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Stosunki etnograficzne
NA

KRAŃCACH W SCHODNICH

A Z Y L

i i .

Ludy na krańcach południowo-wschodnich.

Krańce północno-wschodnie Azji opierają 
się o koło biegunowe. Krańce jej południowo, 
wschodnie, przekroczywszy zwrotnik, sięgają 
równika. Warunki klimatyczne, wypływają
ce z położenia tak odmiennego na kuli ziem
skiej obu tych krańców, są tak różne, źe wy
twarzają z nich niby dwa światy odrębne. 
Jednakże, przy poznawaniu na obu tych 
krańcach stosunków etnograficznych, niejed
na, i to znaczna, nasuwa się analogia.

Pierwszą jest łamanie się linii brzegowej 
i  to w tych samych kierunkach północnym 
i zachodnim. Jak  na północo-wschodzie ła 

mania się te wytwarzają dwa półwyspy: Czu- 
kocki i Kamczacki, tak też i na południo- 
wschodzie—również dwa, mające kształt pół
wyspu Indo-Chiny i przylegający do nich 
półwysep Malakka.

Również jak i na północo-wschodzie do 
krańców południowo-wschodnich Azyi zbli
żają się szeregi wysp, które tu jak i tam, już 
łączą Azyą z inną częścią świata, już to u ła
twiają przejście na krańcach wschodnich z je
dnego jej pasa do drugiego. Jak  na północo- 
wschodzie Aleuckie łączą Azyą z Ameryką, 
tak na południo-wschodzie Zondzkie, idące 
w kierunku południo-wschodnim, łączą ten 
kraniec Azyi z Oceanią. Jak  na północo- 
wschodzie Kurylskie ułatwiają przejście z pół
nocnego pasa Azyi do środkowego lub od
wrotnie; tak też na południo-wschodzie For
moza i szereg wysp Riu-Kiu, idących w kie
runku północnym, ułatwiają przejście z po
łudniowego pasa do środkowego i odwrotnie.

Rozczłonkowywanie się lądu w półwyspach 
i odosobnienie się w wyspach też same na 
południo-wschodzie, co i na północo-wschodzie 
w dziejach zaludnienia obu tych krańców 
Azyi wywołały zjawiska.

Po analogiach geograficznych idą analogie 
historyczne. Ten sam bieg wypadków dzie
jowych w Europie, te same powstałe w niej
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prądy naukowe i potrzeby ekonomiczne do
prowadziły, i to w tym samym okresie dzie
jowym, do odkrycia obu tych krańców Azyi 
wschodniej. Jak  tam tak i tu, dopiero po 
odkryciu półwyspów, nastąpiło poznawanie 
ludów te półwyspy zamieszkujących i, w miarę 
poznawania ziemi, postępowało poznawanie 
ludzi.

Lecz na tem już się kończą i dalej nie się
gają analogie wszelkie.

Już sama przyroda, mieszcząc krańce pół- 
noco-wschodnie Azyi pod kołem bieguno- 
wem, południowo-wschodnie zaś pomiędzy 
zwrotnikiem a równikiem, wytworzyła z nich 
niby dwa światy różne. Bóżnemi też świata
mi pozostają one przy bliższem poznawaniu 
ziemi i ludów na tej ziemi zamieszkałych, 
różnemi przy badaniu przeszłości tych ludów, 
przy wnikaniu w ich teraźniejszość i przy 
wyprowadzaniu, na podstawie teraźniejszości, 
niektórych wniosków co do ich losów przysz
łych.

Półwyspy Czukocki i Kamczacki, przyle
gając do pasa północnego Azyi, mało wsku
tek warunków klimatycznych zaludnionego 
i na pierwotnym stopniu kultury stojącego, 
są również mało zaludnione i pozostają na 
tym samym stopniu kultury, co i pas północ
ny Azyi. Inaczej się rzecz przedstawia na 
południo-wschodzie. Indo-Chiny, jeżeli za 
ich kres północny przyjmiemy 22 stopień 
szerokości północnej, całą swą masą przyle
gają do Indyi i Chin, to jest krajów, w któ
rych kultura azyatycka na wschodzie naj
większego dosięgła rozwoju. Nawet jedno 
z państw Indo-chińskich, Birma, przekracza 
ów 22 stopień i niby klinem wchodzi pomię
dzy Indye i Chiny. Takie sąsiedztwo odbiło 
się popierwsze na ilości mieszkańców Indo- 
Chin, powtóre na ustopniowaniu kulturowem 
tej ludności.

Gdy na krańcach północno-wschodnich lud. 
ność się liczy na tysiące, na krańcach połu
dniowo-wschodnich—na miliony. Gdy na krań
cach północno-wschodnich, gdzie człowiek nie 
owładnął warunkami klimatycznemi, lecz 
uległ im, te warunki na jednym stopniu 
uspołecznienia utrzymują ludność całą; na 
krańcach południowo-wschodnich spotykają 
się wszelkie stopnie kultury, począwszy od 
indyjskiego i chińskiego uspołecznienia aż do 
pierwotnej dzikości, zmuszającej człowieka

do pierzchali na widok swego współziomka 
w lasy i góry, gdzie jeszcze nie domy, lecz 
jaskinie i drzew konary za przytułek mu 
służą.

Dalej, półwyspy na północo wschodzie, 
przylegając do pasa północnego Azyi, wraz 
z tym pasem wchodzą w skład jednego pań
stwa europejskiego; bieg wypadków histo- 
rycznych Indo-Chiny dwom narodom euro
pejskim, półwysep zaś Malakka jednemu 
z nich poddał pod wpływy i władzę.

Poznawanie nawet obu krańców Azyi inne 
przechodziło koleje, inne narody do niego 
przystępowały, nadto, jako odbywające się 
jedną tylko drogą, było powolniejsze i, co 
zdumiewać może, gdy na krańcach północno- 
wschodnich dobiegało swego kresu, na krań
cach południowo-wschodnich dopiero się roz
poczynało.

1.

Na krańce południowo-wschodnie Azyi już. 
nie dwie prowadzą z Europy drogi, lądowa 
i morska, jak to na krańce jej północno- 
wschodnie, lecz jedna, morska. Z natury 
więc rzeczy wypływało, że poznawanie tych 
krańców mogło być tylko wynikiem wielkich 
odkryć geograficznych, rozpoczynających no
wy okres życia dla narodów europejskich, 
1 od tych odkryć w ścisłej pozostawało zależ
ności. Okręty narodów europejskich jedynie 
po okrążeniu przylądka Dobrej Nadziei 
przybijać mogły do krańców południowo- 
wschodnich Azyi, a nadto te tylko przybijały,, 
które już to wytrzymać wskutek swej mocy 
tak odległą zdołały podróż, już to nie uległy 
ponęcie zatrzymania się po drodze tak dłu
giej bądź na brzegach Afryki wschodniej, 
Madagaskaru, wysp Maskareńskich, bądź 
w Indyach, na Cejlonie, wyspach Zondzkich. 
Przytem nie wszystkie narody europejskie,, 
obecnie gospodarujące na morzach do krań
ców południowo-wschodnich Azyi przytyka
jących, równocześnie na tych morzach wystę
powały.

W  X V I wieku, korzystając z prawa przy
sługującego odkrywcom i zdobywcom, na 
tych morzach panowali wyłącznie Portugal
czycy. W  w. X V II—głównie, bezpośredni ich 

.następcy, Holendrzy. Gdy zaś tych ostatnich 
w X V II I  w. zastępować poczęli Anglicy
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i Francuzi, ponętniejsze wskutek zysków [ 
i znaczenia dla ich rywalizacyi przedstawiały 
pole Indye Przedgangesowe, niż Indo-Chiny I 
i przylegający do nich krańcowy półwysep. 
Zresztą, z tych obu półwyspów był od X V I do j  

końca X V III  w. bardziej znanym i częściej 
odwiedzanym tylko jeden, Malakka, i to z za
chodnich jego brzegów. Kto bowiem dotarł 
do południowego cyplu tego półwyspu i z Oce
anu Indyjskiego, przepłynąwszy cieśninę Syn- 
gapurską, przedostał się na Wschodni, spie- ! 
szniej mu już było podążać do Chin i Japonii, | 
niż zbaczać na zachodnie jego wybrzeża lub 
do Annamu.

W  1511 roku Portugalczycy pod dowódz
twem sławnego Alfonsa Albuquerque zajęli j  

na zachodnim brzegu półwyspu Malackiego 
miasto Malakkę. Znalazłszy w nim punkt 
oparcia zapomocą agentów politycznych 
i handlowych wchodzili w stosunki z Birmą 
i Syamem. Król syamski, Fro-Borom-Raxa, 
obdarzył nawet portugalskiego zdobywcę po
darunkami różnemi, chcąc w nim znaleźć 
sprzymierzeńca przeciw swym wrogom. Ze 
Syamu Portugalczycy przeprawiali się do 
środka półwyspu i nazwę jednego ze środko
wych krajów, po syamsku brzmiącą Kampu- 
cze lub Kamfoxa, przerobili na Kambodża, 
pod którą to nazwą ów kraj pozostaje zna
nym Europejczykom aż do czasów obecnych.

W  1640 r. zajęli Malakkę Holendrzy.
W  roku następnym Van Diemen, znany ze 
swej działalności gubernator Indyj holender
skich, w celu poznania sąsiedniego półwyspu 
urządza wyprawę na dolinę rzeki Mekongu. 
Składała się ona z sześciu członków, na czele 
jej stał Geraerdt van Wusthof. Od lipca 
do listopada posuwali się Holendrzy w górę 
rzeki i dosięgli miasta Yien-Szenu, odległego 
od jej ujścia o 800 km. Byli to pierwsi nad 
brzegiem Mekongu Europejczycy. Atoli sa
ma wyprawa pozostała bez żadnego skut
ku. A na jej powtórzenie z większemi re
zultatami należało oczekiwać przeszło dwa 
wieki.

W  X V III  stuleciu poczęli Holendrzy, dla 
mocniejszego usadowienia się na wyspach 
Zondzkich, wycofywać się zlndyj ilndo-Chin.
I  chociaż Malakka do 1824 r. pozostawała 
w ich rękach, krańce południowo-wschodnie 
Azyi przestają niby istnieć dla Europy.

Prawie żadne, gdyż ograniczające się za
pisaniem kilkunastu nazw geograficznych, 
rezultaty dla nauki wypraw portugalskich 
i holenderskich na te krańce Azyi przypisać 
należy dwum przyczynom: stanowi wogóle 
wiedzy w Europie, a następnie składowi oso
bistemu tych wypraw. Nauka o człowieku 
i ludach (antropologia i etnografia) jeszcze 
nie była powstała. Wyprawy zaś składali 
kupcy uzbrojeni, za którymi w ślady podążali 
krzewiciele wiary.

Ludy odkrywanych i poznawanych krajów 
w jednych i drugich widzieli swych wrogów 
i w stosunkach z nimi z konieczności obronną 
przybierać musieli postawę. Przed pierw
szymi strzegli swego mienia, gdyż ci, nawet 
kupcząc, ceny nabywanych i zbywanych 
przedmiotów orężem popierać byli w stanie. 
Przed drugimi bronili swych ognisk domo
wych i całości rodzin. Boć przecie ci drudzy 
występowali w duchu tych słów: „Mniemacie 
żem przyszedł zsyłać pokój na ziemię, nie, 
mówię wam, nie pokój, ale rozłączenie. A l
bowiem odtąd będzie pięciu w jednym domu 
rozłączonych: trzech przeciwko dwum. a dwaj 
przeciwko trzem. Stanie ojciec przeciwko 
synowi, a syn przeciw ojcu swemu, matka 
przeciw córce, a córka przeciw matce... Przy
szedłem puścić ogień na ziemię, a czegóż 
chcę, jedno aby był zapalon...” Europejczyk 
stawał się więc zwiastunem klęsk wszelakich 
dla kraju, do którego go ciekawość i żądza 
bogactw zaprowadzała.

Po bezowocnych próbach Portugalczyków 
i Holendrów owładnięcia na krańcach po- 
łudniowo-wschodnich Azyi jednym półwys- 
pem, stają się one oba obecnie przedmiotem 
pożądań i zapobiegliwości dwu innych na
rodów europejskich: Francuzów i Anglików

Nowe prądy kolonizacyjne szukają nowych 
środków kolonizacyi. Europejczyk w innej 
już postaci staje przed mieszkańcem pożąda
nego kraju. A  najbardziej skutecznego środ
ka do kolonizacyi może mu dostarczyć pozna
nie ludności miejscowej i zachodzących wśród 
niej stosunków rasowych i politycznych.

2.
Francya w Indo-Chinach ubiegła Anglią. 

Ustąpiwszy jej w X V III  stuleciu swe zdoby
cze w Ameryce Północnej i Indyach Przed- 
gangesowych, pod koniec tegoż stulecia po
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żądać poczęła naprawy strat poniesionych. 
Jakoż przedstawiło się ku temu pole. K ról 
Annamu, państwa obejmującego zachodnią 
część Indo-Chin, od granic Chin do południo
wych granic Kambodży, Gia-Long, pozba
wiony przez swego współzawodnika tronu> 
udał się do Ludwika X V I o pomoc, z czem 
wysłał do Paryża syna swojego Kanh-Dzue. 
28 listopada roku 1787, a więc na dwa nie 
spełna lata przed Rewolucyą, został w W er
salu podpisany przez przedstawicieli obu 
rządów traktat, mocą którego Francya za 
zobowiązanie się dostarczenia królowi Gia- 
Long okrętów, wojska i pieniędzy otrzymy
wała na zachodnich brzegach półwyspu mia
sto i port Tourane '), leżące w zatoce tegoż 
nazwiska, oraz wyspy Poulo-Condore, na
przeciw ujścia Mekongu.

Wypadki zaszłe wkrótce w samej Francyi 
przeszkodziły Ludwikowi X V I wypełnić ści
śle swe zobowiązania. Rzeczpospolita ich 
na siebie nie przyjęła. Pomimo to Gia-Long 
na tronie się utrzymał, co w każdym razie 
zawdzięczał stosunkom z Francyą i prywat
nej pomocy Francuzów. Lecz Tourane 
i wyspy Poulo-Condore pozostały tylko włas
nością nominalną Francyi. Raz atoli zawią
zane stosunki stały się prologiem do akcyi 
polityczno-wojennej, rozpoczętej przez F ran 
cyą w drugiej połowie X IX  stulecia.

Niepokonana niechęć ludów wschodnich 
do przejmowania się wierzeniami narodów 
europejskich uwydatniała się w Annamie kil- 
kakrotnem tępieniem ich krzewicieli. F ran 
cya występowała w obronie swych współwy
znawców. W 1847 r. wice-admirał francus 
ki Rigault deGenouilly zniszczył flotę annam- 
ską stojącą w porcie Tourane. I  znowu re- 
wolucya we Francyi przeszkodziła dalszym 
krokom wojennym. Gdy rząd Napoleona I I I  
podjął politykę kolonizacyjną, tenże sam 
wice-admirał, dowodząc wyprawą, w której 
brali udział i Hiszpanie, w 1858 r. dnia -31 
sierpnia zdobył Tourane, a w lutym roku na
stępnego (15—17) Saigon, miasto leżące na 
południu, przy ujściu rzeki Saigon do oceanu 
Wschodniego, w części państwa Annamskie- 
go, zwanej Kochinchiną. Francuzi niebawem

’)  Dla uniknięcia zamieszania w imionach wlas 
nych zachowam pisownię francuską.

opuścili Tourane, lecz z Kochinchiny już się 
nie ruszyli. Saigon z okręgiem i zajęte przez 
nich następnie dwa inne miasta z okręgami 
na północ od delty Mekongu, więc po lewej 
stronie rzeki (Myto, Bienhoa) były im ustą
pione na własność wraz z wyspami Poulo- 
Condore w traktacie zawartym z rządem 
Annamskim 5 czerwca 1862 r. w Saigonie.

Na północ delty Mekongu i Kochinchiny, 
po obu stronach rzeki Mekongu leży kraj 
Kambodża. Zawarty w dniu 11 sierpnia 
1863 r. przez admirała de la Grandifere 
z władcą tego kraju Norodonem trak tat od
daje Kambodżę pod protektorat Francyi. 
Nakoniec w 1867 r. Francuzi zdobywają zno
wu w Kochinchinie jeszcze trzy okręgi: 
Yinh - Long, w delcie Mekongu, Hatien 
i Chaudoc już na prawem brzegu tej rzeki, 
a więc całą Kochinchinę.

Jako władcy faktyczni Kochinchiny całej 
a protektorowie Kambodży, mając punkt 
wyjścia i oparcia w delcie Mekongu, F ran 
cuzi rozpoczęli naukowe badania kraju od 
wyprawy w górę tej rzeki. W yprawa ta 
otwiera nowy okres w fizjografii Indo-Chin 
i stanowi wraz afrykańskiemi, średnio-azya- 
tyckiemi i podbiegunowemi najpiękniejszą 
kartę we współczesnych dziejach. Takie 
znaczenie zapewniają jej bohaterstwo biorą
cych w niej udział, widownia jej i doniosłość 
naukowa rezultatów.

Uczestników było sześciu. Każdy miał 
swój dział naukowy oraz wytknięty zakres 
pracy i obowiązków. Na czele stał Doudart- 
de La Gree, kapitan fregaty, reprezentant 
Francyi w Pnom-Penh, na dworze króla No- 
rodona. Jego to właśnie zręczności dyplo
matycznej i staraniom Francya zawdzięcza 
protektorat nad Kambodżą. Do niego na
leżał kierunek wyprawy, przedstawicielstwo 
Francyi w obcych krajach, zapewnienie bez
pieczeństwa i środków istnienia jej członkom. 
Franciszek Garnier, wskrzesiciel tradycyi 
Korteza i Pizarra, przyszły zdobywca Ton- 
kinu, dokonywał obserwacyj astronomicznych 
i meteorologicznych. Delaporte prowadził 
roboty geometryczne, zdejmował plany, ryso
wał widoki. Carne, delegowany z ministe- 
ryum spraw zewnętrznych, badał lud i mowę 
jego. Dwaj lekarze, Joubert i Thorel, ba
dali przyrodę zwiedzanych krajów, pierwszy



Nr 44. WSZECHSWIAT. 693

zoologią i mineralogią; drugi—świat roślinny 
i zwierzęcy.

Widownia wyprawy—koryto i brzegi Me
kongu w granicach Indo-Chin, oraz miasto 
i prowincya Jun-Nan w Chinach południo
wych, bądź po raz pierwszy zwiedzaną była 
przez Europejczyków, bądź też poprzednio 
zwiedzaną była bardzo rzadko i pobieżnie. 
Mekong (Matka wód) największa rzeka 
z azyatyckich, niosących swe wody do mórz 
południowych, przepływając 3,500 km  (In
dus—3180, Ganges—3 000, Eufrat—2100) 
staó się może z czasem najbliższą drogą, łą 
czącą wyniosłości Tybetu, skąd wypływa, 
z posiadłościami europejskiemi w Azyi, przez 
które przepływa.

I. Radliński.
(C. d. «.).

H E L I U M .
(Ciąg dalszy).

W  celu oznaczenia głównych własności 
fizycznych helium, Ramsay, Collie i Travers 
przygotowali znaczniejsze ilości tego gazu j 
z kleweitu i broeggerytu, które to minerały, 
razem z uraninitem, są najwłaściwszemi ma- 
teryałami do otrzymywania nowego pier
wiastku. W  jednem doświadczeniu 40,49 g 
broeggerytu, ogrzane w próżni, wydzieliło 
124,5 cm3 gazu. Należało upewnić się, że 
jest to helium czyste, a nie jakiś zwią-. 
zek, np. z wodorem, którego możnaby ocze- | 
kiwać ze względu na sposób otrzymywania. 
Gaz przeto został przedewszystkiem oczysz
czony od dwutlenku węgla zapomocą ługu j  

sodowego, który pochłonął 46,5 cm3, a na
stępnie pozostawiony na kilkanaście godzin 
nad gąbką paladową ') w przewidywaniu, że

’) Pod nazwą gąbek metalicznych rozumiemy 
metale w postaci nadzwyczaj rozdrobnionej, 
przygotowane zapomocą rozkładu odpowiednich 
związków. W tej postaci wszystkie metale pochła
niają wielkie objętości gazów, specyalnie zaś po- 
lad, który i w zbitym stanie pochłania wodór, 
tembardziej łatwo absorbuje ten gaz w postaci 
gąbczastej.

tym sposobem można będzie usunąć wodór,
0 ile onby się znajdował w mieszaninie, przy
puszczany zaś związek helium nie ulegnie 
absorpcyi. Zmniejszenie objętości nastąpiło 
istotnie i wyniosło zaledwie 2,6 cm3. Teraz 
pozostały w ilości 75,4 cm3 gaz przeprowa
dzono ponad rozżarzonym tlennikiem miedzi 
w celu utlenienia wodoru na wodę, która, 
gdyby się utworzyła, byłaby zatrzymana 
w zważonej rurce napełnionej pięciotlenkiem 
fosforu. Rurka z pięciotlenkiem fosforu istot
nie zyskała na wadze, ale przyrost ten odpo
wiadał zaledwie 2cm3 wodoru. Należy przy
puszczać, że tak nieznaczna ilość wody nie 
pochodziła z rozkładu podejrzewanego związ
ku, ale z zawartego pierwotnie w stanie wol
nym wodoru, którego gąbka paladowa nie 
zdążyła pochłonąć.

Gaz z broeggerytu przygotowany i oczysz
czony w sposób powyższy, mógł w sobie jesz
cze zawierać azot. Gęstość jego, w tym sta
nie oznaczona, wynosiła 2,471. Ażeby otrzy
mać go wolnym od azotu, przeprowadzano 
go wielokrotnie ponad stopionym i silnie, aż 
do początków ulatniania, ogrzanym magne
zem metalicznym, poczem, dla ostrożności — 
jeszcze ponad rozżarzonym tlennikiem mie
dzi, dla spalenia ostatnich, jakieby zostać 
mogły resztek wodoru. Po tem oczyszczeniu
1 ostatecznem wysuszeniu zapomocą pięcio
tlenku fosforu gęstość gazu okazała się =  
2,152.

W  następnem doświadczeniu użyto broeg
gerytu, z którego już był wydzielony gaz 
przez ogrzewanie w próżni, a to na zasadzie 
spostrzeżenia, że samo ogrzewanie nie wy
starcza do zupełnego wydzielenia gazu. 
W  istocie, pod działaniem stopionego siarcza
nu kwaśnego potasu, ten wyżarzony broeg- 
geryt wydał znowu pewną ilość gazu, który 
a priori możnaby poczytywać za odmienny 
od poprzednio opisywanego. Po całym sze- 

I regu operacyj, dążących do całkowitego 
! oczyszczenia tego nowego gazu, okazało się 

jednak, że gęstość jego wynosi 2,187, a zatem 
prawie nie różni się od powyżej przytoczonej. 
Ramsay przekonał się jakn aj ściślej, że azot 

{ zawarty stale w nieoczyszczonym gazie 
z broeggerytu, nie dostaje się z powietrza.

W  jeszcze innem doświadczeniu za mate- 
ryal pierwotny został użyty kleweit', z którego 
wydobyto gaz zapomocą żarzenia w próżni
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i następnego topienia minerału z siarczanem 
kwaśnym potasu. Ten gaz, według świadec^ 
twa spektroskopu, był wolnym od azotu. Po 
należytem oczyszczeniu posiadał on gęstość 
2,205.

Średnia z powyższych oznaczeń wynosi 
2,181. Do doświadczeń używano gazu w ilo
ści około 33 cm3. Po ukończeniu doświad
czeń zmieszano wszystkie trzy próbki gazu 
i raz jeszcze mieszaninę poddano wszelkim 
operacyom, których celem jest usunięcie 
przymieszek ciał obcych, a zwłaszcza wodoru 
azotu, pary wodnej, dwutlenku węgla i tlenu. 
Z mieszaniną powtórzono oznaczenie gęstości, 
używając tym razem większego balonika 
szklanego (obj. 162,8 cm3) i wogóle prowa
dząc robotę całą w taki sposób, że błąd żad
ną miarą nie mógł przewyższyć 0,3%, a pra
wdopodobnie był w rzeczy samej znacznie 
mniejszy. Gęstość, znaleziona w tem do
świadczeniu (porównana z gęstością tlen u =  
16) wyraża się przez 2,218.

Uczeń Clevego, Langlet, oznaczał także 
gęstość helium, przygotowanego z kleweitu. 
Metoda otrzymywania gazu była nieco od
mienna: W  rurce spalenia na metr długiej 
Langlet umieszczał naprzód warstwę węgla
nu manganu, następnie kleweit sproszkowa
ny, pomieszany z siarczanem kwaśnym pota
su, wreszcie tlennik miedzi. Rozżarzał prze- 
dewszystkiem tlennik miedzi, poczem rozkła
dając przez ogrzanie węglan manganu, usu" 
wał z rurki powietrze i zastępował je  pocho. 
dzącym z rozkładu dwutlenkiem węgla. Dla 
ostrożności Langlet poświęcał nawet część 
helium, gdyż rozgrzewał mieszaninę mającą 
go wydzielać na chwilę i pierwszą ilość gazu 
wyrzucał w powietrze strumieniem dwutlenku 
węgla. Dopiero po tej czynności łączył ko
niec rurki spalenia z przyrządem podobnym 
do nitrometru Schiffa, napełnionym 50 pro
centowym ługiem potażowym i ogrzewał, 
stopniowo dochodząc do czerwoności, część 
rurki zawierającą kleweit. Szybko wydzie
lający się gaz wchodził do nitrometru, a stąd 
przez długą rurę, w której znajdowały się 
warstwy rozżarzonego tlenniku miedzi, silnie 
ogrzanego magnezu i pięciotlenku fosforu, 
gaz był przeprowadzony bezpośrednio do ba
lonu szklanego, mającego 100 cm3 objętości 
i w którym poprzednio uczyniono próżnię, 
posuwając ją  do najdalszych granic możli

wych. Gęstość znaleziona przez Langleta, 
wyniosła 2,00 (wodór =1). Helium z balonu 
badacz jeszcze raz przeprowadził przez sze
reg ciał oczyszczających i powtórzył oznacze
nie gęstości, przyczem żadnej od powyższej 
liczby nie znalazł różnicy.

N a tej samej próbce gazu Langlet wyko
nał oznaczenie szybkości rozchodzenia się 
w nim dźwięku. Znaleziona liczba wynosiła 
1002 m  na sekundę w temperaturze 20° O. 
Stosunek ciepła właściwego helium przy sta
łem ciśnieniu do ciepła właściwego prz.y sta
łej objętości, wyraża się na zasadzie powyż
szego doświadczenia przez 1,67, jest więc 
zgodny z takimże samym stosunkiem teore
tycznym dla gazów, których atomy nie są 
złączone w cząsteczki, albo, innnemi słowy, 
których cząsteczki są pojedyńczo-atomowe, 
jednoatomowe ’). Langlet sprawdził, że gę
stość nie zmieniła się po doświadczeniu. Ram
say przedsiębrał również oznaczenia stosun
ku dwu rodzajów ciepła właściwego helium 
z gazem, okazującym gęstość 2,218 i posłu
giwał się tąż samą metodą. Z siedmiu po
miarów, które były nadzwyczaj mozolne, 
wypadła mu liczba 1,632. Próbka gazu, nad 
którą wykonano powyższe doświadczenia, zo
stała następnie oczyszczona jeszcze raz zapo
mocą wielogodzinnej cyrkulacyi nad rozża
rzonym tlennikiem miedzi i ulatniającym się 
magnezem, ażeby ponownie oznaczyć jej gę
stość. Tym razem otrzymano liczbę 2,133, 
a gazu użyto znowu do oznaczenia długości

') Stosunek tych dwu wielkości ciepła właści
wego dla wszystkich gazów zależy od większej 
lub mniejszej komplikacyi cząsteczki. Jeżeli gaz 
składa się z atomów wolnych, stosunek ten wyra
ża się przez 5/3 czyli 1,666 ...; dla cząsteczek 
złożonych z dwu atomów (większość pierwiastków 

| w stanie lotnym) ten sam stosunek wyraża się 
I przez 1,41. Metoda oznaczania ważnego tego 
j  stosunku za pośrednictwem długości fali dźwięko

wej posługuje się równaniem:

X2D _M1_
a2,D , ~  X

w którym X i X, wyrażają długość fali jednego 
i tego samego tonu— pierwsza w powietrzu, dru
ga zaś w gazie badanym, a D i D ,— odpowiednie 
gęstości. Samo oznaczenie długości fali dźwięko
wej odbywa się zapomocą metody Kundta, pole
gającej na wywoływaniu i rozbiorze figur Chlad- 
nego.
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fali dźwiękowej. Ja k  łatwo przewidzieć war
tość stosunku zwiększyła się nieco i wynosiła 
1,652. Poprzednio jeszcze mając helium 
w stanie nieoczyszczonym z ciężarem właści
wym 3,89, Ramsay wykonywał też same 
oznaczenia i dochodził do wartości 1,863 
i 1,74. Takim sposobem wielkość znalezio
na przez Langleta jest potwierdzona dosta
tecznie ściśle, co daje nam prawo do przyję
cia helium za gaz jednoatomowy, jak para 
rtęci lub kadmu i jak niedawno poznany 
argon.

Gdybyśmy za najbliższą prawdy uznali 
gęstość helium oznaczoną przez Ramsaya 
w ostatnich doświadczeniach na 2,133, co 
już nieznacznie tylko różni się od znalezionej 
przez Langleta wielkości 2,00 i na teraz wo
bec niezupełnej pewności, czy helium stanowi 
rzeczywiste indywiduum chemiczne, zadowol- 
nić nas musi całkowicie, to w każdym razie 
nowy gaz jest, po wodorze, najlżejszym ze 
wszystkich ciał znanych.

Helium, według Ramsaya, rozpuszcza się 
w wodzie bardzo trudno. Jedna objętość 
wody w temperaturze 18,2° C. rozpuściła 
0,0073 obj. helium. Jest to rozpuszczalność 
mniejsza, aniżeli jakiegokolwiek innego gazu, 
nie wyłączając wodoru i argonu. W  alkoholu 
bezwodnym i w benzolu helium, jakoby, nie 
rozpuszcza się wcale.

Rozpuszczalność gazów w wodzie, biorąc 
ogólnie, jest proporcyonalna do punktów 
wrzenia tychże gazów w stanie skroplonym. 
Ju ż  ta  jedna okoliczność kazała wnioskować, 
że punkt skroplania helium leżyć musi bar
dzo nizko. P. profesor Olszewski z Krako
wa, który przed niedawnym czasem zbadał 
własności najbardziej w tym względzie opor
nego gazu—wodoru, nie zdołał doprowadzić 
helium do skroplenia. W przyrządzie, zbu
dowanym na zasadzie Cailleteta, helium by
ło poddane temperaturze wrącego tlenu 
(—182,5°) i ciśnieniu 140 atmosfer, które na
gle usuwano—nie dostrzeżono jednak żad
nych objawów skroplenia. W  następnem 
doświadczeniu za środek oziębiający służyło 
zamienione na ciało stałe powietrze atmosfe
ryczne (temp.—225°), ciśnienie zaś ze 150 
atm. zmniejszano nagle do 50 atm., czego 
następstwem był spadek temperatury do 
—234,6°, to jest temperatury krytycznej wo
doru; dalej do 20 atm. (—246,4°); do 10 atm.

(—252,8°); do 5 atm. (—257,7°)—żadnych 
objawów skroplenia. Mimochodem przypo
mnijmy, że punktem wrzenia wodoru jest 
temperatura —243,5°. W  ostatniem do
świadczeniu p. Olszewski przeszedł nagle od 
ciśnienia 150 atm. do ciśnienia 1 atm., co 
w połączeniu z działaniem oziębiającem 
skrzepłego powietrza dało niesłychany spa
dek temperatury do 265 stopni zimna lub 
może jeszcze nieco więcej. Ale i w tych nie- 
osięganych dotychczas warunkach helium nie 
doznało by najmniejszej zmiany. Zwróćmy 
uwagę na to, że użyta w tych doświadczeniach 
temperatura z a le d w ie  o j a k i e ś  7 do 
8 s to p n i  j e s t  w yższa od  z e r a  bez
w z g lę d n e g o . Być może, źe jeszcze gwałto
wniejszy spadek ciśnienia z użyciem wyższego 
ciśnienia początkowego mógłby i helium do
prowadzić do przejścia w stan ciekły. Otwiera 
się nam przeto ponętna nadzieja, że przy po
mocy tsgo ciała zbliżymy się bardzo do tej 
nad wyraz ciekawej granicy, w której ciała 
zupełnie są pozbawione temperatury i w tych 
warunkach czynić będziemy niedające się 
przewidzieć spostrzeżenia.

Helium, dwa razy cięższe od wodoru a tru 
dniej od niego przechodzące w stan ciekły, 
tworzy więc, podobnie jak i argon, wyjątek 
od prawidła, że gazy tem trudniej się skra
plają, im niższy jest ich ciężar właściwy. Po
nieważ nie mamy podstawy do stanowczego 
uznania helium za pierwiastek, przyjąć więc 
musimy, że i jego części składowe, o ile ist
nieją, posiadać muszą niezwykle nizki punkt 
wrzenia.

Lord Rayleigh oznaczył współczynnik za
łamania światła i lepkość (viscositas) helium. 
Stosunek załamania światła w nowym gazie 
do załamania w powietrzu wynosi 0,146, jest 
więc najniższą znaną wartością w tym wzglę
dzie: dotychczas za krańcową wielkość ucho
dził stosunek wodoru, wyrażający się przez 
0,5 względem powietrza. Lepkość helium 
do lepkości powietrza ma się jak 0,96 do 1.

Kuenen i Randall na zlecenie Ramsaya 
przeprowadzili doświadczenia nad rozszerzal
nością helium pod działaniem ciepła i dowie
dli, źe zasadnicze równanie lotnego stanu sku
pienia: pv=R T stosuje się do helium w spo
sób najściślejszy. R  jest tutaj wielkością 
stałą w granicach temperatury 0° do 280°. 
Współczynnik rozszerzalności pomiędzy 0®
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a 100° jest 0,003665. Tak więc helium, jako 
gaz „trwały” a zarazem jednoatomowy, jest 
najbardziej „idealnym" ze wszystkich gazów 
znanych. R. Quinan zaproponował użycie 
argonu do napełniania termometrów gazo
wych, gdyż ciało to, posiadające cząsteczkę 
jednoatomową nie może ulegać dysocyacyi 
w temperaturach wysokich. Z daleko więk
szą słusznością zalecićby można w tym celu 
helium, które w praktycznym względzie jest 
istotnym gazem trwałym i szczególniej wła
ściwym do mierzenia tem peratur bardzo niz- 
kich. Pan Olszewski z asystentem swoim, p. 
Estrejcherem, przygotowali podobny termo
metr, a używszy go do oznaczania punktów 
wrzenia skroplonych części składowych po
wietrza, przekonali się, że daje on wskazania 
jaknajściślej zgodne z termometrem wodo
rowym.

Ja k  widać ze wszystkiego, co powyżej o he
lium przytoczono, najważniejszą własnością 
tego ciała jest jego zachowanie się wobec 
pryzmatu rozszczepiającego światło, gdyż ono 
to dozwoliło nam spostrzedz istnienie tej ma- 
teryi w przestworzach wszechświata na długo 
przed wytworzeniem jej w pracowni nauko
wej i rozpoznawać ją  bez wahania z odległo
ści, która dla naszych względów ziemskich 
słusznie uchodzić może za nieskończoną. Ba
danie widma helium, z którego przyszłość 
wysnuje zapewne najważniejsze wnioski o sub- 
stracie materyalnym całego stworzenia, jest 
zadaniem w równym stopniu ważnem dla fi
zyki, astrofizyki i chemii. Dlatego to musi
my szczegółowiej przyjrzeć się tej stronie 
kwestyi, jakkolwiek zataić niepodobna, że 
należyty jej rozbiór w piśmie popularnem 
jest niezmiernie utrudniony z powodu wielce 
specyalnej jej natury.

Pamiętamy, że Ramsay w początku swych 
badań dostrzegane w widmie helium linie 
argonowe przypisywał niezupełnej czystości 
swego gazu. Jednakże zarówno on sam, jak 
i Deslandres, mówią wyraźnie, że czerwona 
linia helium o długości fali 7065, stale obec
na w widmie chromosfery, jest indentyczna 
z linią czerwonego widma argonu. Ramsay 
dostrzega jeszcze inną linią czerwoną w wid
mie helium, indentyczną z linią argonową, 
należącą do innego już widma argonu. P ier
wsza z nich w widmie helium jest słaba, 
w argonowem zaś mocna, druga—przeciw

nie—silna dla helium, słaba jest w argonie,
H. Kayser poddał ścisłym pomiarom linią 
7065 i doszedł, że długość jej fali dla helium 
nie jest jednak zupełnie równa jak  w argonie. 
Crookes również szczegółowo opisał widmo 
helium i wykazał zgodność co do istoty rzeczy 
we względzie spektrograficznym gazów z kle- 
weitu, broeggerytu, uraninitu, gazu przygoto
wanego, jak  powyżej opisano przez Ramsaya 
i otrzymanego z broeggerytu przez Lockyera. 
Niżej wszakże dowiedziemy, że gazy te oka
zywały prawdopodobnie znaczną jeszcze ilość 
linij argonowych, co między innemi, odejmu
je cokolwiek powagi wartości ciężaru właści
wego helium, określonego przez Ramsaya. — 
Rozdwojenie charakterystycznej linii żółtej 
daje się zauważyć tylko w razie znacznej 
dyspersyi, a odległość między dwiema tak 
rozszczepionemi częściami nie przenosi >/30 
części odległości między dwiema liniami D so
du. Linia D3 zresztą ukazuje się tylko za 
użyciem silnego prądu elekrycznego; w razie, 
jeżeli prąd jest słaby, zaledwie dostrzedz ją  
można, a sama barwa wyładowań, która dla 
prądu silnego jest żółta, w razie prądu sła
bego jest stalowo błękitna.

Wiele spostrzeżeń nad widmem helium 
przemawia za tem, że ciało to nie jest jedno- 
rodnem, lecz przedstawia raczej mieszaninę 
pewnej liczby gazów. Pogląd ten doznał 
szczególnie silnego poparcia w znakomitych 
badaniach Rungego i Paschena.

Od dość już dawna wiadomo, że liczby^ 
odpowiadające długości fal rozmaitych linij 
w widmie danego pierwiastku, nie są bynaj
mniej przypadkowemi, lecz znajdują się 
w pewnym związku tak pomiędzy sobą, jak 
i z pewnemi liniami, dla danego widma szcze
gólniej charakterystycznemi. Balmer zna
lazł wyrażenie matematyczne, które, co pra
wda w sposób niezbyt prosty, pozwala obli
czyć teoretycznie długości fal wszystkich linij 
widma, na zasadzie pewnej liczby linij zmie
rzonych doświadczalnie. Balmer potwierdził 
to spostrzeżenie za pomocą szczegółowego 
rozbioru widma wodoru. Runge i Kayser 
rozszerzyli tę zasadę Balmera do widm wielu 
metali, jakkolwiek byli zmuszeni znaczniej 
jeszcze oddalić się od prostoty wyrażeń ma
tematycznych. W widmach np. potasowców 
znaleźli trzy szeregi linij: 1) Szereg naczelny 
składa się z najsilniejszych linij, łatwo od



N r 44. 697

wracanych, t. j. przechodząch w absorpcyjne. 
Stosunki między długościami fal tycb linij 
są ścisłe, ale ulegają prawu dość zawiłemu.
2) Pierwszy szereg podrzędny składa się z li
nij mocnych lecz, nieostro odgraniczonych, 
których długości fal różnią się pomiędzy sobą
0 wielkość stałą. 3) Drugi szereg podrzędny 
składa się z linij ostro odgraniczonych, ale 
słabszych niż w szeregu 2, których długości 
fal różnią się między sobą znowu w sposób 
stały. We wszystkich trzech szeregach pe
wna część linij stanowi linie rozdwojone.

Wedłu Hungego i Paschena widmo gazu 
kleweitowego składa się z sześciu szeregów 
linij, rozdzielających się wyraźnie na dwa 
systemy po trzy szeregi i każdy z tych syste
mów oddzielnie wzięty okazuje wiele wspól
ności z widmami metali alkalicznych. Wogóle 
głębsze stosunki pomiędzy temi systemami 
są tego rodzaju, źe prawie zmuszają do przy
pisania każdego z nich oddzielnemu pierwia
stkowi. System, w którym znajduje się znana 
nam linia D3, należy do helium syderalnego
1 odpowiada stanowczo jednemu dobrze scha
rakteryzowanemu pierwiastkowi. Jest to rze
czą tak oczywistą dla astrofizyków, że Loc- 
kyer wprost radzi uważać za inny pierwiastek 
to wszystko, co daje drugi system linij w wid
mach gazów z rzadkich minerałów, system 
znany też i w astrofizyce niezależnie od wid
ma helium. Temu drugiemu pierwiastkowi 
Lockyer nadaje miano asteryum. Prawdo
podobnie gęstości dwu tych gazów różnią się 
dość znacznie między sobą (jeden np. może 
być 1,5 a drugi 2,5 raza cięższy od wodoru), 
a Runge i Paschen twierdzą nawet, że na 
zasadzie tych różnic gęstości można dokonać 
atmolizy gazu z rzadkich minerałów. Bada
cze ci przytaczają doświadczenie, w którem 
gaz dostawał się do rurki Geisslera przez 
zbitą warstwę azbestu, przez którą gaz lżej- 
szy dyfundował szybciej od cięższego. Wi
dmo tej rurki, uważane w pierwszej chwili po 
otwarciu kranu, okazywało jako najwybitniej
szą linią o długości fali 5016, a barwa wyła
dowania była zielonawa. Po pewnym jednak 
czasie, gdy, twierdzą badacze, do rurki do
stała się i cięższa część składowa mieszaniny, 
wystąpiła też i linia 5876 i wkrótce świetno
ścią swą przyćmiła zupełnie poprzednią. Ram
say wszelakoż wywołał też same zjawiska 
wprost przez zmiany ciśnienia i twierdzi, że

każdy z gazów składających helium ma pe
wne optimum ciśnienia, w którem jego prze
wodnictwo jest najwyższe. Do tego poglądu 
skłonił się także i Runge w czasach osta
tnich.

Zupełnie świeżo Lockyer wykonał doświad-- 
czenie, w którem działanie ciśnienia było wy
kluczone. W  zgięciu rurki mającej postać 
litery U, umieścił warstwę ciała porowatego 
oba zaś ramiona napełnił rtęcią i, zwróciwszy 
otworami ku dołowi, umieścił w wannie rtę
ciowej. Teraz do jednego ramienia rurki 
wprowadził wodór, do drugiego zaś miesza
ninę helium z wodorem. W  pierwszem ra 
mieniu znajdowały się wtopione elektrody, 
przepuszczając więc prąd indukcyjny można 
było obserwować widmo gazu, do którego, 
stopniowo dyfundowała coraz większa ilość 
helium. Linia D3 wystąpiła pierwsza, w chwi
li, kiedy nie było jeszcze ani śladu linii 5016. 
Stąd, wbrew Rungemu i Paschenowi, Lockyer 
wnioskuje, źe część składowa helium, posia- 
dająca w widmie linią D3, jest właśnie lżej
sza, a spostrzeżenia astrofizyczne jego zda
niem popierają ten wniosek.

Dalszy powód przypuszczenia, źe dwa sy
stemy linij widmowych helium należą do dwu 
ciał różnych, Runge i Paschen znajdują 
w tej okoliczności, że w widmie chromosfery 
stale występują tylko linie do jednego syste
mu należące, do tego mianowicie, który przy
pisujemy helium sensu strictiori. Linie dru
giego systemu były wprawdzie dostrzegane 
w widmie chromosfery, daleko jednak rza
dziej. Te ostatnie za to okazują daleko sil
niejsze natężenie od linij helium właściwego. 
w widmie gwiazdy Nowej Woźnicy.

Lockyer otrzymuje dwa widma helium, ka
żde oddzielnie, stosując prąd różnego natęże
nia. Niemniej ten sam rezultat osięga, sto
pniując ogrzewanie broeggerytu: w tempera
turze niższej otrzymany gaz daje widmo z li
niami 5876 i 4471, w wyższej — z liniami 
6678, 5016, 4922 i 5048.

Orookes zajął w tej sprawie zupełnie odrę
bne stanowisko. Jak  pamiętamy, badał on 
gazy pięcioma rozmaitemi sposobami otrzy
mane i oznaczył długość fali 79 rozmaitych 
linij widmowych, czyli wyrównał mniej więcej 
w tym względzie Rungemu i Paschenowi, 
którzy zmierzyli tych linij osiemdziesiąt kil-, 
ka. Otóż 30 z pomiędzy linij Crookesa zga
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dza się zupełnie ściśle z mierzonemi przez 
dwu badaczów niemieckich, 49 zaś posiada 
długość fali odmienną. W edług R. i P . z tej 
liczby 33 na pewno a 6 prawdopodobnie ma 
naleźyć do argonu, 11 do innych ciał zna
nych, 5 zaś tylko ma pochodzenie nieznane. 
■Czy te 5 linij należy do jakiegoś pierwiastku 
dotychczas nam nieznanego, nie mamy jesz
cze prawa wyrokować stanowczo. W  każdym 
razie w spisach Lockyera spotykamy takie 
linie zagadkowe, o których napewno wiemy, 
źe nie należą ani do argonu, ani do helium.

Zn.
(Dok. nast.).

Fizjologia obronij.
,(Według wykładów fizyologii profesora Richeta 
w Paryżu, drukowanych w Revue Scientifique.)

(Ciąg dalszy).

B a k te r y e .

Ze wszystkich wrogich żywiołów, czyhają
cych zewsząd i ustawicznie na byt i całość 
żywych ustrojów, najliczniejszemi i najnie- 
bezpieczniejszemi zarazem są niewątpliwie 
drobnoustroje. W postaci tworów dojrza
łych, jako też zarodków kryją się one wszę
dzie, gdzie tylko ślad życia organicznego 
istnieje, stanowią przeto na placu bojowym 
punkt, przeciwko któremu organizm dla swej 
ochrony naj donośniej sze wytaczać musi dzia
ła. Z dokonanych obliczeń wypada, źe 
w powietrzu, w metrze sześciennym, jest ich 
więcej, niż 27000, w wodzie zaś Sekwany np. 
w 1 litrze, t. j. w decymetrze sześciennym, 
ilość ich dochodzi do olbrzymiej cyfry 
200 000. Jeśli więc przypuścimy, źe czło
wiek wypija dziennie 2 litry wody i wdycha 
20 metrów sześciennych powietrza, dojdzie
my do wniosku, źe w ciągu takiego czasu po
chłania on w siebie przez kanały oddechowy 
i pokarmowy około 1 miliona pasorzytów, 
w warunkach najzwyklejszych t. j. bez żad
nego specyalnego zakażenia ustroju.

Genialny badacz francuski, Pasteur, twór 
ca nowej, tak już dziś bujnie rozkwitłej nau
k i— bakteryologii— wygłosił i prawie za 
punkt wyjścia swych badań przyjął twierdze
nie, że w stani-e normalnym tkanki i soki 
ustroju nie zawierają żadnych pasorzytów. 
Niepodobna wszelako wobec olbrzymiego 
rozpowszechnienia ich w całej przyrodzie 
zgodzić się całkowicie na to twierdzenie. 
Przyjąć raczej musimy, że znajdują się one 
i znajdować się muszą w każdym organizmie 
i dlatego wypadnie słuszność przyznać tra f
nemu wyrażeniu jednego z uczonych francu
skich, że istnieje t. zw. „microbisme latent;” 
jeśli zaś mikroskopowe te twory nie rozwijają 
się, przyczyn tego szukać należy w środkach 
ochronnych ustroju.

Jakież są te środki obrony?
Na pierwszym planie, jako najskuteczniej

szą, postawić należy obronę anatomiczną, 
mianowicie skórę. Dzięki grubej warstwie 
komórek nabłonkowych, wyściełających jej 
powierzchnię zewnętrzną, skóra staje się 
szańcem nieprzebytym dla bakteryj, jeżeli 
tylko nie uległa jakiemukolwiek obrażeniu. 
Mniej już odpornemi okazują się delikatnej 
budowy błony śluzowe różnych narządów, 
a zwłaszcza najważniejsze z nich: kanału od
dechowego i pokarmowego. Co dotyczę nasam- 
przód bakteryj, jakie z powietrzem wdycha
my, to błony śluzowe górnych dróg oddecho
wych: nosa, jamy ustnej, krtani, tchawicy 
i oskrzeli mają w tym względzie,źetakpowie- 
my, znaczenie filtrów, na których drobnoustro
je  osiadają, tak, że powietrze wydechowe nie 
posiada ich prawie ani śladu. Jeśli komórki 
nabłonkowe rzęskowe, pokrywające błunę 
śluzową narządów oddechowych, nie są złusz- 
czone, stanowią one dostateczną zaporę prze
ciw przeniknięciu bakteryj do miąższu, t. j. 
właściwej tkanki tych narządów, a nawet za 
pomocą ruchów, właściwym rzęskom, bakte
rye zostają, podobnie jak wszelkie ciała obce, 
z nich wydalone. Oczywista przecież, że nie 
jes t to równie trwała i energiczna ochrona, 
jak  rogowa warstwa naskórka. I  kanał po
karmowy również nie posiada tak opornego 
nabłonka, któryby stanowił nie do przebycia 
zaporę dla drobnoustrojów. Ostatnie mają 
tam wprawdzie do walczenia z płynami, wy- 
dzielanemi przez narządy trawiące, siła jed
nak tych płynów nie wystarcza do zabicia
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pasorzytów, które też swobodnie w nich się 
■rozmnażają. Są to wprawdzie bakterye nie
winne, niezdolne do wywołania jakichkolwiek 
cierpień ustroju.

Jeżeli się teraz zastanowimy nad różnicą, 
jaka pomiędzy pojęciem niewinności bakteryj, 
a ich chorobotwórczości zachodzi, przekona
my się łatwo, że polega ona jedynie na zdol
ności ochronnej ustroju. Z tego kolosalnego 
mnóstwa bakteryj, jakie nas ciągle otaczają 
i z powietrzem i pokarmami do wnętrza na
szego przenikają, znikoma zaledwie cząstka 
zdolną jest mniej lub więcej poważne zabu
rzenia w czynnościach organizmu sprowadzić, 
przeważająca zaś większość pozostaje bez 
żadnego na nie wpływu. Fak t ten w taki 
tylko sposób wytłumaczyć się daje, że ustrój 
t. j. jego tkanki żywe i soki, w nim krążące, 
za pomocą pewnych procesów chemicznych 
niszczy je lub opiera się ich zgubnemu wpły
wowi. W samej rzeczy też same bakterye, 
dla których krew ludzka niepodatnem jest 
podłożem, doskonale się rozwijają np. w bu
lionie. Z chwilą zaś, gdy organizm żyć prze
staje, te same drobnoustroje, które wobec 
normalnych funkcyj żywych tkanek i soków 
okazywały się bezsilnemi, rozwijają energicz
nie swą działalność niszczącą, rozkładową. 
Czyż nie jest to dobitnym przykładem potęż
nej siły ochronnej, jaka w istotach uorgani- 
zowanych spoczywa, że na jednę bakteryą 
chorobotwórczą, a więc taką, z którą walka 
ciężką jest i nieraz wątpliwą, nieledwie tysią
ce istnieje takich, które niezależnie od stanu 
indywidualnego osobnika, od stopnia jego 
zdrowia i rozwoju z góry już, z racyi swego 
gatunku, skazane są na zagładę lub na obo
jętną dla ustroju wegetacyą.

W  stanie normalnym ustroju, t. j. gdy je
go skóra i błony śluzowe są nietknięte, te 
ochrony bierne, anatomiczne, najzupełniej 
wystarczają. Co jednak poczyna organizm, 
gdy bakterye przeniknęły już do ustroju? Ja- 
kiemi środkami stacza z niemi walkę, usiłując 
je doszczętnie wytępić? Oto pytanie, na 
które postaramy się obecnie odpowiedzieć.

Jeszcze przed 60-ciu laty stwierdzono, że 
niższe organizmy, amebami zwane, stykając 
się z jakiemkolwiek ciałem obcem, wypusz
czają z siebie wyrostki—przedłużenia swej 
protoplazm y— któremi ciało to okrążają 
i ostatecznie je pochłaniają. Jest to niewąt

pliwie funkcya trawienia najniższych istot, 
w których zróżnicowania narządów jeszcze 
nie znajdujemy. Zjawisko to zostało przez 
późniejsze badania, na czele których postawić 
należy niedawne prace słynnego badacza, 
Miecznikowa, stwierdzone i granice jego 
znacznemu uległy rozszerzeniu. Mieczników 
wykazał, że własność taką posiadają ameby, 
wymoczki i inne najniższe ustroje także 
względem bakteryj i nazwał ją  fagocytozą. 
U zwierząt wyższych czynność fagocytów, t. j . 
komórek pożerających, pochłaniających, peł
nią białe ciałka krwi, nagromadzające się 
w ogromnej ilości w miejscu przeniknięcia 
jakiegokolwiek, choćby pozbawionego wszel
kich drażniących własności chemicznych, cia
ła obcego lub w miejscu zaszczepienia drobno
ustrojów. Fagocytami wszakże nie są wy
łącznie białe ciałka krwi; rolę ich przyjąć na 
siebie w pewnych razach mogą i inne komór
ki organiczne, jako to: komórki wędrujące 
w tkance łącznej, t. zw. komórki olbrzymie 
(Riesenzellen) w gruzełkach, będących wy
tworami gruźlicy i t. p.

Zjawisko fagocytozy, t. j. gromadzenia się 
białych ciałek krwi na zewnątrz naczyń 
krwionośnych, w miejscu zetknięcia z ciałem 
obcem, możliwem jest dzięki ich zdolności 
przenikania przez nienaruszone ścianki na
czyń (t. zw. diapedesis), odkrytej przez 
przedwcześnie zgasłego znakomitego patolo
ga Cohnheima. Jeżeli np. zastrzykniemy 
pod skórę zwierzęcia kroplę płynu, zawiera
jącego bakterye, obserwować będziemy na
stępujący szereg zjawisk. Przedewszystkiem 
naczynia krwionośne ulegną rozszerzeniu 
i krwiobieg zostanie przyspieszony. Następ
nie, w stadyum drugiem, zmniejsza się ciśnie
nie krwi, a szybkość jej obiegu wskutek tego 
zostaje zwolnioną, tak, źe białe ciałka krwi 
gromadzą się warstwą na wewnętrznej ścia
nie naczyń. W  stadyum trzeciem wypusz
czają one wyrostki, podobnie jak to czynią 
ameby, w celu przedostania się na zewnątrz 
i ostatecznie gromadzą się, jak to już wiemy, 
tworząc masę, którą nazywamy ropą. Całe 
zaś zjawisko, którego przebieg tu przedsta
wiliśmy, nosi nazwę zapalenia.

To uruchomienie białych ciałek krwi, ta 
ich tłumna wyprawa w dziedzinę tkanek 
ustroju, stanowi, zaiste, jeden z najbardziej 
zadziwiających przejawów walki z jego wro
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gami, pasorzytami drobnoustrojowemi. Od 
stosunku ilościowego i jakościowego, jaki po
między fagocytami z jednej, a bakteryami 
z drugiej strony zachodzi, zależnym jest wy
nik ostateczny tej zaciekłej walki; to znaczy 
że jeśli fagocyty mają, stanowczą, nad zaraz
kami, jakie do ustroju przeniknęły, przewagę, 
tak pod względem ilościowym, jak  i swej siły 
żywotnej, ustrój wtedy działaniu ostatnich 
wcale nie podlega i mówimy wtedy o jego 
odporności.

Dla całkowitego atoli zrozumienia zacho
dzącego tu zj awiska, obj aśnienie fagocy tozy za
pomocą przenikania białych ciałek krwi przez 
ścianki naczyń krwionośnych bynajmniej nie 
jest wystarczającem, nie daje bowiem odpo
wiedzi na to, jak a  jest jego przyczyna. Ba
dania lat ostatnich, dokonane przez Lebera, 
Pfeffera i innych rzuciły, jak  się zdaje, dość 
jasne światło na tę sprawę. Leber mianowi
cie zauważył, że niektóre substancye chemicz
ne pociągają białe ciałka krwi, t. zw. leuko
cyty, inne zaś je odpychają. Zjawisko to 
otrzymało nazwę chemotaxis. Różne też 
rodzaje bakteryj oddziaływają odmiennie na 
te wędrujące składniki morfologiczne krwi. 
Podczas gdy jedne wywołują nagromadzenie 
się ich, czyli ropy, inne natomiast okazują się 
zupełnie pod tym względem obojętnemi. Mó
wimy tedy o pozytywnie chemotaktycznych 
i o negatywnie chemotaktycznych substan- 
cyach chemicznych. Bakterye, wydzielające 
substancye pozytywnie chemotaktyczne, po
wodujące zatem wędrówkę białych ciałek 
krwi poza ścianki naczyń, noszą przeto naz
wę ropotwórczych.

Ale bynajmniej nietylko bakterye zdolne 
są utworzenie ropy wywołać. W strzykując 
rtęć, terpentynę i t. p. udaje się doświadczal
nie utworzyć ropę bez udziału drobnoustro
jów. To wszakże zdaje się być pewnem, źe 
z wszystkich substancyj, te, które są produk
tem bakteryj, stanowią najpotężniejszy bo
dziec dla białych ciałek krwi.

Jeżeli wstrzykniemy w krew sarnę bądź 
bakterye, bądź jakiś proszek obojętny, np. 
karminu, wnet spostrzeżemy, że ilość białych 
ciałek znakomicie się zmniejsza, ponieważ 
pochłaniają one wstrzyknięte substancye 
i same znikają. W ten sposób w kwadrans 
po dokonaniu wstrzyknięcia pozostaje ich 
zaledwie przecięciowo w stosunku 20 na 100.

Jeśli przyjmiemy ogólną ilość krwi u człowie
ka dorosłego za równą 5 litrom, a ilość bia
łych ciałek 75 miliardów, wypadnie, że 
w ciągu kwadransa około 50 miliardów tych
że ciałek zostaje zużytych na fagocytozę.

Jak i jest los późniejszy tych fagocytów, nie 
jest jeszcze napewno wiadomem. Niektóre 
badania wskazują, że zapewne gromadzą 
się one w narządach limfatycznych: śle
dzionie, wątrobie i t. p. i same z kolei zostają 
ostatecznie strawione.

Pagocytoza jest więc potężnym środkiem 
obrony ustroju przeciwko niemniej potężne
mu wrogowi—drobnoustrojom. Nie od rze
czy będzie na tem miejscu dodać, że również 
trawienie substancyj tłuszczowych odbywa 
się prawdopodobnie zapomocą przenikania 
leukocytów do kiszek; że metamorfozom za
chodzącym w organizmie niższych zwierząt 
przy ich dojrzewaniu, towarzyszą, jak  nie
dawno wykazał Mieczników, również zjawi
ska fagocytozy; źe wreszcie patologia różnych 
tkanek i narządów przedstawia także obraz 
pochłaniania komórek, uległych osłabieniu 
wskutek wpływów chorobotwórczych, przez 
komórki tkanki innej, odgrywające wtedy 

s rolę fagocytów, że mamy zatem fagocytozę 
i mięśniową, nerwową, tłuszczową i t. d. W i

dzimy więc, że to zjawisko dosyć jest w przy
rodzie rozpowszechnione.

Prócz obrony ustroju przez fagocytarne 
| działanie białych ciałek krwi, niedostatecz

nej na wszystkie wypadki zakażeń, istnieje 
inna jeszcze, daleko energiczniejsza, polega
jąca na bakteryobójczych własnościach samej 
surowicy krwi. Wiadomości nasze pod tym 
względem stanowią zdobycz lat ostatnich; 
liczne prace, jakie się posypały w tym kierun
ku, rzuciły już wiele światła na teoretyczną 
kwestyą istoty odporności organizmu przeciw 
najazdowi bakteryj, a więc przeciwko choro
bom zakaźnym, daleko więcej jednak jeszcze 
zapowiadają na przyszłość, nietylko jako po
nętna teorya naukowa, lecz i pod względem 
praktycznym immunizacyi przeciw rozlicz
nym zakażeniom, a nawet leczenia już istnie
jących.

Niespełna przed, 10 laty doświadczalnie 
stwierdzono, że świeża krew, wypuszczona 
z naczyń krwionośnych działa na laseczniki> 
karbunkulu zabójczo, podobnie jak substan
cye antyseptyczne. Znany uczony, Buchner
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:z Monachium, położył w utrwaleniu tego fak
tu i w opracowaniu właściwych metod badania 
wielkie zasługi. Z dalszych badań okazało | 
się, że i inne soki ustroju posiadają takież 
same własności; mleko, białko jajka, ślina, 
sok żołądkowy, żółć, mocz, wszystkie te pły
ny mniej lub więcej niepodatnem są podło
żem do hodowli bakteryj.

Bakteryobójcze własności świeżej surowicy 
krwi należą do zjawisk bardzo niestałych, j 
ulegających wpływowi różnych czynników, 
a zwłaszcza temperatury. Ogrzanie jej do 
55° niweczy tę jej własność, z czego wnosić j 
można, że substancyą zabójczo działającą na 
na bakterye są tu jakieś ciała białkowe. 
Buchner nazwał je „aleksynami.”

Wiadomo, że niektóre bakterye są zdolne 
wywołać swoistą chorobę tylko u pewnych 
gatunków zwierząt, pozostając na inne bez 
żadnego szkodliwego wpływu. Psy np. oka
zują się odpornemi na zarazek wąglika (kar- 
bunkułu); toż samo stosuje się do żab, bia
łych szczurów i pewnego gatunku algierskich 
baranów. Króliki natomiast giną po zaszcze
pieniu im minimalnych ilości tego zarazka. 
Otóż okazało się, że krew zwierząt odpor
nych przetoczona zwierzętom wrażliwym na 
tenże zarazek opóźnia rozwój choroby u osta
tnich. Jeśli zaś zwierzęciu z natury swej 
odpornemu przeciwko pewnemu zarazkowi, 
tenże zaszczepimy i potem dopiero krew jego 
przetoczymy zwierzętom wrażliwym, wywołu
jemy w ten sposób zupełną ich odporność. 
Doświadczeń tego rodzaju dokonano później 
bardzo wiele i z innemi zarazkami chorobo- 
twórczemi, jako to gruźliczym, cholerycznym, 
dyfterytycznym, tężcowym i t. p. i jakkolwiek 
rezultaty lecznicze tej t. zw. seroterapii nie 
są jeszcze dziś bardzo świetne, a dopiero na 
przyszłość zdają się niezły dawać horoskop, 
to jednak już dziś stwierdziły one dwa na
stępujące zjawiska biologiczne: 1) że krew 
zawiera substancye ochraniające ustrój od 
zakażeń; 2) że przelanie krwi tej zwierzętom 
niepo siadają cym takiej odporności, ochrania 
je od nich do pewnego stopnia.

Pod względem odporności ustrojów prze
ciwko bakteryom mamy tedy trzy następują
ce przejawy:

1) Bakterye niewinne, niezdolne wywołać 
wogóle u żadnego zwierzęcia jakichkolwiek I

objawów chorobowych; jest ich przeważająca 
większość.

2) Bakterye chorobotwórcze tylko dla 
pewnych gatunków zwierząt, np. wąglik dla 
królików, podczas gdy psy, żaby, białe szczu
ry okazują się odpornemi. Jest to wi ęc od 
porność naturalna, właściwa pewnemu ga
tunkowi zwierząt przeciw pewnym tylko za
razkom.

3) Istnieje wreszcie odporność nabyta 
wskutek jednorazowego przebycia danego 
zakażenia.

Dalsze badania wszelako wykazały, źe ani 
fagocytoza, ani własności bakteryobójcze 
krwi nie wyjaśniają jeszcze całkowicie zagad
kowego wielce zjawiska odporności. Prze- 
dewszystkiem pomiędzy tem ostatniem,a wła
snościami bakteryobójczemi krwi nie istnieje 
konieczny związek przyczynowy. Krew np. 
psa, odpornego przeciw karbunkułowi, nie 
posiada własności zabójczych dla tego zaraz
ka, który przeto w niej doskonale się hoduje 
i odwrotnie, krew szczura, wrażliwego na 
karbunkuł, zabija laseczniki tej choroby. 
Krew psa zastrzyknięta innemu zwierzęciu, 
np. królikowi, morskiej śwince, nie ochrania 
ich także od karbunkułu. Wobec braku 
równoległości pomiędzy odpornością z jednej 
a zabójczemi dla bakteryj własnościami suro
wicy krwi z drugiej strony, jakoteż wobec 
wielu wogóle sprzeczności, jakich odnośne po
szukiwania coraz więcej wykazują, dochodzi
my do wniosku, że mamy tu do czynienia ze 
zjawiskiem bardzo powikłanem i złożonem. 
Ze stanowczym sądem w tej kwestyi należy 
się przeto wstrzymać aż do czasu, kiedy 
większa liczba spostrzeżeń i doświadczeń 
wyjdzie już z fazy gromadzenia materyału, 
w jakiej się obecnie znajduje. Tymczasem 
zaś, materyał już nagromadzony skłania do 
przyjęcia jeszcze dwu własności ochronnych 
krwi. Pierwszą z nich jest, według teoryi, 
wyznawanej zwłaszcza przez Boucharda i je
go szkołę, własność krwi nie absolutnie za
bójcza dla bakteryj, lecz łagodząca ich dzia
łanie, t. j. przemieniająca je na mniej lub 
więcej nieszkodliwe dla ustroju. Drugą zaś 
siłą ochronną, jaką dodatkowo przyjąć musi
my, jest działanie antytoksyczne soków zwie
rzęcych. Bakterye wydzielają pewne sub
stancye chemiczne i w ten sposób, przypusz
czać należy, powodują w wielu chorobach
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zakaźnych śm ierć ustroju . P rzy  tężcu np. 
zarazek w ytw arza niezm iernie jadow itą , 
otrzym aną w stanie praw ie zu pełn ie czystym  
substancyą tetanotoksynę, k tóra j e s t  przy
czyną ciężkich objawów tej choroby. K rew  
w ięc zw ierząt ochronnie tężcem  szczepionych  
w yleczą, w edług tej teoryi, zw ierzęta  u leg łe  
tej chorobie, n ie tyle przez w strzym anie roz
woju zarazka, ile przez zn iszczen ie jeg o  produ
któw  szkodliwych. P race  B eh rin ga  i uczniów  
jeg o  prowadzą do tak iego  w łaśnie tłum aczen ia  
wywoływanej tą  drogą odporności ustrojów .

O chronne w ięc działan ie przeciw ko bakte- 
ryom  jes t  wynikiem  skom plikow anych w ła 
sności krwi, k tóra  bądź p rzez fagocytozę  
i bakteryobójcze w łasności swej surow icy, 
bądź też działaniem  tylko łagodzącem  zara* 
zek lub niszczącem  jeg o  toksyny przez w y’ 
twarzanie t. zw. antytoksyn , sp ełn ia  sw ą o l
brzym ią i dobroczynną rolę w przyrodzie.

Mieczysław Goldbaum.
(Dok. nast.).

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 12-te w r. 1896 Sekcyi chemicz
nej odbyło się dnia 12 października w gmachu 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu posiedze
nia poprzedniego p. Władysław Leppert wypo
wiedział rzecz o otrzymywaniu kwasu octowego 
pod zmniejszonem ciśnieniem. Królestwo Polskie 
do dziś dnia pokrywa większą część zapotrzebo
wania kwasu octowego przez Rossyą wobec czego 
technika otrzymywania kwasu octowego jest dla 
kraju ważną. Obecnie technicznie kwas octowy 
otrzymuje się przez rozkład octanu wapnia 82°/0 
kwasem siarczanym 66 stopniowym. Przy 
tej metodzie otrzymują się straty w kwasie octo
wym 1) wsku*ek utrudnionego rozkładu octanu 
wapnia z powodu powłoki gipsu na ocfanie, 2) 
wskutek tego, że dystylacya odbywa się we wzglę
dnie dosyć wysokiej temperaturze, przyczem kwas 
siarczany działa chemicznie na kwasoctowyi pro
dukty smoliste zawarte w octanie drzewnym z wy
tworzeniem dwutlenku siarki, zanieczyszczającego 
kwas octowy. Próby p. Lepperta, dokonane przy 
pomocy p. Wojtasiewicza dążyły do 1) zniżania 
temperatury dystylacyi 2) ułatwienia reakcyi octanu 
wapnia z kwasem siarczanym. Panowie ci zau
ważyli, że 1) przez zwiększenie ilości kwasu siar-

czanego, rozkładającego octan, z 80°/o używa
nych dziś zwykle na 100 i 120°/o zwiększali stale 
wydatki kwasu octowego; w próbach ułatwienia 
zetknięcia kwasu siarczanego z octanem przez 
rozcieńczenie octanu kwasem octowym otrzymy
wali też wyniki dodatnie, mianowicie powiększe
nie wydatku kwasu octowego do 90 i 95°/0 ilości 
kwasu zawartej w octanie; 2) zniżenie tempe
ratury dystylacyi p.p. Leppert i Wojtasiewicz 
osięgali przez zmniejszenie ciśnienia. Kwas w ich 
doświadczeniach przy ciśnieniu 12 mm wrzał 
w temperaturze 30° 0. W tych warunkach 

j otrzymywał się kwas octowy wolny od bezwodni
ka siarkawego i domieszek smolistych. Dystyla
cya może być uskutecznianą z kąpieli wodnej, 
i tylko kilka procentów wymaga dystalacyi przy  

| wyższej nieco temperaturze. P. Leppert uważa,
że zmniejszenie ciśnienia szczególniej jest waż- 
nem dla rektyfikacyi surowego kwasu octowego, 
która to rektjfikacya obecnie połączoną jest ze 

i stratą jakich 10%  kwasu. Kównież dystyla-
j  cya pod zmniejszonem ciśnieniem da się stosować
j  z korzyścią do tych dystylatów czarnych, które
| obecnie przechodzą w ostatniem stadyum dystyla

cyi. Z nich p. Leppert z łatwością otrzymywał 
kwas czysty a pozostałość tworzyły czarne smoły 
stałe w ilości 8°/0.

Następnie p. Michał Mutniański zakomuniko
wał sekcyi swój ciekawy sposób otrzymywania 
mianowanego roztworu podsiarczanu. Mianowicie 
spostrzegł, że roztwór podsiarczanu barytu nasy
cony w temperaturze 171 / 3 0 C zawiera dokładnie 
tyle podsiarczanu, ile odpowiada nasyceniu y i00 
normalnego roztworu jodu. P. Mutniański 
otrzymuje podsiarczan barytu przez strącenie 
50;? Na2S20 3 30 gramami BaCl2. Osad biały
płócze wodą ciepłą, zimną, alkoholem, eterem 
i tak otrzymany proszek używa do otrzymania 
'/Yoo normalnego roztworu podsiarczanu. Roz
twór otrzymany w 17 ‘/ 20 C. przy nadmiarze soli 
jest ściśle ' / ,00 normalnym. P. Mutniański ten, 
sposób otrzymywania demonstrował na posiedze
niu i sprawdzał jego miano roztworem jodu.

Na tein posiedzenie zamkniętem zostało.

K R O N IK A  H A U K O W A .

—  Zachowanie się kryształów w stanie spro
szkowanym względem św iatła spolaryzowanego.
Skręcenie płaszczyzny polaryzacyi światła przez 
kryształy było dotąd zawsze w ten tylko spo
sób badane, że kryształy wprowadzano do przy
rządów polaryzacyjnych bądź w stanie natural
nym, bądź też w postaci płyt oszlifowanych. P. H. 
Landolt postanowił więc zbadać, jak zachowywać 
się będą te kryształy, gdy użyte zostaną w stanie
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sproszkowanym, a mianowicie, gdy zawieszone 
będą w cieczy, która ich nie rozpuszcza, a przy 
tern posiada jednaki z niemi spólczynnik załama
nia światła, tak że masa ogólna tworzy środek 
przezi'Oczysty. Szło tu w szczególności o to, 
czy w warunkach tych cząstki posiadają jeszcze 
tęż samę zdolność skręcenia, jak i kryształy wiel
kie, czy też zdolność ta niknie, skoro rozdrobnie
nie dosięga pewnej granicy, jak to się dzieje, gdy 
przez rozpuszczenie cząsteczki krystaliczne ule
gają zniszczeniu. Do doświadczeń swych użył 
p. Landolt kryształów chloranu sodu w prawo 
i w lewo zwrotnych; przez tarcie w moździerzu 
agatowym otrzymano najpierw jądra i okruchy 
o średnicy 0,01 do 0,05 mm a następnie przez 
tarcie dalsze, proszek o ziarnach średnicy 0 ,004  
do 0 ,012  mm. Do zawieszania ich służyła miesza
nina 1 objętości alkoholu z 2 objętościami siarku 
węgla; mieszanina ta posiada tenże sam spółczyn- 
nik załamania światła (1,515) co i chloran sodu, 
ale ciężar jej właściwy jest nieco mniejszy aniżeli 
sproszkowanego chloranu sodu; aby więc proszek 
ten nie opadał, trzeba było ciecz w ciągłym ru
chu utrzymywać. Doświadczenia okazały, że 
zdolność skręcania proszku grubszego jest nieco 
znaczniejsza, aniżeli proszku drobnego, różnica 
ta wszakże zależy od okoliczności ubocznych, 
a w ogólności zdolność ta uie odstępuje od zdol
ności skręcania kryształów wielkich. Wypływa 
stąd, że ziarna chloranu sodu przy średnicy 
0,004 do 0,012 mm posiadają jeszcze zupełnie 
budowę krystaliczną, jaka jest potrzebna do 
sprowadzenia obrotu płaszczyzny polaryzacyi. 
Ubytek tej zdolności nie okazał się nawet i przy 
silniejszem jeszcze rozdrobnieniu, gdy ziarna 
zeszły do średnicy 0,003 do 0 ,007 mm. W stanie 
rozpuszczonym chloran sodu na płaszczyznę po
laryzacyi światła żadnego zgoła wpływu nie wy
wiera. Gdy sól ta została z roztworu wodnego strą
coną przez alkohol, opadły osad okazał się rów* 
wnież nieczynnym, należy go więc uważać za 
mieszaninę ziarn w lewo i w prawo zwrotnych.

S. K.

—  Wpływ skał bazaltowych na igłę magne
sową. Przy pomiarach magnetycznych, jakie 
p. A. W. Riicker przeprowadził w Wielkiej Bry
tanii i Irlandyi, starał się on oznaczyć doświad
czalnie, o ile na igłę magnesową wywierają wpływ 
wielkie masy, skały mianowicie. Z dochodzeń 
tych okazało się, że skały bazaltowe, jakie wystę
pują w Skye, Muli, Antrim, w Walii północnej 
i innych miejscowościach, są zawsze siedliskiem 
przyciągania magnetycznego, gdy inne masy ska
liste żadnego, albo nieznaczny tylko wpływ na 
igłę magnesową wywierają. Uderzającą jest 
jeszcze okoliczność, że w ogólności słabe magne
tyczne działanie mas skalistych ujawnia się przy
ciąganiem bieguna północnego igły; natomiast 
zaś przytoczone pola bazaltowe okazują zacho

wanie nieregularne, które się zdradza przyciąga
niem w jednych, a odpychaniem winnych miej
scach.

S. K.

—  Odkrycie pokładów jurskich w gub. Sied
leckiej. Pan M. Erysztafowicz, geolog instytutu 
agronomicznego w Puławach, w liście do jednego 
z członków komitetu redakcyi „Wszechświata,” 
komunikuje bardzo ważną dla geologii kraju na
szego wiadomość o pokładach jurskich, wystę
pujących w okolicach m. Łukowa. Odkrycia te
go, wcsle niespodziewanego, dokonał p. Eryszta- 
fowicz podczas ubiegłego lata, które poświęcił na 
szczegółowe studya geologiczne w gub. Siedlec
kiej. Jara występuje tutaj głównie w postaci 
grubych pokładów ciemno-popielatej gliny, za
wierającej liczne konkrecye wapienne, obfitujące 
w doskonale zachowane skamieniałości i kryszta
ły pirytu. Skamieniałości te, rozmaite co do 
swych gatunków, zachowały z dziwną dokładno
ścią wszelkie szczegóły swej budowy wewnętrznej 
i zewnętrznej nietylko w muszlach właści
wych, ale w pokrywającej je warstwie, periowo 
macicznej; wszystkie przegrody kamer amoni
tów i nautllidów i t. d. widoczne są dokładnie. 
Ciekawą jest rzeczą, że fauna cefalopodów łu
kowska należy do typu wschodnio-europejskiego 
(w szczególności— środkoworossyjskiego), a same 
pokłady do piętra kellowejskiego w jego całkowi
tym rozwoju. Piryt wypełnia w skamieniało
ściach tylko kamery i jamy wewnętrzne, nietwo- 
rząc wcale samodzielnych skupień krystalicz
nych, wskutek czego korzystna eksploatacya tego 
minerału nie może tu mieć miejsca. Pokłady 
jury łukowskiej ciągną się, według p. Krysztafo- 
wicza, na przestrzeni 15 wiorst z górą. Prawie 
zupełny brak obnażeń naturalnych wielce utrud
nia ich badanie. Kopalnie gliny pr?y cegielniach, 
studnie i t. p. odkrywki sztuczne sąjedynemi 
miejscowościami, w których pokłady owe wyglą
dają na światło dzienne. W większości przypad
ków zatem badacz zmuszonym był uciekać się do 
wiercenia w napływach dyluwialnych, szczęściem  
niezbyt grubych, spoczywających na pokładzie 
jurskim. Łuków i jego okolice lpżą całkowicie 
na jurze, którą tu doskonale widać w trzech głę
bokich i dobrze wyrobionych kopalniach gliny,, 
znajdujących się w sąsiedztwie stacyi Iwangród- 
Eukowski. Wobec wielkiej doniosłości podanego 
powyżej faktu, jest rzeczą wielce pożądaną, aby 
p. Erysztafowicz jaknajrychlej udowodni swe 
ciekawe odkrycie w monografii ściśle naukowej, 
i krytycznie opracowanej.

J. M.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Meteor. We czwartek 22 października
0 godzinie 6 min. 35 wieczorem zajaśniał nad 
Warszawą świetny meteor. Był on wielkości 
*/4 tarczy księżyca i posiadał barwę blado-niebie- 
ską. Sprawiał w zupełności wrażenie ognia ben
galskiego, tembardziej, iż posiadał kierunek zu
pełnie pionowy i zdawał się spadać z szybkością 
niewiększą od tej, jaką wogóle posiadają ciała 
spadające jedynie pod wpływem przyciągania zie
mi. Meteor zajaśniał na zachodniej stronie nieba 
w blizkości gwiazdy £ Orła i zagasł w wysokości 
kilku stopni nad poziomem, w blizkości 'f Orła, 
zakreśliwszy łuk około 20°. Całe zjawisko trwa
ło około 1 sekundy. Wobec świetności zjawiska, 
jest bardzo możliwem, iż było ono obserwowane
1 w innych miejscowościach. Korespondencya 
z Łęczycy zamieszczona w dodatku porannym 
„Kuryera Warszawskiego” z d. 24 z. m., być 
może dotyczy tego samego meteoru, przemawia

za tem data przybliżona, strona nieba i wygląd 
meteoru, tylko kierunek meteoru jest zupełnie 
odmienny. Może niezgodność ta polega na ja- 

I kiemś nieporozumieniu.
Na zasadzie kierunku, obserwowanego przeze 

mnie, meteor ów mógłby należeć do roju, czynne
go w październiku, którego punkt promieniowania 
znajduje się w blizkości gwiazdy p Smoka (a—  
310°, S =  —(— 65°), jednakże może to być i bolid 
zupełnie sparadyczny; dla sprawdzenia tego 
i ewentualnego obrachowania drogi meteoru upra
szam czytelników „Wszechświata", którzy sami 
obserwowali to zjawisko lub też mogliby posiąść 
wiarogodne dane od świadków zjawiska, ażeby 
raczyli zaobserwowane lub zebrane szczegóły ko
munikować do redakcyi „Wszechświata.”

M. E.

SPROSTOW AN IE.

W n-rze 42 „Wszechświata,” na str. 670, łam 
lewy, wiersz 6 od dołu, zamiast [i powinno być Y].

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 października do 27 października 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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K ie ru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na seKunutf

Sum a

opadu
U w a g i

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

21 S. 43,2 45,1 45,5 8,0 12,0 9.0 15,3 8,0 72 SW5,SW 5,S3 0,2 •  drobny w  nocy
22 c . 46,3 44,3 46,8 8,8 i3 ,o 8,6 14,4 7,9 81 S3,S4,W 5 —
23 p. 46,2 47,1 44.4 6,5 13.1 1 1,2 13,9 5,5 83 E3,S W3,SE3 3,1 •  drobny 645 — 745 p. m. i n.
24 s . 40,3 44,0 49,2 12,2 8,8 7,8 13,4 7,8 90 S’,W a,W 3 0,1 9  drobny ok. 10 a. m.
20 N. 5 3 ,4 53,4 52,2 5,0 9,0 8,8 9,5 4,9 77 W*,S3,SE4 —
26 P. 5 t ,5 51,4 5o,8 5,8 8,5 7,8 10,0 5,8 93 S5,S3,0 —
27 W. 5o,l 5o,9 51,5 7,3 11,7 7,9 11,8 5,0 80 SW 5,SW3,SW5 0,1 9  drobny w  nocy

Średnia 47,9  9,0 82 3,5

T B E Ś ć .  Stosunki etnograficzne na krańcach wschodnich Azyi, przez I. Railińskiego. —  Helium 
ciąg dalszy), przez Zn. —  Fizyologia obrony, przez Mieczysława Goldbauma (ciąg dalszy). —  Sekcya 

chemiczna. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatow icz.
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WSZECHŚWIAT.
TYGODNIK POPULARNY

POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
Przyrząd do elektrycznego

Jedna z ważniej szych niedogodności oświe
tlenia gazowego w zestawieniu z elek- 
trycznem jest utrudnienie przy zapalaniu. 
Odkąd do rozjaśnienia lampy elektrycznej 
wystarcza naciśnięcie guzika lub zakręce
nie śrubki, zaczęto też uczuwać potrzebę 
zastosowania tego sposobu i do płomie
ni gazowych, a zwłaszcza gazowe lampy 
żarowe zyskałyby w uznaniu ogółu, gdy
by dawały się zapalać na zawołanie, bez 
usuwania kominka szklanego i bez zapałki. 
Dawno też już elektrotechnicy starali się 
o rozwiązanie tego zadania, różne wszakże 
projektowane przyrządy rozpowszechnić się 
nie mogły, obok bowiem wysokiej ceny nie 
działały w ogólności z dostateczną pewnoś
cią, jak  n p. zapalacze, działające przy po
mocy gąbki platynowej, jak  dawne gazo- 
pyryony. Niedawno dopiero firma Schof- 
fer i W alcker w Berlinie wprowadziła 
w jednym z gmachów tamecznej wystawy 
urządzenie, które sędziów w zupełności 
zadowolniło. Przedstawia je  załączona ry
cina, gdzie przy F, tuż pod palnikiem, 
mieści się zapalacz elektryczny, połączony 
drutem l z bateryą galwaniczną B, obsłu
gującą dzwonki domowe; drut powrotny l 
prowadzi od bateryi do rury gazowej, w ten 
więc sposób ustalony jest obieg prądu. 
Przez naciśnięcie guzika D  otwiera się 
kurek gazowy w zapalaczu, a wydobywają
cy się gaz zostaje natychmiast zapalony 
przez przeskakującą wtedy, wskutek p rzer
wania prądu, iskrę elektryczną. Za po
średnictwem jednego drutu zapalać można 
wszystkie naraz płomienie świecznika ga-

zapalania gazu z odległości.

zowego, wystawy sklepowej, ogrodu lub 
ulicy, albo też przy pomocy komutatora 
płomienie te zapalać się dają pojedyńczo 
lub żądanemi grupami. Do zagaszenia 
płomieni wystarcza powtórne naciśnięcie 
tegoż samego guzika. Z zapalaczem połą
czone być może nadto urządzenie dodatko
we, które służy do przymykania kranu, 
tak że pozostaje jeszcze drobny płomień,
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który przez rozgrzewanie powietrza otacza
jącego utrzymuje w suchości siatkę żarową. 
Jestto pożądanem w płomieniach ulicznych 
oraz w wystawach sklepowych, trwałość 
bowiem siatki żarowej utrzymuje się przez 
czas dłuższy. Zaletą, też zapalacza tego 
jest, że daje się do każdego palnika gazo
wego wkręcić, nie wymagając żadnej jego 
przeróbki. Cena fabryczna takiego przy
rządu wynosi cztery marki.

B. T.

O b ja w y  a s t ro n o m ic z n e
na listopad-

Dnia 21 listopada słońce wstępuje do zna
ku Strzelca, w ciągu miesiąca zatem przebie
ga gwiazdozbiory Strzelca i Koziorożca. 
Droga mleczna w godzinach wieczorowych 
ciągnią się od wschodu ku północo-zacho- 
dow i,na północ względem zenitu, który od 
strony południowej otoczony jest gwiazdo
zbiorami Perseusza, Andromedy i Pegaza.
Z konselacyj zwierzyńcowych wynurzają 
się nad poziom wczesnym wieczoi-em Bliź
nięta, wyżej zaś od nich widzimy Byka, od
dzielonego Plejadami od Barana. Na pół
noc względem Aldebarana w Byku świeci 
Koza w Woźnicy, gdy po przeciwnej stro
nie nieba zbliżają się do zachodu Wega j  

w Lirze po północnej i A tair w Orle po po
łudniowej stronie drogi mlecznej. Na po- 
łudniowo-wschodzie zaś ukazuje się już 
Oryon w towarzystwie Psa Wielkiego z Sy- 
ryuszem i Psa Małego z Procyonem, dając 
tem na niebie sygnał zbliżającej się zimy.

M erkury przypada d. 28 w połączeniu 
górnem ze słońcem, jest więc niewidzialny, 
chociaż w początku miesiąca wschodzi na 
pół godziny przed wschodem słońca. W e
nus jest gwiazdą wieczorną i zachodzi 
w początku miesiąca o god. 6, w końcu zaś 
o god 6 min 30. jest więc wtedy przez dwie 
godziny po zachodzie słońca widzialną; 
d. 12 jest w punkcie odsłonecznym swej 
drogi. Mars świeci prawie przez noc całą, 
wschodzi bowiem d. 1 o godz. 7 wieczorem, 
a następnie coraz wcześniej, zachodzi zaś 
dopiero po wschodzie słońca. Jowisz wscho
dzi w godzinach południowych, zachodzi 
zaś w początku miesiąca o god. 2 min. 30, 
w końcu wkrótce po północy; jes t wtedy, 
d. 30 w kwadraturze ze słońcem- Saturn 
przypada d. 12 w połączeniu ze słońcem, 
jest więc niewidzialny, chociaż w początku 
miesiąca zachodzi nieco później aniżeli słoń
ce, a w końcu już nieco wcześniej od niego 
wschodzi.

Nów księżyca ma miejsce d. 4, pierwsza 
kwadra d. 12, pełnia d. 29, druga kwadra 
d. 27. D. 4 księżyc jest w połączeniu z Mer
kurym, d. 5 z Saturnem, d. 7 z Wenerą, 
d. 22 z Marsem, d. 20 z Jowiszem,

W  ciągu dni 12—15 listopada napotyka 
ziemia słynny rój leonidów, czyli meteorów 
wybiegających z punktu położonego wgwia- 
zdozbiorze Lwa. Jak  wiadomo, najgęstsza 
część tego roju spotyka się z ziemią co lat 
33; nastąpi to właściwie dopiero w r. 1899, 
prawdopodobnie wszakże już obecnie ukażą 
się nam przednie straże tego skupienia me
teorów i deszcz gwiaździsty będzie obfity; 
wspaniałość wszakże tego zjawiska osłabi 
blask księżyca, przypada ono bowiem w ro
ku bieżącym na okres między pierwszą kwa
drą a pełnią. Z kilkunastu innych jeszcze 
rojów meteorycznych, z których wybiegają 
gwiazdy spadające w listopadzie, najsłyn
niejszym jest rój bielidów, powstały z roz
sypania się komety Bieli. Rój ten napotyka
ła pierwotnie ziemia w nocy z 27 na 28, 
obecnie wszakże skutkiem przeobrażeń, ja 
kiemu droga jego uległa pod wpływem 
Jowisza, spotyka się z nim o kilka dni 
wcześniej.

Drobne wiadomości.

—  Nowa lampa łukowa. W lampach elek
trycznych łukowych pręty węglowe służą 
przez czas dosyć krótki zaledwie; trzeba je  
często zmieniać, co podnosi znacznie koszt 
i kłopotliwość tego rodzaju oświetlenia. 
Obecnie wszakże w zakładach towarzystwa 
angielskiego Thomson - Houston zaczęto 
wyrabiać lampy łukowe, które płoną przez 
100 do 150 godzin bez żadnej zmiany lub 
poprawki, a rezultat ten osiągnięto jedynie 
przez wprowadzenie kuli szklanej otacza
jącej szczelnie pręty węglowe i utrzym ują
ce dokoła nich gazy ze spalenia powstające. 
Ponieważ końce rozżarzone ochronione są 
od dostępu powietrza, ulegają nieznaczne
mu zaledwie zużyciu. Dla ściślejszego zam
knięcia dodaje się niekiedy drugą jeszcze 
kulę, na zewnątrz pierwszej.

T. B.

—  Otrzymywanie niklu. Dawniejsza metoda 
otrzymywania niklu polegała na redukcyi 
jego tlenku działaniem węgla drzewnego, 
przyczem tlenek ten używany był w stanie 
luźnym lub też ściśnięty w postać sześcia
nów. Otrzymane stąd sześciany niklu nie 
stanowiły też bynajmniej produktu zbitego,
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ale miały budowę mniej lub bardziej gąb
czastą; nadto zaś różne obce metale, zawar
te w materyale surowym, pozostawały 
w tych bryłach niklowych. Obecnie w szak- 
że towarzystwo „Canadian Copper Compa
ny “ w rafineryi swej, położonej w pobliżu 
Cleveland (Ohio), otrzymuje nikiel zbity 
bezpośrednio, przez zastosowanie odpo
wiednich topników redukujących. Na wy
stawie w Chicago znajdowała się bryła 
niklu, ważąc 2 025 kg która zawierała 
98,78 odsetek niklu, 0,301 żelaza, 0,068 siar
ki, 0,76 miedzi, 0,19 krzemu; węgla i cyny 
w niej nie wykryto. Z powodu zwiększo
nej produkcyi cena niklu znacznie się obni
żyła, gdy bowiem w r. 1892 funt angielski 
kosztował w Ameryce 70 centów, obecnie 
płaci się tylko po 87 do 38 centów (t. j . 
setnych części dolara).

T. B.

—  Przewóz masła. Do przewozu masła 
świeżego w Australii używa się sposobu 
bardzo prostego, który wszakże wydawać 
ma dobre rezultaty. Masło, przeznaczone 
na wysyłkę, urabia się w formy równole- 
głościanów, które otaczają się płytami szkla- 
nemi, tychże wymiarów co odpowiadające 
im ściany, a brzegi zaklejają się papierem 
gumowanym. Skrzynki szklane powle
kają się wreszcie warstwą gipsu, grubości 
6 mm. Gips, jako nieprzewodnik ciepła, 
chroni od rozgrzania masło, które też w ten 
sposób długo bez zmiany ma się utrzy
mywać.

T. B.

—  Tyfony w Hong-Kong są tak częste, że 
władza miejscowa uznała za rzecz niezbęd
ną ostrzeganie ogółu o zbliżaniu się tych 
burz, tak groźnych często. Służą do tego 
zresztą sygnały bardzo proste; balon czer
wony zwiastuje zbliżanie się od wschodu 
tyfonu odległego jeszcze przeszło na 300 
mil angielskich; gdy tyfon huczy w odleg
łości mniejszej niż 300 mil, ostrzega o nim 
balon czarny, a wystrzał armatni donosi, 
że burza znajduje się już w sąsiedzwie 
bezpośredniem. Skoro sygnał ten jest da
ny, wszyscy się chronią; rezydenci europej
scy zamykają swe domy i barykadują drzwi 
i okna, a kapitanowie okrętów w portach 
prowadząje do miejsc bezpiecznych, gdzie 
nie są narażone na rozbicie. Ogród bota
niczny, założony w Hong-Kong przez angli
ków uległ wskutek tyfonu w roku bieżącym 
takim stratom, że zaledwie za lat trzydzieści 
wrócić zdoła do stanu, w jakim  się znaj
dował.

T. B.

—  Rozpalanie ogniska podczas burzy, uwa
żane jest w różnych okolicach przez lud za 
środek ochronny od uderzenia piorunu. Gdy 
burza się zbliża, rozpalają wieśniacy ogień 
i obierają do tego materyał palny, wytwa
rzający gęsty dym, jak  np. świeżo ścięte 
drzewa lub wilgotne liście- P. Schuster 
zwraca tedy uwagę w piśmie „Ciel et terre,” 
że chłopi, żywiąc nadzieję pokonania tą 
drogą potęgi burzy, nie ulegają zgoła obłę
dowi lub zabobonowi. Dym i  produkty 
gazowe spalenia osłabiają nieprzewodnic- 
two powietrza; jeżeli dwie kulki rdzenia 
bzowego naelektryzujemy tak, że się silnie 
odpychają, to trzeba tylko w pobliżu za
palić zapałkę, a natychmiast opadają, gazy 
bowiem, rozwinięte przez spalenie zapałki, 
znoszą zdolność izolującą powietrza, a kul
ki tracą swą elektryczność. Wnieść więc 
stąd można, że każdy na ziemi rozpalony 
płomień, każdy komin, z którego dym się 
wzbija, działają jako wyładowywacze na
pięcia elektrycznego, działające powolnie, 
ale niewątpliwie. Statystyka uderzenia pio
runów w Szlezwigu i Holsztynie, przepro
wadzona przez Helmanna, wykazała, że 
w kominy fabryczne pioruny rzadko uderza
ją. Gdy w prowincyi tej na 1 000 kościołów 
ulega uderzeniu piorunu 6,3, a na 1000 wia
traków 8, 5, to w takimże samym przeciągu 
czasu klęski tej doznaje tylko 0,3 na 1000 
kominów fabrycznych. W ten sposób uspra
wiedliwia nauka zwyczaj ludowy, długo 
uważany za zabobon szkodliwy nawet, są
dzono bowiem, że ogniska ściągają pioruny. 
Ogniska, owszem, zmniejszają napięcie elek
tryczne, które wymaga dostatecznego natę
żenia, by nastąpiło wyładowanie elektrycz
ne między chmurą a danym gmachem.

T. B.

—  Wyspa Robinsona, owa drobna wysepka, 
należąca do rzeczypospolitej Chilijskiej, 
która w wieku zeszłym zasłynęła trzylet
nim pobytem na niej majtka Aleksandra 
Selkirk, skąd Daniel Foć zaczerpnął treść 
do sławnej swej powieści, według pogło
sek krążących w Santjago uledz miała kata
strofie wulkanicznej, która zniweczyła wys
pę i sprowadziła zagładę mieszkających na 
niej rybaków. D. 13 i 14 marca, w tymże 
samym czasie, gdy na wybrzeżu amery- 
kańskiem miało miejsce gwałtowne trzę
sienie ziemi, pewien okręt kupiecki w stro
nie, gdzie wyspa ta  się znajduje, widział 
płomienie wysoko się z morza wznoszące, 
gdy samo morze na rozległej przestrzeni 
było silnie wzburzone. Dokładniejszych 
wszakże o wypadku tym wiadomości nie 
otrzymano.
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WYSZEDŁ Z DRUKU

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
Tom XI V za rok 1894,

zaw iera  następujące rozpraw y: D z ia ł l-s zy : METEOROLOGU i HYDROGRAFIA. Spostrzeżenia m eteorologiczne,
dokonane w ciągu roku 1893. —  A. W a ł e c k i e g o ,  rtykaz spostrzeżeń fenologicznych za r. 1893 i 1894. 
D zia ł ll-gi. GEOLOGIA Z CHEMIĄ I PALEONTOLOGIA. S t .  K o n t k i e w i c z a .  Krótkie sprawozdanie z badań 
geologicznych w gub. k ie leckiej. —  S t .  D o b o r z y ń s k i e g o .  Z łoża m inerałów  na wapieniu podstawowym  
i przyczynek do w yjaśnienia sposobu pow staw ania źród eł wód żelazistych w okolicach Lublina. —  A. S I ó s a r -  
S k i e g o .  Zw ierzęta zaginione (dyiuw ialne) —  D z ia ł l ll -c i. BOTANIKA i ZOOLOGIA. K, D r y m m e r a .  Sprawo
zdanie z w ycieczki botanicznej do powiatu węgrowskiego w r. 1893 i 1 8 9 4 .—  F. K w i e c i ń s k i e g o .  Roślin
ność gminy Hańsk powiatu w łodaw skiego. —  F. B ł o ń s k i e g o .  Przyczynek do flory grzybów P o ls k i.—  
A. M i s s u n a .  Spis roślin , zebranych w pow. dziśnieńskim w r. 1893 i 1894 .—  M. T w a r d o w s k i e j .  Spis 
roślin zebranych z Szemetowszczyzny i z Weleśnicy w latach 1893 i 1894 —  B. E i c h i e r a. M ateryały do flory 
wodorostów okolic Międzyrzeca. —  J. P a c z o s k i e g o .  Dodatek do spisu roślin, zebranych w pow. dubieńskim  
gub. w ołyńskiej, oraz Przyczynek do historyi badań flory kra jow ej. —  L. F. H i i d t a Żuki czyli gnojowce kra jow e

Tom XIV Pam iętnika Fizyograficznego opatrzony jest IO-ma tablicam i rysunkdw litogr. i 2-m a drzew orytam i.

Prenumeratę na t. X V  w ilości rb. 5, a z przesyłką 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod 
adresem Wydawnictwa Pam iętnika Fizyograficznego, Krakowskie Przedmieście, 66.

W y s z e d ł  z pod  p r a s y

ERAZMA MAJEWSKIEGO

nazwisk zoologicznych i botanicznych
P O L S K I C H .

Tom I (polsko-łaciński), in 4°, str. LXIV-f-546, na pap. wel. CENA rS .lO  kop.50 

Tom IL (łacińsko-polski) cz. 1, str. L X + 4 6 6 , na pap. welin. CENA rs. 1 1 -  

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
G łó w n y  sk ła d :  E . W e n d e  i  S -ka w  W a rs z a w ie .

W krótce wyjdzie z druku dzieło p. t.

A s t r o n o m i a  g w i a z d  s t a ł y c h .
Napisał

M. E R N S T .
Wydawnictwo Redakcyi „Prac m atem atyczno-fizycznych” (około 25 arkuszy druku).

Cena w prenumeracie od d. 1 listopada r. b. dla prenumeratorów Wszechświata 
rubli 2 (dwa), z przesyłką. 2 rs. 30 kop. Po wyjściu dzieła cena będzie podniesioną.

Księgarnia G EBETH N ERA  i W O L F F A  w Warszawie ofiaruje:

K L  O  S  M  O  S i
Czasopismo Towarzystwa imienia Kopernika we Lwowie.

Roczniki: 1876, 1877, 1878, 1881, 1882 i 1883, razem 6 roczników za rubli 20 zamiast 30;
oddzielnie po rs. 4.

fl03B0jieH0 ĘeH3ypoio. BapmaBa, 18 OkthOph 1896 r. Warszawa. Druk Emila Sławskiego.


