizyką ogólną“ . 
Część ta  obejm uje cynem atykę (rozdział I, O ru 
chu, str. 12 — 71), z uwzględnieniem tak  ważnego 
w fizyce ruchu  drgającego, cynetykę (rozdział II, 
O działaniu sił, str. 72 — 107), w k tórej zaznacza
my bardzo jasny wykład elem entarny zasady 
d ’A lem berta. Rozdział III trak tn je  ciężkość (s tr. 
109—125); czw arty—naukę o m om entach sił, m o
m encie bezwładności, o praw ie zachow ania mo
m entów  i swobodnych osiach obrotu (str. 127 do 
149). Rozdział V obejm uje statykę (str. 152 —161); 
prócz ogólnych tw ierdzeń w rozdziale tym  mieści 
się w ykład o silach rów noległych i parach , o dźwi
gn i, o statyce ptyuów (cieczy i gazów), o środku 

j ciężkości. Rozdział VI (str. 163—187) zaw iera za
sady m ierzenia mas, p rzestrzeni sił i czasu, w kra
cza więc, jak  widzimy, w ogólną część fizyki p rak 
tycznej.

Dopiero po wyłożeniu tych podstaw au to r prze- 
| chodzi do energetyki (rozdział V II, s tr. 189—222), 

w k tórej mówi o pracy i energii, o ich  m ierzeniu, 
o rozm aitych rodzajach energii, o dynam icznym  
równoważniku ciepła oraz o zasadzie zachow ania 
energii. Część pierwszą zamyka rozdział V III 
o ciążeniu powszechnem, k tóre au tor nazywa g ra- 

! w itacyją.
D ruga część stanowi już, wedle poglądów auto- 

I ra , fizykę szczegółową i obpjm uje naukę o dyna
m icznych własnościach m ateryi. Część ta  rospada



N r 20. w s z e c h ś w ia t . 317

się na siedem rozdziałów, z których pierwsze dwa 
tra k tu ją  własność i sprężystość ciał stałych (rozd. 
IX  i X, str. 224—283), następne dwa — własności 
cieczy i gazów (284 — 367), bez podania wszakże 
cynetycznej teory i tych ostatnich, co au tor zape
wne uczyni w rozdziale o cieple. Trzy ostatnie 
rozdziały (X III, XIV i XV) trak tu ją  akustykę ob
szernie pojętą, t. j. wraz z nauką o ruchu fal 
w ciałach sprężystych (rozdz. X III, str. 368—405),
0 zjawiskach dźw ięku (rozdz. XIV, str. 407—431)
1 o drganiach ciał sprężystych (rozdział XV, str. 
433—461).

Z przytoczonego zestawienia czytelnik będzie i 
już w stanie ocenić rozm iary i ducha książki. 
Obowiązek sprawozdawczy nakazuje nam dodać, 
że wykład jest wszędzie ścisły i zwięzły, a więc 
jasny. Znajom ość algiebry i trygonom etryi do 
czytania książki w zupełności wystarcza, nigdzie 
bowiem, o ile dość pilne przejrzenie książki p o 
zwala m i sądzić, au tor nie posługuje się rachun
kam i wyższemi.

Wogóle i w treśc i i w rozm iarze książka pro f ' 
W itkowskiego odpowiada podręcznikowi Zasad 
fizyki prof. A. Danielln, aczkolwiek w układzie 
różni się odeń dość znacznie, gdy bowiem w dzie
le D aniella główny nacisk je s t położony na stoso
w anie praw d m echaniki do zjawisk obserwowa
nych, w  książce profesora W itkowskiego system a
tyczny wykład tychże prawd pierwszorzędne zaj
muje miejsce. Jeś li więc książce Daniella trudno  
odmówić tego przym iotu, że przy czytaniu silnie 
zajm uje, pobudza wyobraźnię i budzi filozoficzne 
zainteresow anie, to  zato dziełu prof. W itkowskie
go m usim y przyznać duże pedagogiczne zalety. 
Nic w niej nie zostawiono domyślności czytelnika, 
mało liczono na jego  zdolności i lotność, każdą 
praw dę podano w jednakow o akcentow any, ścisły 
choć może nieco suchy sposób.

Gdyby ostatecznie postawiono m i kategorycznie 
pytanie, k tórą  książkę do czytania polecam: odpo
wiedziałbym, że zdolniejszym radzę Daniella, gdyż 
zapewni im większą przy uczeniu się przyjemność, 
mniej zdolnym zaleciłbym  dzieło prof. W itkow
skiego, gdyż snadniej z niego odniosą pożytek. Treść 
i zaBady w obu książkach, opartych na tych sa
mych źródłach, są jednakie.

P arm i les hommes des S ciences il n’y a pas des 
m ots, il  y  a  des idees. Hołduję szczerze tej za
sadzie, zasłyszanej w rozmowie od jednego z ko
ryfeuszów wiedzy współczesnej, pomimo to, niech 
m i Szanowny profesor raczy darować, że wspomnę
0 żalu, zresztą czysto osobistym, z jakim  spostrze
głem, że we wszechnicy Jagiellońskiej wyrazy pol
skie ciążenie powszechne ustępują miejsca łaciń
skiej graw itacyi, że s ta ra  ilość ruchu zam ieniła się 
na pęd, a impuls na popęd, że dzielność używana 
już w polskiej term inologii na  oznaczenie energii, 
m a nadal oznaczać działalność czyli pracodajność 
(Thom sonowską actiyity), akum ulatora lub silnicy
1 t. d. Te mało znaczące spory o term iny  są na
tu ralnym  w ynikiem stosunków i tej okoliczności, 
że prof. W itkowski poszedł za term inologiją prof. !

Frankego, lecz ponieważ różne okoliczności wy
tw arzają różne upodobania, przeto zaznaczyć je 
muszę niezbędnie, gdyż za zasadniczy obowiązek 
sprawozdawcy względem czytelnika uważam szcze
rość i pełność wygłaszanych poglądów.

M iałem sposobność oglądania oryginalnych, pię
knie wykonanych rysunków własnoręcznych prof. 
Witkowskiego. W ina to już fototypii i papierń, 
że w książce w yglądają one mniej wdzięcznie. Toż 
samo dotyczy i korekty, k tó ra  czasami szwankuje:

. . 365,242201 . . ,
str. 10, w. 21, zamiast ^ 2 4 2 ^ 0 1  Powlnno

865,242201 , .  u  o , ,■ . w zbiorze oznaczeu, szpalta 2, w. 11obo,i42201
od dołu zamiast gr/cm . sek2 winno być gr/cm .2sek2, 
a nadto wogóle pisanie form uł w sposób, użyty 
przy podawaniu wymiarów, uważam za niew łaści
wy, wymaga on jasnego zaznaczenia, czy ostatni 
m nożnik odnosi się do licznika czy do mianowni
ka, innemi słowy, czy w yrażenie dyn/cm* sek. ma

dyn , . dyn
m a znaczyc — r -  czy tez —r- X se*, w at

em3 X sek J cm2
pliwość bowiem pod tym względem może w apo 
dyktycznie podanym wzorze wprawić czytelnika 
w poważny kłopot.

Do tej samej kategoryi m ałoznacznych usterek 
zaliczyć należy opuszczenie poncelela pomiędzy 
jednostkam i działalności.

Tyle da się w krótkości powiedzieć o tej p ięk
nej książce.

Pedagogiczne jej zalety i niezaprzeczona ścisłość 
sprawiają, że je s t ona i długo będzie jednym  z lep
szych nabytków  naszej lite ra tu ry  naukowej.

J . J . Boguski.

Wiadomości bibliograficzne.

—  w r.  Bronisława Grąbczewskiego, kapitana, po
dróż w Azyi środkowej. Poznań, 1891 r., str. 23, 
z kartą .

Jestto  list kap, G. pisany z Połu w Kaszgaryi 
połudn. d 24 K w ietnia 1890 r. do p. W łod. Sp. 
w Petersburgu. Z aw iera opis podróży, znany czy
telnikom  W szechświata, aż do przybycia do Połu. 
Poprzedza go wstęp d ra  Chłapowskiego, zaw iera
ją cy  ogólny pogląd na Azyją środkową. Mapa, 
przedstaw iająca szkic zwiedzonych okolic, niewszę- 
dzie jes t zupełnie dokładna.

—  a r .  Jackowski Józef. Dalszy ciąg wyjątków 
z listów z Boliwii, ze w stępem  dra P . Chłepow- 
skiego. Poznań, 1891, str. 33, z mapą.

Tom XVII Roczników Tow. Przyjaciół nauk za
w iera wyjątki z listów p. J. Jackowskiego, k tóry  
jako  górnik zaczął przed kilku la ty  pracow ać w Bo
liwii. W  w yjątkach tych p. Chłapowski podał to,
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co m a związek z fizyjografiją k ra ju , opuszczając 
p róbk i poezyi górali boliw ijskich i opisy m iejsco
wości. Obecna broszurka zaw iera listy V, VI, VI[, 
a  w nich ciekawe dane gieologiczne i m inera lo 
giczne o kopalniach cyny i bizm utu , na  górze 
Tasna i Chorolque, położonych o m il 20 ku PdZ. 
od Potosi. Kopalnie te  leżą przeszło na 5000 m 
nad poz. morza i niew ątpliw ie położone są najw y
żej na  kuli ziem skiej. VII list zaw iera opisy n ie
k tó rych  roślin  i zw ierząt. N adto  broszura zaw ie
ra  spis m inerałów  nadesłanych Tow. Przyj. Nauk 
w Poznaniu, z kopalń Tasna, ChoroIque i Chocaya. 
Z biór ten, liczący przeszło 300 okazów rud i m ine
rałów  bizm utu i cyny, niem a rów nego sobie w ża- 
dnem muzeum E uropy. Są tu  unikaty, jak  bism uto 
palido i rzadkość bism uto m alaquitoso. Muzea 
Bernu, F ribu rga , Berlina i Londynu sta ra ją  się 
o nabycie lub wymianę nadesłanych m inerałów . 
M apka ułatw ia zrozum ienie opisu.
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— sk. Plamy na Słońcu i zaburzenia magnetyzmu 
ziemskiego. W dniu  13 i 14 Lutego r. b. dostrze
żono w wielu obserw atory jach  w różnych okoli
cach ziemi zakłócenia igiełki m agnesowej w yjąt
kowo silnego natężenia, jak ich  nie obserwow ano 
od la t dziesięciu przynajm niej. W spółcześnie w S ta 
nach Zjednoczonych w ystąpiła zorza północna 
z rzadka w idzianą w spaniałością, w idziano ją  też 
w E uropie w kilku miejscach, gdzie chm ury n ie 
ba n ie przysłaniały. W  tym że czasie na słońcu 
rozw inęła się g rupa  plam bardzo w ielkich; jedna  
zwłaszcza plam a zajm owała rozległość tak  znacz
ną, że m ogła być w idziana okiem nieuzbrojonem . 
Otóż p lam a ta  przesuw ała się przez środkow y po
łudnik  tarczy  słonecznej w tym że czasie, gdy ig ieł
ka magnesowa na  ziem i zd radzała  tak  żywy n ie
pokój, a  zbieg ten , zdaje się, p o ru sz jł daw ną kwe- 
styją, czy między obu tem i kategoryjam i zjawisk, 
t. j. plam am i na słońcu i zaburzeniam i m agnety- 
cznem i na  ziemi zachodzi is to tn y , przyczynowy 
związek. Dla wielu obserw atorów  zależność ta 
nie ulega wątpliwości, inn i jed n ak , ostrożniejsi, 
przyjm ują, że mógł to być zbieg tylko p rzypad
kowy i wym agają dalszych jeszcze dowodów po
tw ierdzających. N iektórzy badacze posuwają do
mysły swe dalej i silny rozwój plam na  słońcu 
uw ażają nietylko za źródło zakłóceń m agnetycz
nych, ale i za przyczynę zaburzeń atm osferycz
nych; prof. Zenger mianowicie s ta ra  się w ykazać 
łączność w szystkich tych  objawów na podstawie 
dostrzeżeń swych i fotogramów słońca w p ie rw 
szej połow ie M arca. Wogóle p rzedm iot ten  wy
w ołał w ostatnich czasach dość żywe rospraw y 
w w ielu zgrom adzeniach naukow ych.

— sk. Komety roku 1891 i 1892. W roku zeszłym 
! zjawiło się pięć kom et, a  mianowicie: kometa a

czyli 1891 I, odkryta przez B arnarda w obserwa- 
toryjum  Mount H am ilton d. 29 M arca i przez Dan- 
n inga w Bristolu d. 30 Marca; jestto  kom eta no
wa, drogi jej dotąd nie obliczono. Kometa b czyli 
1891 II, dostrzeżona d. 1 Maja przez Spitalera 
w W iedniu a 3 Maja przez B arnarda; jestto  ko
m eta Wolfa czyli 1884 HI, czas je j obiegu dokoła 
słońca, według obliczeń T harena i L. Struvego 
wynosi 6 la t i 9 miesięcy, a zeszłoroczne jej zja
wienie jest pierwszym je j zapowiedzianym pow ro
tem . Kometa c czyli 1891 H f, dostrzeżona przez 
B arnarda d. 1 Sierpnia, jes tto  znana kom eta pe- 
ryjodyczna Enckego, w racająca co 3 la ta  4 mie
siące. Kometa d czyli 1891 IV, odkryta przez 
B arnarda  d. 27 W rześnia, jestto  trzeci powrót ko 
mety peryjodycznej Tempel-Swifta, której okres, 
w edług rachunku Bosserta w yncsi 5V-2 1*̂ - W resz
cie kometa e czyli 1891 V, odkry ta  przez B arn ar
da d. 2 Października, jes t nowa, dotąd nieobliczo- 
na.—W  roku bieżącym zjawiły się już trzy kome- 

i ty , wszystkie w Marcu. Pierwszą z nich, komety 
a czyli 1892 I , odkrył Sm ith d. 6 M arca w obser- 
w atoryjum  W arnera w R ochester w Stanie Nowe
go Yorku; znajdowała się wtedy na półkuli połu
dniowej nieba, oddalona o 31° od rów nika i w sze
rokościach naszych nie mogła być obserwow aną, 
na P rzylądku dobrej Nadziei widziano ją  podobno 
okiem nieuzbrojonem . Około 20 Marca obserwo
wał ją  p. B gourdan w Paryżu, w godzinach po- 

[ rannych , słabo wzniesioną nad poziom, a jak k o l
wiek by ła  w tedy w maximum swego blasku, ob
serw ator nie mógł jej widzieć bez lunety; p rzed
staw iała się w postaci jasnej mgławicy o średnicy 
2', bez ogona, z jąd rem  gwiaździstem, k tó re  bla
skiem dorównywało gwiazdom 8 — 9 wielkości, 
obecnie oddala się już od naszego układu słonecz
nego. D rugą kom etą tegoroczną b czyli 1892 II 
jest kometa peryjodyczna W inneckego, o okresie 
ó ^ -le tn im ; odszukano ją  w W iedniu. Trzecią, 
kom etę c czyli 1892 III, odkry ł Denuing w B ri
stolu d. 18 Marca, a w kilka dui później obser
wował B igourdan; jes t ona wprawdzie w sąsiedz
tw ie b ieguna północnego, obserwować ją  można 
wszakże tylko przy przejściu dolnem przez po łu 
dnik, zatem  blisko poziomu; w w arunkach takich 
okazuje wejrzenie słabej mgławicy bez ogona, 
o średnicy 25'' do 3G,/, bez jąd ra  wyraźnego, lubo 
pośrodku jest jaśniejsza. Blask jej odpowiada, co- 
najw yżej, gwiazdom 13 wielkości.

— sk. Badanie widmowe soli potasowych. Jak
wiadomo, spektroskop jes t niesłychanie czuły na 
najdrobniejsze naw et ilości sodu; możnaby powie
dzieć, że jest zbyt czuły, przy silnem bowiem ros- 
powszechnieniu sodu w przyrodzie nie można być 
pewnym, czy dostrzeżona m ała ilość sodu należy 
rzeczywiście do badanej substancyi, czy też po
chodzi z ubocznej przymięszki. N atomiast, wzglę- 

‘ dem soli potasowych spektroskop jest tak  mało-
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czuty, że drobnych ich ilości zgoła wykazywać 
nie może. Bóżnica ta  była zagadką dotąd nie- 
rosstrzygniętą, obecnie dopiero pp. F. A. Gooch 
i T. S. H art podają jej wyjaśnienie w „American 
Jou rna l of Science11. W edług nich u tajanie się 
eoli potasowych przed spektroskopem  pochodzi 
z ich lotności; sól bowiem daną badam y w ten 
sposób, że drucik platynowy zanurzam y w danym 
rostworze i ogrzewamy go w płom ieniu lam pki Bun- 
sena, przy takiem  zaś postępowaniu sól ulatnia 
się już, zanim się ogrzewa do tem pera tu ry  wy
starczającej do wywołania roskładu. Aby więc 
tem u zaradzić, skręcili d ru t w postaci spiralnej 
o wielu bardzo zwojach, w miejsce zaś zwykłego 
płom ienia bunsenowego użyli płom ienia wysokie
go na 20 c/n; m etoda ta  wydała rzeczywiście r e 
zultaty bardzo pomyślne, spektroskop bowiem wy
kazał obecność zaledwie 0,001 mg potaso. Okazało 
się przytem , że obecność drobnych ilości soli so
dowych w zmaga natężenie widma potasowego.

W IADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— su. Dr L. Birkenmajer o Marcinie z Olkusza. Dr
L. B irkenm ajer, docent un iw ersytetu  krakowskie
go pracujący wytrwale od la t wielu nad dziejami 
m atem atyki i astronom ii w Polsce przedstaw ił 
w ubiegłym  m iesiącu na posiedzeniu akadem ii 
krakowskiej wielce interesującą pracę, poświęconą 
wielokrotnie przez historyków  litera tu ry  cytowa
nej, lecz w istocie m ało dotąd znanej osobistości 
M arcina z Olkusza, uczonego polskiego z XV stu 
lecia ')■ W sprawozdaniu wydziału m atem atycz
no-przyrodniczego akadem ii z dnia 7 Marca r. b. 
znajdujem y streszczenie tej rospraw y, z którego 
podajem y tu  n iektóre ważniejsze dane.

Pan B irkenm ajer na podstawie sumiennego i p ra 
cowitego zbadania źródeł odkryw a nam praw dzi
we nazwisko naszego uczonego, nazywał się on By- 
lica, oznacza rok jego urodzenia na 1433 lub 1434, 
w ynajduje k ilkunastu bliższych i dalszych jego 
krew nych, zajm ujących wybitniejsze stanowiska 
naukowe i społeczne, opowiada nam  koleje jego 
życia, stosunek ze znakomitym m atem atykiem  n ie
mieckim niem ieckim  Regiom ontanem  oraz z innem i 
znakom itościam i ówczesnemi, opisuje jego dzia
łalność naukow ą naprzód we W łoszech, gdzie miał 
być profesorem astronom ii w Bolonii, a następnie 
na W ęgrzech, gdzie należał do założycieli akade
mii węgierskiej w Budzie; gdzie prow adził obser-

i) Rospraw a nosi ty tu ł: „M arcin Bylica z O lku
sza oraz instrum enty  astrouom iezne, k tóre zapisał 
uniw ersytetow i jagiellońskiem u w r. 1492“.

wacyje astronomiczne; gdzie wreszcie zajmował 
wysokie stanowiska naukowe. N a W ęgrzech m ię
dzy rokiem  1492 a 1494 życia dokonał.

Pomimo długiego przesiadyw ania na obczjźnie 
nie zapomniał Bylica o swojej ziemi ojczystej 
i o szkole krakowskiej, w której był początkowe 
swe studyja naukowe odbywał. Owszem, u trzy 
mywał stosunki z uniw ersytetem  jagiellońskim, 
już to  przesyłając m u ważne trak ta ty  astrono
miczne Puerbacha, Juliusa F irm ika M aterna i in 
ne, już  to aktem ostatniej swej woli przeznacza
jąc d la szkoły krakowskiej kosztowne narzędzia 
astronomiczne, po dziś dzień w obserwatoryjum  
krakowskiem przechowywane. Pan B irkenm ajer 
zbadał te  dary, ocenił i wyjaśnił znaczenie narzę
dzi. Dochodzi on do wniosku, że Marcin Bylica 
był dla uniw ersytetu krakowskiego niejako apo
stołem nowych kierunków  w naukach m atem aty
cznych jednym  z pionierów ich reform y, rospo- 
czętej przez Puerbacha i R egiom ontana. Przez 
swoje liczne przesyłki nowych traktatów , daro
wiznę cennych narzędzi, m iał on obudzić wśród 
uczonych nowe kierunki naukowe. Ruch ten  przy
padł właśnie na chwilę, kiedy Kopernik odbywał 
swe studyja w Krakowie. Sądzi pan B., że gieni- 
ja lny  m łodzieniec opuszczając akadem iją krakow- 

| ską m ógł wynieść stam tąd  nietylko rozm aite wia- 
| domości, ale praw dopodobnie i przekonanie, że 

m echanizm  św iata, podawany przez czternaście 
wieków i więcej za prawdę, je s t urojeniem .

Do rosprawy p. B irkenm ajera wrócimy jeszcze 
po jej ukazaniu się w druku .

— Świeżo opuścił prasę J . J. Boguskiegu Wstęp 
do elektrotechniki. Je s t to  zbiór odczytów wygło
szonych na posiedzeniach sekcyi technicznej To
w arzystwa popierania przem ysłu i handlu. Do
tychczas wyszła część I, całość obliczona na czte
ry  części.

— W zeszycie marcowym r. b. czasopisma P h i- 
losophical Maga/.ine na str. 301 — 307 m ieści się 
praca p. Wł. N atansona p. t. „Isothermal lllustra- 
tion of the Isothermal Formula::, w której autor w y
prow adza rów nanie izoterm y na podstawie hipo
tezy, że cząsteczki gazu są punktam i m atery jal- 
nem i działającem i na się z odległości; van der 
W aals zakładał, że są kulami sprężystem i.

R O Z M A I T O Ś C I .

— tr. Uspakajanie fal morskich. Według pisma 
„Cosmos1 ministeryjum marynarki we Francyi zaj
muje się badaniem wynalazku barona Alessandro, któ- 

I ry sądzi, i i  wzburzone dokoła okrętu morze da się



uspokoić przez pokrycie go siecią pływającą, o okach 
bardzo gęstych. Sieć taka wywierać ma działanie po
dobne jak  olej. Na pomysł swój wpaść musiał wyna- 
lasca przez dostrzeżenie, że wodorosty, które obficie 
pokrywają pewne okolice oceanu, uspokajają fale; sieć 
p. Alossandro naśladuje wiernie powierzchnię wodo
rostów.

— tr. Woda jezior szw ajcarskich. P. Delebecąue, 
inżynier dróg i mostów, przeprowadził badania nad 
składem wód i osadów różnych jezior szwajcarskich, 
z czego się okazuje, że woda tych jezior zawiera przy 
jednakowej objętości, mniejszą ilość soli wapiennych 
aniżeli woda ich dopływów. „Odwapnianie" to daje 
się wyjaśnić jedynie silniejszym rozwojem w jeziorach 
życia roślinnego i zwierzęcego; nie można zaś odwoły
wać się do przypuszczenia, że woda w jeziorach silnićj 
paruje, bo owszem, budowa zagłębień zawierających 
jeziora i ich otoczenie utrudnia raczój ulatnianie się 
wody. (Comptes rendus).
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Posiedzenie 10-e Komisyi stałśj teoryi 

ogrodnictwa i nauk przyrodniczych pomo 

cniczych odbędzie się we czwartek dnia 

19 Maja 1892 roku, o godzinie 8-ćj wie

czorem, w lokalu Towarzystwa Ogrodnicze

go (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po

przedniego.

2. D r  Al. Zalewski „Badania przyrodni- 

cze nad jeziorami ziemi Dobrzyńskiej”.

N r 20.WSZECHŚWIAT.

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 4 do 10 Maja 1892 r.

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

c

B arom etr 
700 mm -{- T em peratu ra w st. C.

cVGQ
K ierunek w iatru

Suma
opadu

o 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. *

4 Ś. 43,6 42,2 40,5 12,0 17,9 13,2 18,7 6,7 60 Sł ,S3 Cisza 0.2
5C. 38,7 40.3 38,4 10,6 11,1 10.6 13.2 7,1 63 W1,WS»,SW* 0,4
6 P. 39,1 41,5 45,6 8,8 12.7 9,6 140 6,9 57 W»,W84,WS* 0,0
7 S. 52,1 54,4 56,0 9,0 10,6 8,8 12.4 4 6 54 W N \E N 2,N E3 0,0
8 N. 56,8 56,8 55.8 8.4 12,3 9.8 13,4 2,2 48 E ’.EN2 E N 4 0.0
9 P. 5ti.2 55,7 54,9 10,0 13,3 13,6 16,5 7,1 50 E N 9,N E 7,EN 4 0,3

IOW. 53,9 53,0 52,7 13,3 19,5 15,6 20,8 8,1 53 E N 9,E N 10,E N ’ 0,0

Średnia 4 8 9 _
------

11^9 55 w

U w a g i .

Przed i pop. d , w. gr. i d. 
R. i wn.d., w dz. pochm. 
W  nocy deszcz 
Pogodnie 
Pochmurno
R. i w n. d.,w. wien. ok. kg. 
C. dz. wich., w. koło ok. ks.

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 iatru  w m etrach  na  sekundg. b. znaczy burza, d .—deszcz.

T R E Ś ć .  Co to je s t życie?, nap isał W ł. Gosiewski. — Nowa lam pa A uera, przez Zn. — Opis prow in
c j i  peruw ijańskiej M aynas, nap isał Jan  Sztolcman. — Św iatło i  skóra, przez M aksymilijana Flaum a. — 
Towarzystw o ogrodnicze. — Spraw ozdanie. — W iadom ości b ib liograficzne. — Kronika naukowa. — W ia

domości bieżące. — Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. 7natowicz.

^osBOJieHO IIcH3ypoio. BapuiaBa, 2 Mas 1892 r. W arszawa. D ruk E m ila Skiwskiego.




