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P O G L Ą D
na

dzieje układnictwa zoologicznego.

i.
W zbliżającem się ku schyłkowi stuleciu 

naszem rozwój nauk przyrodniczych górował 
bezsprzecznie ponad innemi umiejętnościami. 
Dowodzą, tego nietylko olbrzymie postępy 
techniki na wszystkich polach, wspaniałe wy
nalazki w środkach komunikacyi, w elektro
technice, chemii stosowanej i t. d., ale może 
w wyższym jeszcze stopniu, jakkolwiek mniej 
się rzucającym w oczy szerokim masom, wy
kazują to postępy w dziedzinie teoryi nauk 
przyrodniczych, metodyki ich i techniki ba
dania naukowego. Dotyczy to, między in- 
netni, nauk biologicznych, a w szczególności 
morfologicznych, ho udoskonalenie mikro
skopu otworzyło przed oczami badaczy no
we, a rozległe, całkiem dotąd nieznane 
światy. Jeżeli ograniczymy się na zoologii, 
to zważmy, że badania mikroskopowe nie
tylko zapoznały nas z tysiącami nowych 
postaci zwierzęcych, nietylko pozwoliły nam 
odkryć komórkę, ten elementarny składnik

ustrojów, ale zarówno też w nowem całkiem 
świetle postawiły anatomią, k tóra odtąd 
przestała się ograniczać na makroskopowem 
tylko badaniu budowy. Dalej, w naszem 
stuleciu potężny umysł Cuviera powołał 
do życia anatomią porównawczą, geniusz 
v. Baera i R em aka—embryologią, a wielki 
duch Darwina nowe rzucił światło na wszyst
kie umiejętności biologiczne. Jednę, a bodaj 
czy nie jednę z najciekawszych, kartę z dzie
jów biologii w naszem stuleciu, a mianowicie 
dotyczącą układnictwa świata zwierzęcego, 
zamierzam przedstawić czytelnikom Wszech
świata w szeregu niniejszych szkiców, po
przedzając ją  wstępem historycznym.

Jak  wiadomo, wszelkie systemy czyli uk ła
dy przedmiotów naturalnych ustawicznej 
podlegają zmianie i są wyrazem każdorazo
wego stanu wiadomości naszych o danej gru
pie tychże przedmiotów. U kład zwierząt 
zmienia się też ciągle, a uczący się zoologii 
znajdują też nieraz nieprzezwyciężone dla 
siebie trudności, gdy w rozmaitych podręcz • 
nikach i dziełach zoologicznych spotykają się 
z coraz to' odmienną klasyfikacyą świata 
zwierzęcego. Kiedy ktoś już objął całość 
i krytycznie nauczył się zapatrywać na 
układ, temu zrozumienie zmian w układ- 
nictwie nie nastręcza żadnych trudności, ale
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dopóki uczący się nie ogarnął olbrzymiej 
całości postaci zwierzęcych i nie przyswoił 
sobie wyników dociekań anatomo-porów- 
nawczych i embryologicznych, na których 
oparte są zmiany w układzie, dopóty owe 
ustawiczne wahania w układnictwie u tru d 
niają mu zwykle w wysokim stopniu studya 
zoologiczne.

Od czasu, gdy ustaliło’się przekonanie, że 
różne grupy zwierząt związane są z sobą 
bliŻ8zemi lub dalszemi nićmi pokrewieństwa, 
systematycy zaczęli dążyć do możliwie jak- 
najnaturalniejszego ich klasyfikowania, t. j. 
łączyli w wielkie grupy wspólne te postaci, 
które prawdopodobnie miały bardzo odleg
łych wspólnych przodków, w mniejsze zaś 
grupy—formy, które pomiędzy sobą znaj
dują się w ściślejszych węzłach pokrewień
stwa, aniżeli z postaciami innych grup mniej
szych. Jeżeli wszystkie zwierzęta, opatrzone 
szkieletem kostnym lub chrząstkowym, po
siadające układ mózgordzeniowy i t. p. ł ą 
czymy w typ jeden: kręgowce (Y ertebrata), 
to tem samem wyrażamy ideę filogenetyczną 
(rodowodową), że wszystkie te zwierzęta 
m ają wspólne pochodzenie od jakiejś bardzo 
odległej postaci rodzicielskiej. Jeżeli dalej 
pewne postaci zwierząt kręgowych łączymy 
w gromadę ssaków, inne w gromady ptaków, 
gadów, płazów i ryb, to dajemy przeto wy
raz idei filogenetycznej, że gatunki należące 
do każdej z tych gromad są połączone z so
bą ściślejszemi węzłami pokrewieństwa, ani
żeli gatunki należące do różnych gromad 
T ak samo też w obrębie każdej gromady 
ustanawiamy rzędy, w obrębie rzędów ro
dziny, w zakresie rodzin rodzaje i gatunki, 
wyrażając przez to, że do jednego rodzaju 
należą gatunki bliższe sobie wzajemnie pod 
względem genetycznym, niż gatunki różnych 
rodzajów, lub że do jednego rzędu należą 
rodziny ściślej z sobą spokrewnione w do- 
słownem znaczeniu tego wyrazu, aniżeli ro 
dziny odmiennych rzędów i t. p. T ak tedy 
w układzie naturalnym  zwierząt za podstawę 
służy stopień pokrewieństwa różnych grup, 
a system jes t tem naturalniejszy i tem dosko
nalszy, im bardziej i im ściślej uwzględnia 
zasadę rodowodową. A le na jakiej podsta
wie sądzimy o pokrewieństwie form zwierzę
cych? Otóż, przedewszystkiem opieramy na
sze wnioski na porównywaniu budowy zwie

rząt, i to tak obecnie żyjących jak  i kopal
nych, powtóre zaś—na dziejach ich rozwoju 
osobnikowego, w których, jak  wiadomo, to 
mniej to więcej ' zachowują się ślady dziejów 
genealogicznych. Prowadzone z gorączko
wą energią poszukiwania faunistyczne na lą 
dach i morzach wzbogacają naukę coraz to 
nowemi gatunkami, u których badania ana
tomiczne i embryologiczne odkrywają coraz 
to nowe stosunki budowy i rozwoju. P o 
między temi gatunkami szczególne m ają zna
czenie t. z w. postaci przejściowe, jednoczące 
w swej budowie znamiona różnych rodzajów, 
różnych rodzin, lub jeszcze ogólniejszych 
grup zwierzęcych. Łatwo tedy zrozumieć, 
że skoro układ dąży do uklasyfikowania grup 
zwierzęcych na podstawie naturalnych związ
ków ich pokrewieństwa wzajemnego, i skoro 
z drugiej strony klasyfikowanie to opiera się 

! na krytycznej ocenie wszystkich danych ana- 
I tomicznych, embryologicznych, faunistycz

nych i paleontologicznych—układ każdora
zowy zależyć musi jaknajściślej od stanu 
wszystkich gałęzi nauk zoologicznych, a mu
si się zmieniać stosownie do wszelkich no
wych zdobyczy, dokonywanych czy to na polu 
anatomii porównawczej, czy to embryologii, 
czy wreszcie faunistyki lub paleontologii, 
które to ostatnie dwie nauki oddają nowood- 
kryte postaci zwierzęce na usługi badań 
morfologicznych w najnowszem znaczeniu te 
go wyrazu. Układ jes t tedy niejako odzwier
ciedleniem stanu wszystkich gałęzi zoologii 
w danym czasie, a dzieje jego zmian są 
przeto dokładnem odbiciem historyi najwy
bitniejszych odkryć w dziedzinie nauk zoolo
gicznych.

II .

To, co powiedzieliśmy wyżej o znaczeniu 
układu, stosuje się do układu dzisiejszego, 
ale niegdyś systemy (czy to zoologiczne, czy 
botaniczne) nie dążyły bynajmniej do wyra
żania rzeczywistych stosunków rodowodo
wych pomiędzy grupami danej klasy ciał n a 
turalnych, lecz stanowiły niejako części lo
giki stosowanej, przedstawiały rodzaj do
wolnie układanych regestrów albo k ata
logów.

W  ogólności odróżnić można, naszem zda
niem, następujące wielkie okresy w dziejach
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układnictwa, a mianowicie: 1) okres nieświa
domego układnictwa, 2) okres układnictwa 
traktowanego jako część logiki stosowanej, 
3) okres encyklopedycznego i 4) systema
tycznego traktow ania przedmiotu, 5) okres 
układnictwa opartego na t. zw. filozofii mor
fologii i wreszcie 6) okres nowożytny, mający 
za podstawę ideę filogenetyczną. Nie są one 
ściśle odgraniczone od siebie, lecz przechodzą 
jeden w drugi stopniowo i nieznacznie. Już 
w najodleglejszej starożytności człowiek two
rzył nazwy dla oznaczenia mniejszych lub 
większych grup zwierząt, podobnych do sie
bie. Stąd powstały nazwy ludowe: ptaki, 
ryby, gady, robaki i t. p. i to jest naj- 
pierwszy początek układnictwa nieświado
mego.

W czasach starożytności klasycznej potrze
ba określania i klasyfikowania zwierząt była 
wywołana p^Zez formalny kierunek filozofii. 
Logika stosowana nakazywała klasyfikować 
wszystko, co podpada pod zmysły. I  na tem 
też polega zasadnicza różnica pomiędzy po
działami, wprowadzonemi przez Arystotelesa 
lub Pliniusza a układam i czasów obecnych 
Dziś bowiem układ jest nietylko logicznie 
rozczłonkowaną całością, lecz zarazem for
mą, zapomocą której rozległe nasze wiado
mości o świecie zwierzęcym mogą być upo
rządkowane w sposób najsnadniej dający się 
ogarnąć, formą, będącą wyrazem wszystkich 
naszych wiadomości o budowie, rozwoju i po
krewieństwie postaci zwierzęcych. B rak 
przeświadczenia o genetycznym związku 
grup zwierzęcych był przyczyną, że staro
żytni nie mieli należytego pojęcia o współ
rzędnych i nadrzędnych grupach i nie posia
dali przeto terminów na oznaczenie pojęcia 
gromady, rzędu, rodziny, rodzaju lub gatun
ku; używane zaś terminy „eidos” i „genos” 
były całkiem nieokreślone.

Arystoteles przyjmował następujące wiel
kie grupy zwierząt: 1) czworonogie żywo- 
rodne, do których zaliczał dzisiejsze ssące, 
wyjąwszy wieloryby; 2) ptaki, do których 
należały dzisiejsze ptaki; 3) czworonogi jajo- 
rodne, t. j. dzisiejsze gady i płazy; 4) wielo
ryby, które Arystoteles słusznie określał 
jako zwierzęta oddychające płucami, żywo- 
rodne, mlekiem matek żywiące się w młodo
ści i 5) ryby. W szystkie dotąd wyliczone 
grupy oznacza filozof grecki jako posiadają

ce krew, pozostałe zaś cztery uważa za po
zbawione krwi, sądził bowiem błędnie, że 
krew musi być zawsze cieczą czerwoną. Otóż 
te „bezkrwiste” grupy są w dalszym ciągu 
następujące: 6) mięczaki, t. j. dzisiejsze gło- 
wonogi (np. mątwa, ośmiornica i t  d ) ,  7) 
wielonogie skorupiaki (zwane w układzie 
Arystotelesa „M alacostraca”), do których 
zaliczono wyższe skorupiaki (Crustacea) dzi
siejsze, 8) „Entom a” t. j. dzisiejsze owady, 
pajęczaki, wije, robaki wyższe oraz płaskie 
(np. tasiemce), 9) „Ostracoderm ata”. Do 
tej grupy Arystoteles zaliczał dzisiejsze 
mięczaki brzuchonogie oraz małże, a nadto 
jeszcze: jeżowce morskie, skorupiaki wąso- 
nogie (opatrzone muszelkami), źachwy (asci- 
diae). Oprócz tego, jako dodatkowe posta
ci tejże grupy uważa badacz grecki roz
gwiazdy, strzykwy, meduzy, gąbki, a więc 
„Ostracoderm ata” obejmowały część dzisiej
szych mięczaków, m ałą część stawono
gów, znaczną część szkarłupni i jam o
chłonów.

Pomijając inne, wysoce nieudatne i bardzo 
powierzchowne próby uklasyfikowania zwie
rzą t w czasach starożytnych (np. Pliniusza), 
zaznaczymy, że aż do dwunastego stulecia 
dzieje układnictwa ani o krok prawie nie 
posuwają się naprzód. Po upadku kultury 
starożytnej, w czasie ciężkich walk, jakie 
staczać musiała szerząca się coraz bardziej 
idea chrześciaństwa, wiedza przyrodnicza, 
jak  i wszelkie wogóle umiejętności, przez 
liczne wieki nie były wcale pielęgnowane, nie 
wygasła jednak, lecz tliła się ledwie widzial
nym płomykiem w klasztornych celach mni
chów: benedyktynów, franciszkanów i domi
nikanów. S tąd -też w trzynastym i czter
nastym wieku nie można wymienić ani jed 
nego męża, zasłużonego w dziejach zoologii, 
który nie byłby mnichem. Dzięki zakonni
kom, a w znacznej części i uczonym arab 
skim, którzy łącznie z medycyną uprawiali 
zoologią obok innych nauk przyrodniczych, 
idee Arystotelesa przechowywały się do 
trzynastego stulecia, w którem niejako na- 
nowo ocknęły się i dały pochop do dalszych 
prac w dziedzinie zoologii.

W trzynastem  stuleciu trzej dominikanie 
postawili sobie za zadanie przedstawić całość 
ówczesnej wiedzy zoologicznej, przyczem 
oparli się na Arystotelesie. Jeden z nich,
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Tomasz z Cantimpre ‘), grupuje świat 
zwierzęcy w taki sposób, źe po człowieku opi
suje zwierzęta czworonożne, następnie ptaki; 
pod nazwą potworów (monstra) morskich 
opisuje zkolei w części wieloryby, w części 
ryby, w następnej księdze trak tu je  o rybach 
rzecznych i morskich. Zkolei idą węże, 
a  wreszcie „robaki”, do których należą dzi
siejsze: owady, pewne robaki, niektóre mię
czaki, ale także żaby i ropuchy. Opisy od
dzielnych zwierząt następują po sobie alfa
betycznie, przyczem naturalnie niema mowy, 
jak  w pismach Arystotelesa, o nadrzędnych 
i podrzędnych grupach, a obok siebie trak to 
wane są zwierzęta najbardziej oddalone, jak  
np. do ryb zaliczone są: mątwa (głowonóg), 
perłopław (małż), różne skorupiaki oraz pew
ne szkarłupnie dzisiejsze obok ryb właści
wych. Do 50 wyliczonych robaków należą 
obok siebie wymienione: pszczoła, osa, mrów
ka, komar, pluskwa, wij, pająk, żaba, ropu
cha, pijawka i t. d.

Drugi dominikanin, A lbert z Bollstattu, 
zwany także A lbertem  Wielkim, a uważany 
za nauczyciela Cantimprego, w jednym z roz
działów swego „dzieła o przyrodzie” (1250— 
1254 r. lub nieco później) opisuje po czło
wieku „zwierzęta czworonożne”, następnie— 
ptaki, a wreszcie—„zwierzęta wodne” i „ma
łe zwierzęta bezkrwiste”. Do wodnych zali
cza ryby, raki, mięczaki oraz dodatkowo 
m ałą grupę „zwierząt niedoskonałych”, t. j. 
pewne „robaki” (np. dżdżownice) oraz gąbki. 
„M ałe zaś bezkrwiste zwierzęta” obejmują 
pstrą  mieszaninę: owadów, pająków, żab, ro 
puch, rozgwiazd morskich i t. d. Niektórzy 
(np. Pouchet) przyjmowali wprawdzie, że 
A lbert wprowadził jakoby pierwszy pojęcie 
gatunku (species) i wykazał, że liczne gatun
ki mogą tworzyć jeden rodzaj (genus). Lecz 
J .  Y . Carus 2) dowiódł następnie, że tak  nie 
jes t i źe w dziełach A lberta  pojęcia gatunku 
i rodzaju użyte są tylko w formalnem zna
czeniu logicznego nad* i podporządkowania.

') De naturis rerum, data dobrze nie wiado
ma, zdaje się migdzy 1230 a 1244. W r. 1597  
Georg. Colvonerius ogłosił: Thornae Cantipra- 
tani Miraculorum et exemplorum mirabilium sui 
temporis libri duo. —  J. V. Carus: „Geschichte 
der Zoologie”, 1^72 

*; 1. c.

Dowodzą tego np. zdania następujące: „Dzię
cioł nie jest gatunkiem, lecz rodzajem” i licz
ne inne podobne. Niewiele posunął naprzód 
wiedzę zoologiczną i trzeci ze wspomnianych 
pisarzy, W incenty z Beauvais, który trzy
m ał się podziału podobnego do układu Al-

b erta- (C. d. « .).

Prof. d-r Józef Nusbaum.

W SPO M N IEN IA  Z ZAKOPANEGO.

20 listopada.

Po dniu gęstej mgły, mrokji, smutku— 
dzień słońca, jasności, wesela. Świat jak  
z bajki. Cała dolina, ziemia, strzechy, 
mosty, słupki, kamienie, drzewa, oszadziałe 
grubą, mleczną szadzieliną, jak  umaczane 
w śmietanie. I  wszystko jaśnieje w światło
ści słonecznej: osobne kępki drzew, pojedyn
cze modrzewki wyglądają jak  zabawki dzie
cinne. Tylko górne sfery regli, lasy na czu
bach Gubałówki, pozostały czarne, bo tam  
nie dosięgła warstwa mgły, lub ją  strychują- 
ce wiatry zgarnęły,—zostało jej tyle tylko, 
ile zmieściło się w nieckowatej dolinie. S tąd 
śmieszne przeciwieństwo,góry wyglądają tak, 
jak  głowa brunetki do połowy upudrowana. 
W e wsi cisza m artwa i głucha, bo to nie
dziela,—cisza taka, że o wiorstę słychać 
turkot wozu jadącego po gładkim jak  stół 
gościńcu,—że słychać skrzekotanie nudzącej 
się kury, napół sennej, drzemiącej w ciepłym 
zakątku na słońcu,— cicho tak , źe słychać 
tupot rzeźkiej i giętkiej dziewki, dążącej do 
kościoła. Zresztą, mogilna cisza. Chaty 
zawarte, nie słychać płaczu dzieci, ryczenia 
krów, skrzypu dźwirzy, gwaru ludzi,—nie 
widać ich na drodze. Wieś jak  wymarła, 
wszystko poszło na nabożeństwo. Zato sły
chać szelest igieł szadzieliny, osypującej się 
na słońcu z gałęzi, a pod każdym modrze
wiem leży z nich biały krąg na ziemi. Z a 
bawna dziś ta  szadź: to nie igiełki, lecz naj
drobniejsze krupeczki, jak  krupki pszenne, 
jak  sól zgrupiała, a każda gałązka, źdźbło,



Nr 10. WSZ0CHSWIAT. 149

trawka, igła smreka lub modrzewia, niesie 
grzebyk prostopadle ustawionych kryształów 
i to tylko z jednej strony, od strony południa. 
Czuby drzew są najbielsze, najlotniejsze, 
spodem przebijają ciemne żebra i skielety 
konarów i gałęzi.

21 listopada.

Dolina pod kopułą grubej chmury, która 
brzegami otula wszystkie góry dookoła. Mi
mo tego nie ciemno wcale, owszem, dośó ja s
no; chwilami jakąś szczerbą przesiąka światło 
i leje strumień jasności na jakąś polanę, na 
cząstkę lasu, a w tej jaśni olśniewająco za
błysną sylwetki siwych, mlecznych drzewek 
oszadziałych—i znowu zachodzą w jednolitą 
szarość. Czasem zajaśnieje jakiś wąwóz, 
jakiś stok porosły buczyną, a wtedy tem 
czarniej odcinają się smrekowe regle. W do
linie szadź, lecz tylko na drzewach i zlekka 
na rudej, gliniastej ziemi. To też gromady 
jesionów i jaworów, szlaki olszyny nad poto
kami, krze osobno stojące, jaśnieją w czer- 
wonawem tle, jak  najdelikatniejsze kłęby 
pajęczyny, odbijając od czarniawego tła 
smrekowego boru, który ledwie tylko draśnię
ty szadzią, jak  szpakowata głowa bruneta.
A na tem wszystkiem uwydatniają się smukłe, 
subtelne, nikłe jak  koronka, jak  pióropusze, 
modrzewie, z rudawym odcieniem, przebija
jącym poprzez śnieżną powłokę szczególnej 
barwy.

Jakąś niewidzialną szczeliną w wąską do
linę górską wciska się światło, oblewa ja s
nością jednę ścianę wąwozu, a druga roz
jaśnia się żółtawym, omdlewającym odblas
kiem, jak  wnętrzna strona ramienia od 
oświetlonego boku, lub podbródek m arm uro
wej bogini od jej śnieżnej piersi.

29 listopada.

Dwunasta w południe. Mróz, ale cicho, 
przecicho w powietrzu. Z dała ode wsi na 
brzeżku można uspozierać po świecie: panuje 
jedna barwa na ziemi —olśniewająca, nie
bieskawa białość, pod słońce aż rażąca oczy. 
Za białem łonem doliny stoją regle zlekka 
oszadziałe, ciemne, nad niemi szare na że
brach, z białem żyłkowaniem i białemi źle- j  
bami—turnie—a nad tem jasność wielka

nieba, i skromne, leniwe, niskie słońce, zdaje 
się na kilka piędzi tylko przesuwające się 
nad szczerbiną Giewonta.

Siedzimy pod ścianą odludnej szopy: cisza 
absolutna—tu nie dochodzi ani szum potoku, 
ani odgłosy życia ze wsi, ani furkot skrzydeł 
ptasich, ani dzwonienie trznadla—cisza— 
tylko słychać kapanie kropel ze strzechy, 
przygrzanej przez słońce.

Cisza, białość, jasność i lekki, najlżejszy 
jaki jeszcze chwyta oko ludzkie—opar ponad 
ziemią!

** *

29 listopada.

O zachodzie. Łono doliny w cieniu, śnieg 
skrzypi pod nogami, mróz szczypie. Śnieg 
prawie ciemnofioletowy, a drugi fiolet w nie
biosach. N a najdalszym brzeżku jakiegoś 
wirchu, odrzynającego się na złotem niebie 
zachodu, zapaliły się nagle ognie w szybie 

j jakiejś, ledwie dostrzegalnej, chatynki: gore
ją  jak  otw arta czeluść huty, lub piec garn- 

' carski. Zwolna ogień zaczyna migotać, 
j omdlewać, gaśnie i um iera—a wtedy wycho- 
! dzi jasno sylwetka chałupiny i rózgowate 

drzewa, odcinające się na niebie jak  fan
tastyczna Golgota. Słońce zapada coraz 
głębiej, już go nie widać, spuściło się za zę- 

! biaste „Kominy”. Stoi Giewont groźny, 
szary, ośroniały, wysoki,—a cały łańcuch 
odrzyna się z wyrazistością greckiej kamei 
na jasnem niebie.

Ponad zaszłem słońcem na horyzoncie 
wielka jasność i przejrzystość—przejrzystość 
orlego oka. Dalej na zachód, ponad linią 
ziemi, jasność ta  przechodzi w żółtawe, 
woskowe zorze. Na wschodzie regle czarno- 
granatowe, a nad niemi piramida Hawrania 
cała płonąca ogniem, zarówno jak  wszystkie 
najwyższe turnie. Nieznacznie dolina zapa
da w wieczorną niebieszcz—już tylko czuby 
gór goreją w ogniu złocistym. W  siedem
naście minut po zniknięciu słońca w dolinie, 
gaśnie dopiero blask jego na płasience ko
ło krzyża Chałubińskiego na Gubałówce, 
a w parę minut zamracza się golaźnia rąba- 
niska nad Hotelnicą. N a najwyższych tu r
niach gaśnie jeden szczyt po drugim i w pół 
godziny zagrąża się w mrok wieczoru grupa 
Hawrania, tylko jeszcze złoci się centka na
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Żółtej Turni i na czubie za Krokwią, na Kas- 
prowej może,—lecz i te gasną w kilka minut, 
i tylko kwadrans cały za Żółtą T urnią szczyt 
jeden świeci. Nakoniec i ten gaśnie, tylko 
góry całe pałają różowym blaskiem; na za
chodzie zapala się łuna żółta, prawie poma
rańczowa, wielka i natężona, a na wschodzie 
rozbija się wyszarpany, wyblakły miesiąc, 
niewyraźny, jak  kawał lodu tającego w wo
dzie.

W e wsi pełno życia: z jednej strony dola
tuje miarowe czachanie sieczkarni, z drugiej 
warczenie młynka wiejącego siacie. Z dale
kiej zagrody dochodzi łomot cepów, bijących 
w tak  charakterystyczny tak t dla Zakopane
go. Ze zgrzytem otwierają wierzeje i noszą 
wiązki siana dla bydła. Raźno wracają ko
niki do domu —skrzypią koła owym szczegól
nym metalicznym skrzypem.

N a osicy dzwonią żółte trznadle w pobliżu 
zagrody, a nad kominami stoją pionowo kity 
szarego dymu i dodają otuchy i serca wobec 
tej nocy, tego mrozu i tej ciemności. I  za 
tą  kruchą ścianą chałupy drga życie, słychać 
szmer ludzkiej gwary, kwilenie dziecka. 
Z płotu zdejmują kobiety koszule zmarzłe 
i sztywne jak  karty.

** *

30 listopada.

Ach te potoki górskie zimą! K aspruski 
czyli Strążyski, który płynie w głębokim ja 
rze, nie może wyśliznąć się z pod stromych 
brzegów, kiełznających jego fantazye. Po 
pierwszym tęgim mrozie zima spętała mu 
wszystkie miałkie brzegi i we wszystkich za
ułkach stojące zatoki; i oto płynie ujęty 
wśród splotów przybrzeżnych, kruchych, 
śnieżno-białych, podobny do wielkiego gadu 
z białemi bokami, a  zygzakowatym, wodnis
tym grzbietem. D rugi tęgi mróz zlodowa- 
cił wszystkie płanie, t. j. spokojniejsze miej
sca, w zaciszu poza progami, które wyglą
dają jak  przezroczyste oka; lecz spętana 
woda tem  raźniej rwie przez progi, wali się 
kaskadami po wartkich spadkach. M iejsca
mi lody tak  ścisnęły koryto, źe woda jak  
żłobem wyrąbanym rwie wśród zamarzłych 
brzegów. Zwolna zaczynają obmarzać od 
spodu, odedna wszystkie prożki, wszystkie 
zastawy, podwyższając przeszkody, zatara-

sowywując łożysko, coraz wyżej i wyżej, 
a ogłupiała woda ściśnięta z boków, zaha
mowana progami,- występuje i zalewa już 
zamarzłe miejsca. I  robią się kałuże prze- 
zroczystawe, podobne do galarety, gdzie 
przez dzień żywa woda walczy z mrozem, 
tworząc coś pośredniego, gąszcz jakiś, w któ
rym lgną nogi. Lecz przychodzi noc, za
m arza ta  gęstniejąca masa, i biedny potok 
już pokonany; tylko w najwarciejszych miej
scach płynie nurt odkryty, woda kotłuje się 
jak  w garncu w lodowej czeluści, aż zginie 
pod niżej leżącą lodową powałą.

Inaczej się ma z potokiem na Krupów
kach: potężny i wartki, zasobny w wodę, le
cący po spadzistem korycie, walczy z zimą 
do upadłego; lodami i jem u pooplatał brzegi 
mróz dwudziestostopniowy, zwęził go, poza- 
m rażał wszystkie płytkie i wolniej płynące 
odnogi, lecz sam główny potok tem szaleniej 
wali się po kamienistem dnie, kryształowy 
i przezroczysty jak  nigdy. Zwolna obmarza- 

' ją  żabice, tracą  ostre kontury i krawędzie, 
podobne do kul napół przezroczystych i całe 
dno potoku wygląda jak  z bajki,—a po tem 
łożysku dziwnem pędzi żywa woda, miotając 
śryzą ’) na lodowate brzegi, szumiąc, pryska- 

i jąc  kroplami, które w lot prawie marzną. 
I  tak  powoli, godzinami, podnosi się łożysko 
potoku, coraz wyżej i wyżej, aź przychodzi 
chwila, że woda, ujarzmiona przez ściskające 

! ją  brzegi, nie może pomieścić się w swojem 
korycie: z boków i odedna zalewa lód, pola, 
i błądząc szuka nowego stromszego spadku, 
a znalazłszy go, spada kaskadą, zam arzają
cą znowu po bokach. Robią się dziwy: woda 
przelewa się aż na gościniec, to znowu kotłu
jąc  się wytryska z jakiejś lodowej szczeliny,

| jakby bijąca z zaciekłością krynica, leje się 
po lodowym podkładzie, i tylko poniżej mły- 

| nów gdzie nurt najszaleńszy, widać w kory- 
j  cie: żwir, piarg, ziemię i żabice. Tak samo 
| obm arzają boki i dna wodowodów; coraz 
j ciaśniej wodzie, nakoniec przelewa się przez 

brzegi, strumienie zlewają się ze sobą, s ta 
piają i zam arzają aź do dołu, a w masie 
lodu ginie drewniana budowla, kryją się pod 
zalewem lodowym podpory, jarzm a, samo 
koryto—-i oto zostaje alabastrowy wspaniały,

') Śryz =  kra na potokach.
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w kędzioiy rzezany żłób, którym żywa woda 
płynie. W tedy zima, niemogąc poradzić 
ruchliwemu żywiołowi, zabrała się do źródeł, 
do gardeł potoków w górach, i tam  zmroziła 
słabsze dopływy, zasypała śniegiem hale, 
uszczupliła żywności i oto zmniejszyła się 
ilość wody w potoku, zeskromniał, pogodził 
się ze swoim losem: przestał burzyć i prze
lewać, i spokojnie płynie lodowem korytem — 
on, ostatni ślad życia wśród zimowej martwo
ty. Hulaszcze jego zalewy stężały w prze
zroczystą, masę, wargowatą, pomarszczoną, 
jak wąsiska i gęby maskaronów w parkach. 
Ośród zalanych i zamarzłych przestrzeni, 
sterczą jak  bułki, jak  skulone srebrzyste 
króliki, żabice i kamienie okx-yte śniegiem, 
bieluchne i ciche, lecz—zjawisko godne uwagi 
Tyndalla—śnieg na nich nie leży jak  zwykle, 
ale najeżony jak  kolce na jeżu, nastroszony 
symetrycznie, jak  opiłki żelazne na końcu 
magnesu— a kule, bochenki, bajecznie po
dobne do rozmaitych jeżowców, tylko jakby 
je kto rzucił w Sprudlu odmęty—i wydobył 
śnieżyste, niepokalane!

** *

9 grudnia .
c f  ' . . . . . .
Śnieg ustał. Świat jak  z tysiąca i jednej 

nocy -  cały inny: dawny rzeczywisty zginął 
pod płaszczem śnieżystym: rozpanoszył się 
jeden kolor biały mieniący się fioletem,—po
wstały nowe kształty, w które przedzierzg
nęły się dawne postaci. Ludzi widać tylko 
połowy, wyglądają jak  beznożne kadłuby 
z głowami, rękami—brnące po równej białej 
powierzchni. Zginęły drogi, rowy, ścieżki, 
pyrcie. Ludzie chodzą kanałami. Od głów
nego gościńca odchodzą wąziuchne koryta 
do każdego gazdowstwa. N a strzechach le
żą grube poduchy śniegu, zwieszające się od 
okapu; miejscami osunięte tak, źe u góry 
od kalenicy widać czarne gonty, a o tyleż od 
dołu wiszące niżej—strzechy. Strony da
chów od wiatru zaledwie ośnieżone, przeglą
dają czarnemi deskami; strony w cieniu 
wietrznym przeładowane, potwornie grube, 
przy kalenicy z nabrzmieniem jak  wał, jak  
suta grzywa. Przebogata fantazya szczytów: 
niektóre trójkąciki dachów wyglądają jak 
cząsteczka twarzy kobiecej, jej oko, nos, lub 
kawał lica otulony niepokalaną, b iałą baran

kową szubą. N a bokach niektórych szczytów 
zwieszają się sute, ciężkie firanki, lub jak 
nioby nad czołem, według dawnej mody ucze 
sane. Koło kominów, ramy głębokie, fan
tastyczne; sam komin jak  łabędzia szyja 
obnażona, z zarzuconem z niechcenia śnież- 
nem sortie de bal. Dachy sklepów, piwnic, 
niskich szop, wyglądają jak  wielkie białe 
mogiły,—nie poznałbyś co zasypane w tej 
puszystej topieli—gdyby nie ździebełka czar
nego szczytu. A na każdym dachu jakaś 
niespodzianka: tu  wyskok, tu wielki gzyms, 
miękki i łagodny, falisty, jakby zadrżała 
ręka garncarza, który go w miękkiej mode
lował glinie: tu zagięcia, czuby, jak  nagumo- 
wane włosy japonki,—a wszystko dziwnie ła 
godne, zaokrąglone, podwinięte w jednem, 
wywinięte w drugiem miejscu, chwiejne, fa
liste, gładkie, wylizane językiem wichrów. 
Czasem sterczy kogutek, jak  nakrochmalona 
serwetka na biesiadnym stole, kunsztownie 
w węzeł zwinięta. Kopce ziemi, kupy wio- 
rzyska, wyglądają jak  wielkie kurhany. 
Miejscami widzimy, że śnieg posiada prze
dziwną, nieznaną własność: spoistości i wy
trzymałości na rozciąganie. Oto na drabinie 
wzdłuż każdego szczebla wisi jak  krótkie 
a grube śnieżne boa, lub jak duła obrócona 
dogóry; trzyma się końcami drabiny, środ
kiem zwisa i nie oberwie się, choć szczebla 
wcale się nie dzierży. Z niektórych żerdzi 
zwieszają się całe pierzyny;—z dachów ciążą 
ku ziemi jak  marmurowe chmury, w które 
barok poustrajał ołtarze, tylko nie widać na 
nich gestykulujących świętych i omdlewają
cych aniołów. I  wiszą te śnieżne chmury 
karraryjskiego marmuru, i o dziwo—nie 
obrywają się. Przedziwna spójność tak kru
chego tworzywa!

A d roga! . . .  N a górnych oblakach ‘) i żer
dziach, to jak  potężne węże, połosy, boa, tu 
leżą na żerdzi, tu  brzuchami śnieźnemi zwi
sają to na tę, to na sią stronę, a gdzie kołek 
w płocie, to łeb zgrubiały. W innych miej
scach wiatr porwał węże, lecz przy kołkach 
pozostał śnieg w dziwniejszych jeszcze kształ
tach: to łasica lub gronostaj, smukły, z prze
giętym, przełęczystym grzbietem, to pies 
warujący, to niedźwiedź polarny kadłubem

') Oblaka =  kij, tyka; oblak =  kij juhaski.
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przysiadł na ziemi a łbem oparty na płocie, 
trzym a w paszczy koniec kołka.—N a koli- 
kach siedzą nadziane to mazurskie czapy, 
z rozporem i odwinięciem, to czubajkowate 
tatarskie kołpaki. Między niektóremi koli- 
kami siedzą jak  bedły, rydze, gąski z wywi- 
niętemi w górę grubemi brzegami, jak  mi
seczki garncarza-gwazdały. N a drzewach 
we wsi, na przydrożnych jasionach, w gajach 
około domów, mało śniegu: zwiały je  du ja
wice '), tylko w rozsochach pozostały jeszcze 
kawały. Tu i owdzie na grubych konarach 
modrzewi leży smuga śniegu, lecz wiotkie 
gałązki, pień, całe prawie drzewo, wolne od 
śnieżnej powłoki. Czasem, gdzieś w p lą ta
ninie gałęzi ocalała kupka śniegu ja k  wie
wiórka, z zadartym  ogonkiem. W  ciszy, 
w sadkach, na przysadzistych jabłonkach, 
śniegu więcej, lecz i tu  tylko w widłach tkwią 
potworne, bezkształtne kawały, jakby urwa
ne kawały piany. K ity  młodej choinki na
bite śniegiem, jak  pędzel golibrody mydlina
mi. Najwięcej jeszcze pozostało w głowa
czach—wierzbach: cały łeb nabity, nadziany 
śnieżną masą, poobrywaną, bezkształtną, 
a z niej strzelają nagie ciemne rózgi, prątki, 
i bujne gałęzie, a  cała wierzba podobna do 
olbrzymiego kwacza.

Most zginął pod śniegiem, który skrzypiąc 
chrupie pod nogami, i dudni, i zdradza, że 
tam  pod spodem pustka. N a poręczach leżą 
grube, puszyste wałki ze śniegu. N a każdym 
słupku nad przydrożnym jarem  siedzi czapa, 
wysoka a płaska, ze zwieszającym się z jed 
nej strony językiem, jak  kozacki osełedec. 
N a polach utonęły m ałe chropowatości, mie
dze, kotyry, kretowiny, —- znikły podziały 
właścicieli—wszystko spłynęło się w jeden 
łan wielki, wspaniały, przeczysty. Zginęły 
w białym puchu badyle ostów i krwawni
ków,—wszystko okrył nieprzerwany całun. 
Złagodniały wszystkie spadki, wypełniły się 
zagłębienia, otuliły krawędzie brzeżków. N a 
Starej Polanie zniknęły w śnieżnej topieli 
wały kamieni; tylko najwyższe widać kupy, 
a za każdą sterczy długi, coraz niższy ogon— 
jak  ogromna izbica przy moście. Czasem 
na przydrożnym jarze, śnieg oberwany jak  
ściana fortecznego rowu, a  na pole zbiega 
łagodnie wspaniałą płaszczyzną jak  parapet

twierdzy. Zwały budulcu zginęły pod śnie
giem, tworząc długie mogiły. Miejscami nad 
rowem wiatr pouwiewał rąbki pieściwe, mi
sterne z cieniutką krawędzią, jak  łagodne 
falki w cichej zatoce; miękko je wygładził, 
chwiejąc miejscami, jak  brzeżek filiżanki 
z ciasta kaolinowego. Rąbek to wznosi się, 
to zbiega niżej, to zawija się nakształt deli
katnego gzymsu. A za każdym słupkiem, 
pniem drzewa, krzyżem, po śnieżnej równinie 
biegą długie smugi, usypane przez podmuchy 
wichru. W  zacisznych zaułkach śnieg pulch
ny, równo usypany, groszkowaty,—w innych 
zlizany przez wiatry, zadzierzysty i chropa
wy, jak  lica kobiety, która długo, nałogowo 
używała bielidła,—lecz wszędzie czysty, tą  
czystością, przed k tórą najbujniejsza wyo
braźnia się korzy, botniema pojęcia o większej 
czystości. Pod słońce krysztali się grubo i po
łyskuje, jak  odłam najczystszej rafinady cu
krowej, lub jak  odłam m arm uru paryjskiego.

A  za polami przyległy do ziemi płaskie 
wzniesienia, które pod śniegiem jeszcze 
płaściej wyglądają, a ich stoki jeszcze łagod
niejsze—końce jeszcze dłuższe, zachodzą jed 
ne na drugie; po zboczach ślizga się od słoń
ca do widza smug olśniewającego odbicia, 
przerywany fioletowemi cieniami zagięć. 
A  dalej stoją regle, — miejscami czarne, 
jakby odmuchnięte z okiści, to znowu całemi 
przestrzeniam i zaśnieżone, aż nabite biało
ścią. Z a niemi sterczą nagie ściany, turnie 
i granie, białe w załamkach, szare jak  prze
łam any śpiż, wysrebrzone w żlebach i za- 
dzierach, lecz nagie na krawędziach i grzbie
tach. — W ichura zdarła śnieżną powłokę 
i zwaliła ją  w hale i doliny, ścieląc mosty 
nad przepaściami. I  te granie i turnie to 
kres św iata—za niemi nic —tylko nad niemi 
stoi kopuła niebieska, głęboka bezmierną 
głębiną, i niebieska niebieskością aź ciemną, 
szafirową, stalową jakąś, nie ową rozmarzo
ną niebieszczą włoską. N a Hawraniu, na 
Swinicy, uwięzły jak  korabie Noego płynące 
dwa obłoki, zagrzęzły na turniach, ochrowe 
u góry, śniadawe spodem. Zdaje się, że to 
szczyt Pusiyamy, lub dymek nad wulkanem. 
A świat wypełnia wielka cisza, i wielka ja s
ność u góry, a wielka białość na dole!

( C• d. nast.).
Wł. Matlakowski.

*j! Dujawica albo bujawica =  zamieć śnieżna.
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IDEALNA PRACOWNIA CHEMICZNA. '>
Przez Wiliama Ramsaya,

Prof. „U niversity  College** w Londynie.

Zaszczyt, który mi zrobiono, żądając, abym 
przemówił do panów przy uroczystości otwar
cia tego wspaniałego nowego laboratoryum , 
daje mi sposobność wypowiedzenia kilku 
uwag natury ogólnej, dotyczących pożytku 
pracowni zarówno dla nauczycieli jak  dla 
studentów. Żywię kilka bardzo wyrobionych 
zdań co do niektórych spraw, związanych 
z pracowniami, ugruntowanych częściowo na 
wrodzonem przekonaniu, częściowo na do
świadczeniu; a zdania, podobnie jak  suknie, 
trzeba od czasu do czasu przewietrzać, już 
choćby dlatego, aby ich mole nie zjadły, lub 
aby zobaczyć, gdzie je  załatać lub nadsztu- 
kować wypada.

Zaczynam zatem od tego, że laboratoryum 
nie powinno być zbyt wielkie. W  dzisiejszych 
czasach nauki ścisłej, kiedy m atem atyka za
puszcza zagony aż do mikroskopu zoologa, 
zażądacie ode mnie napewno, abym podsta
wił wartość liczbową w miejsce wyrazów: 
„zbyt wielkie”. Chętnie to uczynię. „Zbyt 
wielkie” to znaczy: mogące pomieścić więcej 
niż czterdziestu do pięćdziesięciu studentów. 
Lecz dlaczegóż nie więcej? Ponieważ studenci 
są ostatecznie także ludzkiemi istotami, a nie 
wierzę, żeby było moźliwem dla kogoś inte
resować się więcej niż czterdziestoma lub 
pięćdziesięcioma osobnikami, które są wszyst
kie zajęte podobną pracą. Naprzód, trudno 
zapamiętać nazwiska pięćdziesięciu osób, 
a następnie trudniej jeszcze jest wysondować 
ich charaktery i być pobłażliwym dla ich 
zboczeń umysłowych. D la tej przyczyny 
przenoszę liczbę 40 nad 50. Człowiek czuje 
się bardziej po domowemu wśród czter
dziestu, niż wśród pięćdziesięciu. Jeszcze 
lepiej podobałoby mi się trzydziestu, byleby 
wszyscy byli w dostatecznie dobrym gatunku, j

Naturalnie, jest równie łatwo mieć wykład

jP r z e m ó w ie n ie  przy otwarciu laboratoryum 
imienia Gossagea w University College w Liver- 
poolu, w grudniu 1896.

| dla pięćdziesięciu, jak  dla pięciuset. I  gdy
by, jak  to było za dawnych czasów, uważano 
za dostateczne dla kogoś, kto pragnie być 
w przyszłości adwokatem, budowniczym okrę
towym, lub architektem, żeby tylko słuchał 
wykładów chemii, a nie zajmował się pracą 
laboratoryjną, i gdyby to było zwyczajem, 
jak  za dawnych czasów, robić nie w celu 
przygotowania się do jakichś egzaminów, lecz 
aby nabyć pewnej znajomości przedmiotu, 
wtedy moglibyśmy się cieszyć salami wykła- 
dowemi, napełnionemi takiem obszernem 
audytoryum, jakie tylko głos ludzki może 
opanować, i pracowniami, napełnionemi elitą 
z tych sal wykładowych; lecz teraz, gdy od 
każdego słuchacza wymaga się praktycznego 
zajmowania się chemią, w naszych wykładach 
i w naszych pracowniach musi—jak  sądzę— 
brać udział ta  sama, lub prawie ta  sama, 
liczba uczniów. Jeżeli tedy laboratoryum 
jes t obliczone dla czterdziestu, i tylko dla 
czterdziestu, to jest prawdopodobne, źe i wy
kładów, przynajmniej w ogólnym przebiegu, 
będzie słuchała taka sama liczba.

Lecz cóż asystenci? Czyż nie mogą pono
sić i czyż nie ponoszą oni znojów i ciężarów 
pracy codziennej, zadawalając się mlekiem 
zbieranem, a śmietankę pozostawiając pro
fesorowi? Z pewnością tak  się dzieje; lecz to 
nie ma związku ze sprawą. Uważam bowiem 
za obowiązek profesora (i jego przywilej), 
znać doskonale każdego ze swego zastępu; 

j  żeby się posłużyć podobieństwem:—żywność 
| musi przyrządzić kucharz, a lekarz musi czu

wać nad jej strawieniem, i gdyby się okazała 
| potrzeba, musi zaaplikować pigułki prze- 
| czyszczające. Mówiąc poprostu, profesor 

musi wiedzieć, co każdy robi i czy robi 
dobrze.

W śród tych czterdziestu czy pięćdziesięciu, 
przypuściwszy, źe są równo rozdzieleni mię
dzy trzy kursy roczne, znajdzie się jakich 
dziesięciu lub dwunastu, którzy się dobrze 
zaznajomili z działaniami analitycznemi, 
którzy zrobili dostateczną ilość preparatów 
i nabyli biegłości manipulacyjnej. Tacy 
pragną rozszerzyć granice nauki. P ilnując 
przez przeszło dwa la ta  gmachu chemii, ros
nącego pod czynnościami architektonicznemi 
profesora i jego asystentów, i innych, s ta r
szych od siebie w życiu akademickiem, któ
rzy już wstąpili w progi przybytku badań,
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m arzą oni i płoną żądzą naśladowania tak  
ponętnych wzorów. Lecz dotąd nie są do
statecznie płodni w myśli. Czasem, rozumie ! 
się, i młody, niedoświadczony student pocznie 
myśl wielką; lecz tacy zdarzają się bardzo 
rzadko. Trzeba więc, żeby otrzymali po
budkę z zewnątrz; żeby dodano kilka cegie
łek do świątyni Wiedzy, w celu wypełnienia i 
luk, pozostawionych wskutek niedbalstwa lub j  

wielkiego pośpiechu poprzednich budowni
czych; lub żeby wymieciono długo zaniedba
ne kupy pyłu, w nadziei odkrycia tajemnych 
skarbów. Je s t obowiązkiem, jest przywile

jem  profesora skierowywać uwagę na te „la- ; 
cunae” i „thesauri” i poddawać środki, za- 
pomocą których możnaby pierwsze wypełniać, 
a drugie wynajdować. Otóż niełatwo jedne
mu człowiekowi dostarczać m ateryału myślo
wego większej, niż bardzo ograniczona, licz
bie badaczy, oraz zdawać sobie jasno w myśli 
sprawę ze szczegółów wielu różnorodnych 
robót. Jestto  podobne do grania naślepo 
dziesięciu partyj szachów, tylko że bez po
równania trudniejsze, Gracz bowiem może 
„widzieć” szachownicę, zadając partnerom  
pytania co do ich posunięć; lecz możność nie
zależnych poruszeń i niedający się przewi
dzieć charakter kombinacyj komplikuje na
turę problematów. Więcej jeszcze: jestto  
gra, w której figury są wciąż zmieniane przez 
nienależących do gry, a ogłaszających swe 
posunięcia, na takie zaś zmiany trzeba bacz
nie zważać. Krótko mówiąc, dosyć trudno 
przeprowadzić jedno badanie w jednym cza
sie; w najwyższym stopniu trudno nadzoro
wać nad tuzinem. S tąd  nowy powód ograni
czenia ilości pracowników.

Lecz jes t jeszcze i inny. W  stosunkowo 
malem laboratoryum  istnieje atm osfera wza
jemnego zainteresowania się. Pracownicy 
gawędzą ze sobą w przyj acielskiem obcowa
niu i wzajemnie rozpatrują krytycznie swoje 
prace. Czuje się wpływ starszych na młod
szych. Lecz w obszernem laboratoryum, 
gdzie stosunki fabryczne wyrugowały towa
rzyskie obcowanie przyjaciół, gdzie się czło
wiek gubi w labiryncie przejść i błąka w roz
licznych salach, gdzie nikt nie wie, czem się 
jego sąsiad właściwie zajmuje, ani o to nie 
dba, wszystkie te korzyści nikną. Co mnie 
dotyczę wolę plotkarstwo wiejskie niż sztyw
ną formalistykę rady hrabstw a w mieście.

Wreszcie, w większem laboratoryum za
chodzi potrzeba organizacyi. Szef, to jest 
profesor, zajmuje-się administracyą. Trzeba 
zamawiać przyrządy; trzeba baczyć na służ
bę i opłacać ją; trzeba studentów zapisywać 
i regestrować; trzeba przeprowadzać kores- 
pondencyą; wszystko to zabiera czas temu, 
którego czas powinienby być na co innego 
zużyty. A wszystko to są obowiązki, których 
niemożna komuś innemu przekazać; żeby 
były dobrze spełnione, musi je  spełniać szef; 
szef zaś winien być zajęty powinnościami, 
które przedtem wymieniłem. Wszystko to 
są względy, przemawiające za niezbyt wiel- 
kiemi pracowniami.

Teraz zaś wystąpię za pracowniami nie 
nadto zbytkownemi. Nie zalecam wcale po
wrotu do kuchenki Berzeliusa lub do jeszcze 
szczuplejszej tacy W ollastona z flaszkami, 
rurkam i trzcinowemi i świecami, lecz zazna
czam, że niebo pomaga tym, co sobie sami 
pomagają. Zaczynanie pracy wśród otocze
nia zbytkownego prowadzi do zniewieścienia 
i nieporadności. W yobrażam sobie takiego 
studenta z bogatej pracowni współczesnej, 
gdy w przyszłości znajdzie się w nędznem 
laboratoryum  fabrycznem, płaczącego, że 
aparat do siarkowodoru nie jes t napełniony; 
źe aby otrzymać parę, musi gotować wodę; 
że próżni nie może otrzymać bez pracy 
ręcznej. J a k  inżynier, tak  i chemik powi
nien być w możności zrobić sam potrzebne 
sobie narzędzia; mając do dyspozycyi rurkę 
szklaną, powinien potrafić napoczekaniu zro
bić dmuchawkę i skonstruować bardziej na
wet skomplikowane przyrządy. Powinien 
znać się na urządzeniach gazowych i na to- 
karstwie; powinien umieć zlutować połącze
nie; i powinien umieć zastosować w danym 
razie nieledwie każdy, napozór bezużyteczny 
kawałek. Manipulacye chemiczne F aradaya 
są prawdziwym magazynem wskazówek w tej 
mierze; lecz myśmy pomnożyli te zapasy. 
Jeżeli zaś student m a sklep na rogu ulicy, 
gdzie dostanie wszystkich możliwych rzeczy; 
jeżeli pracuje w laboratoryum. gdzie trzeba 
tylko odkręcić kurek, a  rezultaty się wylewa
ją ; to w takich warunkach traci wiele, nie 
przechodząc przez próbę ogniową twardego 
doświadczenia. Praw da, traci się nieco cza
su, lecz ta  s tra ta  czasu znaczy zysk prawie 
pod każdym innym względem.
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Słowo jeszcze o uczeniu studentów. Temat 
„wykształcenie chemiczne” był niedawno 
przedmiotem dyskusyi wśród tych ścian, lecz 
z innego zupełnie stanowiska, niż to, które 
ja  pragnę zająć obecnie. Twierdzę tu, że 
studenci są wogóle zbyt „przeuczani”. Nie 
chciałbym uważać tego laboratoryum  za nie
bo chemiczne, gdzie każdy student ma u swe
go łokcia asystenta, który go utrzym uje na 
prostej ścieżce i strzeże od błędów. I  przyj
mując za pewnik, źe przedmiotem kształcenia 
studentów w chemii, je s t nauczanie ich wykry
wania nowych prawd i tworzenia teoryj odno
szących się do wzajemnego stosunku prawd 
starych,—zawsze najlepiej uciec się do dobrze 
znanej metody próbowania i niepowodzenia. 
Student zdobywa daleko więcej wiedzy, d a 
leko więcej doświadczenia i daleko więcej 
zaufania w swe siły, jeżeli, zamiast niewolni
czo trzymać się drukowanego podręcznika, 
usiłuje proprio motu wymyślić nową metodę 
(choćby niepowodzenie jego było oczywistem 
dla nauczyciela) i wypróbowuje ją . Zaiste, 
zanadto się bawimy karmieniem łyżeczką. 
Mnogie podręczniki elementarne, które „za
spakajają długo odczuwaną potrzebę”, i któ
re powtarzają na dziesiątą stronę przegoto
wane pewniki chemiczne, stoją na całkiem 
równym szczeblu z szeroko reklamowanemi 
pożywkami dla dzieci. Niech więc student 
będzie, o ile można, sobie samemu pozosta
wiony, niech sam wymyśla dla siebie sposoby 
i przyrządy, zastosowując do bezpośredniego 
użytku to, co znajduje w laboratoryum; tak 
bowiem będzie musiał postępować, gdy sta
nie się samodzielnym. Są dwa powody, prze
mawiające za tą  metodą: jes t ona znacznie 
korzystniejsza dla studenta, a  znacznie 
mniej mozolna dla uczącego. N aturalnie i tę 
metodę, jak  zresztą wszystko inne, można 
posuwać zadaleko, lecz niechże pomoc będzie 
udzielana jako pomoc, a nie jako zbiór prze
pisów i reguł. Pierwsza metoda nauczania 
wydaje kompetentnych badaczów; druga 
kompetentnych robotników. Lecz w takich 
laboratoryach, jak  to, powinniśmy kształcić 
badaczów.

Jeszcze słówko, a skończę. Co je s t czyn
nikiem, który zjednywa studentowi pozycyą, 
kiedy on zaczyna karyerę w świecie? Czy 
wysoki stopień naukowy? N ie—chyba, że 
pragnie obrać zawód nauczyciela, a i wtedy

gruntowna umiejętność i wysokie zamiłowa
nie w grze w piłkę nożną (football) i cricketa 
m ają wielkie poważanie i wielką wagę. Czyn
nikiem tym jest dobre słowo nauczyciela. 
A  czemuż nauczyciele jego tak  polecają? 
Ponieważ badali i oceniali jego charakter 
w czasie la t obcowania z nim. Jestto  egza
min, przez który przechodzić musimy wszys
cy; egzamin praktyczny, który trw a przez 
całe życie. Czy nie byłoby dobrze udzielać 
naszych stopni naukowych na mocy tego, co 
jes t ostatecznie jedynem kry tery um zasługi 
w świecie, to jest na mocy sądu tych z po
między naszych kolegów, którzy potrafią so
bie sąd wyrobić?

W ielu z pomiędzy tych, do których obecnie 
przemawiam, obierze karyerę w chemii tech
nicznej. D la takich je s t nieodzowną znajo
mość metod. Inżynierowie powinni praco
wać ręka w rękę z chemikami, bo często wy
nik procesów chemicznych zależy od popraw
nego funkcyonowania urządzenia, które rea
lizuje ów proces na wielką skalę.

To, co daje dobre rezultaty z jednym gra
mem, często zawodzi przy użyciu tysiąca kilo
gramów, wskutek trudności przeprowadzenia 
działania. Nie sądzę jednak, żeby było godnem 
polecenia dla młodych chemików, przeprowa
dzać doświadczenia „en gros”; po pierwsze, 
jestto bardzo kosztowna zabawka, a po dru
gie, o ile to chemii dotyczę, mało poucza
jąca. Lecz i tu  znowu trzeba szukać złote
go środka. Pożyteczne jest od czasu do 
czasu próbować wykonywać operacye w n a 
czyniach żelaznych lub kamiennych na jed 
nym kilogramie mniej więcej materyału, aby 
w taki sposób wypróbować różne metody 
przy użyciu małych i stosunkowo wielkich 
ilości substancyi.

Fundatorowie tego wspaniałego laborato
ryum są ludźmi, którzy przepędzili życie na 
stosowaniu teoryj chemicznych do praktyki. 
Ja k  panowie wiecie, budynek ten wznieśli 
pp. Gossage i Timmis, na pamiątkę Wiliama 
Gossagea, ojca pierwszego z nich, który był 
w swoim czasie wielkim wynalazcą; zaś sir 
John Brunner, p. E. K . M uspratt i pp. bra
cia Leyer pomogli szlachetnie, zaopatrując 
sale w potrzebne urządzenia. Nazwiska te 
stoją na czele naszego przemysłu chemiczne
go, a historya przemysłu alkaliów w przy
szłych latach umieści ich dzieła narówni
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z wylądowaniem Juliusza Cezara lub pano
waniem króla A lfreda. Najważniejsze zasa
dy przemysłu alkaliów zawdzięczamy W ilia
mowi Gossageowi: np. kondensowanie kwasu 
solnego, zamiast puszczania go wolno, aby 
zakażał powietrze; przetapianie pozostałości 
od pirytów w celu uzyskania miedzi; p rzera
bianie gryzących ługów pokrystalizacyjnych 
sodowych dla otrzymania sody gryzącej; zu
żytkowanie pozostałości siarkowych. Ale 
nie jes t mojem zadaniem wchodzić tutaj 
w szczegóły chemiczne; wspominam nazwisko 
Gossagea i innych dobrodziejów tego labora
toryum, aby zaznaczyć, że i ono jes t produk
tem  chemicznym, i to bardzo wysokiego 
stopnia, i aby zachęcić tych z pomiędzy p a
nów, którzy będą korzystali z tej wspaniałej 
fundacyi, żeby wstępowali w ich ślady, dowo
dząc, źe sami potrafią posunąć naukę na
przód i wyświadczyć dobrodziejstwa swym 
bliźnim istotom.

Z ang. tł. T. Estreicher.

Korespondencya Wszechświata.

0  jastrzębcach nowogródzkich (resp. litewskich).

Uczeni niemieccy, Nageli i Peter, wykazali 
w znakomitem dziele swojem „O jastrzębcach 
Europy środkowej” >), że rośliny te odznaczają 
się, z pośród całego państwa roślinnego, nadzwy
czajną zmiennością form i kształtów swoich, tu
dzież własnością prawie nieograniczonego krzy
żowania się pomiędzy sobą; są one przeto naj
odpowiedniejszym przedmiotem do studyów nad 
powstawaniem nowych gatunków, a temsamem 
i najlepszym dowodem na potwierdzenie teoryi 
pochodzenia gatunków.

Jak wielkie zainteresowanie się wzbudziły 
jastrzębce pośród botaników zagranicznych, 
można wnieść z tego, że rodzaj „jastrzębiec” 
(Hieracium Tourn.), który do niedawna jeszcze 
z niewielkiej tylko ilości gatunków się składał, 
dziś doszedł do kolosalnych rozmiarów i zawiera 
w sobie do tysiąca, jeżeli nie więcej, rozmaitych 
gatunków, podgatunków, odmian, form i t. d.

Przy tak olbrzymiej ilości form rozmaitych, 
oznaczenie dokładne jastrzębców należy dziś do

') Zob. C. v. Nageli u. A. Peter, Die Hiera- 
cien Mittel-Enropas. Monachium, 1885.

najtrudniejszych zadań botaniki systematycznej, 
gdyż oprócz wielkiej wprawy w oznaczaniu ich, 
niezbędny jest do tego zielnik, zawierający 
wszystkie dotąd znane formy. Znawcą jastrzęb
ców zdoła być dzisiaj tylko ten, kto się ich stu- 
dyowaniu prawie wyłącznie oddać może; to też 
niewielu jest dzisiaj prawdziwych znawców tych 
roślin. Do takich należy prof. A. Rehmann, 
któremu zawdzięczamy opracowanie jastrzębców  
litewskich.

Niedawno ogłoszona praca prof. Rehmanna 
„O jastrzębcach Europy zachodniej” '), stanowi 
pierwszy początek pod względem znajomości 
jastrzębców kraju naszego 2).

W rozprawie powyższej prof. Rehmann opisał 
98 form jastrzębców i wszystkie one są nowe, 
t. j . dotąd jeszcze dla nauki nieznane. Z całej 
tej liczby 13 form należy do flory tutejszej, 
reszta zaś (85) do galicyjskiej. Oprócz powyż
szych 13 form prof. Rehmann wydał w zielniku 
flory polskiej 3) 12 innych form tutejszych,
z liczby których 6 jest nowych; mamy przeto 
wszystkich, dokładnie znanych jastrzębców 25 
form, w tej liczbie .19  nowych (nieznanych 
dotąd).

Prawie wszystkie te jastrzębce są zebrane 
przez piszącego w Niańkowie (pow. nowogródz
ki), niektóre zaś pochodzą z Pińszczyzny, gdzie 
je  zebrała pani M. Twardowska.

Dokładne opisanie jastrzębców naszych zna
leźć można w powyższej pracy Rehmanna, same 
zaś rośliny wkrótce wydane będą w Zielniku 
flory polskiej.

Nazwy tych jastrzębców są następujące:

Hieracium pilosella L.
Subsp. Twardowskianum Rh.

Var. pilosius Rh.
„ calvius Rh.
„ microcephalum Rh. 

gnaphaliifolium Rh.
(z Pińszczyzny).

Subsp. dasycephalum N. P.
H. auricula L.

Subsp. lithuanicum N. P.
H. collinum Gochn.

Subsp. breyipiilum N. P.
H. floribundum Wiem. et Grab.

Subsp. regimontanum N. P.
H. magyaricum N. P.

Subsp. decolor N. P. 
forma astolona Rh. 
forma stolonifera Rh.

') Zob. A. Rehmannj Neue Hieracien des 
ostlichen Europa (Verhandl. d. k. k. zool.-botan. 
Gessell. in Wien. Jahrg. 1895).

2) Jastrzębce, pochodzące z Królestwa, opra
cowuje prof. A. Zalewski. (Zob. Kosmos, zeszyt 
V— VI z r. 1896).

3) Zob. Flora polonica exsiccata. Cent. I, 
n-r 50 - 54, Cent. II, n-r 192, 193, 198.
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H. stolomfłorum W. K.
Subsp. Mickiewiczii Rh.

H. prussicum N. P.
Subsp. Lipnickianum Rh.

Var. longifolium Rh.
H. flagellare Willd.

Subsp. anisocephalum Rh.
Var. adenolepium Rh.

„ leucochnoum Rh.
Subsp. niańkoviense Rh.

„ anacraspedum Rh.
(ostatni z Pińszczyzny).

H. spathophyllum N. P.
Subsp. polysarcon Rh.

H. colomastix N. P.
Subsp. rubistylum Rh.

H. trigenes N. P.
Subsp. Dybowskianum Rh.

H. nigriceps N. P.
Subsp. fistulosum Rh. 

forma oligocephalum Rh.
H. murorum L.

Subsp. setaceo-dentatum Rh.

Wszystkie formy jastrzębców nazwiskiem Reh- 
manna w spisie powyższym oznaczone, są nowe 
i krajowi naszemu właściwe, te zaś, gdzie innych 
autorów nazwiska się znajdują, są już znane 
i z innemi krajami wspólne. Z całej liczby po
wyższej 19 form pochodzi z nowogródzkiego 
(resp. Niańko w), 6 zaś z Pińszczyzny (resp. We- 
leśnica).

Do najbardziej interesujących należą: Hiera ■ 
cium Mickiewiczii '), jako najpiękniejszy, H. Dy
bowskianum, jako najciekawszy 2) i H. Twardow- 
skianum, jako wielce zmienny 3).

W spisie jastrzębców naszych wyliczyliśmy 
tylko te formy, które są drukiem ogłoszone; licz
ba ich powiększy się znakomicie, skoro wszystkie 
formy w Niańkowie zebrane, lecz do nowych nie 
należące, ogłoszone zostaną.

Do powyższego spisu dołączyć muszę jeszcze 
4 formy w zielniku moim nowogródzkim znajdu
jące się, a mianowicie :

Hieracium aurantiacum L.
Subsp. aurantiacum N. P. 

forma longipilum N. P.
H. umbellatum L.

Yar. typicum Beck.

') Jest on nazwany na cześć Adama, gdyż | 
pochodzi z miejscowości jego rodzinnej.

2) Jest on bowiem potrójnym mieszańcem 
=  Hieracium calomastix N. P. +  Subsp. rubri- 
stylum Rh. -J- Hierac. pilosella L.

3) Tworzy aż 4 odmiany (zob. wyżej).

Var. limonium Grisb. 
n aliflorum Fries ( :=  ramosum 

Paszkiewicz). *)

D -r W- Dybutoski.

Towarzystwo Ogrodnicze.

(Dokończenie).

4. P. Zyg. Weyberg mówił „O niektórych 
zjawiskach, zachodzących przy krystalizacyi 
ałunu”.

Prelegent w przemówieniu swojem przedstawił 
zarys badań krystalogenetycznych, dokonanych 
przezeń ostatniemi czasy w pracowni mineralo
gicznej uniwersytetu tutejszego.

Hodując kryształy ałunu glinowo-potasowego, 
prelegent doszedł do wniosku, że krystalizacya 
ałunu daje możność obserwować taki sam wpływ 
prądów koncentracyjnych na kryształ rosną
cy, jaki prof. Jerzy Wulf zauważył na soli 
(NH4)ę,Zn(SOH)a . 6HaO i opisał w pracy „Przy- 

| czynek do kwestyi szybkości przyrostu i roz
puszczania się płaszczyzn krystalicznych” 2). 
A mianowicie :

a) Prądy koncentracyjne, wywołane w ługu 
macicznym przez rosnący kryształ, wyraźnie są 
widoczne od chwili ukazania się kryształu do zu
pełnego wykrystalizowania się całego przesyca
jącego rostwór nadmiaru soli; a zatem prądy 
koncentracyjne istnieją nietylko przy burzliwej 
i pośpiesznej krystalizacyi, ale i przy bardzo 
spokojnej.

b) Ogólna szybkość przyrostu całego krysz
tału zmniejsza się w miarę zmniejszania się ilości 
przesycającego nadmiaru. Obok tego prelegent 
zauważył, że ta szybkość przyrostu wzrasta, gdy 
się powierzchnia kryształu powiększa : duże 
kryształy wywołują silniejsze prądy niżeli krysz
tały niewielkie.

c) Płaszczyzny wicynalne powstają jako re
zultat ślizgania się prądów koncentracyjnych na 
płaszczyznach kryształu : na daną płaszczyznę 
wchodzi od strony jej krawędzi kilka strumieni 
prądów koncentracyjnych; strumienie te wypro
wadzają osiadające na krysztale cząsteczki 
z normalnego ich położenia. Prelegentowi udało 
się zauważyć zjawisko, które wprost dowodzi, że

1) Zob. Oczerk fłory minskoj gubernii 1883 r., 
str. 171. Obie te nazwy zdają się być jedno
znaczne.

2) K woprosu o skorostiach rosta i rastwo 
renia kristalliczeskich graniej G. Wulfa. War
szawa, 1895.
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ukazanie się płaszczyzn wicynalnych zależy od 
prądów: na liniach, gdzie spotykają się dwa stru
mienie, gdzie przeto szybkość ich biegu jest naj
mniejsza i gdzie prąd opuszcza już płaszczyznę 
kryształu, zbierają się na płaszczyznie danej m ę
ty; linie te idą zgodnie do kierunku krawędzi 
płaszczyzn wicynalnych.

d) Rowki i prążki, spotykane na powierzchni 
kryształów, k+óre wyrosły szybko, także są w y
nikiem działania prądów koncentracyjnych: prąd 
w postaci cienkiego strumienia szybko ślizga się 
na płaszczyznie kryształu i zostawia po drodze 
nadmiar przesycenia w postaci maleńkiego prąż
ka, co doskonale widzimy na bocznych płasz
czyznach ośmiościanu w postaci delikatnych 
kresek

e) Habitus, t. j. zewnętrzny wygląd kryszta
łów, zmienia się względnie do nachylenia płasz
czyzn rozmaitej szybkości przyrostu do kierunku 
prądów koncentracyjnych.

f) Zwiększenie szerokości płaszczyzn t. zw. 
form podrzędnych osięgnąć można hodując od- 
razu dużo kryształów w wysokim słupie rostwo- 
ru. Wtedy zwalnia się szybkość prądów kon
centracyjnych i kryształ odżywia się niedosta
tecznie, więc i obszar „stępień” powiększa się. 
Na tej zasadzie prelegent otrzymywał kryształy 
ałunu z przeważającym sześcianem i dwunasto- 
ścianem.

g) Badając ukła’d inkluzyj w kryształach ału
nu wogóle przezroczystych, prelegent konstatuje, 
że inkluzye skupiają się pod krawędziami płasz
czyzn rosnących z rozmaitą szybkością; tłumaczy 
się to przez zaburzenia w prądach na granicy 
dwu takich płaszczyzn.

h) Wreszcie prelegent wygłosił zdanie, że 
hodowla kryształów przez studzenie przesycone
go rostworu jest racyonalną drogą do poznania 
krystalogenezy.

Druga część badań prelegenta obejmowała po
miary szybkości przyrostu (V) płaszczyzn ośmio
ścianu, sześcianu i dwunastościanu kryształów 
ałunu amonowo-żelaznego. Badania te prowa
dzone były według metody prof. J. Wulfa (l.cit.) 
przez krystalizacyą epizomorficzną soli badanej 
na kryształach ałunu glinowego. Pomiary dały 
liczby następujące:

Vjoo =  °d 4,5 do 3,4 ; V110 : V10o =  2 .

Liczby te zgadzają się z obszarami równoległo- 
boków zasadniczych (E) badanych płaszczyzn 
tylko jakościowo : według Bravais

^ioo : ^ u i  =  1)14 5 i n o  : ^ioo =  .

Ilościową różnicę tych dwu szeregów wytłuma
czyć można, przypuszczając, że szybkość przy
rostu płaszczyzny zależy nietylko od jej gęstości 
retykularnej, ale i od mechanicznej polarności 
cząsteczek. Przypuszczenie to wyraził prof. 
W ulf na str. 116 cytowanej pracy. Prelegent 
przypuszcza też możliwość wytłumaczenia tej l

niezgodności liczb na zasadzie idei Beckego, że 
cząsteczki kryształu są zwrócone do rozmaitych 
płaszczyzn kryształu rozmaitemi atomami łub 

| grupami atomów, tak że w rostworach rozmaitej 
[ natury chemicznej szybkość przyrostu płaszczyz

ny się zmienia: w rostworze kwaśnym na krysz
tałach ałunu najwolniej rosną płaszczyzny ośmio
ścianu, zaś w zasadowym— sześcianu.

Nadto prelegent przedstawił bardzo ładną ko- 
lekcyą kryształów ałunu, wyhodowanych w głę
bokich piwnicach pałacu Kazimierowskiego i uży
wane w swych badaniach krystalizatory, połą
czone w sposób nader dowcipny i prosty z me
chanizmem zegarowym celem obracania kryształu 
podczas wzrostu. Krystalizatory te są pomysłem 
prof. Wulfa.

Przemówienie p. Zyg. Weyberga wywołało 
dyskusyą pomiędzy prelegentem i p. J. Moroze- 
wiczem.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

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

—  Syntezy chem iczne pod działan iem  cichych  
w yładow ań e lektrycznych. Pp. Lozanicz i M. 
Jowiczicz wykonali cały szereg zajmujących do
świadczeń nad wpływem cichych wyładowań na 
mieszaniny różnych gazów. Posługiwali się 
przyrządem w kształcie zwykłego ozonizatora, 
łączyli go jednak z rurką zanurzoną w wodzie 
lub rtęci; posuwanie się słupa wodnego lub rtę
ciowego wskazywało zmiany objętości i pozwa
lało sądzić, czy reakcya odbywa się lub nie. 
Używali prądu o sile 3 — 5 amp. i natężeniu 70 
woltów i uzyskali wiele ciekawych syntez, które 
mogą rzucić światło na zjawiska fizyologii roślin
nej. Tlenek węgla z parą wodną łączy się łatwo 
i  daje kwas mrówkowy :

CO +  HaO =  H . COOH .

Dwutlenek węgla z parą daje również kwas 
mrówkowy, a jednocześnie wydziela się tlen, 
który zamienia częściowo parę wodną na dwutle
nek wodoru :

CO* +  .HaO =  HCOOH +  O .

Ten wzór przypomina nam zjawiska przyswa
jania u l-oślin. Zwłaszcza ważnem jest tu wy
dzielanie się tlenu.

Tlenek węgla z wodorem lub z metanem daje 
aldehyd mrówkowy albo octowy, który się na
stępnie polimeryzuje, tak że produkt działania 
przedstawia się w kształcie jednej kropli gęstego 
oleistego płynu :

CO +  Ha =  CHaO 
CO +  CH3=  CH3 . CHO .
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Ta reakcya odbywa się tak łatwo, że mogłaby 
służyć do otrzymywania aldehydów i produktów 
ich polimeryzacyi.

Tlenek węgla i amoniak łączą się szybko i da
ją formamid :

CO - f  NHa =  ClIO . NHa .

Siarek węgla z wodorem traci jeden atom siar
ki i przemienia się na jednosiarek węgla, ciało 
s'ałe barwy ciemnożółtej :

CS2 +  H2 -  HaS +  CS .

Podobnież przebiega reakcya z tlenkiem węg
la; powstaje wtedy tlenosiarek węgla :

CS2 +  CO =  COS +  CS .

Para wodna z azotem łączą się bardzo łatwo 
i dają azoton amonu, jak to już w r. 1878 oka
zał Berthelot:

Na - f  2HaO =  NH4 . NOa

Reakcya ta objaśniać nam może tworzenie się 
w przyrodzie soli amonowych, niezbędnych do 
życia roślin.

Węglowodory nienasycone pod wpływem ci
chych wyładowań bardzo łatwo się polimeryzują. 
Etylen zamienił się na żółtą, nieruchliwą ciecz, 
o silnym zapachu, wrącą powyżej 200°. Ciężar 
cząsteczkowy nie został oznaczony. Para ben
zolu przemieniła się na gęstą, kleistą masę, rów
nież silnej woni. Jestto zapewne wysoki poli- 
meron benzolu.

Dalsze badania nad ciekawemi temi zjawiska
mi są w biegu. Rzucą one światło na zagadko
we dotąd strony syntezy ciał „organicznych” 
z „nieorganicznych” części składowych.

(Ber. d. D. Ch. Ges.).

L. B r.

Wiadomości bibliograficzne.

—  Najśw ieższe w ydaw nictw a Akademii umie
jętności. Wydział matematyczno-przyrodniczy 
Akademii wydał w ostatnim czasie następujące 
rozprawy jako odbitki :

B. Dębski. O budowie i mechanizmie ruchów 
liści u marantowatych. Str. 109 i 2 tabl.

T. Estreicher. Zachowanie się chlorowcowo
dorów w niskich temperaturach. Str. 6.

S. Niementowski. O utlenianiu związków chi- 
nazolinowych. Str. 15.

J. Nowak. Badania doświadczalne nad etyo- 
logią skrobiawicy. Str. 35.

K. Olszewski. Próba skroplenia helu (he
lium). Str. 8.

F. E. Polzeniusz. O działaniu chlorku ben- 
zoilowego na kwasy i bezwodniki kwasowe. Str. 6.

J. Puzyna. Do teoryi szeregów postępowych. 
Str. 20.

M. P. Rudzki. Przyczynek do teoryi fal wod
nych niewirowycb. Str. 11.

A. Beck. Pomiary pobudliwości różnych miejsc 
nerwu zapomocą rozbrojeń kondensatora. Str. 13.

L. Silberstein. O tworzeniu się wirów w pły
nie doskonałym. Z dwiema rycinami. Str. 11.

Prócz tego wyszły :

Atlas geologiczny Galicyi. Zeszyt VI. Kart 
p ięć: Gorlice i Grybów, Muszyna (Krynica),
Jasło i Dukla, Ropianka, Lisko. Opracował d r 
Władysław Szajnocha, prof. Uaiw. Jag. (folio). 
Do tego : Aflas geologiczny Galicyi. Tekst do
zeszytu szóstego, opracowany przez d-ra Wład. 
Szajnochę. 8°, sfr. 149.

Rozprawy Akademii umiejętności: Wydział ma
tematyczno-przyrodniczy, serya II, tom 12, ogol- 
nego zbioru t. XXXII. 1896. Str. 1 nieliczb, 
i 415; 9 tablic i 31 rycin w tekście. Zawiera:

Badania nad zapłodnionemi jajami jeżowców, 
przez K. Kostaneckiego (str. 1— 44). — Wład. 
Kulczyński: Attidae Musaei zoologici Varsavien- 
sis, in Siberia orientalis collecti ( 4 5 —98). —  
J. Prus: O ciałkach Russela (99 —118). —K. Ra- 
dziewanowski: O zastosowaniu glinu metalicznego 
do syntez węglowodorów aromatycznych (119 — 
1 2 7 ). — A. Witkowski: O własnościach termody
namicznych powietrza ( 1 2 8 —173). —  A. Beck
1 N. Cybulski: Dalsze badania zjawisk elek
trycznych w korze mózgowej (174— 257). —  
J. Nussbaum: Lyssa i szczątki podjęzyka zwie
rząt mięsożernych (258— 278). — W. Zającz
kowski: O inwolucyi punktów na liniach tworzą
cych powierzchni skośnej (279— 3 0 1 ) .— W. Sy- 
niewski: O metylowęglanach wielowartościowych
fenolów (3 0 2 —306). —  L. Marchlewski: Synteza 
cukru trzcinowego (307— 312). —  M. Racibor
ski: Pseudogardneria, nowy rodzaj z rodziny Lo- 
ganiaceae (313— 321). —  L. Birkenmajer: Wy
znaczenie długości wahadła sekundowego w Kra
kowie oraz dwu innych miejscowościach W. ks. 
krakowskiego (3 2 2 —389). —  E. Janczewski: 
Zawilec, Anemone L., studyum morfologiczne, 
część IV (390— 415).

Sprawozdanie Kotnisyi fizyograficznej. Tom 
XXXI, w 8-ce, str. X X XIX  (60), [256] i 258;
2 tablice. Zawiera: I. Sprawozdania: 1) Prze
gląd czynności Komisyi w r. 1895/6. 2) Spis
członków Komisyi w r. 1895/6. 3; Obrót fun
duszów Komisyi w r. 1895/6. 4) Stan zbioru
narzędzi meteorologicznych (str. 1— XXXIX). —
II. Program sekcyi rolniczej (str. 1— 6 0 ) .—
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III. Materyały do fizygrafii krajowej (str. [3]—  
[256]): 1) Sekcya meteorologiczna. Fr. Kar-
liński: Wypadki spostrzeżeń meteorologicznych
dokonanych w Galicyi w r. 1895 (str. [3]—  
[193]). —  D. Wierzbicki: Grady w r. 1895
(str. [194]— [199]).— Tenże: Pioruny w r. 1895 
(str. [199]). —  F. Karliński: Wykaz stanu wody 
na rzekach galicyjskich w r. 1895 (str. [200] —  
[241]). — D. Wierzbicki: Wyniki spostrzeżeń 
magnetycznych, dokonanych w Krakowie w r. 
1895 (str. [241] — [242]). -— L. Birkenmajer: 
Materyały do geomagnetyzmu w Tatrach pol
skich (str. [243]— [246]). —  Tenże: Zapiski
termo- i hypsometryczne kilku źródeł tatrzań
skich (str. [247]). —  W. Satke: Ciepłota śniegu 
w zimie 1893/4  w Tarnopolu (str. [248] —  
255]). —  2) Sekcye geologiczna, botaniczna 
i zoologiczna. M. Kowalewski: Materyały do
fauny helmintologicznej pasorzytniczej polskiej.
I. (str. 1— 8). —  J. Nusbaum: Materyały do
liistoryi naturalnej skąposzczelów (Oligochaeta)

galicyjskich, z 1 tabl. (str. 9— 62). —  B. Gusta- 
wicz: Pomiary barometryczne w paśmie babio-
górskiem i przyległych północnych działach gór
skich (str. 63— 118). —  E. Wołoszczak: Z gra
nicy flory zachodnio i wschodnio-karpackiej (str. 
119 — 159). —  A. Wierzejski: Przegląd fauny 
skorupiaków galicyjskich (str. 160— 215) z ta
blicą. —  Tenże: Notatka do fauny robaków 
z rodz. Gordiidae (str. 2 1 6 —217). —  W. Teis- 
seyre: Sprawozdanie z badań geologicznych,
przedsiębranych z ramienia Wydziału krajowego 
w okolicy Rohatyna, Przemyślan i Bóbrki-Miko- 
łajowa (str. 218— 219). — J. Paczoski: O nowych 
i rzadszych roślinach flory litewskiej (str. 220—  
250). —  M. Kowalewski: Materyały do fauny
helmintologicznej pasorzytniczej polskiej. II. 
(str. 251— 258).

Z. E.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 24 lutego do 2 m arca 1897 r.

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

D
zi

eń

B a ro m e tr 
700 m m  — T em p era tu ra  w  st. C.

'OQ

1

K ieru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Suma

opadu
U w a g i

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. l p . 9 w. N ajw .| N ajn.

24 S. 57,6 56,7 58,2 2,6 5,o 2,6 5,6 2,0 q3 W»2,W13,NW8 o,7 •  drobny w  nocy i w  ciągu
25 C. 6o ,l bg ,8 55,4 0,8 3,6 4.0 4,0  0,8 89 W5.SW»,SW6 — dnia kilkakrotnie
26 P 47,4 47,o 48,8 5,o 7,7 8,0 8,0 ; 4,1 94 SW I2,W12,W5 3,4 •  dr. caiy dzień z przerw.
27 S. 5 i,o 5 1,4 53,6 6,4 8,3 4.8 8,5 ! 4,8 91 W ’,W9,W8 0,8 •  w  nocy i w ciągu dnia
28 N. 54,4 55,3 55,7 0,4 6,2 V 6,5 i 0,2 i  74 W5,W 5,W4 gęsta kra na Wiśle

i P. 53,3 no ,2 45,7 — 1,0 5,8 4.2 6,9 I - i , a 74 S5,SE’,S« 0,0 0  od 9 h. p. m.
2 W. 43,2 43,8 44,5 5,2 9,1 4.7 10 ,0  3,4 91

1
SW 1 ,W 3,N W I 3,1 0  w  nocy i od 7 h. p. m.

Ś red n ia 52,0 4,5 87 8,0

T R E Ś Ć .  Pogląd na dzieje układnictwa zoologicznego, skreślił prof. d-r Józef Nusbaum. —  
Wspomnienia z Zakopanego, przez Wł. Matlakowskiego (ciąg dalszy). —  Idealna pracownia 
chemiczna, przez Wiliama Ramsaya; z ang. tł. T. Estreicher. —  Korespondencya Wszechświata. —  
Towarzystwo Ogrodnicze (dokończenie). —  Kronika naukowa. —  Wiadomości bibliograficzne. —

Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatow icz.

,ĵ 03B0JieH0 ii,enjypoio. Bapniana, 21 06BpaJifl 1897 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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WSZECHŚWIAT
T Y G O D N I K  P O P D U M I

POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
Mikrofonograf.

M ikrofonograf, którego opis podajemy 
według „La N atu reu, jestto  przyrząd  s łu 
żący do wzmagania głosu, jak  mikroskop 
daje powiększony obraz przedmiotu. Zbu
dowany został niedawno przez p. Dussaud, 
profesora fizyki w Genewie, którego do 
wynalazku tego pobudziła litość dla pew 

nego w obrót mechanizmem zegarowym. 
Na walcu tym osadza się zwój woskowy, 
przed którym przesuwa się krążek B, wiel
kości i postaci zegarka, a złożony z drob
nych elektromagnesów, działających na bło
nę, k tóra zkolei porusza rylec, przeznaczo
ny do rycia na wosku. Dźwięki słabe zapi-

Fig. 1. Miki'ofonograf.

nej głuchoniemej osoby. Podobnie, jak  
inne tego rodzaju przyrządy, m ikrofonograf 
obejmuje dwie części, z których jedna 
służy do zapisywania głosu, druga do jego 
odtwarzania.

Część pierwsza, jak  widzimy na fig. 1, 
składa się z walca poziomego A, wprawia-

sują się przy pomocy mikrofonu, który 
działa na krążek B za pośrednictwem prą
du elektrycznego, wysyłanego przez stos, 
złożony z różnej liczby ogniw. P rzy  to
nach silniejszych wystarcza ju ż  jedno 
ogniwo, przy tonach bardzo słabych p .D u s
saud używa ich dziewięćdziesiąt. P rzy  ta-
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kiem  urządzeniu tony słabe tak  dalece mo
gą. być wzmocnione, że na wosku daty się 
zaznaczać naw et zmiany zachodzące w ry t
mie i natężeniu uderzeń serca. Ju ż  więc 
na fonografie przechowywać można nietyl- 
ko wyrazy i dźwięki muzyki, ale naw et 
wzruszenia duszy ludzkiej. Pojm ujem y 
zwłaszcza, jak  ważną doniosłość może mieć 
przyrząd ten przy auskultacyi lekarskiej.

W  razach trudnych  zapisane szm ery płuc 
i serca mogą być przesyłane lekarzom od
dalonym , a student wpraw iać się będzie 
mógł w rozróżnianie szmerów organów 
zdrow ych i chorych.—P . D ussaud zapisał 
też słabe szmery owadów, jak ie  pow stają 
przy ich chodzie i tarc iu  skrzydeł.

Część d ruga m ikrofonografu, przeznaczo
na do odtw arzania dźwięków tak  zapisa
nych, składa się również z walca, porusza
nego mechanizmem zegarowym. N a walcu 
tym umieszcza się zwój wosku, na którym  
dźw ięki w yryte zostały, a mechanizm osob
ny znów przesuwa pod tym walcem błonę, 
zaopatrzoną w pręcik na końcu zaokrąg
lony; na błonie tej osadzony je s t niewielki 
mikrofon, k tóry  znów wzmacnia drgania 
głosowe błony, wywołane przez przesuw a
nie się pręcika po wypukłościach i w klęsło
ściach powłoki w oskow ej.—Do słuchania 
tonów pom aga również p rąd  galw aniczny, 
który po przebieżeniu przez m ikrofonograf 
przechodzi do trąbki telefonicznej, a wtedy 
to, co zostało na wosku zapisane, daje się 
słyszeć z natężeniem  rożnem, zależnem  od 
siły prądu  użytego.

P rzyrząd  ten służyć może przeto też do 
m ierzenia niejako stopnia głuchoty, a zara

zem i przy jej stopniowem  leczeniu może 
ważne oddawać usługi.

Załączone dwie jeszcze ryciny, wykonane 
według fotogramów, objaśnienia nie wyma
gają. P rzyrząd  wygryw a u tw ór muzyczny, 
a skoro natężenie dźwięków wzrosło tak 
dalece, że chłopiec głuchoniem y je  usłyszał, 
ponura tw arz jego  naraz się ożywia i oka
zuje wyraźne rozradowanie.

O b ja w y  a s t r o n o m ic z n e
na marzec.

M erkury w początkach miesiąca wscho
dzi na pół godziny przed wschodem słońca, 
następnie jed n ak  różnica ta zmniejsza się 
do k ilku m inut zaledwie, dnia 3 kwietnia 
bowiem planeta je s t w połączeniu górnem 
ze słońcem .— W enus przez cały jeszcze 
miesiąc zachodzi dopiero po godz. 10 wie
czorem i dnia 21 świeci najsilniejszym  
swym blaskiem ; w lunecie przedstaw ia się 
wtedy w postaci szerokiego sierpa, jak  
księżyc między d rugą kw adrą a nowiem. 
Gdy je s t na pełni, świeci znacznie słabiej, 
a to w skutek większego oddalenia od ziemi; 
obecnie zaś zbliża się do połączenia dolne
go ze słońcem, zatem do najmniejszej swej 
odległości od ziemi; pomimo tego blask jej 
słabnąć ju ż  będzie po dniu 21 marca, sierp 
je j bowiem w praw dzie przedstaw iać się 
będzie, jak b y  wycięty z koła coraz więk
szego, ale zarazem  coraz też węższym 
staw ać się będzie. D nia 5 W enus jes t 
w punkcie przysłonecznym  swej drogi, 
czyli w najmniejszej od słońca odległości.

Fig. 2 i fig. 3. Wrażenie wywołane na twarzy głuchoniemego dźwiękami mikrofonografu.
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Mars zachodzi w początku miesiąca o go
dzinie 3, w końcu o godz. 2 po północy; 
dnia 18 jes t w kw adraturze ze słońcem, 
przez południk przechodzi zatem około 
godz. 6 wieczorem.—Jow isz, który w końcu 
lutego był w przeciwległośei ze słońcem, 
świeci jeszcze przez noc całą; w początku 
miesiąca zachodzi wspóicześnie ze wscho
dem słońca, w końcu zaś o godzinę tylko 
wcześniej. —S aturn  wschodzi coraz wcześ
niej; w połowie miesiąca o północy, w koń
cu zaś już wkrótce po godz. 10 min. 30.

Nów księżyca przypada dnia 3, pierwsza 
kw adra dnia J 1, pełnia dnia 18, druga 
kw adra dnia 25. D nia 1 księżyc je s t w po
łączeniu z M erkurym , dnia 7 z W enerą, 
dnia 12 z Marsem, dnia 17 z Jowiszem, 
dnia 23 z Saturnem . P rzy  połączeniu swem 
ze słońcem, dnia 7, W enus je s t od sierpa 
księżyca oddalona tylko od 1°25' na połud
nie, a konstelacya taka przedstaw ia piękny 
na niebie widok. Jowisz, przy połączeniu 
swem z księżycem, który jes t wtedy na 
pełni, je s t od niego nu 3° przeszło na pół
noc oddalony.

Słońce przesuwa się przez gwiazdozbiór 
Ryb i dnia 20 o godz. 8 rano wstępuje do 
znaku Barana, który w gwiazdozbiorze 
tym przypada. P rzechodzi w tej chwili 
przez równik i jak  każda gwiazda na rów 
niku niebieskim położona, bawi dnia tego 
przez jednakow y przeciąg czasu nad i pod 
poziomem każdego miejsca na ziemi, co 
znaczy, że dla całej ziemi dzień je s t równy 
nocy. Jestto  początek wiosny dla półkuli 
północnej, a początek jesieni dla południo
wej półkuli ziemi.

Ponieważ pełnia marcowa przypada w ro
ku bieżącym na dwa tylko dni przed po
równaniem dnia z nocą, następna przeto 
pełnia, pierw sza po porównaniu wiosen- 
nem, ma miejsce dopiero dnia 17 kwietniu, 
skąd pochodzi późna data wielkanocy tego
rocznej.

Drobne v /iad om oód .

—  Rozwój w ęgorza. Od czasu A rysto te
lesa rozmnażanie się węgorza stanowiło 
zawsze zagadkę dla zoologów, nie znano 
bowiem warunków jeg o  rozwoju i nie wi
dziano nigdy młodych ryb tego rodzaju. 
Zagadkę tę wszakże rozstrzygnął obecnie 
p. G. B. Grassi, profesor w Rzymie, a w ia
domość o swem odkryciu ogłosił w „Pro- 
ceedings of Royal Society“. O sięgnięte 
przezeń rezultaty dają się streścić w sposób 
następujący. W ęgorz, który je s t zarazem 
rybą morską i rzeczną, rozmnaża się jed y 
nie w morzu, gdy inne ryby, przebyw ające

również w wodzie słonej i w wodzie słod
kiej, jak  łosoś, rozmnażają się w rzekach. 
Osobliwem tedy było tylko, że młodego 
węgorza dotąd nie można było schwytać. 
W rzeczywistości wszakże znano go oddaw- 
na, ale nie domyślano się tego; zoologowie 
posiadali go, ale uważali go za organizm 
dojrzały i z formy zarodkowej wytworzyli 
rodzaj odrębny. Było to, jakby  zoologowie 
przyjęli kijanki żaby lub ropuchy za ro
dzaj osobny, gdy tymczasem jestto  forma 
poczwarkowa, młoda, przechodnia. Młode 
węjjorze, mianowicie, sąto drobne ryby, 
oznaczane dotąd nazwą rodzajową Lepto- 
cephalus, które zaciągnięto do spisów zoo
logicznych, nie śledząc ich przeobrażeń. 
Jajko  węgorza daje początek leptocefalowi, 
który się przeobraża w węgorza, ja k  jajko 
żaby lub motyla wydaje kijankę lub gąsie
nicę, które z czs»sem stają się żabą lub  mo
tylem. G unther dawniej już rozpoznał, że 
leptocephalus je s t poczwarką, ale uważał 
ją  za poczwarkę anorm alną, do rozwoju 
dalszego nieprzydatną. Węgorz rozmnaża 
się w wodach głębokich (500 m conajmniej) 
i tam to z ja jek  jego rodzą się leptocefale. 
T rudno je  złowić dlatego właśnie, że prze
bywają w znacznych głębiach; w cieśninie 
wszakże Mesyńskiej silne prądy morskie 
wyrzucają je  niekiedy na powierzchnię 
i tam też p. Grassi zdołał je  otrzymać, by 
rozwój ich rozpatrzeć. Młody węgorz opi
sany był pod nazwą gatunkow ą Leptoce
phalus brevirostris. P . Grassi wnioski swe 
potwierdził zarówno badaniem anatomicz- 
nein jak  i obserwacyą bezpośrednią prze
obrażeń. Obserwacye takich przeobrażeń 
były zresztą i poprzednio już dokonywane, 
do stanowczych wszakże wniosków nie do
prowadziły.

W r. 1873 d -rS yrsk i odkrył samce węgo
rza w morzu A dryatyckiem  i wyjaśnił, że 
węgorze nie są dwupłciowe lecz rozdzielno- 
płciowe i że samce są znacznie mniejsze od 
samic. Wiadomo również, że wylęgłe (za
pewne z ikry) w m orzu węgorzyki, zaled
w i e ? —10 cm. długie (dorosłe 4 0 —120 cm) 
wstępują na wiosnę nieprzeliczonemi tłu 
mami w szeregach wąskich w ujścia rzek, 
gdzie samce oddzielają się i z< stają w mo
rzu, samice zaś ciągną dalej w rzece i roz
praszają się po różnych dopływach. Zatem 
wszystkie węgorze w rzekach są same sa
mice, które w rzekach wzrastają i zimują 
przez k ilka lat, a doszedłszy do dojrzałości, 
wędrują w burzliwe noce do morza na ta r
ło. P rzeto  węgorz je s t rybą m orską, wę
drowną, wchodzącą na wyrost do rzek, a na 
tarło do m orza,—zachowuje się więc prze
ciwnie, aniżeli np. łosoś i jesiotr.

T. R.
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WYSZEDŁ Z DRUKU

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
Tom X IV  za rok 1894,

zaw iera  następujące rozprawy: D z ia ł l-sey: METEOROLOGIA i HYDROGRAFIA. Spostrzeżenia meteorologiczne
dokonane w ciągu roku 1893. -  A. W a ł e c k i e g o .  Wykaz spostrzeżeń fenoiogicznych 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 powstawania źród e ł wód żelazistych w okolicach Lublina. —  A. S I ó s a  r« 
s k i e g o .  Zw ierzęta zaginione (dyluw ialne). — D z ia ł lll-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 1894 —  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 Polski. —  
A. M i s s u n a .  Spis roślin , zebranych w pow dziśnieńik im  w r. 1893 i 18 94 .— 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. Materyały 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 o łyń skie j, o raz Przyczynek do historyi badań.flory k ra jo w ej. —  L. F. H i I d t a .  Żuki czyli gnojowce krajow e  

Tom XIV Pam iętn ika Fizyograficznego opatrzony jest 10-ma tablicam i rysunkdw iitogr. i 2-m a drzeworytam i. 
Prenum eratę na t. X V  w ilości rb. 5, a  z przesyłką 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod 

adresem  W ydawnictwa Pam iętnika Fizyograficznego, K rakow skie Przedmieście, 66.

W y s z e d ł  z pod. p r a s y

ERAZMA MAJEWSKIEGO

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

Tom I  (polsko-łaciński), in4°, str. L X IV  +  546, na pap. wel. C E N A  PS.IO kop.50.

Tom I I  (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 ład :  E. W e n d e  i  S-ka w  W a rs z a w ie .

Nakładem  Redakcyi „P rac m atem atyczno-fizycznych” świeżo wyszło z d ruku  dzieło 
d-ra fil., J f t .  E M i m S T A L ,  pod tyt.:

ASTRONOMIA GWIAZD STAŁYCH.
Cena rub li 3, z przesyłką. 3 rs. 30 kop.; dla prenum eratorów  W szechświata rs. 2 kop. 50;

z przesyłką, rs 2 kop. 80.
Dzieło świeżo wydane nakładem  Redakcyi „P rac matematyczno-fizycznych"

E . P a s c a l .  R a c h u n e k  n ie s k o i ic z o n o ś c io w y ,
przełożył S. D IC K S T E IN .

Część I. Rachunek różniczkowy. 8°, str. 265. Cena rs 2.
Część I I .  R achunek całkowy. 8°, str. 250. Cena rs. 2.

CZYTELNIA DZIEŁ I PISM NAUKOWYCH Ma ”“  27
otwarta codziennie od 11-ej do 10-ej wieczorem. Lokal do czytania na miejscu.

W czytelni znajdują się wszystkie pisma polskie: warszawskie i prowineyonalne, także Kosmos Przegląd 
Literacki, Kwartalnik historyczny, Ster; pisma francuskie: Revue des Deux Mondes, Revue des Ueyues, 
Revue internationale de Sociologie, Revue d’Economie politiąue, Revue Scientifiąue, Revue Bleu, Revue 
philosophiąue; rosyjskie: Kusskija wiedomosti, Wiestnik Ewropy, Russkaja mysi, Russkoje nogatstwo, 
Lucz, Dniewnik warszawskij; niemieckie: Jahrbiicher fur National Ekonomie, Ethische Kultur, Zeitschrift 
fur Schulgesund, Pflege, Ilustrirte Zeitung; angielskie: Popular Science Monthly, Nineteenth Century. 
Rewiew of Rewiew, Forum. — Czytelnia posiada wielki wybór książek naukowych ze wszystkich gałęzi 

wiedzy. Wejście jednorazowe kop. 5, miesięcznie abonament kop. BO.

Ao3bojcho IJeHsypoio. BapuiaBa, 21 <I>CBpa.ifi 1897 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.


