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KAROL SCHMIDT.
(W e p o m  n i e n i e  p o ś  m  l e r t n  e).

Dnia 11 z. m. zmarł nauczyciel chemii j  
kilku pokoleń, wzór prawdziwego uczonego, ' 
najlepszego przyjaciela i najwierniejszego do
radcy swych uczniów. Przez lat 45 wykładał 
chemią w byłym uniwersytecie dorpackim, 
a zapał swój do nauki umiał przelewać w umy
sły tych wszystkich, którzy mieli sposobność 
bliżej się z nim zetknąć.

Urodzony w r. 1822 w Mitawie, Schmidt 
po ukończeniu gimnazyum udał się zagranicę 
i pracował w laboratoryach chemicznych Hen
ryka Rosego w Berlinie, Liebiga w Giessen, 
Wóhlera w Getyndze i w pracowni fizyolo- 
gicznej W agnera w Getyndze. W 1844 uzy
skał stopień doktora filozofii w Giessen, w na
stępnym roku doktora medycyny w Getyndze.
W 1846 został docentem chemii fizyologicz- ! 
nej w Dorpacie, w cztery lata później profe
sorem chemii.

W dziejach wiedzy z nazwiskiem Karola 
Schmidta łączą się najpiękniejsze zdobycze i

w dziedzinie chemii fizyologicznej. Wówczas, 
kiedy fizyologia poczęła dopiero przybierać 
postać umiejętności ścisłej, kiedy zaledwie za
częła się rozpowszechniać myśl o konieczności 
wprowadzenia do badań fizyologicznych me
tod fizyki i chemii, Schmidt przy pomocy che
mii analitycznej dokonał najważniejszych od
kryć w zakresie fizjologii trawienia i żywienia. 
On pierwszy, wespół z Bidderem, mierzył 
objętości wydzielanych przez zwierzęta soków 
trawiących, podda wał je rozbiorowi chemiczne
mu i na drodze tej dochodził do wniosków 
nowych, których zupełnie przedtem nie znano 
lub najwyżej niejasno przewidywano. Tym 
sposobem pierwszy dowiódł niezbicie, że kwas, 
znajdujący się w normalnym soku żołądko
wym, jest wolnym kwasem solnym; co wię
cej—oznaczył dokładnie jego ilość, a analizy 
Schmidta, przed czterdziestu laty wykonane, 
dotychczas w dziedzinie chemii lekarskiej 
stanowią wzory, na których ćwiczyć się można 
i które pod względem ścisłości nie zostały 
prześcignięte. Obok tego kapitalnego odkry
cia znajdujemy w dziele jego p. t. „Die Yer- 
dauungssafte und der Stoffwechsel” (1852) 
mnóstwo nieznanych przedtem szczegółów 
dotyczących znaczenia fizyologiczno-chemi- 
oznego śliny, żółci, soku trzustkowego, dalej



pierwszorzędnej wartości spostrzeżenia nad 
wydzielaniem się żelaza w organizmie, nad 
przemianą, materyi u zwierząt mięsożernych. 
Niemniej ważnemi były opracowano przez 
Schmidta metody analizy krwi, pomieszczone 
w drugiem dziele jego p. t. „Zur Charakte- 
ristik der epidemischen Cholera” (1850).

Niespożytą jest zasługą zmarłego, źe pra
cami swemi dowiódł olbrzymiej wartości roz
bioru chemicznego dla rozstrzygnięcia pytań 
biologicznych. A  ścisłość w pracy, trzeźwość 
w stawianiu sobie zadań, bezwzględna suro
wość w krytykowaniu wniosków uczyniły, źe 
we wszystkiem, co kiedykolwiek Schmidt zro
bił, niemożna dojrzeć ani jednego błędu. To 
wszystko, czego dowiódł, pozostało po dziś 
dzień niewzruszonem i stanowi najcenniejsze 
zdobycze wiedzy.

Przy wyłącznie niemal analitycznym kie
runku swych zajęć chemicznych Schmidt na 
polu chemii mineralnej niemniej ważne poło
żył zasługi. Od całego szeregu lat nieustan
nie badał wody i ziemię najrozmaitszych oko
lic Rosyi europejskiej i azyatyckiej, a wnioski 
w tym kierunku spożytkowywał w celu wy
świetlenia zagadek natury geologicznej i hy
drograficznej. Dziesiątki prac tego rodzaju 
pomieszczone są w buletynach akademii pe
tersburskiej.

Metody analityczne, któremi posługiwał się 
Schmidt, przy zazwyczaj dowcipnej swej pro
stocie, odznaczają się ścisłością, jaką wogóle 
rzadko zdarza się osięgać. Niedawno temu 
znakomity chemik-fizyolog wiedeński Ernest 
Ludwig wyraził się: „Miałem sposobność kon
trolowania rozbiorów chemicznych bardzo 
wielu uczonych, lecz u żadnego nie zdarzało 
mi się tak często jak  u Schmidta, ażeby liczby 
otrzymane przed 20 i 30 laty były doskonale 
prawdziwe aż do trzeciej cyfry dziesiętnej.” 
Doniosłość tego świadectwa każdy chemik na
leżycie potrafi ocenić.

Schmidt odznaczał się niezmordowaną pra
cowitością i godną zazdrości rzeźkością umy
słu. Od rana do wieczora zajęty w pracowni, 
nieopuszczając nigdy wykładu, w podziw 
prawdziwy wprowadzał o wiele młodszych od 
siebie uczniów. Kiedy po 45-letniej działal
ności profesorskiej usunąć się musiał z pra
cowni, natychmiast zajął się studyami nad
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historyą chemii i dnie całe przesiadywał w bi
bliotece. Jeszcze na dwa tygodnie przed 
śmiercią widzieć go było można, jak regular
nie z domu do biblioteki i z powrotem odby
wał drogę, zawsze ożywiony, wesoły, pomimo 
siwizny zupełnie młody ruchami i całem za
chowaniem się. Ta rzeźkość ciała i umysłu 
skarbiła mu licznych przyjaciół, a z drugiej 
strony pozwoliła odczuwać to, co innych zaj
mowało. Oczytany niezmiernie, obeznany 
z literaturą chemiczną, jak mało kto dzisiaj, 
Schmidt dla kolegów swych i uczniów stano
wił prawdziwe źródło, z którego zawsze czer
pać było można. A  dobroć swą w tym wzglę
dzie, bezinteresowne służenie swemi wiado
mościami posuwał tak daleko, źe nigdy nadzi
wić się nie było można, skąd na to wszystko 
czasu . mu starczy. Niema i nie było chyba 
nauczyciela, któryby tyle swej wiedzy i tyle 
czasu swym uczniom poświęcał. Czynił zaś 
to wszystko tak poprostu, z tak głębokiem 
niemal przekonaniem, źe to obowiązek jego, 
źe wprost mimo woli niekiedy w kłopot wpro
wadzał. Drzwi jego pracowni i mieszka
nia nigdy przed uczniami się nie zamykały. 
Wszystkich też serca lgnęły do niego i za 
ukochanego swego nauczyciela każdy z nas, 
uczniów jego, gotów był zawsze się po
święcić.

Z pracowni Schmidta przez czas jego dzia
łalności nauczycielskiej wyszło kilka setek 
chemików, a imię jego rozbrzmiewałoby 
jeszcze głośniej w świecie, gdyby' zechciał 
przywiązywać je do tych prac, które pod jego 
kierunkiem i przy jego pomysłach po raz 
pierwszy w laboratoryum dorpackiem się uka
zywały. Dość powiedzieć, źe z jego szkoły 
wyszedł obecny profesor mineralogii Lem- 
berg, który swemi pracami syntetycznemi 
w zakresie geologii powołał do życia nową 
gałąź wiedzy; źe tutaj też zapoczątkował swą 
działalność tak słynny dziś profesor chemii 
fizycznej Ostwald, który pracami swemi 
przyczynił się do stworzenia nowej niemal ery 
w rozwoju chemii.

Uczniowie Schmidta zawdzięczają mu nie- 
tylko swą wiedzę, nietylko w wielu wypad
kach całą swą karyerę praktyczną lub nauko
wą, lecz—co najważniejsza—zapał do nauki, 
niepokonaną chęć badania przyrody, zamiło
wanie do postępów wiedzy ludzkiej. I  dlatego
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cześć dla pamięci tego niezrównanego nauczy
ciela nigdy w nich nie wygaśnie ').

Dr M. Flcium.

M ÓZG I M Y Ś L .

3, Fizyologia układu nerwowego.

(Dokończenie).

Z rozdziału anatomicznego wiadomo nam, 
że w skład części zasadniczej mózgu wchodzą: S 
rdzeń przedłużony, most W arola, nóżki móz
gu, wzgórki czworacze, wzrokowe i prążkowa
ne, a więc owe zgrubienia ścian mózgu zarod
kowego, które rozwijają się z 3 pierwotnych 
jego pęcherzyków, gdy tymczasem półkule j  

mózgu i móżdżku ze stanowiska morfologicz
nego zaliczyć należy do utworów wtórnych 
czyli dodatkowych. Przekonaliśmy się także, 
że ta podstawowa część mózgu stanowi bez
pośrednie przedłużenie rdzenia pacierzowego 
ku przodowi, a mianowicie rdzeń przedłużony 
łączy się bezpośrednio z pacierzowym. Sto
sownie do tego charakteru anatomicznego 
czynność podstawy mózgowej okazuje pod 
wielu względami zgodność z czynnością rdze
nia. Przedewszystkiem zaznaczyć tu należy 
przewodnictwo pobudzeń w podłuż całej czę
ści podstawowej za pośrednictwem pęczków 
włókien nerwowych, składających białą jej 
substancyą i łączenie się nerwów mózgowych 
z szarą masą podstawy mózgowej. Nerwy 
te przewodniczą w części odśrodkowo (ku j  

mięśniom i gruczołom), w części dośrodkowo 
(nerwy zmysłowe i czuciowe). Ostatnie po
czynają się tak samo, jak korzenie nerwów 
rdzeniowych, w komórkach zwojowych. Po
budzenia czuciowe, pochodzące z obwodu tu
łowia, przebiegają kolejne szeregi neuronów

') D la licznych w naszym kraju uczniów zmar
łego nieobojętną zapewne będzie wiadomość, że 
w dzień śmierci Karola Schmidta postanowiono 
ze skl adek uczniów wykuć jego popiersie i usta
wić w instytucie chemicznym uniwersytetu.

nietylko w rdzeniu pacierzowym, ale także 
w podstawie mózgowej, ażeby ostatecznie 
przedostać się do ośrodka świadomości w pół
kulach mózgowych. Do nich dołączają się 
w podstawie mózgowej drogi, po których po
dążają do tego samego ośrodka pobudzenia 
nerwów zmysłowych i czuciowych głowy. 
Odwrotnie pobudzenia ośrodków woli rozcho
dzą się z półkul ku mięśniom nietylko głowy, 
ale także tułowia, lecz gdy pobudzenia ku 
ostatnim obierają drogi pęczków piramid, po
dążających ku rdzeniowi, włókna nerwowe 
dla mięśni głowy oddzielają się od pęczków 
piramid już w podstawie mózgowej, a miano
wicie rozpoczynają się w wielkich komórkach 
jej substancyi szarej.

Przy udziale tych nerwów i ośrodków po
wstają pobudzenia odruchowe tak samo 
w mózgu, jak i rdzeniu, występujące tu na
wet częściej, niż w obrębie nerwów rdzenio
wych, jak np. mruganie powiek, łykanie po
karmów, kichanie, kaszel i in. Przy ostatnich 
odruchach przyjmują także udział mięśnie 
klatki piersiowej, otrzymujące nerwy ruchowe 
z rdzenia pacierzowego. Po odcięciu rdzenia 
u zwierząt czynność mózgu i jego nerwów 
może się odbywać jeszcze dość prawidłowo, 
jeżeli tylko zostało zaprowadzone sztuczne 
oddychanie. Gdy ostatnie się przerwie, mię
śnie klatki piersiowej pozostają bezczynnemi, 
mięśnie zaś głowy wykonywają ruchy uwy
datniające objawy silnej duszności.

Prócz odruchów, w podstawie mózgowej 
odbywają się jeszcze liczno inne samodzielne 
czynności, nierównie rozleglejsze i ważniejsze 
od podobnych czynności rdzenia. Ośrodków 
tych spraw szukać należy w bardzo licznych 
skupieniach substancyi szarej rozmieszczo
nych w różnych częściach podstawy, w szcze
gólności zaś w rdzeniu przedłużonym. Mo
żemy je tu tylko pobieżnie wyliczyć.

I  tak np. ośrodek oddechowy mieści się 
w tylnej części rdzenia przedłużonego. Pod 
jego wpływem powstają peryodyczne ruchy 
wdychania i wydychania, odbywające się bez 
udziału wiedzy i woli. Można je wprawdzie 
dowolnie zmieniać i na pewien czas wstrzy
mać, ale ostatecznie energia tego ośrodka 
okazuje się silniejszą od wpływu woli. Pora
nienie ośrodka oddechowego przerywa w zu
pełności ruchy oddechowe i sprowadza śmierć 
przez uduszenie. Sądzono pierwotnie, że to



miejsce stanowi specyficzny ośrodek życia 
i nazwano je dla tego noeud vital (Flourens). 
Peryodyczność ruchów oddechowych w części 
jest zależna od ilości tlenu we krwi; skutkiem 
sztucznie sprowadzonego nadmiaru u zwierząt 
ruchy oddechowe słabną, a nawet na czas pe
wien się przerywają, bez zagrażania życiu; 
wobec braku tlenu przeciwnie się przyśpiesza
ją  i wzmacniają, a ostatecznie występują 
w postaci niebezpiecznej duszności. Pobu
dzenie różnych nerwów, szczególnie błędnych, 
zmienia rytm i siłę ruchów oddechowych.

Inne ośrodki kierują czynnościami serca 
i nerwów zwężających i rozszerzających świa
tło naczyniowe. Ośrodki te pod działaniem 
różnych nerwów, wzruszeń umysłowych, ga
zów krwi i in. przyśpieszają i wzmacniają, lub 
zwalniają i osłabiają ruchy serca, powodują 
zwężenie lub rozszerzenie naczyń i t. d. Od 
nich zależą silniejsze uderzenia serca (palj>i- 
tacye), rumieniec, omdlenia i t. d. Wobec 
braku tlenu we krwi ruchy serca zwalniają 
się, naczynia się zwężają; przy wdychaniu 
ciepłego powietrza przeciwnie bicie serca się 
przyspiesza, a naczynia się rozszerzają. Zmia
ny w krwi pod wpływem natężonej pracy mię
śniowej (biegania, wchodzenia na góry, dźwi
gania ciężarów) wzmagają również czynność 
serca i narządu oddechowego. Podczas życia 
nerwy zwężające ściany naczyniowe w całym 
organizmie znajdują się w stanie ciągłego 
pobudzenia (tonus), powodującego stałe śred
nie zwężenie światła, które zupełnie ustaje 
po śmierci lub po przecięciu rdzenia pacierzo
wego przy jego przejściu w przedłużony.

W  ostatnim mieszczą się dalej ośrodki re
gulujące ruchy połykowe, złożone ruchy klat
ki piersiowej i krtani przy kaszlu i kichaniu, 
spółdziałanie różnych mięśni przy wymiotach, 
ssaniu, żuciu; dalej pobudzające wydzielanie 
potu na głowie, śliny i łez, mruganie oczu 
i t. d. Przy nadmiernem i jednoczesnem po
budzeniu różnych tych ośrodków wraz z mię
śniami tułowia powstają różne postaci miej
scowych i ogólnych drgawek i konwulsyj (epi
leptycznych, histerycznych i t. d.).

W  moście W arola i nóżkach mózgowych 
przebiegają przeważnie pęczki substancyi 
białej, łączące jedne części ośrodków nerwo
wych z drugiemi, przeważa więc proste prze
wodnictwo pobudzeń. Tak np. właściwy most 
składa się w głównej masie z pęczków włó-
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j kien nerwowych, przebiegających w kierunku 
poprzecznym i łączących na pozór jednę pół
kulę móżdżku z drugą. W  istocie jednak 
pęczki te, pochodzące z białej substancyi 

| móżdżku, zwracają się w moście ku przodowi 
i przyłączają się do pęczków piramid, które, 
pochodząc z rdzenia przedłużonego, w głębi 
mostu z pierwszemi się krzyżują, a wszystkie 
te pęczki razem wchodzą w skład nóżek, po
dążających ku powłoce wewnętrznej (capsula 
interna) i ku wzgórkom wzrokowym i prążko
wanym. Samodzielnej czynności więc w tych 
częściach mózgu prawie też nie dostrzegamy, 
a przy ich poranieniu lub chorobowych nad- 
weręźeniach u człowieka (przez nowotwory, 
ropnie, wylewy krwi) okazują się przeważnie 
objawy rozległych porażeń ruchowych, u zwie
rząt zaś bezpośrednio po dokonanej operacyi 
występują ruchy przymusowa, bądź to w po
staci biegu kołowego (maneżowego), bądź to
czenia się około podłużnej lub poprzecznej 
osi ciała. Puchy te dają się wytłumaczyć 
przez porażenie nerwów' mięśniowych w pra
wej lub lewej, przedniej lub tylnej połowie 
ciała z jednoczesnem silnem podrażnieniem 
odpowiednich nerwów strony przeciwnej.

Samodzielną czynność okazują jedynie te 
oddziały podstawy mózgowej, w których masa 
szara stanowi przeważającą część składową. 
Należą tu mianowicie (prócz rdzenia pacie
rzowego, którego czynności powyżej już roze
braliśmy): wzgórki czworacze, wzrokowe
i prążkowane. Właściwie należałoby nazwać 
pierwsze wzrokowemi, ponieważ pozostają 
w ścisłym związku ze zmysłem wzrokowym, 
gdy tymczasem drugie nie mają prawie nic 

| wspólnego z tym zmysłem i zyskały dawniej 
tę nazwę tylko dla tego, źe nerwy wzrokowe 
pozornie biorą z nich początek. W  istocie 
zaś te nerwy wschodzą z szarej masy wzgór
ków czworaczych, a mianowicie z przedniej 
ich pary; uszkodzenie jednego wzgórka wywo
łuje ślepotę oka po stronie przeciwnej, po 
uszkodzeniu zaś obu wzgórków następuje zu
pełna ślepota t. j. obojga oczu. Szara ma
sa poniżej wzgórków, otaczająca kanał Syl- 
wiusza, daje początek nerwom poruszającym 
oczy, ich źrenice i przyrząd nastawiający 
oczy (akomodacyjny) przy oglądaniu przed
miotów blizkich. Co do właściwej czynności 
substancyi szarej we wzgórkach wzrokowych 
i prążkowanych nie posiadamy żadnych pew
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nych wiadomości, a odpowiednie doświadcze
nia, dokonane na zwierzętach, nie dostarczyły 
albo żadnych stałych danych, albo takie obja
wy porażeń, które prawdopodobnie zależą od 
jednoczesnego uszkodzenia części sąsiadują
cych, a mianowicie pęczków ruchowych, prze
biegających przez powłokę wewnętrzną i łą
czących piramidy z szarą korą mózgową. 
Choć uszkodzenie nie dotknie nawet bezpo
średnio wspomnianej części, to jednak powsta
ją  w jego sąsiedztwie zboczenia lub zupełne 
zastoje krwi obiegu, które pociągają za sobą 
zniesienie czynności odpowiedniej części mózgu.

Choć więc nie udało się dotąd bezpośrednio 
wykazać właściwej czynności wspomnianych 
oddziałów, można jednak z danych anato
micznych wyciągnąć wniosek, źe stanowią 
prawdopodobnie stacye, których pobudzenia 
z jednego neuronu przenoszą się na drugi, 
a mianowicie stacye dla pęczków przewodni
czących dośrodkowo t. j. przenoszących pobu
dzenia czuciowe lub zmysłowe od obwodu ku 
ośrodkom świadomości. Lecz wspomniane 
oddziały podstawy mózgowej obdarzone są 
także znacznym stopniem samodzielności, jak 
się to okazuje z następujących doświadczeń:

Po zupełnem oddzieleniu samych półkul 
mózgowych z zachowaniem w nietkniętym 
stanie reszty mózgu, a zatem całej jego czę
ści podstawowej, zwierzę wykonywa jeszcze 
zupełnie prawidłowo wszelkie ruchy celowo 
skojarzone, a mianowicie trzyma się na no
gach, chodzi, omija przeszkody, oddziaływa 
na dźwięki, ptak rzucony w powietrze rozpo
ściera skrzydła i lata. Prócz tego odbywają 
się prawidłowo wszelkie sprawy odżywcze 
czyli wegetacyjne organizmu: oddech, krąże
nie, łykanie, trawienie i t. d. Słowem zwie
rzę operowane nie różni się prawie od nor
malnego, brakuje mu tylko — inteligencyi, 
t. j. zdolności poznawania przedmiotów, ko
jarzenia wrażeń i samodzielności woli. Te 
zdolności właśnie koncentrują się w półkulach. 
Bez nich zwierzę samodzielnie prawie się nie 
porusza, nie poznaje i nie przyjmuje leżącego 
przed nim pokarmu, staje się biernem i idyo- 
tycznem. Aby je  utrzymać przy życiu, trze
ba mu pokarm wpychać do gardzieli, gdzie 
powstają już mimowolne ruchy łykania, które 
sprowadzają go dalej do żołądka. Bez pół
kul mózgowych zwierzę czyni więc wrażenie 
maszyny, działającej wprawdzie prawidłowo,

| lecz pozbawionej myślącego kierownika, który 
i  kontroluje manometr i wodowskaz, dosypuje 
| opału, wprowadza w czyn potrzebne transmi- 

sye i t. d. ■)
Po silnem uszkodzeniu obu wzgórków prąż

kowanych, a bardziej jeszcze wzrokowych, 
ustaje cała prawie opisana powyżej samo
dzielna działalność układu nerwowego u ssaw- 
ców i człowieka. Ciało upada wskutek zu
pełnego bezwładu mięśni dowolnych, pobu
dzenia nerwów czuciowych nie dochodzą do 
świadomości, pozostają jedynie odruchy usku
teczniające się za pośrednictwem nietknię
tych oddziałów podstawy mózgowej (wzgór
ków czworaczych, rdzenia przedłużonego). 
W ostatnich dokonywa się także dalej bez 
istotnej przeszkody innerwacya odżywczych 
spraw życiowych, a mianowicie ruchów odde
chowych, układu naczyniowego i t. d., i dla 
tego życie może jeszcze przez dłuższy czas 
być utrzymane. Po jednostronnem uszko
dzeniu wzgórków porażenie nerwów ruchu 
i czucia objawia się w przeciwnej połowie 
ciała, a więc po stronie prawej, gdy lewe 
wzgórki uległy uszkodzeniu, i odwrotnie po 
lewej, gdy prawe wzgórki zostały dotknięte. 
Takiemu skrzyżowaniu ulegają wszystkie po
budzenia nerwów, rozprzestrzeniające się od 
obwodu ku ośrodkom lub odwrotnie, lecz 
przejście przewodzących je pęczków nerwo
wych z jednej strony na drugą odbywa się nie 
od razu, lecz kolejno w różnych miejscach ich 
przebiegu (w rdzeniu pacierzowym, w skrzy
żowaniu piramid przy przejściu rdzenia pa
cierzowego w przedłużony, w ostatnim, we 
wzgórkach czworaczych i t. d.), jak  to 
w części już wskazaliśmy w rozdziale anato
micznym. Opisane tu objawy porażenia zda
ją  się głównie zależeć od uszkodzenia pęcz
ków substancyi białej w powłoce wewnętrznej 
(capsula interna), przewodzących przeważnie 
pobudzenia od szarej kory półkul mózgowych 
ku nóżkom mózgowym i piramidom, a u czło
wieka apoplektyczne wylewy krwi, powodu
jące połowiczne porażenie ciała, najczęściej

') Zmiany czynności mózgowej u zwierząt 
pozbawionych półkul, były szczegółowo opisane 

I w artykule p. A. Grosglika p. t. „Zachowanie się 
zwierząt po wycięciu półkul mózgowych” w 12 

i tomie W szechświata z r. 1893 , str. 307  i 329 .
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bywają umiejscowione w części mózgu, o któ
rej mowa. Ponieważ ostatnia składa się 
z bardziej zbitej masy, następuje przy pęknię
ciu tętniczki i silniejszym rozlewie krwi zer
wanie i zmiażdżenie wółkien nerwowych, któro 
nawet po zupełnem wessaniu wynaczynionej 
krwi już ze sobą się nie zrastają. Porażenie 
przetrwa więc aż do końca życia. Przy po
dobnych rozlewach krwi na powierzchownych 
częściach mózgu pierwiastki nerwowe mogą 
pozostać nienaruszone i powoli odzyskać swą 
działalność, skutkiem czego tego rodzaju 
przypadki mogą się zakończyć zupełnem 
przywróceniem czynności ośrodków nerwo
wych. .Ruchy przymusowe, występujące czę
sto u zwierząt po sztucznem poranieniu wzgór
ków wzrokowych, pochodzą prawdopodobnie 
od jednoczesnego uszkodzenia przedniego | 
końca nóżek mózgowych, które do nich się 
zapuszczają. Po ograniczonem uszkodzeniu 
samej szarej masy wzgórków dostrzeżono tylko 
bardzo nieznaczne i niestałe zboczenia w czyn
ności układu nerwowego. U żab po zniszcze
niu wzgórków wzrokowych nie objawiają się 
tak wybitne zboczenia w czynności ośrodków 
nerwowych, lecz i tu kojarzenie ruchów celo
wych okazuje się upośledzonem, a zarazem 
ustają pewne czynności samodzielne, które po 
oddzieleniu samych półkul jeszcze wybitnie 
się ujawniają, jak  np. skrzeczenie przy lek- 
kiem pocieraniu skóry na grzbiecie, silne obej
mowanie samicy przez samca przedniemi 
kończynami w czasie wiosennego ciekania 
się i t. d.

Móżdżek dosięga najwyższego stopnia roz
woju u człowieka. Doświadczenia dokonane I 
na zwierzętach, jak  również zmiany chorobo- j 
we, spostrzegane u człowieka w móżdżku przy 
sekcyach pośmiertnych (spowodowane przez 
nowotwory, ropnie, wylewy krwi) nie dostar
czają jednak żadnego faktu, któryby przema- j 
wiał za bliższym związkiem tego organu z roz
wojem inteligencyi. Pomimo licznych takich 
doświadczeń i spostrzeżeń właściwe jego zna- j  

czenie pozostaje jeszcze dość ciemnem. Tyle 
tylko zdaje się być pewnem,że wywiera ważny 
wpływ na normalne współdziałanie mięśni ca
łego organizmu. Po jego uszkodzeniu w tem 
współdziałaniu (coordinatio) występują różne 
zboczenia. Następuje osłabienie mięśni i ich 
napięcia (tonus), drżenie, toczenie się, za
wroty. Obok tego następują także różne

zboczenia w odżywianiu ogólnem lub oddziel
nych części ciała: schudnięcie, zwyrodnienie 
i zanik mięśni, łysienie, ogólne charłactwoi in., 
lecz te ostatnie objawy występują bardzo 
niestale. Znaczna część zboczeń ruchowych 
(ataktycznych) jest, o ile się zdaje, zależną 
od upośledzenia czucia w mięśniach, niezbę
dnego dla rozpoznawania stanu i stopnia 
ich czynności. Przemawiają za tem także 
dane anatomiczne, albowiem znaczna część 
pęczków bocznych, a zapewne i tylnych, sub
stancyi białej w rdzeniu pacierzowym kie
ruje się w rdzeniu przedłużonym ku móżdż
kowi.

W  końcu niniejszego rozdziału wspomnieć 
jeszcze wypada, że czynności ośrodków ner
wowych odbywają się należycie tylko przy 
odpowiedniem odżywianiu. Niezbędny jest 
prawidłowy obieg krwi w naczyniach gęsto 
przeplatających ośrodki nerwowe, zawartość 
we krwi dostatecznej ilości tlenu, normalny 
jej skład chemiczny. Przy zmniejszonym jej 
dopływie czynności nerwowe słabną, przy 
zupełnym zastoju lub gwałtownych krwoto
kach ustają (następuje omdlenie) i zakoń
czają się objawami konania, jeżeli zawczasu 
nie nastąpi przywrócenie obiegu krwi.

Różne przetwory trujące pobudzają, lub 
osłabiają czynność oddzielnych ośrodków ner
wowych przy zastosowaniu w małych daw
kach, jak np. morfina, atropina, strychni
na, kokaina, nikotyna, alkohol i in., w wię
kszych zaś ilościach działają zabójczo na 

j  cały układ nerwowy. Niektóre gazy wdy
chane do płuc, a stąd przenikające dalej do 
krwi, wywierają również wpływ trujący na 
ośrodki nerwowe, jak np. czad t. j. tle
nek węgla. Pakt specyficznego oddziaływa
nia pewnych przetworów na oddzielne części 
układu nerwowego wskazuje dobitnie, że 
ostatnie odznaczają się prawdopodobnie od
rębnym składem chemicznym, którego wła
ściwości jednak inną drogą niemożna było 
dotąd wykazać. Różne ogólne zmiany choro
bowe ośrodków, umiejscowione w nich obszer
ne sprawy zapalne, nadmierne wstrząśnienie, 
silniejszy ogólny ucisk, spowodowany przez 
nowotwory, wysięki zapalne i t. d., również 
upośledzają, lub znoszą w zupełności czynność 
układu nerwowego.

Dodając do zestawionych tu faktów jeszcze 
wzmiankę o stosunkowo nieznacznym stopniu
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czułości głównych ośrodków nerwowych na 
obrażenia, które w innych częściach ciała 
sprawiają straszliwe bóle, jak n. p. kłucie, 
krajanie, szczypanie, zakończamy powyższy 
szkic fizyologii układu nerwowego. Na wy
kończenie bardziej detalicznego obrazu tej 
ważnej gałęzi nauk biologicznych nie zezwa
lają ramy niniejszego czasopisma.

H. Hoyer.

Zachowywanie równowagi i  zwierząt.

W  numerze 3-cim czasopisma „Biologi- 
sches Centralblatt” z r. b. znajdujemy nader 
zajmującą rozprawkę Albrechta Bethe z Mo
nachium o zachowywaniu równowagi u zwie
rząt. Praca ta, której wyniki poniżej podać 
pragniemy, zawiera nietylko rozważania teo
retyczne ale i rezultaty specyalnych w tym 
kierunku poszukiwań autora nad rozmaitemi 
przedstawicielami stawonogów.

Do wykonywania ruchów celowych zwierzę
ta  muszą zajmować określone położenie 
względem powierzchni ziemi, które dowolnie 
mogą jednak zmieniać. To położenie osięga- 
ją  za pomocą zmysłu dotykowego w związku 
ze zmysłem mięśniowym. Oczywista jednak, 
źe zmysł dotyku tylko wtedy może mieć zna
czenie dla oryentowania się zwierząt, gdy cia
ło porusza się z jednej strony w powietrzu 
lub wodzie, z drugiej zaś styka się z ziemią 
lub z innemi przedmiotami stałemi. Wszela
ko u zwierząt, które stykają się wyłącznie 
(stale lub czasowo) z wodą lub powietrzem, 
t. j. pływają lub latają, zmysł dotykowy nie 
może przy tych ruchach służyć do oryentowa
nia się, ponieważ w powietrzu i wodzie bodźce 
dotykowe są ze wszystkich stron jednakowe, 
lub przynajmniej w przybliżeniu jednakowe. 
Dla tego już oddawna szukano jakiegoś spe- 
cyalnego narządu w ustroju zwierzęcym, ma
jącego regulować równowagę ciała.

Otóż doświadczenia wykonane w drugiej 
połowie bieżącego stulecia skłoniły biologów 
do uważania t. zw. półkolistych przewodów 
ucha oraz t. zw. przyrządów otolitowych krę

gowców i zwierząt bezkręgowych za specyficz
ne „organy równowagi.” Co do przewodów 
półkolistych w uchu kręgowców, wiadomo, źe 
są one ustawione w trzech różnych płaszczy
znach, prostopadłych do siebie i że za ich prze
cięciem lub zniszczeniem zwierzę traci w znacz
nej mierze zdolność zachowywania równowagi 
ruchów. W ostatnich latach kwestyą tą zaj
mowali się bardzo szczegółowo dwaj uczeni 
niemieccy: Matte (Ein Beitrag zur Punktion 
der Bogengange des Labyrinths, Halle 1892) 
i Ewald (1892).

U zwierząt bezkręgowych nie istnieją 
w uchu przewody półkoliste, a czynności, od
powiadające funkcyom tych przewodów, przy
pisywali niektórzy uczeni t. zw. otocystorn, 
t. j. częściom organu słuchu, zawierającym 
kamyki słuchowe czyli otolity. Kwestyą tą 
zajmował się w ostatnich czasach znakomity 
zoolog francuski, p. Yves Delage i doszedł do 
wniosków, stwierdzających powyższe przypusz
czenie. Jeśli będziemy badali ruchy głowo- 
noga, u którego zniszczono uprzednio otycy- 
sty, zauważymy, według Delagea, że zwierzę 
pływa regularnie i normalnie, lecz stan ten 
trwa niedługo, a wkrótce zachowanie się 
zwierzęcia zmienia się. A mianowicie głowo- 
nóg zaczyna się wahać, kołysać, zwTracając się 
to w tę, to w owę stronę. Ruchy te potęgu
ją  się, okazują coraz więcej nieregularności 
i wreszcie brzuszna powierzchnia ciała zwie
rzęcia zwraca się ku górze, a mięczak na- 
próżno stara się powrócić do pierwotnego po
łożenia. Do podobnych rezultatów doszedł 
Delage i z innemi zwierzętami, zwłaszcza sko
rupiakami z rodzaju Mysis, mającemi organ 
słuchu na końcu odwłoka. U Mysis, o ile się 
zdaje, organ wzroku zastępować może otocy- 
sty w czynności regulowania ruchów i to w ta
kim stopniu,, że dla osięgnięcia rezultatów 
pewnych należy jednocześnie zniszczyć oczy 
i organy słuchu. Wówczas można zauważyć, 
że małe te skorupiaki, poleżawszy przez pe
wien czas na dnie naczynia, zaczynają pływać 
w sposób bardzo nieregularny; obracają się 
dokoła własnej swojej osi długiej ustawicznie 
w tym samym kierunku. Inne kładą się bo
kiem, jeszcze inne pływają w szerokich liniach 
spiralnych. Podczas pobytu mego na stacyi 
zoologicznej w Roscoff oglądać mogłem na
ocznie niezmiernie ciekawe doświadczenia 
Delagea, który w tym czasie je wykonywał.
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Wogólności badacz francuski streszcza w na
stępujących słowach wyniki swoich spo
strzeżeń:

„Zniszczenie otocyst sprawia u zwierząt, 
u których operacya została wykonaną, ruchy 
dysory entacyj ne. ”

„Rezultat ten jest następstwem zniszczenia 
funkcyj otocyst, nie zaś ich drażnienia lub też 
pobudzenia odpowiedniego nerwu.”

„Zniszczenie wrażeń wzrokowych lub doty
kowych nie powoduje pokrewnego zjawiska.” 

„Wzrok i dotyk mogą do pewnego stopnia 
funkcyonalnie zastępować zniszczone otocysty, 
i po większej części dysoryentacya w ruchach 
osłabia się wskutek wrażeń, odbieranych 
przez te zmysły.”

„Obok czynności słyszenia, otocysty speł
niają też rolę organów regulujących ruchy, 
przyczem prawdopodobnie przez odruch (re
fleks) wywołują odpowiednie czynności mięśni, 
wskutek których ciało zachowuje się w za
mierzonym kierunku i w normalnej oryentacyi 
w ciągu całego trwania ruchu.”

„Istnieją podstawy do przypuszczania, źe 
otocysty udzielają zwojom mózgowym rzeczy
wistych wrażeń zmysłowych, które pouczają 
zwierzę o czynnych i biernych funkcyach ru 
chowych jego ciała.”

„Te wrażenia zmysłowe wraz ze wspomnia- 
nemi objawami odruchowemi mogą być wywo
ływane przez czynniki mechaniczne podczas 
pływania w wodzie, lub też przez oddziaływa
nie kamyków słuchowych (otolitów) na zakoń
czenia nerwowe w ścianie otocysty.”

Co do tych jednak zwierząt bezkręgowych, 
które są zupełnie pozbawione otocyst, np. 
owadów, to Delage sądzi, że u nich przede- 
wszystkiem wzrok działa przy oryentowaniu 
się w przestrzeni i że w zupełności zastępuje 
czynność otocyst.

Wzrok wpływa w rzeczywistości na zacho
wywanie równowagi, co widzimy np. u tabety- 
ków (dotkniętych uwiędem mlecza pacierzo
wego), ale, jak  sądzi Bethe, nie może sam je
den służyć do oryentowania się. Wiadomo, 
że nietoperze, pozbawione sztucznie wzroku, 
latają z taką samą pewnością, jak  zwykle, 
a ślepe zwierzęta jaskiniowe oraz mieszkańcy 
głębin morskich z najzupełniejszą pewnością 
zachowują równowagę ciała. Wreszcie Bethe 
przekonał się doświadczalnie, że rak rzeczny 
oraz liczne owady pływające (Coriza carina-

ta, Ilybius uliginosus i t. d.) i latające (ważki, 
motyle), u których autor powlekał oczy nie
przezroczystą masą kleistą, zupełnie normal
nie zachowywały równowagę w pływaniu i la
taniu.

Bethe oślepiał teź liczne skorupiaki jak 
Mysis, Carcinus, Palaemon i t. d. i to w taki 
sposób, by mózgu nie nadwerężyć.

Rak rzeczny, pozbawiony wzroku, chodził 
i jak zwykle, lecz często uderzał głową o ścia

ny akwaryum, czemu się dziwić nie należy; 
położony na grzbiecie, mógł się obrócić w zu
pełnie normalny sposób za pomocą nóg, jako 
teź za pośrednictwem uderzeń ogona. Owady 

I wodne zachowywały się również zupełnie nor
malnie. Ważki i motyle latały, zachowując 
najzupełniejszą równowagę ciała. Aesclina 
juncea i motyl kapustnik (Pieris brassicae) 
wykonywały z początku podczas wznoszenia 
się poziome ruchy kołowe, wkrótce jednak ich 

i przestawały. Wszystkie te owady wzlatywa- 
i ły bardzo wysoko w powietrze, co w normal

nych warunkach rzadko miewa miejsce, gdy 
| zaś na ziemię się spuszczały, można było za

uważyć ich ślepotę po tem, źe twardo i bez 
przygotowania o ziemię uderzały, gdy tym
czasem owady niepozbawione wzroku wykony
wają na krótko przed zetknięciem się z zie
mią kilka specyalnych ruchów skrzydłami, 
aby możliwie jak najlżej osiąść na gruncie.

Wszystkie te doświadczenia przekonywają 
■ Bethego, źe u zwierząt pływających i latają- 
; cych, pozbawionych cyst, oryentowanie się 

w przestrzeni odbywać się musi inną drogą.
Możnaby przypuszczać, źe najprostszy spo

sób oryentowania się zwierząt w powietrzu 
lub w wodzie polega na różnicy w ciężarze 
właściwym pomiędzy ciałem zwierzęcia i po
wietrzem resp. wodą. Wskutek tej różnicy, 
o ileby zwierzę ją  odczuwało, miałoby stałe 
dwa kierunki: ku górze i ku dołowi i przez od
powiednie ruchy mogłoby nadać swemu ciału 
określone położenie, np. poziome. Możnaby 
to przypuszczenie łatwo stwierdzić doświad
czalnie. A mianowicie, wszystkie zwierzęta 
pływające brzuchem i mające większy ciężar 
właściwy niż woda, zajęłyby położenie od
wrotne, t. j. zwróciłyby się grzbietem na dół, 
gdyby przeniesione zostały do środowiska 
o mniejszym ciężarze właściwym aniżeli ich 
ciało, albowiem „przez zmianę cieczy—mówi 
Bethe—góra stałaby się dla nich dołem,
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a dół—górą.” Otóż rzeczywiście wzmianko
wany antor przekonał się, że większość bada
nych przezeń zwierząt bezkręgowych, które 
nie oddychają powietrzem sprężystem i nie 
posiadają, otolitów, a cięższe są od wody, zaj
mują położenie odwrotne, gdy przeniesione 
zostają do cieczy o większym ciężarze właści
wym, aniżeli posiada woda.

Bethe przekonał się atoli za pomocą szere
gu doświadczeń ze zwierzętami żywemi i mar- 
twemi, że wyżej opisana przemiana położenia 
nie odbywa się czynnie, lecz wprost na dro
dze mechanicznej.

Odwrotne zjawiska zauważył Bethe u zwie- j 
rząt oddychających powietrzem sprężystem 
i mających mniejszy ciężar właściwy niż ciecz, | 
w której pływają—wszędzie atoli stwierdził ! 
działanie czysto mechaniczne, niezależne od 
czynnego współudziału woli zwierzęcia.

Mechaniczne zachowywanie się równowagi 
u zwierząt pływających i latających zależy 
od różnych przyczyn. Liczne doświadczenia 
i spostrzeżenia, wykonane nad siedmioma ga
tunkami chrząszczy pływających, nad sześcio
ma gatunkami pluskwiaków pływających, lar
wami i poczwarkami komarów, nad pająkiem i  

srebrnikiem, nad cyklopami, dafnidami, oślicz
kami i innemi skorupiakami i wreszcie nad 
12 gatunkami owadów latających, doprowa
dziły autora do wniosku, że czysto mechanicz
ne (bez udziału woli zwierzęcia) zachowywa
nie się równowagi ma nader ważne znaczenie | 
w ruchach zwierzęcych i że glównemi momen
tami, działającemi przy tem mechanicznem 
oryentowaniu się zwierząt w przestrzeni są:
1) postać ciała zwierzęcia i 2) obecność w cie- ; 
le substancyj o różnym ciężarze właściwym j  

(np. powietrza i substancyi ciała u owadów 
latających). W  opis poszczególnych doświad
czeń nie możemy tu wchodzić.

Bethe wykonywał także doświadczenia na 
zwierzętach, posiadających otocysty lub opa
trzonych półkolistemi przewodami ucha. Tak 
na zasadzie własnych spostrzeżeń jakoteż da
nych z literatury, autor dochodzi do wniosku, 
że rzeczywiście wspomniane narządy są orga
nami równowagi.

Jakkolwiek wyniki doświadczeń Bethego 
niewątpliwie zdają się przemawiać za tem, że 
w bardzo wielu wypadkach czynniki mecha
niczne określają w zupełności położenie zwie
rzęcia w przestrzeni, czy to podczas pływa-

i nia, czy to latania, jednak zapewne ten mo
ment mechaniczny nie jest tak wszechwładny, 
aby można było o nim powiedzieć, że „jest 
może jedynym powodem oryentowania się” 
u wszystkich zbadanych przez Bethego zwie
rząt.

Nie ulega prawie, zdaniem naszem, wątpli
wości, że nawet u zwierząt pozbawionych 
przewodów półkolistych lub otocyst, oprócz 
całkiem biernych momentów mechanicznych 
wpływać także muszą na oryentowanie się 
w przestrzeni liczne działania zmysłowo-ner- 
wowe, a przedewszystkiem bodźce świetlne 
i mechaniczne, które za pośrednictwem odpo
wiednich zmysłów dochodzą, do świadomości 
zwierzęcia.

Ze bodźce świetlne—czy to za pośrednic
twem świadomości, czy to drogą zupełnie od
ruchową—wpływać mogą i rzeczywiście wpły
wają na oryentowanie się zwierząt, dowodzą 
tego między innemi interesujące spostrzeże
nia Loeba nad heliotropizmem zwierząt, 
o których to badaniach miałem sposobność 
przed kilku laty dać obszerniejsze sprawo
zdanie we AVszechświecie.

D r J. Nm.

i  P Ł A S Z C Z Y Z N I E  W A H A Ń
w promieniu spolaryzowanym ').

Wiadomo powszechnie, że drgania cząste
czek eteru w falach światła są poprzeczne, 
t. j. odbywają się w kierunkach prostopadłych 
do kierunku rozchodzenia się fali świetlnej, 
czyli, jak mówią, do kierunku promienia świa
tła. I  tylko poprzeczne drgania cząsteczek 
eteru odczuwamy jako światło. W  promie
niu światła zwyczajnego kierunek tych drgań 
nie jest oznaczony dokładniej: cząsteczki eteru 
drgają we wszystkich możliwych kierunkach,

') Opis podanego niżej doświadczenia czerpie
my z Zeitsclirift fur Physilc. und Chem. Unter- 
riclił . ” Grudzień, 1893 , str. 78.
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zawsze jednak w płaszczyznach prostopadłych 
do promienia. Jeżeli promień taki przepu
ścimy przez pryzmat Nikola, postać rzeczy 
zmienia się. Pryzmat Nikola przepuszcza 
przez siebie tylko takie drgania, które zacho
dzą w pewnej określonej płaszczyznie; wskutek 
tego za pryzmatem wszystkie cząsteczki eteru 
drgać będą w jednej płaszczyznie: promień 
światła został w taki sposób spolaryzowany. 
Płaszczyzna prostopadła do tej, w której od
bywają się drgania, zwie się płaszczyzną pro
mienia ')•

Przedstawmy sobie teraz promień spola
ryzowany, w którym drgania odbywają się 
w płaszczyznie pionowej, a więc promień spo
laryzowany w płaszczyznie poziomej. Niech 
oko nasze będzie umieszczone w płaszczyznie 
wahań. Wzdłuż każdej linii prostopadłej do 
promienia i leżącej w tej samej płaszczyznie 
pionowej mogłyby się rozchodzić, jak to łatwo 
zrozumieć, tylko drgania podłużne. W  takim 
zatem kierunku światło rozchodzić się nie bę
dzie, gdyż, jak to już zaznaczyliśmy, tylko po
przeczne drgania eteru sprawiają wrażenie 
światła; przeto oko nasze drgań tych nie od
czuje. Inaczej rzecz się ma, jeżeli oko umie
ścimy w płaszczyznie poziomej, przechodzącej 
przez promień. W  kierunku prostopadłym 
do płaszczyzny wahań będą się rozchodzić 
drgania eteru poprzeczne. Prócz tego, w tym 
kierunku obszerność tych wahań będzie naj
większa, wskutek czego i wrażenie świetlne, 
otrzymane przez oko będzie najmocniejsze. 
W każdyminnym kierunku, tworzącym z płasz
czyzną poziomą pewien kąt, różny od proste
go, natężenie światła będzie tem mniejsze im 
ten kąt jest większy 2). Widzimy zatem 
w jaki sposób można nader łatwo poznać 
płaszczyznę wahań w promieniu spolaryzowa
nym: oko umieszczone wr tej płaszczyznie od
czuwa najsłabsze wrażenie świetlne. Należy 
jednak dodać, jakkolwiek jest to rzecz wi

') Czytelnikom, którzyby chcieli dokładniej po
znać to wszystko, o czem tylko pobieżną w zm ian
kę dać mogłem, polecam szereg nader ciekawych 
artykułów p. St. Kramsztyka zatytułowanych 
„O polaryzacyi św iatła” i umieszczonych w kilku  
ostatnich numerach W szechświata z roku 1893 .

2) Zależy ono od składowej największej obszer- 
ności (amplitudy) wahań, prostopadłej do rozwa
żanego kierunku.

doczna sama przez się, że, aby promień wogó- 
le mógł być poddany doświadczeniu, musi’on 
przechodzić przez jakiś ośrodek, zawierający 
cząsteczki, rozpraszające światło; wszak prze
cież wiązkę promieni, wpadającą przez szcze
linę do ciemnego pokoju, widzimy tylko dla 
tego, źe oświetla unoszące się w powietrzu 
cząsteczki pyłu, rozpraszające światło.

Doświadczenie takie można pokazać nawet 
licznemu gronu widzów. W  tym celu promie
nie, wychodzące z latarni czarnoksięskiej, 
przepuszcza się przez pryzmat Nikola, na
stępnie doprowadza się je za pomocą soczewki 
do największej możliwie równoległości, po- 
czem przepuszcza się wzdłuż osi rurki szkla
nej, zakrytej na końcach płytkami szklanemi, 
takiej, jakie bywają używane przy sacharo- 
metrach. Długość rurki powinna wynosić 
mniej więcej 40 cm. Burkę napełnia się wo
dą, do której wpuszcza się poprzednio kilka 
kropel spirytusowego roztworu szelaku (bez
barwnego). Szelak nie rozpuszcza się w wo
dzie; wskutek tego wydziela się w postaci lek
kiego obłoczku; pojedyńcze cząsteczki wydzie
lonego szelaku są tak drobne, ze trudno je 
dostrzedz nawet za pomocą mikroskopu. One 
to właśnie rozpraszają światło (przeważnie 
niebieskawe) i pozwalają badać wiązkę pro
mieni, przechodzącą przez rurkę. Jeżeli po
zostawić pryzmat nieruchomym i spoglądać 
na rurkę z boku z różnych punktów, wówczas 
odrazu daje się dostrzedz znaczna różnica 
w natężeniu rozproszonego światła przy roz
maitych położeniach oka. Można również 
umieścić oko nieruchomo i obracać pryzmat 
Nikola; wówczas przy pewnem jego położeniu 
rurka będzie się wydawać najciemniejszą. 
W  tym razie płaszczyzna, zawierająca oko 
obserwatora i oś rurki, przedstawia właśnie 
płaszczyznę wahań w promieniu spolaryzowa
nym przez pryzmat. Sprawdzając położenie 
pryzmatu, łatwo dostrzedz, że wahania przez 
niego przepuszczone zachodzą równolegle do 
krótkiej przekątnej jego podstawy. Posługu
jąc się tą  samą rurką szklaną można uwidocz
nić skręcanie płaszczyzny wahań. Nalewa 
się do rurki mocnego, cokolwiek mętnego roz
tworu cukru i ustawia się ją  na drodze pro
mieni, wychodzących z pryzmatu. Doświad
czenie udaje się lepiej z promieniami światła 
jednorodnego. Można w tym celu promienie 
po wyjściu ich z latarni przepuszczać przez
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szkła zabarwione. Jeżeli np. użyć clo do
świadczenia promieni czerwonych, wówczas 
dostrzega się, że najmniejsze natężenie roz
proszonego światła zachodzi wzdłuż linii śru
bowej, otaczającej wiązkę równoległych pro
mieni w rurce. Przy użyciu światła niebies
kiego łatwo dostrzedz, że krok tej linii śru
bowej jest mniejszy, niż dla promieni czerwo
nych '). Jeżeli przepuszczać promienie światła 
białego, widać pojedyncze barwy, wszystkie 
układające się wzdłuż różnych linij śrubo
wych.

Wiktor Biernacki.

llzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis L .) 
znaną jes t zagranicą w kilku odmianach; czy 
w kraju naszym roślina (a również jest zmienną, 
dotąd niemamy dokładnych wiadomości.

Zebrawszy lata przeszłego bardzo obfitą kolek- 
cyą rośliny w mowie będącej, znalazłem że i u nas 
jest ona dość zmienną i pojawia się w tychże 
samych formach co i w Niemczech.

N ajpospolitszą u nas formą jest: Cardamine 
pratensis L. forma typica; rośnie ona wszędzie na 
łąkach torfiastych i mniej lub więcej wilgotnych; 
trafia się z  kwiatem białym lub różowym. W y
różnia się ona liśćm i łodygowemi, Idóre składają 
się z listków podłużnych, na końcu zaokrąglo
nych, bezogonkowych i o brzegu nieząbkowanym. 
W  Niańkowie (powiat Nowogródzki) pojawia się 
rzeżucha łąkowa w takiej obfitości, że podczas 
jej kwitnięcia, łąki z daleka biało wyglądają.

Drugą w kraju naszym znajdującą się formą 
jest: Cardamine dentata Scliultes; rośnie ona na 
łąkach wodą zalanych, w rowach i kałużach wio
sennych łąkowych. Już na pierwszy rzut oka 
odróżnia się ona swoją okazałością: jest daleko 
wyższa, ma kwiaty większe i liście obfitsze niż 
u formy poprzedniej. Główną zaś charakterysty
ką tej formy są liście łodygowe, które składają się 
z listków na cieniutkich ogonkach osadzonych, 
a przytem dwu dużemi ząbkami opatrzonych.

*) Kąt skręcania płaszczyzny wahań powięk
sza się przy zmniejszaniu długości fali światła, 
a więc jest mniejszy, przy jednakowych prosto
padłych warunkach, dla promieni czerwonych, niż 
dla niebieskich.

W iększość botaników uważa tę formę za od
mianę formy typowej; mnie się jednak zdaje że 
jest to  gatunek samodzielny, który w kilku od
mianach się pojawia. Odmiany te różnią się mię- 

i dzy sobą kształtem liści łodygowych i tak:
1) Wszystkie liście łodygowe są jednokształtne 

i składają się z listków okrągławych dość dużych  
i dwu ząbkami przy nasadzie opatrzonych; liście 
te są podobne do korzeniowych.

2) Liście łodygowe niższe są podobne do ko
rzeniowych, najwyższe zaś składają się z listków  
podłużnych, wązkich i bez ząbków.

3) Liście niższe jak  u poprzedzającej odmiany, 
najwyższe zaś są złożone z listków ząbkowałych, 
wydłużonych, przewrotnie jajowatych i daleko 
szerszych i większych niż u poprzedzającej od
miany.

Być może, że to są odmiany znane już pod na
zwa: C. palustris Peterman, C. paludosa Knap lub 
C. grandillora Hallier; niemając pod ręką literatu
ry odpowiedniej, kwesfyi tej rozstrzygnąć nie mo
gę. Odmiany powyższe trafiają się z kwiatem  
różowym lub białym, a Iakże z kwiatem pełnym; 
ta ostatnia jest tak piękną, żerobi wrażenie rośli 
ny hodowanej w ogrodzie.

Oprócz wymienionych form znajdują się w mo
jej kolekcyi jeszcze dwie inne:

1) forma krzaczkowata, t. j . o kilku z korzenia 
wychodzących łodygach; może to C. Hayneana 
Welwitsch?

2) forma drobniutka (5 do 10 cm wysoka), 
o jednej, cienkiej i pojedynczym kwiatem zakoń
czonej łodydze. (Prawdopodobnie roślina zmar
niała).

Wszys*kie te formy (o ile mi się uda zebrać je  
w odpowiedniej ilości okazów) będą podane w ro- 

1 ku bieżącym do „Zielnika flory polskiej;” byłoby 
więc bardzo pożądanem, żeby każdy ze współpra
cowników zielnika rzeczonego zechciał uzbierać 
jak  można najobfitszą kolekcyą w mowie będącej 
rośliny i kolekcyą swoję przesłać raczył do redak- 
cyi we Lwowie.

Mając pod ręką wielką ilość okazów, z najroz- 
maifszych stron kraju naszego pochodzących, Re- 
dakcya byłaby w możności opracować tę tak bar
dzo interesującą roślinę.

Opracowanie takie jest koniecznem, gdyż od
miany rzeżuchy łąkowej bardzo niedokładnie są 
znane, a stąd synonimika ich nie do rozwikłania.

Na zakończenie nadmienić muszę, że rzeżucha 
łąkowa powinna być zbierana z liśćmi korzenio- 
wemi; a że te liście podczas kwitnięcia rośliny 
marnieją i osypują się, trzeba więc wybrać taką 
porę do jej zbierania, gdy liście są w pełnym  
rozwoju. Najlepiej jest zbierać trzy razy: przed 
lub po rozkwitnięciu pierwszych kwiatów; w peł
nym kwiecie i przy końcu kwitnięcia (ze strąka
mi). Nie jest to rzeczą tak bardzo uciążliwą, 
jakby się zrazu wydawać mogło, bo przy tak wiel- 

■ kiej obfitości, w jakiej rzeżucha wszędzie się
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znajduje, dość jest zwiedzić jednę łąkę, by całą 
kolekcyą zaopatrzyć.

W. Dybowski.

SP R A W O Z D A N IE .

—  Ludwik Krzywicki. (Ludy. Zarys An- 
1 ropologi Etnicznej). W arszawa, 1893 . Str. 431 .

Dzieło swoje autor rozpoczyna przedmową, 
w której, w krótkich zarysach przedstawia liisto- 
ryą antropologii oraz zaznajamia czytelnika w ja- ! 
ki sposób traktuje przedmiot, że chodzi mu głó
wnie o zapoznanie ogółu z obecnym stanem nau
ki, o przedstawienie objektywne faktów, zaryso
wanie w grubych konturach głównych zdobyczy 
antropologii; przy tem zaznacza małe jeszcze j  

wyrobienie samej nauki i często jednostronność jej I 
badań'. —  Część (III) jednak dzieła autor samo
dzielnie opracował i wypowiedział w niej swoje 
własne poglądy.

Całą pracę rozdziela p. K. na 3 części, z któ
rych każda rozpada się na rozdziały, a te  na pa
ragrafy: część I ma 4 rozdziały i 18 paragrafów, 
druga 10 rozdziałów i 52 paragrafów, trzecia 5 
rozdziałów i 31 paragrafów.

Część pierwszą poprzedza tablica wskaźników  
ważniejszych, jako to: wskaźnik szerokości cza
szkowej, oczodołowy, nosowy, włosowy i szczęko- 
skośności (prognatyzmu). R ozdział I-szy części 
pierwszej poświęca autor starożytności rodu ludz
kiego i wykazuje, na zasadzie przedmiotów kopal
nych, będących dziełem człowieka, że człowiek  
żył w okresie czwartorzędowym, a nawet są do
wody istnienia człowieka w okresie trzeciorzędo- 
wym, różnią się tylko uczeni w zdaniach, czy był 
we wcześniejszych pokładach trzeciorzędowych, 
czy też w późniejszych. Starożytność rodu ludz
kiego na lata bardzo trudno oznaczyć, w każdym  
razie nie o tysiącach, ale o dziesiątkach tysięcy 
lat może być mowa.

W  rozdziale II-gim zastanawia się autor nad 
znamionami, jakie przyjmowano za podstawę po
działu rodu ludzkiego na t. z. rody i plem iona,—  
wykazuje konieczną potrzebę wyróżnienia typów  
rasowo-antropologicznych, opierających się na za
sadzie cech nietylko anatomicznych i fizyologi- 
cznych (fizycznych), ale i emocyonalnych i dźw ię
kowych (duchowych).— Dalej rozpatruje kwestyą, 
swojego czasu tak sporną jednogatunkowości 
i w ielogatunkowości rodu ludzkiego czyli pocho
dzenia różnych ras ludzkich od jednej pary lub 
wielu par, —  k łóra jednak, wobec teoryi prze
twarzania się istot osłabła. Przechodzi dalej 
do potrzeby wszechstronnego zbadania typów  ra
sowych, tak pod względem anatomicznym i fizyo-

logicznym, jako też duchowym i zastanawia_ się 
nad używaniem metody racyonalnej,— wyrobionej 
i  ustalonej przez Pawła Broca,:— nad umiej ętnem 
jej stosowaniem, odpowiednio do natury badanych 
zjawisk antropologicznych. Następnie rozważa 
zdobycze, skierowane ku wszechstronnemu okre
śleniu typów rasowych, wykazuje nieproporcyo- 
nalne rozrastanie się różnych działów antropologii 
i dochodzi do przekonania, że kraniologia przed
stawia najbardziej wykończoną część antropolo
gii, nad nią też autor obszerniej się zastanawia, 
podając ważniejsze wyniki badania czaszek, spo
soby mierzenia i t. p. Wreszcie przechodzi do 
wyznaczenia typów antropologiczno-rasowych, ro
zbiera trudności, jakie tutaj zachodzą, wspomina
0 ważniejszych rezultatach badań rasowych, o roz
mieszczeniu icli geograficznem, mięszaniu się
1 kończy rozdział oświadczeniem^ że wszystko, co 
w dalszym ciągu o typach rasowo-antropologicz
nych mówić będzie, poczytywać należy raczej za 
wytknięcie kierunku dla przyszłych poszukiwań, 
aniżeli za wykończone pewniki.

W  rozdziale Ill-cim  autor rozbiera pytanie, czy 
różnice rasowe istniały już w dalekiej przeszłości 
i, opierając się na świadectwach paleontologicz
nych i badaniach językowych, odpowiada na nie 

.twierdząco. —  W dalszym ciągu rozwija p y‘anie, 
czy kopalne znamiona rasowe były takie same 
jak  dzisiejsze i przychodzi do wniosku, że wobec 
dzisiejszego stanu nauki można z pewnością 
utrzymywać o przetrwaniu niektórych dawnych 
typów rasowych do obecnej chwili. Następnie 
mówi o wpływie klimatu, krzyżowania i doboru 
na powstawanie ras, wreszcie wspomina o wielo- 
pochodności i jedaopochodności i skłania się do 
przyjęcia zdania tych uczonych, którzy wyprowa
dzają ludzkość z jednego gniazda „praludzkiego.”

IV-ty rozdział części pierwszej poświęca p. K. 
jednolitości rozwoju kulturno-społecznego u odrę
bnych grup rodu ludzkiego,—-przytacza fakty do
wodzące, że dziś można spotkać plemiona, nie- 
wiedzące zupełnie o ulepszeniach i odkryciach 
innych okolic i stąd, zdaje się, że mowa i różne 
zdobycze kultury (wynalezienie ognia, luku i fp.), 
nie w jednem gnieździe powstały, że zatem dzieje 
wynalazków, były jednakie, pomimo różnic miejsc 
i czasu; to samo widzieć się daje i w zdobyczach 
duchowych. Rozpatruje następnie wpływy rąso- 
wości na prędsze lub wolniejsze posuwanie się 
plemion w kierunku postępu, przyczem wykazuje, 
że pewne zdolności lub braki plemienne grają tu 
ważną rolę, chociaż ani o treści, ani o następczo- 
ści całego rozwoju nie stanowią i działają nieraz 
współrzędnie z wpływami geograficznem i,— że 
zatem t. z. „dusza rasowa” nie jest stałą, ale ka- 
tegoryą zmienną, zależną od wielu warunków 
(klimatycznych, geograficznych, społecznych) usta
wicznie działających.

Część drugą swego dzieła p. K. poświęca głó
wnie kolejnemu poznaniu skupień czyli typów  
ludzkich kuli ziemskiej. Poprzedza jednak ten 
przegląd w rozdziale 1-szym określeniem etno
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grafii, jako nauki opisowej, etnologii, nauki po
szukującej „ducha” odrębnych skupień rodu łudź- | 
kiego i antropo-geografii, badającej wpływ oto- I 
czenia naturalnego na kulturę i umysł. Z tych i 
trzech nauk, druga i trzecia (etnologia i antropo- 
geografia) istnieją raczej tylko z nazwiska,—- 
pierwsza zaś (etnografia) wprowadziła sporą ilość 
danych, brak jest w niej jednak ładu i jedności,—  | 
dawniej bowiem nagromadzone materyały etno- 
gi'aficzne małą mają wartość, jako zbierane czę- f 
sto przez ludzi niefachowych, uprzedzonych, ma
ło przygotowanych lub lekkomyślnych. —  Autor 
wskazuje, w jaki sposób powinny być prowadzone 
tego rodzaju badania i jako przykład stawia ta
kich badaczów, jak  Morgan, Cusliing i t. p. D a
lej rozbiera dwie próby usystematyzowania etno- i  

grafii Spencera i Morgana. Następnie przechodzi 
do szczegółowego przeglądu głównych skupień 
(typów) ludzkich, poczynając od czarnych, rozpa
truje dalej żółte, czerwone i kończy na białych, 
zwracając wszędzie uwagę na geograficzne roz
mieszczenie skupienia, na otoczenie sąsiedzkie 
i zdobycze techniczne.

Czarne typy rozpatruje autor w rozdziale il-im  
i III-cim; rozdział 11-gi poświęca trzem typom  
rasowym: negryckiemu, papuańskiemu i australij
skiemu ,—  wchodzi w szczegóły antropologiczne 
każdego z tych typów, wybiera najbardziej zna
mienne rysy i charakteryzuje odrębność każdego 
skupienia tak cielesną jako też i duchową. Tru
dną do poznania i szczególną mięszaniną ludów 
i  plemion Indyj przedgangesowych, mało dotąd 
zbadaną, autor rozpatruje w rozdziale III-cim, 
korzystając z poszukiwań dotychczasowych i stre
szczając w głównych zarysach; mówi o licznych 
językach tych plemion, o wielkiej ilości kast 
w Indyach, a mnogość ta podziałów społecz
nych musi być w związku z rozmaitością cza
sów osiadania, jako też z różnorodnością szcze
pów 250  milionów, zaludniających półwysep. 
Zastanawia się dalej nad ustrojem społecznym  
różnych, drobniejszych plemion, uważanych za 
pozakastowe „wyrzutlu” ludności indyjskiej;—- 
nad następstwem ras, jakie się na półwyspie zja
wiały, nad pokrewieństwem języków  drawidyj- 
skich z ausfralskiemi, oraz robi krytyczne uwa
gi nad usiłowaniami wykazania powinowactwa 
czarnych półwyspu z negrytami.

„Żywioły antropologiczne czarnej Afryki” opra
cował autor w rozdziale IY-tym zgodnie z naj- 
nowszemi badaniami, W3’różnia trzy główne typy 
antropologiczne: murzyński, negrylski i buszmeń- 
ski,— zwraca uwagę na ciągłe i liczne zmieszania 
pomiędzy sobą, jako też na żywioły poza afry
kańskie. Następnie kolejno rozpatruje: Buszme- 
nów, Hotentotów i Bantuów, w celu scharakte
ryzowania tych ostatnich, zastanawia się nad 
pojedyńczymi ich odłamami, głównie Kairami, 
przechodzi dalej do przedstawienia stosunków 
plemiennych i społecznych ich sąsiadów z półno
cy, dzielących się na liczne gałęzie językowe, 
a stanowiących szczep właściwie murzyński. Głó

wnie zastanawia się nad mieszkańcami Sudanu 
zachodniego, których cechy są mniej więcej wspól- 
nemi z resztą ludów tego szczepu. Autor stresz
cza charakterystykę czarnych ras i przechodzi do 
skreślenia obrazu wyzysku, którego ofiarą pada
ją , —  albowiem do „Czarnej Afryki wdziera się 
najazd ras daleko wyżej posuniętych w technice, 
który zajął wszystkie wybrzeża, na południowym  
krańcu stworzjd milionową kolonią i wdziera się 
do środka ze wszech stron.”

R ozdział V poświęca p. KI opisowi rasy „żół
tych krótkoglowców” czyli mongolskiej, —  mówi
0 jej siedlisku, opisuje typ ze względu na postać 
zewnętrzną i na znamiona antropologiczne, —  
zwraca uwagę na szczupłość zasobu kraniologi- 
cznego, na brak jednolitości rasy i na pewność, 
że poprzedniczką tej rasy (mongolskiej) na obec
nym jej obszarze, była inna rasa, której niedo
bitkami są może Aj nowie i t. p. drobne ludy, sie
dzące na pograniczu Azyi i Ameryki. W ykazuje 
następnie rozmaitość języków azyatyckich, któ
rych używa ludność rozpatrywana,— mówi o stro
nie lingwistycznej ludów tego typu i o ich kultu
rze, w końcu rozważa skutki zetknięcia się i w za
jem nego zalewania się żółtych krótkogłowców  
z cywilizacyą białą (aryjską).

W VI i VII rozdziale autor zapoznaje czytel
nika z ludnością Ameryki; zaznacza wielki brak 
danych antropologicznych i na zasadzie dowodów, 
jakie nauka posiada, jest zdania, że rasa czerwo
nej Ameryki nie jest jednolitą, ale powstała ze 
zmieszania się kilku ras i to pochodzących ze sta
rego lądu. Dalej mówi o przypuszczalnem zm ie
szaniu się rasy już w bardzo odległym okresie 
czwartorzędowym (Eskimosi),— o wspólności rasy 
amerykańskiej z mongolską i o przypuszczalnych 
domieszkach rasy kaukaskiej i czarnej. Następnie 
zaznacza, że w językach krajowców amerykań
skich uderza wielka rozmaitość i t. zw. polisynte- 
tyzm czyli wcielanie wyrazów, a raczej cząstek 
wyrazów. W dalszym ciągu charakteryzuje E sk i
mosów i różne plemiona, odparte obecnie ku za
chodowi lądu Ameryki Północnej, oraz wygasłe,—■ 
przechodzi do uwydatnienia głównych rysów cha
rakteru i umysłu krajowców Ameryki Północnej. 
Zastanawia się następnie nad wielką starożytnością 
człowieka w tych krainacłi, stwierdzając fakt, że 
antropologia i etnografia niewiele tu mają nagro
madzonych zasobów, co przypisać należy stałemu 
tępieniu tubylców przez „najazd” europejski. 
Opisuje dość wyczerpująco różne narody, wyka
zując, że Botokudowie stanowią okaz najniższej, 
a upadłe państwa Meksyku, Kuiczów, Majów
1 Peruwian, najwyższej krajowej cywilizacyi 
w Ameryce. Kończy rozdział (VI) statystyką kra
jowców w czasach odkrycia Ameryki i obecnych.

W rozdziale VII p. K. charakteryzuje indo- 
nezyjczyków, typy i ludy Malezyi, ludy w. w. F ili
pińskich i Sawaiorów (Samoa, Hawai, Maorzy) 
czyli rasę, którą zwykle malajską nazywają; za
znacza, że ta różnorodna ludność mówi językam i 
tej samej rodziny lingwistycznej, i że mowa pier-
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wotna, z której one wyszły, poczęła się w łonie 
jakiegoś ruchliwego a awanturniczego szczepu. 
Ludność składa się z osobników rasowo odmien
nych, białych, żółtych i czarnych, długo i krótko- 
głowych. Zdaje się, że Indonczya była ojczyzną  
i języków , które się rozpostarły po mniejszych 
wyspach oceanu Spokojnego i śmiałych żeglarzy, 
którzy je  zaludnili. Prawie w szędzie zn leźli 
starszych od siebie osadników, należących do ra
sy czarnej. Rozbiera następnie domniemania, 
kiedy, która z wysp Polinezyi została najechaną 
przez Indonezyjczyków, a dalej kolejno charakte
ryzuje szczep właściwie malajski, nas‘ępnie m iesz
kańców Mikronezyi i Polinezyi, ich rozm ieszcze
nie geograficzne, typy rasowe, ustrój społeczny 
i kulturę. A . S.

(D o k . nast.J.

KRONIKA NAUKOWA.

—  wb. Promienie katodu („Kathodenstrahlen” ) 
w gazach o ciśnieniu atmosferycznem i w  próżni.
W  jednym z zeszytów czasopisma „W iss. Annal.,” 
p. Lenard podaje szereg nowych, a nader cieka
wych spostrzeżeń nad tem i promieniami, które 
pojawiają się w rurkach Geisslera przy silnem 
rozrzedzeniu i mają własność pobudzania do 
świecenia ciał fosforyzujących. Hertz wykazał, 
że „promienie katodu” przechodzą przez bardzo 
cienkie blaszki metalowe. W skutek tego można je  
badać nazewnąłrz rurki. Urządzenie Lenarda 
składało się z rurki z niewielkim na jednym koń
cu otworem, zakrytym blaszką glinową o grubo
ści 0 ,0 0 3  mm; takie „okienko” nie przepuszczało  
wcale powietrza, ani promieni świałla, było jednak 
przenikliwem dla badanych promieni ka‘odu. 
Katod, w kształcie okrągłej blaszki glinowej, rów
noległej do płaszczyzny okienka, był um ieszczo
ny naprzeciwko tego okienka; anod był umiesz
czony z boku. Koniec rurki, zawierający okienko, 
był wsunięty w odpowiednie naczynie, w  którem  
można było rozrzedzać powietrze (i inne gazy) 
za pomocą pompy rtęciowej. Przedewszystkiem  
autor rozpoczął swe badania od rozchodzenia się 
tych promieni w  powietrzu nierozrzedzonem. Gdy 
elektrody rurki były połączone z biegunami cewki, 
promienie katodu przechodziły przez blaszkę g li
nową nazewnątrz i wówczas dawało się dostrzedz 
świecenie się powietrza w pobliżu okienka. Ciała 
fosforyzujące, przysunięte do okienka, świeciły 
tak samo, jak  umieszczone w rurkach z rozrze- 
dzonem powietrzem; natężenie tego świecenia 
zmniejszało się w miarę powiększania odległości 
od okienka; na odległości 8 cm przestawały św ie
cić. Jeżeli i.iromienie katodu w rurce były odchy-

j  lone za pomocą magnesu, tak, że nie mogły już 
i padać na okienko, ciała umieszczone za okien

kiem przestawały fosforyzować. Przestawały rów
nież świecić, jeżeli jiomiędzy nie i  okienko była 
ws'a wioną jakakolwiek płytka; nadawały się do 
tego wszystkie ciała o grubości niemniej szej niż 
0 ,2  mm. Natomiast cieniutkie listki złota, miedzi, 

J  glinu, cienkie błonki mydlane przepuszczały dzia
łanie promieni. Powietrze o ciśnieniu atmosfe
rycznem rozpraszało promienie katodu. Jeżeli 
przed okienkiem była usławiona nieprzezroczysta 
dla tych promieni przegroda, to już na bardzo 
niewielkiej za nią odległości ciała fosforyzowały, 
jakkolwiek były umieszczone w granicach geome
trycznego cierniu, określonych z położsnia okienka 

j  i rozmiarów przegrody. Następnie Lenard roz- 
I rzedzał powietrze w badanej przestrzeni. Im bar

dziej powietrze było rozrzedzone, na tem więk
szej odległości dawała się jeszcze dostrzedz fosfo- 
rescencya i tem słabsze było rozpraszanie tych 
promieni. W najdoskonalszej próżni, na jaką po
zwalała pompa rtęciowa, promienie rozchodziły 
się prostolinijnie i cokolwiek wyraźniej, niż przy 
zwykłych rozrzedzeniach, przy których pojawiają 
się one w rurkach. Ponieważ trudno przypuścić, 
by nieznaczne szczątki materyi pozostałe przy 
takiem rozrzedzeniu mogły wywierać jakiekolwiek  
działanie, należy przeto sądzić, że promienie ka
todu są objawami, zachodzącemi w czystym ete
rze. W e wszystkich doświadczeniach, gdy pro
mienie przybierały mniej więcej kierunek prosto
linijny, dawało się dostrzedz odchylanie się ich 
pod wpływem magnesu. Lenard badał prócz tego 
rozchodzenie się promieni katodu i w innych ga
zach. W wodorze można było dostrzedz fosfo- 
rescencyą w odległości ti'zy razy większej, niż w po
wietrzu; zato w tlenie i w dwutlenku węgla fosfo- 
rescencya znikała na odległości od okienka mniej
szej, niż w powietrzu.

Ze swycli doświadczeń Lenard- wnosi, że dla 
promieni katodu nawet takie gazy jak tlen i wo
dór są ośrodkiem niejednorodnym; każda cząste
czka gazu stanowi przeszkodę przy ich rozprze
strzenianiu się. Z ostatnich doświadczeń wynika, 
że cząsteczki wrodoru zakłócają jednorodność ete
ru mniej, niż cząsteczki tlenu, powietrza lub dwu
tlenku węgla.

(Wiss. Annal. T. 51 — 1894. Zeszyt 2.)

—  steli. Grzyby rdzawnikowate (Uredinae) 
należą do pasorzytów wielopostaciowych, t. j . po
siadają zmianę pokoleń, która odbywa się albo 
na jednym żywicielu (rdz. jednodomowe— autoica 
s. autoecia) lub też na dwóch (rdz. różnodomo- 
we— heteroica s. hetoroecia). W  tym ostatnim wy
padku dwa pokolenia ognikowe (Aecidia) i  zapło- 
dnikowe (Spermogonium) rozwijają się na jednej 
roślinie; dwa zaś następne rdzawnikowe (Uredo) 
i trwalnikowe (Teleutosporae) na innej. Typowy 
rozwój odbywa się w ten sposób, że zarodniki 
trwalnikowe (zimowe), przechowujące się do wio
sny, kiełkując dają początek zarodniczkom (spo-



ridia), te, przenoszone wiatrem, trafiają na wła
ściwą roślinę i z nich powstają pokolenia ogniko
we i zapłodnikowe. Dojrzewające w ognikach 
zarodniki dają w lecie początek pokoleniu rdzaw- 
nikowemu, a w jesieni trwalnikowemu. Poza tą  
prawidłową zmianą pokoleń jest wiele grzybów  
rdzawnikowatych, w których rozwoju brakuje 
pewnych pokoleń, np. u Uromyces Scropliula- 
riae —  rdzawnikowego, u Pruinia Hieracii— ogni
kowego, u  Phragmidiuin Potentilłae —  zapłodni- 
kowego, u  Phragmidium cerbonarium —  rdzawni
kowego i zapłodnikowego, lub też wreszcie wystę
puje samo pokolenie trwalnikowe. Prócz tego 
znane są gatunki o pokoleniu ognikowem lub 
rdzawnikowem; te dotąd uważane były jako mało 
znane i nie miały jako takie ściśle określonego 
stanowiska w systematyce grzybów rdzawniko
watych.

Najnowsze prace Plowrighta i D ietela rzucają 
nowe światło na morfologią tych grzybów, wyka
zując, że gatunki różnodomowe przy sprzyjają
cych warunkach mogą się rozwijać z pominięciem  
niektórych pokoleń na jednym żywicielu, t. j . mo
gą się siać jednodomowemi, i że mogą egzysto
wać formy samodzielne o jednem pokoleniu. 
Plowright zbił pogląd o ścisłej heteroecyi rdzaw
nikowatych przez zasiew zarodniczków Puccinia 
graminis na młodych roślinkach pszenicy, z któ
rych bezpośrednio otrzymał pokolenie rdzawniko- 
we, pomijając pokolenie ognikowe na berberysie, 
które dotąd za nieodzowne w  rozwoju tego grzy
ba było uważane. D ietel u Puccinia Senecionis, 
żyjącej na Senecio Fuchsii zauważył, że na mło
dych liściach żywiciela przez całe lato wciąż po
wstają nowe ogniki, a dopiero pod koniec okresu 
wegetacyjnego rośliny, na starych liściach spo
strzegł trwalniki. To go naprowadziło na myśl, że 
tworzące się na młodych liściach w środku lata 
ogniki muszą się rozwijać z'zarodników ogniko
wych, gdyż o tej porze zarodników trwalnikowych 
być nie mogło. D la wyjaśnienia i utrwalenia swe
go poglądu, sztucznie wysiewał na młodych liś 
ciach zarodniki ognikowe i te zawsze dawały 
począł ek pokoleniu ognikowemu; trwalniki otrzy
mywał dopiero wtedy, kiedy zasiewu dopełniał na 
starych liściach żywiciela. Tak samo na Uromy
ces Pisi, pasorzycie wyki kosmałej, przez zasiew  
zarodników ognikowych zawsze otrzymywał ogni
ki. Próby te doświadczalnie dowodzą możności 
egzystowania grzybów rdzawnikowatych o jednem  
pokoleniu ognikowem i nieulegających zmianie 
pokoleń. Do takich form zalicza Dietel Aecidium 
łemospermum i Aec. Magełhaenium na berberysie 
i Aec. Primulae na pierwiosnku.

—  sk. Długość fal świetlnych jako jednostka 
długości. Na jednem z ostatnich posiedzeń fran
cuskiego towarzystwa fizycznego zdawał p. Mi- 
chełson sprawę z badań swoich nad oznaczeniem i  

długości metra w długościach fal świetlnych, 
o czem podaliśmy wiadomość w roku zeszłym  
(W szechśw. z  roku 1863 , str. 463), uzupełniamy
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więc ją  tylko przytoczeniem otrzymanych ostate
cznie rezultatów liczebnych Prace swe rozpoczął 
p. Michelson w Ameryce, a ukończył je  w biurze 
międzynarodowem miar i wag w Sevres, przy po
mocy urzędników tej instytucyi; ponieważ zaś 
długość fal świetlnych oznacza się za pomocą 
smug interferencyjnych, należało tedy przede- 
wszystkiem obrać światło jednorodne, któreby 
rozszczepianiu nie ulegało. Po wielu próbach 
obrał p. M. linią czerwoną widma kadmu, która 
wydaje czyste i wyraźne smugi interfenencyjne, 
a jako ostateczny rezultat tych mozolnych pomia
rów okazało się, że na długości jednego metra 
przypada 1 553 164 fal czerwonego światła ka
dmu w powietrzu, w temperaturze 15° C. i pod 
ciśnieniem barometrycznem 760 mm. Od średnie
go tego rezultatu odstępstwa oddzielnych szere
gów doświadczeń wynosiły zaledwie długość poło
wy fali. Mamy przeto możność dostatecznie ści
słego porównania długości metra z jednostką  
zupełnie naturalną, której wielkość zależy li tylko 
od własności a+omów drgających oraz eteru po
wszechnego, a która przeto, wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa, je s t  jedną z najbardziej nie
wzruszonych wielkości, przez przyrodę nasłrę- 
czanych.

—  sk. Mgławice spiralne. P. Izaak Roberfs 
otrzymał po czterogodzinnem wystawieniu p łyły 
fotografią pewnej mgławicy w Niedźwiedzicy wiel
kiej, którą już poprzednio obserwowali Herschel 
i Rossę. Na płycie fotograficznej mgławica oka
zuje się zupełnie spiralną: pośrodku jej przypa
da gwiazda 14 — 15 wielkości, a dokoła niej roz
winięte są skręty w których znów rozrzucone są 
słabe gwiazdki, w różnym stopniu rozwoju i ja 
sności. Przedstawiając fotografią tę towarzystwu 
astronomicznemu w Londynie, p. Roberts zwraca 
uwagę, że na wszystkich fotografiach mgławic 
spiralnych, które w ostatnich czasach otrzymane 
zostały, występują podobneż gwiazdy lub też 
zagęszczenia gwiaździste, które tedy mogą być 
uważane za dowód, że gwiazdy wogóle powstają 
przez zagęszczenie mgławic, czyli przez skupia
nie materyi meteorycznej lub innej substancyi 
kosmicznej.

(Monthly Notives of the R. Astr. Soc.

—  Powstawanie dźwięku w mikrofonie pod 
wpływem promieniowania przerywanego badał 
p. Semmola. Promienie, mianowicie słoneczne, 
skupione przez soczewkę, rzucał w sposób prze
rywany na złoconą płytę metalową mikrofonu 
Ilunningsa, mającą 0 ,2  mm grubości, a wtedy 
w telefonie, wtrąconym w obieg prądu, słyszał 
dźwięk słaby ale zupełnie wyraźny. Za powstrzy
maniem promieni dźwięk przerywa się natych
miast. W ysokość fonu podnosi się łub zniża, sto
sownie do tego, czy przerwy w promieniowaniu 
są krótsze, czy też dłuższe. Skutecznie tu dzia
łają jedynie promienie cieplikowe; gdy bowiem  
płyta metalowa pokryta je s t  sadzą, dźwięk staje

WSZECHSW1AT.
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się silniejszym; natomiast zaś ustaje zupełnie, 
jeże li promienie, zanim padają na mikrofon, 
przechodzą przez substancye nieprzecieplające. 
Doświadczenie to daje więc dowód, że płyta me
talowa, wystawiona na przerywane promieniowa
nie cieplikowe, ulega naprzemian szybkim i j e 
dnostajnym wydłużeniom i kurczeniom, które 
stają się źródłem drgań głosowych.

(Comptes rendus).

ROZMAITOŚCI.

—  tr .  Prędkość welocypedów. Osięgnięto już  
obecnie taką szybkość welocypedów, że bieg ich 
porównywać można z biegiem  pociągów kuryer- 
skich, przynajmniej na odległościach niewielkich. 
Ponieważ zaś w osłatnich czasach oznaczono do
kładnie biegi czyli rekordy welocypedów, można 
zestawić następny wykaz, dający szybkość średnią 
na sekundę, przy kursach rozmai*ej długości:

Odległości Metrów Kilometrów
w metrach na sekundę na godzinę

100 15,8 57
400 16,1 58
800 14,6 52

1 2 0 0 14,2 51
1G00 13,8 50

Odległości Metrów Kilometrów
w metrach na sekunde na godzinę

8 0 0 0 12,1 " 43
1 0 0 0 0 11,4 41
8 0 0 0 0 10,5 36 .5

1 6 0 0 0 0 9,9 35,5
1 600  000 3,7 13,4
Widzimy sfąd, że szybkość najwyższą zyskuje 

się po przebiegu około 200  metrów i że już 
w drugiej połowie pierwszego kilometra siły jadą
cego słabną. W  każdym razie jest to rezultat 
uderzający, że w ciągu czasu krótszego nad godzi
nę przebyć można odległość 40  kilometrów.

(Revue Scient.).

Posiedzenie siódme Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 5 kwietnia 1 8 9 4  roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprzed

niego.
2) P. A. Ślósarski „Owoce z Nowej Kaledonii,” 

ofiarowane Tow.
3) P. St. Stełkiewicz „Postępy elektrotechniki 

i nauki o elektryczności w r. 1 8 9 3 .”

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 21 do 27 marca 1894 r.

(ze spostrzeżeń na staoyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
zi

eń

Barometr 
700 m m  -f- Temperatura w st. Kierunek wiatru 

jti Szybkość w metrach
Suma
opadu

U w a g i .

7 r. lp . 9 w. 7 r. | 1 P 9 w. Najw. Najn.

21 S. 55>1 54,5
I

53.2 0,6 7,5 6,2 8,2 — 0,0 ,6o o, w 3, w* _
22 C. 55.3 56,2 57,1 2 ,9 ; 6,9 4.6 7,4 2,3 62 E ’,ES5,0 --
23 P. 56,8 57,1 57,1 j 0,8 3,2 3.9 5,7 0,1 82 W 5,N ',N 3 0,0 # ra n o  kropił.
24 s. 59,2 59,9 60,1 0,4 5,3 3,8 6,0 —0,5 62 NS.N5.NE2 —
a r, n . 59,2 58,3 56,3 3.0 10,2 8.4 10,7 1,5 63 o,w*,w3 —
26 P. 54.5 53,9 52,2 6.8 10,3 8,9 12,6 , 2.9 64 0 .0 .0 —
27 w. 5o,7 49,9 51,3 7,1 12,7 8,7 13,5 3,2 58 W 3,WJ,N3 "—

Średnia 55,7
—-----

65 0,0

T R E  Ś ć .  Karol Schmidt (W spomnienie pośmiertne), przez d-ra M. Flauma. —  M ózg i m yśl, przez 
Ił. Hoyera. —  Zachowywanie równowagi u zwierząt, przez d-ra J. Nm. —  O płaszczyźnie wahań 
w promieniu spolaryzowanym, przez W iktora Biernackiego. —  Korespondencya W szechświata, przez 
W. Dybowskiego. —  Sprawozdanie, przez A. Ś. — Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn m e

teorologiczny.

W ydawca A. Ś ló sarsk i. Redaktor B r. Znatow icz.

JłosBOJdio IJcnsypoio. Bupuiarui, 18 Map Ta 1894 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiegro.



Nr 13 z dnia 1 kwietnia 1894 r.

WSZECHŚWIAT
TYGODNIK POPULARNY

POŚWIECONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

Proste doświadczenia naukowe.
Znikniecie szpilki.

Podaliśmy już dawniej kilka prostych 
doświadczeń, pozwalających łatwo wykazać 
objawy całkowitego odbicia wewnęti'znego; 
niemniej dobrze do celu tego posłuży i do
świadczenie następujące.

Jeżeli teraz umieścimy oko powyżej kor
ka z boku, tak, by promienie od szpilki 
idące dochodziły do oka w kierunku dosta
tecznie ukośnym, szpilki nie zobaczymy, 
jakby powierzchnia wody stała się dla niej 
nieprzezroczystą. Promień więc światła 
z wody do powietrza, a w ogólności z cńiła

Z korka zetnijmy krążek płaski, wysoko- | 
ści nieprzechodzącej pół centymetra i osadź
my w środku ostrze szpilki, a następnie 
korek tak przygotowany złóżmy na po
wierzchni wody, zwracając szpilkę ku do
łowi. Krążek winien być nieznacznej wy
sokości, by szpilka utrzymywała się w kie
runku pionowym.

optycznie gęstszego, czyli silniej łamiącego 
światło, do ciała optycznie rzadszego, nie 
zawsze przejść może; nie przedostaje się 
mianowicie, gdy kąt, pod jakim pada na 
powierzchnię rozgraniczającą dwa środki, 
jest większy od kąta granicznego, który 
w naszym przypadku, t. j. przy prąąjściu 

| z wody do powietrza, wynosi 48° 35'.
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Promień zostaje więc w wodzie uwięzio
nym, a niemogąc się z niej wydobyć, od
bija się od jej powierzchni jak  od przegro
dy nieprzezroczystej, jak  od zwierciadła 
zatem. Jeżeli więc oko zniżymy, tak, że je  
umieścimy poniżej płyty stołu, na którym 
ustawioną, jest szklanka, jak  to Avskazuje 
rycina, ujrzymy szpilkę ponad korkiem, 
jakby wbitą, do górnej jego powierzchni.

T. E.

Objawy astronomiczne
w kwietniu.

Słońce w drugiej połowie miesiąca prze
chodzi z gwiazdozbioru Ryb do Barana 
(dnia 20 wstępuje w znak Byka), tem sa
mem Byk zachodzi już coraz wcześniej, 
a wraz z nim zanurzają się pod poziom są
siadujące z nim świetne gwiazdy Oryona, 
Psa wielkiego i małego, w pierwszej jednak 
połowie miesiąca dobrze są jeszcze widzial
ne. Dwie natomiast inne gwiazdy pierw
szej wiel kości, które w marcu ukazywały 
się na niebie dopiero w godzinach później
szych, wschodzą teraz wcześniej, a miano
wicie Kłos Panny na stronie południowo- 
wschodniej i W egn na stronie północno- 
wschodniej nieba. Z innych gwiazd 1-ej 
wielkości wieczorem błyszczą A rktur wW o- 
larzu na wschodniej stronie nieba, Regulus 
we Lwie na południe, a Kastor i Polluks 
w Bliźniętach na zachód względem zenitu, 
Koza zaś w Woźnicy na północ względem 
Bliźniąt. Droga mleczna, wyginając się 
obszernym łukiem ku zachodowi, przebie
ga blisko poziomu północnego, a na pół
nocnym jej krańcu wznosi się nad poziom 
Łabędź.

M erkury dnia 11 przypada w nąjwięk- 
szem wydłużeniu zachodniem, w odległości 
27° 36' od słońca i jest w początkach mie
siąca krótko widzialny przed wschodem 
słońca. Wenus również jes t gwiazdą po
ranną, a dnia 27 znajduje się w najwięk- 
szem wydłużeniu zachodniem, w odległości 
46° 10' od słońca; w początkach miesiąca 
wschodzi o godzinie 4 rano, w końcu o go
dzinie 3 minut 30, ale dla coraz wcześniej
szego wschodu słońca widzialną jest w koń
cu miesiąca już tylko px-zez 3/ł  godziny, 
blask jej przytem, z powodu oddalania się 
jej od ziemi, coraz słabnie. Mars wschodzi 
także rano, w początku miesiąca o godzinie 
8 minut 20, w końcu o godzinie 2 minut 20 
i błyszczy przed wschodem słońca na 
wschodniej stronie nieba. Jowisz, który

zdobił niebo przez ciąg nocy zimowych, 
widzialny jest obecnie już tylko wieczorem, 
w początkach bowiem miesiąca zachodzi 
o godzinie 10 minut 50, w końcu ju ż  o go
dzinie 9 minut 50. Saturn dnia 11 przy
pada w przeciwległości ze słońcem, wi
dzialny jest przeto przez noc całą i przez 
południk przechodzi około północy.

Nów księżyca przypada dnia 6, pierw
sza kwadra dnia 13, pełnia dnia 20, druga 
kwadra dnia 28. Przez węzeł wstępujący 
przechodzi księżyc d. 9, przez zstępujący 
d. 18. Blizkie zejście nowiu z przejściem 
księżyca przez węzeł sprowadza zaćmienie 
słońca obrączkowe dnia 6 kwietnia; u nas 
wszakże jest ono niewidzialne i kończy się 
przed wynurzeniem się słońca nad nasz po
ziom. Widzialne jest tylko w Azyi i na 
wschodnim krańcu Europy, aż do bieguna 
północnego.

W  kwietniu napotyka ziemia 18 — 20 ro 
jów meteorycznych, z których najobfitszy 
rój „1 irydów” rozrzuca gwiazdy spadające 
w ciągu nocy 9 — 13; wybiegają one 
z punktu położonego na południe względem 
gwiazdozbioru Liry.

S. K.

Drobne ^iadomoóci.

Nagrody. „Smithsonian Institution” w W a
szyngtonie przyznała 500 dolarów pp. Lum- 
merowi i E. Pringsheimowi w Berlinie za 
ścisłe badania nad oziębianiem się gazów 
przy ich rozszerzaniu się; a 1000 dolarów 
doktorom Billings i Mitchell z Filadelfii 
za zbadanie właściwych substancyj orga
nicznych, zawartych w powietrzu przez 
człowieka wydychanem.

Nogi chwytne, które, jak  wiadomo, tak są 
silnie rozwinięte u małp, że się je  czworo- 
rękiemi nazywa, napotykają się niekiedy 
i u ludzi w dosyć wysokim stopniu rozwo
ju; u pewnych też narodów, jak  np. u H in
dusów i Chińczyków, niższe warstwy lu
dności nabywają cechy tej wskutek ćwicze
nia. Niektórzy antropologowie widzą w tem 
cechę niższości rasy, albo objaw zwyro
dnienia dziedzicznego; niedawno zaś pp. 
Lenghi i Carrara, na podstawie badań 
swych w pracowni prof. Lambroso, wyka
zali, że noga ta częściej występuje u obłą
kanych i u przestępców; podstawa wielkie
go palca ma być u nich bardziej od palca 
sąsiedniego oddalona, aniżeli u ludzinormal-
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liych. Badacze ci widzieli piekarza, który 
nigdy w kierunku tym palców nóg swoich 
nie ćwiczył, a pomimo to podejmował niemi 
z podłogi pióro, podnosił bryłę żelaza, wa
żącą. 1880 gramów, a nawet między dwa 
pierwsze palce ujmował karafkę napełnioną 
wodą., ważącą 3180 gramów, nie wylawszy 
przytem kropli wody. Pewien przestępca, 
ulegający napadom epilepsyi, używał obu 
nóg swoich jako organów chwytnych 
i utrzymywał, że biegłość tę odziedziczył 
po matce. Z faktów tych korzysta oczy
wiście Lombroso wraz ze szkołą swoją na 
poparcie poglądu, że przestępcy są to ludzie 
zwyrodniali. Wiadomo wszakże, że u dzie
ci bardzo młodych noga lepiej działa jako 
przyrząd chwytny, aniżeli w wieku póź
niejszym, a Wyman dostrzegł nawet, że 
u embryonów ludzkich, w pewnym okresie 
ich rozwoju, palec wielki nogi również do
brze może być zwracany naprzeciwko pal
ców innych, jak  u małp przez całe życie; 
według tego zatem noga chwytna u czło
wieka byłaby tylko objawem atawizmu, jak  
dajmy, tak zwana warga zajęcza. (Pro- 
metheus).

Zastosowanie fluoresceiny do badania biegu 
wód podziemnych. Niektóre rzeki, jak  Avia- 
domo, zasilają się wodami podziemnemi, 
a do badania takich dopływów zaczęto po
myślnie używać barwników; bardzo ko
rzystnie zwłaszcza nadaje się do tego celu 
fluoresceina, która w rozcieńczeniu czter- 
dziesto-milionowem jeszcze nadaje wrodzie 
wyraźny połysk zielonawy. Tego rodzaju 
doświadczenie przeprowadzono niedawno, 
by rozstrzygnąć, czy rzeka Orbe wodę 
swoję zawdzięcza jezioru Joux w górach 
Jurajskich. Jezioro to nie posiada wi
docznego odpływu, są w niem wszakże tak 
zwane „lejki”, któremi woda uchodzi, po
dobnie jak  woda Dunaju między Immen- 
dingen i Mohringen gubi się w wapieniu 
jurajskim. W tym celu wprowadzono do 
jednego z lejków jeziora Loux kilka litrów

rozpuszczonej duoresceiny, a po 59 godzi
nach zobaczono, że substancya ta zabarwiła 
na zielono nie tylko źródło rzeki Orbe, któ
ra wodę swą do Renu wylewa, ale nadto 
i źródło strumienia Nozon, wpływającego 
do jeziora genewskiego, a tem samem do 
morza Śródziemnego.

Ilość dwutlenku węgla w powietrzu badał 
p. E. H. Richards, a to w celu ocenienia 
wpływu wentylacyi. Doświadczenia swe 
prowadził w salach instytutu technologicz
nego stanu Massachusetts, w ciągu lat dzie
więciu, a badania te wykazały, że gdy po
wietrze zewnętrzne zawiera 3,7 do 4,2 czę
ści dwutlenku węgla na 10 000 powietrza, 
zawartość gazu tego w salach otwartych, 
w których ludzie stale nie przebywają, nie 
przechodzi 5 części, w salach wszakże wy
kładowych dosięga (5 do 8, a w salach na
tłoczonych nawet do 12 części na 10000 
części powietrza. Według tego autora, 
obecność dwutlenku węgla, aż do zawarto
ści 7 na 10000 nie sprowadza istotnej szko
dy, skoro wszakże przechodzi 13 staje się 
przeszkodą do pracy naukowej. (Rćvue 
Scient.).

Wahadło na nici sprężystej zawieszone ob
serwował p. Lucyan de la Rive, a badania 
te wykazały, że obszerność wahań zmniej
sza się daleko prędzej, aniżeli ma to miej
sce u wahadła zwykłego, gdzie zmniejsza
nie amplitudy następuje jedynie wskutek 
oporu powietrza. Przy nici krótkiej róż
nica jest znaczniejsza, aniżeli przy długiej. 
Tak np., gdy obszerność wahadła zwyczaj
nego zmniejszała się z 18 do 16 centyme
trów w ciągu 10 minut, podobneż zmniej
szenie okazało już w ciągu 2 min. 30 sek. 
wahadło zawieszone na nici kauczukowej 
o przecięciu 0,87 milimetra kwadratowego, 
a w ciągu 1 min. 10 sek. wahadło na nici 
kauczukowej grubszej, mającej 3,37 mili
metrów kwadrat, w przecięciu. (Comptes 
rendus).

O G - Ł O S Z E I S T I  _A__

Zeszyt styczniowy 1894 roku.
TREŚĆ ZESZYTU: Kościół w Będkowie. — Przymocowanie szyny do podkładu drewnianego, 
za pomocą haków śrubowych.—O współzawodnictwie małych lamp łukowych z palnikami 
gazowymi Auera. — Z wycieczki hutnika do Tyrolu i Styryi. — Krytyka i bibliografia.— 
Przegląd wynalazków, ulepszeń, celniejszych robót i t. d. — Przegląd wystaw, kongre
sów i t. d.—Sprawozdania z posiedzeń stowarzyszeń technicznych. — Kronika bieżąca. — 

5 tablic rysunków.—Ogłoszenia zakładów fabrycznych, biur technicznych i t. d.
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Zaproszenie do przedpłaty

Z I E M I A N I N A .
IRok 44.

ZIEMIANIN, tygodnik rolniczo-przemysłowy, wychodzi co sobotę w Poznaniu, w zmie
nionym formacie wielkiego 1—1'/2 arkusza druku, często z rycinami.

Pismo to poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa 
i przemysłu rolniczego oraz hodowli inwentarza żywego.

ZIEMIANINA zapisywać można na pocztach całego państwa, gdzie posiada debit poczto
wy, albo też w Składzie głównym na Rossyę w Księgarni Maurycego Orgelbranda w W arsza
w ie, Krakowskie-Przedmieście, naprzeciwko posągu Kopernika. — Najlepiej zapisywać 
ZIEMIANINA wprost w Redakcyi w Poznaniu, Plac Piotra Nr 4  r; a w  tym razie odbiera się 
pismo regularnie pod opaską.

Prenumerata rocznie w Poznaniu w Redakcyi włącznie z kosztem przesyłki rs. 5 , 
półrocznie rs. 2  kop. 5 0 . C en a  z n i z o n a  dla urzędników gospodarczych i niezamożnych gospo
darzy r s .  r o c z n ie ,  którą z góry na cały rok przesiać należy.—  Cena rocznie w Warszawie 
w Księgarni Maurycego Orgelbranda rs. 6, półrocznie rs. 3. —  Z  przesyłką na prowincyę 
rocznie rs. 7 kop. 2 0 , półrocznie rs. 3 kop. 60 .

Redakcya ZIEMIANINA w Poznaniu, Plac Piotra A« 4  r.

Począwszy od dnia 1-go Października r. z.

w y c h o d z i  w W a r s z a w i e  w k a ż d ą  s o b o t ę :

T Y G O D N I K ,
poświęcony sprawom przemysłu cukrowniczego oraz pokrewnej 

gałęzi rolnictwa,
W program  wydawnictwa wchodzą wszelkie praco z zakresu techniki i ekonomi
ki przemysłu cukrowniczego, agronomii, hodowli buraków i nasion, zestawienia 
statystyczne, referaty z fachowej literatury zagranicznej, sprawozdania z prze
biegu robót w cukrowniach, korespondencye, informacye i sprawozdania handlo
we ze wszystkich rynków cukrowych i t. p. oraz ogłoszenia odnoszące się do tej

gałęzi przemysłu.
Przedpłata w ynosi rocznie rubli 12, półrocznie rubli O 

w raz z przesyłki).
C enu o g ło s z e ń :  Za całą stronę (in octavo) rubli 7, za pół strony rubli

4, za jednę czwartą strony rub. 2 kop. 50; ogłoszenia drobne z zaofiarowaniem 
pracy po 50 kop. jednorazowo. Przy ogłoszeniach powtarzanych odstępuje się 
znaczny stosownie do ilości rabat.

Biuro Redakcyi i Administracyi mieści się przy ul. Włodzimierskiej Nr 0.
'T e le fo n u  K r  4(iG .

^03bojicho I^en3ypoio. BupmaBa, 18 MapTa 1894 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskieg ).


