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U R A N I A  W  W A R S Z A W I E .

Od lat kilku w dziennikach naszych, 
w rozprawach różnych kół i kółek, a czę
ściej jeszcze w rozmowach prywatnych 
spotkać się nietrudno z wyrażanem na róż
ne sposoby życzeniem, żeby W arszawa 
pozyskać mogła wreszcie zakład specyalnie 
poświęcony szerzeniu nauk przyrodniczych. 
Oczy wszystkich żywiących to życzenie 
zwracają się ku Berlinowi, gdzie kwitnie 
i prawdziwie rozległe usługi oddaje zakład 
taki, dobrze znany wszystkim mieszkańcom 
tego miasta i z zajęciem zwiedzany przez 
licznych gości przyjezdnych. Warszawianie 
często bywają w Berlinie i wielu z nich 
z przyjemnością wspomina chwile, spędzone 
w Uranii, lecz i ci nawet, którzy nie odwie
dzają stolicy Niemiec, znają tę instytucyą 
z licznych i szczegółowych opisów, zamiesz
czanych w naszych gazetach. Od czasu do 
czasu rozchodzi się też u nas pogłoska, że to 
lub owo stowarzyszenie albo nawet oso
ba pojedyncza otwiera Uranią w W ar
szawie.

Sprawa szerzenia wiadomości z nauk ści
słych i przyrodniczych z natury rzeczy musi 
głęboko interesować nasze pismo. D ziałal
nością Uranii berlińskiej i zasługami jej 
w sprawie powyższej zajmowaliśmy się też 

| niejednokrotnie, nigdy jednak nie zdarzyło 
się nam bezpośrednio wypowiedzieć naszych 
przekonań co do utworzenia w Warszawie 
jakiegoś zakładu, któryby naśladował ów 
pierwowzór. Niedawno rozpoczęty szereg 
odcaytów doświadczalnych z nauk przyrod
niczych ożywił nanowo kwestyą Uranii, 
a nawet w oczach niektórych odczyty owe 
zaczęły uchodzić za początek działalności, 
którego uwieńczeniem ma być tea tr nauko
wy ze zbiorem gotowych dla każdego zwie
dzającego doświadczeń, z obserwatoryum 
astronomicznem i wszelkiemi innemi przy- 
należnościami znakomitego zakładu berliń
skiego. Ponieważ redakcya Wszechświata 
przez pośrednictwo najbliższych swoich 
współpracowników i przez najsilniejsze 
węzły moralne jest jaknajbliżej złączona ze 
sprawą odczytów doświadczalnych, należy się 

I więc od niej kilka słów objaśnienia wobec 
zaznaczonych wyżej dezyderatów i przy
puszczeń.

Ogłoszony przed paru tygodniami w na- 
| szem piśmie artykuł p. Strum pfa o Uranii
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berlińskiej tem  się różni od poprzednich ko
munikatów w tej materyi, że podaje rodzaj 
statystyki materyalnej i naukowej tej insty- 
tucyi. Dowiadujemy się z niego, źe U rania 
berlińska jest własnością stowarzyszenia 
akcyjnego, które liczy około 550 członków 
i rozporządza kapitałem  600 000 marek. 
Zakład posiada dwa swoje gmachy, z któ
rych nowszy, przy jednej z głównych ulic 
miasta położony, jest wielki i wspaniały. 
Sala odczytów, urządzona na sposób teatrów, 
ma w sobie 740 miejsc siedzących. Tutaj 
odbywają się odczyty przeznaczone dla szer
szej publiczności, dla której dawniejsza sala 
okazała się zaszczupłą, skutkiem czego zo
stała  oddana na odczyty specyalniejsze, g ro 
madzące mniej licznych słuchaczów. Ze 
jedne i drugie odczyty gromadzą znaczną 
liczbę publiczności, wyraźny dowód w tem, 
że d-r Meyer swoję „Prahistoryą św iata” 
wypowiedział 200 razy w przeciągu czasu 
od lipca 1889 do lutego 1891 roku, a zatem  
powtarzał ją  co 3 dni mniej więcej, i że 
wogóle, w ostatnich 7 latach liczba odczytów 
przeciętnie wynosiła 68 na miesiąc, czyli 
więcej niż dwa na dzień. W  tymże czasie 
biletów wejścia do zbiorów i gabinetów 
sprzedawano średnio po 350 dziennie.

Powtórzyliśmy liczby powyższe, bo one, 
zdaniem naszem, charakteryzują U ranią 
berlińską, jako przedsięwzięcie prowadzone 
na wielką skalę i rozporządzające bardzo 
wielkiemi środkami materyalnemi i jeszcze 
większemi—naukowemi. Zastanowiwszy się 
bliżej nad charakterem  działalności tego za
kładu, dojdziemy zapewne do wniosku, źe ta  
wielkość środków jest niezbędnym w arun
kiem jego pomyślnego i prawidłowego roz
woju. Działalność takiej Uranii, to jask ra
wy obraz dzisiejszego przemysłowo-fabrycz- 
nego traktow ania wszystkich, nawet nauko
wych interesów ludzkości. To, co niegdyś 
kapłan powierzał adeptowi w ciszy i tajem 
nicy świątyni, przejęty boskością swego czy
nu, to dzisiaj opłacony mówca setki razy 
powtarza bezimiennemu tłumowi, opatrzo
nemu w przystępne swą ceną lecz pilnie 
kontrolowane bilety wejścia. N auka się 
zdemokratyzowała i nie służy już swoim 
kapłanom do wywierania uroku na ciemne 
masy, ale w umiejętnych rękach może się 
stać narzędziem zwykłego normalnego za

robkowania na chleb powszedni. Tak, bez- 
wątpienia. Ale możność takiego jej użycia, 
połączona zresztą z niezaprzeczonemi ko
rzyściami dla społeczeństwa, zależy od pew
nego rodzaju atmosfery umysłowej, panują
cej w danej miejscowości. Berlin może wy
słuchać 200 razy jednego i tego samego od
czytu, Berlin może wysłać 350 swych miesz
kańców dziennie na oglądanie zbiorów i ga
binetów naukowych, lecz nie wszystkie 
m iasta mogą to uczynić. Niemożność zaś ta  
nie zależy bynajmniej od cyfry ludności B er
lina, porównanej z ludnością jakiegoś innego 
m iasta. Znamy dobrze miejscowości, któ
rych ludność wynosi czwartą część berliń
skiej, a w których najbujniejsza fantazya nie 
może przypuścić powodzenia 50 odczytów 
rocznie nie już o jednym przedmiocie, ale 
o najrozmaitszych i najbardziej zajmujących. 
Nie mamy zresztą potrzeby bawienia się 
w domyślniki— wszakże w chwili rozpoczęcia 
naszych odczytów o wodzie spotykał nas 
z licznych i poważnych nawet stron ostry za
rzut, źe zamiar wygłoszenia dwunastu lekcyj
0 jednym przedmiocie jest chyba obliczony 
na odstraszenie słuchaczów. Z arzut ten, 
coprawda, nie okazał się zupełnie słusznym, 
ale znowu taić nie będziemy, źe nasza sala, 
500 miejsc licząca, wcale nie bywa przepeł
niona.

To zresztą wzgląd najmniejszy. W edług 
stawu powinno się sypać groblę, i kiedy 
Warszawie pięćdziesięciu odczytów na rok 
zaduźo, można poprzestać na trzydziestu. 
A  do takiego lub innego układu odczytów, 
do wyboru tematów, publiczność przyzwyczai 
się zwolna. Daleko gorzej rzecz się ma 
z prelegentam i: Tych kilku, którzy od czasu 
do czasu stają na mównicy publicznej, nie 
wystarcza. Trzebaź dodać, źe są to ludzie 
przeciążeni obowiązkami swego powołania
1 mnóstwem zajęć na różnych polach dzia
łalności. Tak jakoś dziwnie przytem się 
składa, źe publiczność bardzo rzadko widzi 
na estradzie odczytowej oblicze nowe, siłę 
młodszą, dotąd sobie nieznaną. Ze my starsi 
wszelkich usiłowań dla nas dostępnych do
kładamy, żeby zachęcić brać młodszą do 
współdziałania, o tem możemy zapewnić 
z ręką na sercu. Cóż robić, Pan Bóg poka
r a ł—szczęścia nie mamy-.

Mnie się zdaje, że założyć U ranią w W a r
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szawie bez żadnego porównania trudniej niż 
w Berlinie. Mniejsza o zakład, przypuśćmy, 
że fundusze znalazłyby się, tem łatwiej, że 
przecież wszystko możnaby zrobić w wymia
rach skromniejszych. Ale tu  idzie o bardzo 
zasadnicze przygotowanie gruntu, o wytwo
rzenie zainteresowania się nauką wśród pu
bliczności, o wynalezienie zdolnych i chęt
nych mówców. Wszakże w Berlinie istnieją, 
setki całe szkół rozmaitego stopnia, których 
uczniowie i uczennice to przyszli goście U ra
nii. Wszakże w tem mieście są, dziesiątki 
całe szkół wyższych, których profesorowie, 
docenci, asystenci, kustosze zbiorów to goto
wi, poważni i wprawni prelegenci Uranii. 
A czy m ałą rzecz stanowi to, źe formalno
ści żadnych nie przechodzą w Berlinie wszel
kie występy naukowe.

W  Warszawie, na tymczasem, oprócz sy
stematycznego urządzania częstszych niż do
tąd odczytów z nauk przyrodniczych, można
by chyba myśleć o pewnego rodzaju Uranii 
zamkniętej. Bozumiem tu ta j jakiś gabinet 
naukowy, w którym młodzież, ucząca się 
prywatnie nauk przyrodniczych, mogłaby zo
baczyć, z czasem nawet wykonać pod okiem 
nauczyciela, doświadczenie naukowe. Otworze
nie takiego gabinetu dla wszystkich opłacają
cych bilet wejścia wydaje mi się tymczasowo 
zupełnie niemoźliwem zarówno z powodu zbyt 
małej przypuszczalnie liczby zwiedzających, 
a stąd nieopłacanie się przedsiębiorstwa, jak  
jeszcze bardziej—z powodu braku w na- 
szem mieście osób, k tóre mogłyby stanowić 
obsługę naukową takiego zakładu, jak  wre
szcie—z powodu mnóstwa innych okoliczno
ści, których wyliczyć niepodobna. Gdyby 
zaś przy takim  jak  wspomniany powyżej 
zamkniętym gabinecie powstać mogła bi
blioteka i czytelnia w zakresie nauk ści
słych i przyrodniczych, to na początek by
łoby zapewne wszystko, co uczynić można. 
A  kto wie, czy taki skromny początek nie 
byłby zadatkiem lepszej dla naszych nauk 
przyszłości w Warszawie.

Zn.

£)~r QdtOard ^ ch u n ck ,
członek Tow arzystw a K rólew skiego.

ODCZYT POZEGMIIY
wypowiedziany z powodu złożenia godności 
prezesa Tow. przemysłu chemicznego w Man- 

czestrze.

Lat temu piętnaście powstało w M anczestrze 
towarzystwo popierania chemii technicznej, w od
różnieniu od czysto naukowej, pod nazwą, „Towa
rzystwa Przemyśla Chemicznego —  The Society 
of Chemical Industry” . Towarzystwo to, oce
niając zasługi, jak ie d-r Schnnck położył w roz
woju chemii wogóle, wybrało go na rok 1897 na 
swego prezesa. Odczyt poniższy je s t właśnie 
dopełnieniem obowiązku, jak i ciąży na prezesie 
przy złożeniu swego urzędu. D -r  Schunck od
stępuje tu  od utartego wogóle zwyczaju w ygła
szania odczytu o pewnym poszczególnym przed
miocie i nie naśladuje w tem poprzedników 
swych, prezydentów: S irH . Roscoe, s irF . Abela, 
p. Weldona, d-ra Monda i innych, lecz, jako  od
czyt, daje nam mozaikę różnych kwestyj chemicz
nych lub mniej więcej związanych z chemią. 
Odczyt cały składa się z czterech części, k tóre 
nie są związane z sobą organicznie, lecz p rzed
stawiają pomimo to, każda z osobna, pewną ca
łość i zawierają bardzo wiele ciekawych danych. 
W  pierwszej części odczytu D-r Schunck, obec
nie 75 letni przeszło starzec, na tle osobistych 
wspomnień i znajomośći z osobami, związanemi 
z przemysłem chemicznym, a także, co najcie
kawsze, z samym Johnem Daltonem, twórcą teo • 
ry i atomistycznej, przedstawia nam historyą 
technologii chemicznej w okręgu Manczesterskim 
w pierwszej jeszcze połowie bieżącego stnlecia- 
W drugiej części występuje przed nami jako spe. 
cyalista w dziedzinie barwników organicznych, 
gdzie, między innemi, zaznacza bardzo ważny dla 
przyszłej historyi chemii fakt co do badań nad 
chlorofilem; porusza też tu  teoryą farbowania 
w zastosowaniu do bawełny i robi kilka ogólnych 
uwag nad współczesnemi barwnikami w porówna
niu z dawnemi. W 3-ej i 4-ej części przemawia, 
jako prawdziwy manczesterczyk, nietylko w do- 
słownem, ale i polityczno-ekonomicznem znacze
niu tego wyrazu, omawiając kwestye, żywo ob
chodzące każdego mieszkańca Manczesteru i wo
góle każdego anglika, interesującego się rozwo
jem  przemysłu angielskiego i dobrobytem kraju. 
Pominąwszy wiele rzeczy, mniej ciekawych dla 
czytelników polskich, podajemy ustępy odczytu, 
mające znaczenie ogólne i budzące zajęcie przez 
doniosłość albo ciekawość poglądów i wspom
nień znakomitego uczonego.
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Fakty i wspomnienia, dotyczące histo- 
ryi przemysłu chemicznego w Manche
sterze w pierwszej połowie bieżącego 

stulecia.
Sądzę, że to będzie zajmującem dla człon

ków Towarzystwa, kiedy przypomnę fakty, 
częściowo znane mi osobiście, częściowo za- 
siągnięte od innych, dotyczące historyi i czy
nów osób, żyjących w pierwszej połowie bie
żącego stulecia w naszem mieście i w okolicy, 
którym mniej lub więcej jest obowiązany 
przemysł chemiczny. Zaczynam od Johna 
Daltona. Przypuszczam, źe niema tu  nikogo 
pomiędzy obecnymi oprócz mnie i kilku jesz
cze żyjących osób, którzyby osobiście znali ! 
się z tym wielkim człowiekiem. W umyśle 
mym obraz jego jest tak  niezatarcie wyryty, 
źe, gdybym był m alarzern-portrecistą, sądzę, 
mógłbym naszkicować rysy jego twarzy co 
do najdrobniejszych szczegółów; zresztą może 
to i nie byłoby trudnem , gdyż wyraz jego 
twarzy, był delikatny i zadziwiająco bezna- I 
miętny.

Dalton mieszkał u przełożonego szkoły, do 
której uczęszczałem; miałem przeto częstą 
sposobność oglądania i podziwiania jego zwy
czajów. Jakże dobrze przypominam sobie 
go, wyglądającego codziennie rano z okna 
swego sypialnego pokoju, które wychodziło 
na podwórze szkolne, i patrzącego na termo- | 
m etr nazewnątrz, którego kulka była okryta 
k artą  — okoliczność, będąca w owe czasy dla 
mnie zagadką. Zaraz potem zjawiał się we 
frontowych drzwiach domu, w tabaczkowem 
ubraniu kwakiera, w spodniach do kolan j  

i w kapeluszu z szerokiem rondem, pochylony, 
jak  to większość ludzi zamyślonych czyni, 
z wielką la tarn ią  w ręku i szedł przez ulicę | 
do laboratoryum swego w budynku, należą
cym do Towarzystwa Literacko-Filozoficzne- 
go. L atarnię nosił w celu rozpalenia ognia 
w laboratoryum, zapałki bowiem dzisiejsze 
nie były wówczas znane. Laboratoryum  jego j  

był to pokój o rozmiarach, nieprzewyższają- 
cych 20 stóp długości i 15 szerokości; tutaj 
były dokonane wszystkie jego wielkie odkry
cia i tu, przypuszczam, pisał też wszystkie j  

swe dzieła i rozprawy, nie było bowiem żad
nej izby w domu, gdzie mieszkał, w której 
mógłby zażywać niezbędnego do takiej pracy |

spokoju. Po wielu latach później często za
dawałem sobie pytanie, jak  w tym ciasnym 
pokoiku, który mu służył za laboratoryum, 
i który jeszczę istnieje, jakkolwiek użyty do 
innych celów, mógł on dokonać tych, znanych 
szerokiemu światu, odkryć, na których jego 
sława polega. Odpowiedź jest jednakże pro
sta : umysł czynił odkrycia, a nie miejsce. 
Wspominam Daltona, jako pierwszego i naj
ważniejszego, nie tyle z powodu jego wielkich 
odkryć chemicznych, ile że był on w swych 
czasach powszechnym autorytetem we wszyst
kich kwestyach, związanych z chemią tech
niczną, jako  t o : czystość wody, używanej do 
farbiarstwa, materyałów chemicznych i t. p. 
Był on w blizkich stosunkach przyjacielskich 
z Tomaszem Heyle, wybitnym drukarzem 
bawełny w tem mieście, również kwakierem— 
przyjaźń, której podstawą była prawdopo
dobnie sympatya na tle religijnem; możliwem 
również jest, że Dalton miał pewien udział 
w rozwoju procesu, przez który produkcya 
t. zw. purpur Heylego na perkalu dosięgła 
tego wysokiego stanu doskonałości, jaki wi
dzimy teraz; na poparcie jednak poglądu te
go, o ile wi<3m, niema dowodów.

Bardzo wybitną rodziną, związaną z prze
mysłem chemicznym w Manchesterze, w tym
że czasie, była rodzina Henry. W rodzinie 
tej odznaczyły się trzy pokolenia jedno po 
drugiem. Pierwszym członkiem znanym był 
Tomasz Henry, jak  powiadają, irlandzkiego 
pochodzenia. On pierwszy przygotował t. 
zw. „magnezyą Henry ego”, związek, o które
go zaletach wynalazca, a raczej preparator, 
miał nieco przesadne pojęcia. W yraźną za
letą inagnezyi Henryego, o ile rozumiałem, 
było, że po zamieszaniu w wodzie tworzyła 
łagodną, mleczną emulsyą, w której nie spo
strzegało się gruzełków i która nie dawała 
żadnego osadu nawet po długiem staniu; 
a własność tę, jak  mi mówiono, zawdzięczała 
strąceniu węglanem potasu zamiast węgla
nem sodu i użyciu bardzo stężonego roztworu 
magnezyi, — dowód, jeżeli to prawda, jak  
często powodzenie w fabrycznem manipulo
waniu zależy od drobnych szczegółów. Ulu
bionym żartem, stosowanym w fabryce H en
ryego, było zachęcanie zwiedzającej pani do 
podniesienia ogromnego kawała magnezyi, 
który na oko mógł ważyć z centnar; każda, 
wytężając się z całych sił, ze zdumieniem
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spostrzegała, że tę masę można podnieść po
dobnie, jak  garstkę puchu. Oprócz magne
zyi p. Henry produkował ocet aromatyczny, 
bez którego nie można było wyobrazić sobie 
toalety żadnej ówczesnej szanującej się da
my. Przypuszczają, że przez produkcją tych 
dwu artykułów zebrał w ciągu la t kilku wiel
ki majątek. Że Tomasz H enry był czło
wiekiem wykształconym można widzieć z a r 
tykułu jego „o zaletach literatury  i filozofii 
wogóle i o zgodności dążeń literackich j  

i filozoficznych z handlowemi”, ogłoszonego \ 
w pierwszym tomie Pamiętników Manches- 
terskiego Towarzystwa Literacko-Filozoficz- | 
nego. Nie mogę nie zauważyć, że kategorya | 
ludzi, do których p. Henry należał, — ludzi, 
łączących z pilną bacznością na obowiązki 
fachowe znaczną ilość wykształcenia ogólne
go, — staje się stopniowo mniej liczną. J e 
żeli jest to rzeczywiście faktem, możemy tył- j 
ko żałować tego, co przeszło i minęło. N a 
stępcą Tomasza Henryego był syn jego, 
William, który korzystał był z zalet wy
kształcenia uniwersyteckiego, ale pomimo to j  

pracował, jako chemik przemysłowy. Wil
liam Henry interesował się wielce chemią 
teoretyczną i był autorem dzieła pod tytułem 
„Zasady chemii eksperymentalnej”, które J  

miało kilka wydań i było bardzo w użyciu 
w owe czasy. W jednem z ówczesnych wydań 
dzieła tego autor, wzmiankując o planie la 
boratoryum chemicznego, powiada: „.Jest
prawie niemożliwem podać plan iaborato- 
ryum, które byłoby odpowiednie dla każdej 
osoby i dla wszelkich sytuacyj lub podać nie
co więcej ponad kilka zasad, które wogóle 
powinny być zachowane. Różne izby są po
trzebne dla różnego rodzaju operacyj che
micznych. Główna z nich może być na p ar
terze, 25 stóp długa i .14 lub 16 szeroka, 
otwarta na dach, w którym powinny być 
otwory dla przypadkowo ulatniających się 
duszących gazów; przeznaczona będzie głów
nie dla umieszczenia pipców, zarówno sta 
łych, jak i przenośnych. Powinna też być 
obficie zaopatrzona w półki, szuflady i wielki 
stół pośrodku. Inna izba może być przezna
czona dla drobniejszych operacyj chemicz
nych, jako to : strącanie na m ałą skalę, pro
cesy, wymagające jedynie ogrzewania lampą, 
i doświadczenia z gazami. W  trzeciej 
o mniejszych rozmiarach mogą być umiesz

czone dokładne wagi i inne nadzwyczaj deli
katne instrumenty, które byłyby uszkodzone 
przez pary kwasów, stale rozsianych w labo- 
ratoryum ”. Przytaczam ten ustęp, aby 
wskazać wielką różnicę, jaka istniała w owe 
czasy między dobrze urządzonem laborato
ryum prywatnego amatora, a skromnym po
koikiem, w którym zostały dokonane wielkie 
odkrycia Daltona i teorya atomistyczna po 
raz pierwszy u jrzała  światło dzienne. D r 
Williamowi Henryemu przypisują niekiedy 
zasługę wynalezienia wód gazowych. Jest 
to nieco wątpliwem, lecz, jeżeli prawda, musi 
być zaliczony pomiędzy dobroczyńców ludz
kości, gdyż przyczynił się wiele do jej nie
winnych przyjemności smakowych.

Trzecie pokolenie tej godnej uwagi i wyso - 
ce uzdolnionej rodziny było reprezentowane 
przez d -ra  W illiama K arola, syna d-ra W il
liama Henryego. D -r William K arol Henry 
ukończył całkowicie kursy medyczne w uni
wersytecie Edynburskim i praktykował jako 
lekarz w Manchesterze. Porzucił jednakże 
swą praktykę i poświęcił się zajęciom han
dlowym w związku z fabryką, należącą do 
jego rodziny. Pamiętam doskonale K arola 
Henryego, gdyż on, dowiedziawszy się, żem 
się uczył chemii jedynie z książek, bardzo 
łaskawie ofiarował się dać mi kilka wiadomo
ści praktycznych z tej nauki i stosownie do 
tego wprowadzono mię do laboratoryum 
w jego fabryce, nieco ciemnego i brudnego 
apartam entu, który wydał mi się rajem, a l
bowiem nigdy przedtem nic podobnego nie 
widziałem. Tam uczono mię początków ana
lizy. D-r Karol Henry był ulubionym ucz
niem Daltona, który pozostawił mu wszyst- 

'  kie aparaty naukowe. Te następnie dano To
warzystwu Literacko-Filozoficznemu, w któ
rego pokojach można je jeszcze widzieć. On 
też napisał życiorys D altona, klasyczny 
utwór, tworzący jeden z najważniejszych to
mów wydawnictw Towarzystwa Cavendisha.

Wybitnym współczesnym Henryego, nale
żącym do tejże kategoryi, t. j. do osób, wy
różniających się nietylko uzdolnieniem prze- 
mysłowem, lecz też ogólnem wykształceniem 
i smakiem, był Jam es Thomson z Primrose, 
w pobliżu Cliteroe, głowa firmy drukarzy na 
perkalu. Historyą drukarstwa na perkalu 
w tym kraju pozostaje jeszcze napisać, lecz 
kiedy będzie napisaną, imię Jam esa Thomos-
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na zajmie w niej wybitne stanowisko. Do 
jego czasów bardzo mało uczyniono, aby 
wyświetlić teoryą farbowania. Farbowanie 
i drukarstwo na perkalu uważano wprost za 
sztuki, które należy umieścić obok m alarstwa 
na ścianie i dekoratorstwa. W e Francyi 
jednak bardzo wiele dokonano, aby sztukę 
farbowania oprzeć na podstawie naukowej 
i ustanowić zasady, od których ono zależy. 
Zasłużyli się na tem polu Berthollet, a  j esz- 
cze więcej Chevreul. Thomson był, bez w ąt
pienia, obeznany z ich pracam i i, wykony w a- 
jąc niektóre ich pomysły, zdołał dokonać wie
lu ważnych ulepszeń w sztuce, jaką  uprawiał. 
Będzie on zawsze wspominany jako wynalaz
ca procesu wygryzania czerwieni tureckiej 
zapomocą drukowania kwasem winnym na 
tkaninie i następnie przeprowadzenia jej 
przez roztwór chlorku wapna,—prosec, który, 
sądzę, jest jeszcze w użyciu. Szerokość po
glądów Thomsona uwidoczniała się w powo
ływaniu do swej pomocy ludzi wybitnych we 
względzie naukowym, jak  np. obecnego L o r
da (wtedy d-ra) Playfaria, wybitnego ucznia 
Liebiga. Steiner, który wyróżnił się później 
ulepszeniami swemi w farbowaniu czerwienią 
turecką, pracował również pewien czas u nie
go. Thomson był pierwszym, który podał 
rysunek włókna bawełny, jak  ono się przed 
stawia pod mikroskopem, w rozprawie swej 
,,o tkaninie mumii egipskiej”, gdzie doszedł 
do wniosku, że tkanina ta  składa się całkowi
cie lnu i że bawełna prawdopodobnie była 
nieznaną Egipcyanom. N ajstarożytniejsze 
tkaniny składały się, przypuszczam, tylko 
z wełny; takie były pewne kolorowe tkaniny; 
należące do bardzo późnego peryodu historyi 
egipskiej, które niedawno temu badałem. 
Stanowisko społeczne Thomsona umożliwiało 
mu też przeprowadzenie pomysłów użytku 
publicznego. Wielce się przysłużył, dopo
mógłszy przejścia ustawy, gwarantującej 
prawo własności wzorów, a także gorliwie się 
opiekował manczesterską szkołą rysunków.

Teraz chcę wspomnieć nazwisko Johna 
Mercera, prawdopodobnie największego ge
niusza, jaki kiedykolwiek poświęcił się udo
skonaleniu drukarstw a na perkalu. U rodzo
ny w najskromniejszych warunkach, nawet 
bez początków nauki, wszystkiego, cz8go po
trzebował, nauczył się sam, czytając dzieła 
muzyczne, matematyczne i chemiczne, a  przez

pracowitość swą i pomysłowość wzniósł się 
stopniowo ze stanowiska ręcznego tkacza do 
wspólnika w ważnej firmie drukarskiej per
kalu. Wynalazki M ercera w związku z dru
karstwem charakterystyczne są przez wielką 
oryginalność i łatwość, z jaką mogły być na
tychmiast wprowadzone do praktyki. Pocho
dząc od człowieka, który całkowicie był sa
moukiem i czytał zaledwie parę książek che
micznych, są zaiste zadziwiające. Wyliczyć 
je  wszystkie zajęłoby więcej czasu, niż mam 
do rozporządzenia. Opisane są dokładnie 
w P arne lla  „Życie i prace Johna M ercera”, 
wspaniałem dziele, które na nieszczęście jest 
wyczerpane. Z  pomiędzy wynalazków, jakie 
zawdzięczamy Mercerowi, następujące można 
uważać za najważniejsze: zastosowanie w dru
karstwie na perkalu pomarańczowo zabar
wionego siarku antymonu i brunatnego tlen
ku manganu; ulepszenia w farbowaniu czer
wienią turecką; pomyślne próby zastąpienia 
nawozu krowiego, poprzednio używanego 
w drukarstwie, przez substytuty takie, jak  
fosforan lub arsenian sodu; i ostatni, choć nie 
najmniejszy, wynalazek procesu, zwanego 
obecnie „merseryzowaniem”, przez który wła
sności włókna bawełnianego, zarówno che
miczne, jak  i fizyczne, modyfikują się w god
ny uwagi sposób. Proces ten merseryzacyi, 
polegający na przeprowadzaniu perkalu lub 
jakiejkolwiek innej tkaniny bawełnianej przez 
silny roztwór ługu sodowego, wskazywał, po- 

1 dobnie jak  każda rzecz, jaką M ercer zrobił, 
wiele pomysłowości i oryginalności, ale nie 

| wszedł za jego czasów w tak  ogólne użycie, 
jak  się tego spodziewał, częściowo, sądzą, 
dlatego, że barwniki ówczesne nie mogły wy
trzym ać energicznego działania ługu. Ostat- 
niemi jednak czasy proces ów wszedł napo- 
wrót w użycie, jako środek wytwarzania 
szczególnego zmarszczonego efektu na p e r
kalu i zastosowanie w tym celu, jak  mi mó
wią, dosięgło niezwykłych rozmiarów. M er
cer przy swej wielostronnej działalności umy
słowej nie ograniczał się przedmiotami, zwią- 
zanemi ze sztuką drukarską i farbiarską, lecz 
lubił też rozumować w sposób nader pomy
słowy o przedmiotach, należących do chemii 
czystej. Zwrócił uwagę na t. zw. katalizę, 
na skład proszku blicharskiego, na stosunki 
między ciężarami atomowemi pierwiastków. 
Co dotyczy ostatniego przedmiotu, był on
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prawdopodobnie pierwszym, który wypowie
dział mniej lub więcej spekulacyjne poglądy, 
jakie później rozwinęli Newlands, L. Meyer, 
Mendelejew i inni. Cokolwiek mówił, cokol
wiek pisał, odznaczało się pomysłowością 
i oryginalnością prawdziwie genialną. Zna* 
łem Johna Mercera. Zawsze go łączę w pa
mięci ze znanym mi również Samem Bamfor- 
dem, radykałem; obadwaj lankashirczycy naj
lepszego typu, silnej budowy, nawskroś szla
chetni i otwarci, bez chytrości i oszustwa, do
broduszni i niepodejrzliwi. Oby taki typ ni
gdy nie wymarł!

Następne nazwisko, jakie mam wspom
nieć, jest— Johna Dalea. Nazwisko sprowa
dza nas do stosunkowo niedawnych czasów, 
kiedy nowe ciała i nowe metody wprowadza
no do chemii technicznej. W  peryodzie tym, 
przez jak i technologia chemiczna wtedy 
przeszła, Dale odgrywał wybitną rolę. Uro
dził się w Birmingham, wcześnie jednak 
przybył do Manchesteru, gdzie spędził też 
większą część swego życia. Po przybyciu do 
M anchesteru stał się uczniem Johna Dalto
na, lecz od niego, jak  i od większości uczniów 
Daltona, żadna charakterystyczna anegdota 
lub rys mistrza, zdaje się, nie doszły do nas. 
Przeszedłszy przez różne stanowiska, jak  np. 
zarządzanie kilkoma drukarniami, osiedlił się 
ostatecznie w tem mieście, jako wspólnik 
znanej firmy Roberta, Dala i S-ka. W  związ
ku z tą  firmą, większa część jego prac była 
dokonaną. W ytwarzanie kwasu szczawiowe
go przez topienie trocin z alkaliami gryzące- 
mi, według wynalazku Gay-Lussaca, było 
jednym z procesów, wykonanych praktycznie 
przez Dalea. Później nastąpiły ulepszenia 
w wytwarzaniu fioletu anilinowego, przygoto
wanie brunatnego i żółtego barwników, zwa
nych manczesterskiemi, poczem przyszło wy
twarzanie auryny, której teoryą opracował 
nieodżałowanej pamięci prof. Schorlemmer 
wraz z synem Dalea. Dale jes t autorem 
prawdopodobnie najlepszej dotychczas wyna
lezionej metody określania ilości barwnika, 
zawartego w handlowem indygu. Znałem 
Johna Dalea doskonale i zawsze w rozmowie 
z nim uderzała mnie oryginalność jego po
glądów i prosty niewymuszony sposób ich 
wypowiadania.

W tem miejscu mogę wspomnieć nazwisko 
Piotra H arta , szanownego członka naszego

Towarzystwa, bardzo niedawno zmarłego. 
Był on związany w ciągu wielu lat z firmą 
Tennant, Clow i S-ka, która wytwarzała sole 
cyny, siarczany miedzi i cynku, azotany oło
wiu i żelaza, arsenian sodu i siarczan indy- 
ga ‘). P . Jam es Joung, sławny z powodu 
wynalazków swych w przemyśle olei m ineral
nych, był przez 9 lat u pp. Tennant, Clow 
i S-ka i sprowadził produkcyą czerwonego 
żelazocyanku potasu.

Teraz zamierzam przekroczyć nieco grani
ce, jakie zakreśliłem sobie, poruszając ten 
przedmiot—początkową historyą chemii tech
nicznej w tym okręgu, — i chcę wspomnieć
0 osobach żyjących i o procesach, będących 
jeszcze w użyciu. Już  sporo lat minęło, gdy 
p. E. Sonstadt, współpracownik naukowy i li
teracki zmarłego W altera W eldona, spotkał 
się z uwagą Bunsena w jednym z jego a rty 
kułów, źe, gdyby metal magnez można było 
produkować na nieco większą skalę, byłoby 
możliwem zdejmować fotografie w ciemnych
1 zaciemnionych miejscach. Sonstadt, ude
rzony tem przypuszczeniem, postanowił pró
bować wytworzyć ten metal. Po pewnym 
czasie doświadczenia jego uwieńczył skutek 
pomyślny; znalazł dobrze znany obecnie pro
ces otrzymywania magnezu przez rozkład po
dwójnego chlorku magnezu i potasu zapo
mocą sodu. Magnez jednak w ten sposób 
otrzymany bywał rozproszony pomiędzy ma
są w postaci drobniutkich kuleczek. Aby 
otrzymać go w bardziej zbitej formie, Son
stadt wymyślił dowcipny proces dystylacyi 
metalu; proces ten, jak  stwierdzono, odbywa 
się iradawalniająco. Jeden z pierwszych oka
zów wytworzonego magnezu pokazano Sir 
M. Faradayowi, który na widok tego z wiel- 
kiem zadowoleniem wykrzyknął: „to jest 
tryumf, to jest tryum f”. Gdy mu propono
wano, aby okaz ten przyjął do swych włas
nych zbiorów, z charakterystyczną mu skrom
nością odmówił, dodając: „jeżeli mi pan po
zwoli, radbym przedstawić to Instytucyi K ró 
lewskiej w pańskiem imieniu”. Po pewnym 
czasie wybudowano fabrykę w Salford i roz-

‘) Garansynę —  związek, niebędący już dzi- 
J siaj w użyciu, a otrzymywany przez działanie 
j kwasu siarczanego na marzanę —  wytwarzała 

również ta firma.
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poczęto wytwarzanie magnezu na wielką ska
lę pod kierunkiem p. Samuela Mellora, który 
związał się z firmą od tego czasn. Obrabia
nie magnezu było połączone z wieloma tru d 
nościami, gdyż niepodobna go było walcować 
w arkusze, ani wyciągać w drut, ani zbijać 
go w masę młotem na kowadle. Po wielu 
jednak próbach i doświadczeniach p. W , Ma- 
ther z F abryk Żelaznych Salfordzkich wy
myślił wysoce pomysłową maszynę do forso
wania go w drut wszelkiej grubości lub deli
katności. M aszyna ta  nie została nigdy za
stąpiona przez inne i pozostaje do dziś dnia 
jako okaz wielkich zdolności mechanicznych 
wynalazcy. Projekt zużytkowania magnezu 
do zdejmowania fotografij podczas ciemnej 
i mglistej pogody został bardzo prędko wy
konany przez p. A. Brothersa z M anchesteru. 
Zauważono też, że magnez może być zużyt
kowany również dla celów sygnalizacyjnych. 
Podczas wojny z aszantami kapitanowie Bol- 
ton i Colomb obmyślili dowcipną metodę syg
nalizowania, w której wyrazy pisano zapomo- 
cą światła o krótszem lub dłuższem trwaniu, 
a magnez używano w formie pyłu lub prosz
ku, zmieszanego z gumą kowrie lub z likopo- 
dyum. Magnez wszedł też w ogromne uży
cie do ogni sztucznych i rac sygnałowych.

Gdy bracia Bell z Newcastle zaniechali 
produkcyi g linu , wszystek sód , używany 
w Anglii i prawie na całym świecie, produ
kowano w tym okręgu i w ten sposób powstał 
nowy przemysł lokalny. Potas również pro
dukowano w tymże czasie. Ciekawy wypa
dek, jak i zdarzył się w początkach produkcyi 
tych metali, można tu  przytoczyć. W zględ
nie sporą ilość potasu i sodu miano posłać 
pewnemu profesorowi niemieckiemu i dla za
oszczędzenia miejsca umieszczono obadwa 
w tem samem naczyniu. Gdy przesyłka przy
była na miejsce przeznaczenia, metale te nie 
były już oddzielone i stałe, lecz złączyły się 
w płynny stop, podobny do rtęci. To two 
rżenie się płynnego stopu z potasu i sodu 
tłumaczy fakt, że potas, otrzymany z t. zw. 
czystych soli, lecz jednak nie całkiem jeszcze 
wolnych od sodu, jest mniej lub więcej płyn
nym, co powoduje wielki kłopot dla fabry
kanta.

Historya odkrycia wanadu w tym okręgu 
zasługuje na szczególną uwagę. Jakie 25 
la t temu w sąsiedztwie M ottram  i Alderley,

w Cheshire, znaleziono kilka mineralnych 
pokładów,—przypuszczam, w piaskowcu czer
wonym, — zawierających miedź, kobalt i in
ne metale. Zaraz wybudowano tam  fabrykę 
w celu otrzymywania tych metali pod kierun
kiem d-r Gerlanda, szanownego członka na
szego Towarzystwa. Pracując nad tym ma- 
teryałem , d-r Gerland otrzymał płyn niebies
ki, z którego nie strącała się miedź za pomo
cą cynku. Po bliżjzem zbadaniu okazało się, 
że kolor niebieski pochodzi od pewnego związ
ku wanadu. W skutek tego ciekawego od
krycia zebrano pewną ilość surowego matę- 
ryału  w pierwotnej okolicy i w innej, w pobli
żu Shrewsbury, i przy współpracownictwie 

; p. Mellora z Magnesium M etal Co. opraco
wano ten m ateryał i doprowadzono do stanu 
względnej czystości. Z materyałem tym do 
badania S ir H enry Roscoe był w stanie 
przeprowadzić klasyczne poszukiwania swe 
nad wanadem i jego pochodnemi. W anad 
okazał się też wielce pożytecznym w rękach 
p. Johna Lightfoota, który, będąc zajęty 
wówczas badaniem czerni anilinowej, spo
strzegł, że kwas wanadowy jest najlepszym 
odczynnikiem przy wytwarzaniu tego barwni
ka. Ilość otrzymanego wanadu wystarczała,

| aby dostarczyć wszelkich soli wanadowych, 
używanych w handlu, na la t kilka.

( C. cl. nast.).

Streścił Jan Bielecki.

S z k i c  z  h is f o r t j i  m e d jjc jfn ij
O D C Z Y T  

Prof. D-ra H. Magnusa.

(Streszczenie).

(Dokończenie^.

Jako ilustracyą terapeutycznych zabiegów, 
którymi cechowi lekarze owych czasów pa- 
cyentów swoich raczyli, przytoczę niektóre 
przykłady z mojej własnej specyalności, t. j. 
z okulistyki.



N r 49. WSZECHSWIAT. 777

Grecka, rzymska i średniowieczna medy
cyna wychodziła z tej zasady, że wszelkie 
choroby oczu tylko z żołądka pochodzić mo
gą. Z  żołądka bezustannie wydobywają się 
gęste opary i te, wznosząc.się w górę, osia
dają w głowie. Podobnie jak  z wilgotnej ł ą 
ki (tak tłumaczyli dogmatycy lekarze) wydo
bywają się wieczorem gęste opary i unoszą 
się w wyższe warstwy powietrza, tak też 
i owe opary z żołądka uderzają wciąż do 
głowy. Dostawszy się tam, osadzają się 
w postaci kropel śluzu. Stopniowo coraz 
większe ilości tych śluzowych oparów zbiera
ją  się w głowie i przez żyły skóry spływają 
do oczu, gdzie właśnie powodują najrozm ait
sze choroby. Zbudowawszy raz taki system 
fantastyczny, humoralna patologia przeszło
ści w najszerszem znaczeniu stosowała do 
niego i leczenie. Starano się więc usilnie
0 powstrzymanie przypływu owego hypote- 
tycznego płynu śluzowego do oczu. Ponie
waż zaś ten przypływ miał następować przez 
żyły skóry głowy, a zatem ku żyłom tym 
skierowane były szczególniej wszelkie zabiegi 
terapeutyczne. I  tak pierwszem zadaniem 
lekarza, mającego do czynienia z chorym na 
oczy, było uniemożliwić dopływ do oczu owe
go szkodliwego płynu. To zaś nastąpić mo
gło tylko wtedy, gdy lekarz zdołał zamknąć 
owe hypotetyczne kanały śluzowe, t. j. żyły. 
Miał ku temu uniwersalne śx-o d k i: nóż albo 
ogień. Skoro tylko lekarz na jeden z tych 
przyjemnych środków się zdecydował, natych
miast rozpoczynał kuracyą. Uprzejmie sa
dzał chorego na wygodnem krześle, służący 
trzymał go za głowę i zanim chory zdołał się 
zoryentować, co się z nim dzieje, już lekarz 
gwałtownem cięciem p łatał mu czoło od 
skroni do skroni i to aż do samej kości. 
W  tę straszną ranę zapuszczał ostre żelazo
1 odskrobywał okostną od kości czołowej 
na jaknaj większej przestrzeni. W tedy do
piero po dokonanej operacyi mógł uczeń 
Eskulapa z całą pewnością zaręczyć pacyen- 
towi, że wszystko, co tylko medycyna ówczes
na zdziałać mogła dla uleczenia go, już było 
zrobione; byle tylko pacyent zechciał przez 
kilka tygodni codziennie przychodzić do le
karza i poddawać się owej przyjemnej proce
durze rozdzierania i wyskrobywania strasznej 
rany, to wyleczenie jego nie podlegało już 
żadnej wątpliwości. Taki sposób leczenia

stosowany był tylko do lżejszych cierpień 
oczu; cięższe wymagały naturalnie jeszcze 
nierównie energiczniejszych metod. Lekarz 
robił wtedy już nie jedno, ale trzy ogromne 
cięcia przez całe czoło. Ponieważ jednak 
trzy takie cięcia na całej powierzchni czoła 
byłyby strasznie zeszpeciły pacyenta, więc 
lekarz stara ł się temu zapobiedz, rozcinając 
skórę głowy w trzech różnych m iejscach: 
na ciemieniu, potylicy i na skroniach. To 
rąbanie skóry było tak dokładnie i gruntow
nie robione, że wobec tego skalpowanie 
Czerwonoskórych wydaje się niewinnym a na
wet przyjemnym żartem.

Ponieważ jednak tak jak  dziś, tak i w sta
rożytności zdarzali się liczni pacyenci, m ają
cy wyraźny wstręt do noża, więc nieraz sły
szał lekarz te słowa : Doktorze, tylko nie
krajać! I  temu aż nadto usprawiedliwione
mu żądaniu czynił lekarz chętnie zadosyć, 
a to w następujący sposób: grubą dosyć szta
bę żelazną rozgrzewał do czerwoności i wy
palał choremu skórę na ciemieniu, potylicy 
i na skroniach aż do samej kości. A dla 
chorych, którzyby i tej operacyi poddać się 
nie chcieli, miał jeszcze inną w zapasie. 
W  tychże samych miejscach przecinał lekarz 
skórę również do kości i każdą z tych szcze
lin czyli ran  wypełniał watą. Ponieważ zaś 
wata była przesycona wonnemi olejkami, 
więc chory w pierwszej chwili doznawał nie- 
ledwie że przyjemnego wrażenia. To trw ało 
jednak krótko. Lekarz bowiem wnet zapalał 
watę, a nieszczęśliwy chory musiał wytrzy
mać ten pachnący fajerwerk, dopóki ostatnia 
nitka waty nie spłonęła.

Te wprost barbarzyńskie metody w staro
żytności cieszyły się tak wielkiem uznaniem, 
źe znany lekarz Celsus z prawdziwem zado
woleniem w pismach swoich oświadcza, iż ża
den naród ówczesnego cywilizowanego świata 
nie jest pozbawiony dobrodziejstw powyżej 
opisanej metody. Co więcej, troskliwa o do
bro ludzkości okulistyka starożytna podniosła 
metody te do rzędu niezbędnych środków 
ochronnych. T ak jak  za naszych czasów 
dzieci szczepią, żeby je od ospy ochronić, tak 
w starożytności ogniem i nożem pastwiła się 
medycyna nad główkami dziecięcemi, aby je 
zabezpieczyć od chorób ocznych. Etyopej- 
czycy pierwszego zaraz dnia po narodzeniu 
dziecka płatali nożem lub wypalali mu czoło
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do kości, a Etruskowie równie okrutnie ob
chodzili się z potylicą. Libijczycy wypalali 
dzieciom skórę na ciemieniu tak  strasznie, że 
kośó na znacznej przestrzeni się łuszczyła. 
Dochodzimy do przekonania, że młode lato
rośle szczepów starożytnych rzeczywiście sil
ną były obdarzone kompleksyą, jeżeli tę tro s 
kliwą opiekę sztuki lekarskiej wytrzymać 
mogły. A  cóż za nerwy posiadały ich 
matki.

Nie można też mieć za złe ówczesnej pu
bliczności, jeżeli z niezadowoleniem odwraca
ła  się od fachowych lekarzy, aby się rzucać 
w objęcia pierwszego lepszego szarlatana. 
I  dlatego też szarlatanerya w starożytności 
i w wiekach średnich jeszcze tak  niepomier
nie się rozwijała. Nie dość na tem: niektóre 
poszczególne gałęzie medycyny tak  wyłącznie 
przeszły w ręce szarlatanów, że lekarz facho
wy w owych czasach nie odważył się zajmo
wać ową specyalnością, jeżeli m iłą mu była 
sława, a nieraz i życie. T ak  się rzecz m iała 
z niektóremi działami chirurgii, tak samo 
z okulistyką. W  owych czasach odgrywał 
szarlatan i rycerz reklamy tak  typową rolę, 
że zarówno jego osobie jak  i działalności, w ar
to się bliżej przypatrzyć.

W  czasie całych wieków średnich, a nawet 
już i w nowszych ze szczególnem upodoba
niem uprawianą była przez wędrownych szar
latanów okulistyka, a mianowicie część ope
racyjna. Zapewne musieli być i osiedli stali 
okuliści, lecz liczba wędrownych z pewnością 
była przeważająca. Ponieważ społeczeństwo 
starożytne i średniowieczne również niechęt
nie podróżowało, podróż bowiem żadna łatwo 
się uskutecznić nie dała, musiał tedy lekarz 
swoich pacyentów odwiedzać i ja k  handlarz 
jak i wędrować po świecie. Życie koczowni
cze tak  się u nich przyjęło, że jeszcze na po
czątku X IX  wieku spotkać można było wę
drownych okulistów. W  X V I I I  wieku było 
ich takie mnóstwo, źe stali się prawdziwą p la 
gą dla kra ju  i rząd nieraz czynnie musiał 
przeciwko nim występować. N a każdym ja r 
marku widniała owa historyczna, czerwonem 
suknem obita i obwieszona chorągwiami buda, 
w której oglądać było można zaraz na wstę
pie przedpotopowe, wypchane zwierzęta, po
tworne płody, narzędzia to rtu r, szkielety 
i tym podobne straszne rzeczy. Tamże uka

zywał się sam lekarz szarlatan poprzedzony 
całą bandą muzykantów. Z a nim wchodzili 
ślepi, kulawi, z całej okolicy pozbierane k a 
leki. Towarzyszył mu także asystent, zwyk
le młody chłopak w kostyumie błazna, który 
dowcipami swemi miał publiczność zabawiać. 
Z powagą wstępował szarlatan na estradę 
i donośnym głosem wysławiał swoję zręczność 
i skuteczność swoich leków. Przedstawiał cho
rych prześwietnej publiczności i zaczynało się 
dopiero wojowanie i pastwienie nad nimi no
żem i obcęgami. W szystkie jęki i narzeka
nia zagłuszył asystent swemi błazeństwami, 
a gdy i to nie wystarczało odzywała się hucz
na muzyka, bębny i trąby. Asystent od cza
su do czasu schodzi ze sceny między wi
dzów—tam  od jednego do drugiego chodząc, 
wychwalał talenty i sztukę swego pana, wer
bował mu pacyentów i ze zręcznością praw
dziwego prestidigitatora wprowadzał ich na 
estradę. H onorarya były dziwnie nizkie. 
Publiczność płaciła groszami, 2—4 groszy 
było przeciętnem wynagrodzeniem za pomoc 
lekarską. A  jeżeli pacyent i takiej sumy nie 
posiadał lekarz szarlatan b ra ł co się d a 
ło; nawet staremi sukniami nie pogar
dzał.

Szarlatan  nigdy długo nie bawił w jednej 
miejscowości. Zaledwie się ja rm ark  skoń
czył, już go tam  nie było. Dłużej niż dwa, 
najwyżej trzy dni nie zatrzymywał się nig
dzie z zasady. A  do tego, co prawda, miał 
bardzo słuszne powody; pod żadnym bowiem 
pozorem nie chciał się doczekać rezultatu 
swych operacyj. Wszak operacye te  wyko
nywane były bez żadnego planu ani racyi 
z niebywałą srogością. Podobnie jak  się to 
i dziś jeszcze czasem zdarza, szarlatan kon
statował n. p. ka tarak tę  tam  gdzie i śladu 
jej nie było. I  na mocy takiej dyagnozy za
biera ł się do swojej barbarzyńskiej roboty 
z nożycami i lancetem. Grdy już do syta na
k łu ł i nakrajał oko mniemaną k atarak tą  do
tknięte, zaklejał tak zmaltretowany organ 
plastrem  wielkości dłoni. Tego plastru pod 
żadnym pozorem nie wolno było zdjąć przed 
tygodniem, jeżeli pacyent nie chciał się nara
żać na u tra tę  wzroku. Otóż ponieważ szar
la tan  dobrze wiedział jak  urządził swoję ofia
rę, musiał zmykać zawczasu, zanim mu oszu
kany chory sprawiedliwą wymierzył zapłatę. 
W  taki sposób obchodzono się nietylko
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z biednym ludem, najbogatsi tego samego 
doznawali losu.

Bądź co bądź szarlatan, znikając zawsze 
tak pospiesznie z pola swoich lekarskich po
pisów, popadał w coraz większe podejrzenie 
u ludu i ostatecznie stosunek jego do chorego 
mocno się nadwerężał. Gdy bowiem nie da
wał się czuć oczekiwany pomyślny skutek 
kuracyi, chory rad  był wywdzięczyć się za to 
swemu lekarzowi. Puszczano się w pogoń za 
medykiem i biada mu, jeżeli się dał przy
łapać. Przedewszystkiem dostawał porządne 
kije, następnie szedł do kozy i mógł Bogu 
dziękować, jeżeli po tygodniach całych, a n a 
wet miesiącach, obdarty ze wszystkiego co 
miał, i biedny jak  mysz kościelna, wydostał 
się na wolność. Ale niejeden szarlatan mar
nie życie położył w jakiemś podziemiu zam- 
kowem. Jeżeli ta  zemsta słuszną i uspra
wiedliwioną była, to znowu smutnem było, że 
publiczność na równi z nimi traktow ała praw
dziwie uczonego i sumiennego lekarza. K aź 
dy, najuczciwszy i najwykształceńszy lekarz 
do końca niemal wieków średnich musiał być 
na to przygotowany, że od niezadowolonego 
pacyenta największa krzywda spotkać go 
może. Jeżeli się lekarzowi nie udało szybko 
usunąć cierpienia, to chory bez wahania jego 
czynił za to odpowiedzialnym, i nie zbywa na 
przykładach, jak  okrutnego nieraz doznawał 
obejścia zarówno uczony jak  sumienny lekarz.

Tak np. znany w całym świecie Rhases, 
najsławniejszy z lekarzy, prawdziwa gwiazda 
średniowiecznej medycyny, doznał od pacyen
ta  swego, K alifa, tak  okrutnego obejścia, że 
oba oczy postradał.

W  Wrocławiu był w r. 1337 sławny oku
lista. Ten usilną pracą i sumiennem bada
niem zdobył tak  głęboką naukę i tyle wiado
mości, że chorzy z najdalszych nawet stron 
szukali u niego pomocy. Gdy Jan , król cze
ski, dytknięty chorobą oczu, posłyszał o nim, 
przybył także do W rocławia, aby się pozbyć 
swego cierpienia. Ale choroba była zasta
rzała  i uparta , i nawet zręczność i sztuka le
karza nie mogły jej pokonać. Czas jakiś był 
król cierpliwy, ale gdy kuracya mu zadługo 
trwała, kazał poprostu przybyłego na wizytę 
lekarza schwytać i w Odrze utopić. A  fakt 
ten bynajmniej nie był wyjątkowym, ani n a 
wet rzadkim. Przeciwnie! W ypadki takie 
tak  się zaczęły często powtarzać, źe władza,

a raczej prawo, wzięło pod opiekę lekarza 
i uwolniło go od wszelkiej odpowiedzialności 
za dokonaną kuracyą. Z. Sz.

Atlantyk , statek „Belgica“, 
17 września 1897 r.

Nad kweatyą, poruszoną w załączonej przy 
niniejszem notatce, miałem teraz właśnie zacząć 
pracować pod kierownictwem prof. A. Gravisa, 
dyrektora Inatytutu botanicznego w Leodyum, 
który przyrzekł mi pomoe w tej pracy.

Zacząłem już nawet poszukiwania bibliogra
ficzne. W yjazd jednak z Europy z belgijską 
wyprawą aDtarktyczną przerwał mi robotę w sa
mym zaczątku i przynajmniej na dwa lata ją  
odłożył.

Niewiedząc, co się ze m ną stanie, postanowi
łem w każdym razie zaznaczyć myśl moję w ogól
nych zarysach w króciutkiej notatce.

Kilka słów o znaczeniu irorfologicznem aparaiu odżyw
czego i rozrodczego roślin naczyniowych.

(N otatka przedwstępna).

Odkąd sztuczna klasyfikacya Linneusza wy
partą  została w botanice przez klasyfikacyą na
turalną, królestwo roślinne rozbiło się na dwa 
odłamy ściśle odgraniczone, z których jeden 
kończy się na Bryophyta, drugi rozpoczyna się 
od Pteridophyta, a które de Candolle ochrzcił 
odpowiednio nazwami : ,,roślin komórkowych” 
i „roślin naczyniowych.11

W edług poglądu ogólnie dziś przyjętego, cała 
roślina naczyniowa rozpatrywana jest jako potęż
ny aparat sporonośny, na którego liściach zlokali
zowane są „sporangia.“ Spora rozwija się w przed- 
rostek (thallus) z organami płciowemi. Thallus 
ten, zawsze efemeryczny, u niższych P teridophy
ta  ma jeszcze byt niezależny, traci go jednak  
u reszty tej grupy,— zarówno jak  u wszystkich 
Sperm aphyta,— dążąc jednocześnie coraz wyraź
niej do zaniku. Zapłodniona komórka jajowa 
nie kiełkuje bezpośrednio, lecz rozwija się w spo- 
rogon. Sporogon ten, z łodygą, z liśćmi, z k o 
rzeniem, oddziela się od przedrostka i pędzi ży
wot niezależny.

Sama roślina naczyniowa uważana je st zatem 
za homolog aparatu  sporonośnego roślin kom ór
kowych, stąd „spo ry" za jednoznaczne za spora
mi „thallus1* z przedrostkiem  tych ostatnich.
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Taki pogląd stworzył przepaść nieprzebytą 
pomiędzy dwuma odłamami roślin : w miejscu, 
gdzie mcby graniczą z paprociami, wszystkie nici 
rozwoju rwą się nagle i ani jednej niteczki do 
dziś nie zdołano nawiązać.

Przepaść tę  uwidocznia poniższa paralela :

S p o r o g o n  S p o r  o g o n
r o ś l i n  n a c z y n i o -  r o ś l i n  k o m ó r k o 

w y c h .  w y c h .

Oddziela się od przed
rostka. Nigdy.

Trwały. Efemeryczny.

Organizacya samodzielna.

Łodyga, liście. Nigdy.
Korzeń.

Budowa naczyniowa.

Dla tych różnic zasadniczych nie znaleziono 
ani jednego przejścia, ani nawet czegoś, coby 
na możliwość przejścia naprowadzało.

Zaiste, roślina naczyniowa w porównaniu ze 
sporogonami roślin komórkowych więcej przed
stawia różnic— i to różnic wygładzić się nie d a
jących— niż podobieństw.

F ak t ten uderzył mnie i doprowadził do po
glądu, różniącego się od powszechnie dziś uzna
wanego.

W niniejszej notatce podaję tylko przedw stęp
ne jego streszczenie.

Podług mnie, rośliny naczyniowe cechuje w łaś
nie brak sporulacyi. Niema tu  zatem homologów 
sporogonu roślin komórkowych.

Łodyga z liśćmi i z korzeniami odpowiada nie 
sporogonowi, lecz przedrostkowi roślin komór
kowych. Kosztem liści tego przedrostka powsta
j ą  jego organy płciowe.

Organy te z początku schowane są zawsze 
w spiralnych narządach ochronnych („sporan- 
giachr ).

Później oddzielają się od rośliny w kształcie 
„spor” . (U  wyższych naczyniowych oddzielają 
się całe sporangia żeńskie, lecz dopiero po za
płodnieniu).

Zatem „spory” niczem innem nie są, tylko o r
ganami płciowemi, od przedrostka oderwanemi

Ponieważ te organy płciowe pędzą żywot nie
zależny, muszą się więc zaopatrzyć we własny 
aparat odżywczy, w to, co nazywamy przedrost
kiem w roślinach naczyniowych.

Zapłodniona komórka jajow a kiełkuje bezpo
średnio, rozwijając się w potężny przedrostek, 
z łodygą, z liśćmi, z korzeniem.

Rośliny naczyniowe wolne są zatem od sporu
lacyi; pod tym względem zbliżają się do takich 
np. Characeae— z tą  jednak różnicą, że tu  orga
ny płciowe oddzielają się od thallusa i muszą 
wskutek tego być zaopatrzone w osobny aparat 
o dżywczy.

Wobec powyższego poglądu, zestawienie roślin 
naczyniowych i komórkowych zupełnie inaczej

się przedstawia. Zmienia on dane porównawcze; 
wyrażając bowiem homologią łodyg i liści wszyst
kich roślin, każe porównywać roślinę naczyniową 
nie ze sporogonem, lecz z przedrostkiem  roślin 
komórkowych.

Wyżej podana paralela zmienia się więc w spo
sób następujący :

P r z e d r o s t e k  P r z e d r o s t e k
r o ś l i n  n a c z y n i o -  r o ś l i n  k o m ó r k o 

w y c h .  wyc h .

Pierwsze dwie różnice upadają zupełnie.

Oganizacya segmental- 
na,

Łodyga, liście.

W yraźna budowa na
czyniowa.

Korzeń.

Tylko u wyższych roś
lin komórko wych (np. 
Characeae, mchy).

Niema wyraźnej budo
wy naczyniowej.

Niema korzenia.

Pogląd mój dodaje nadto jednę różnicę :

Nie oddzielają się.Organy płciowe oddzie
la ją  się.

Ja k  to widać z powyższego, ilość różnic za
sadniczych zmniejsza się w mojej paraleli. Co 
ważniejsza jednak, to to, że różnice nie są tak 
absolutne i że nadto nasuwa się wiele podo
bieństw.

1) Jeżeli pod względem budowy naczyniowej 
sporogony roślin komórkowych nic wspólnego 
nie m ają z rośliną naczyniową, to nie tak bez
względnie rzecz się przedstawia, gdy porównamy 
pod tym względem roślinę naczyniową z przedrost
kiem takich np. mchów. Jak  mamy tu  zaczątek 
epidermy, tak mamy również pierwotny zarys 
tkanki naczyniowej, w postaci cylindra osiowego, 
z wąskich, podłużnych komórek złożonego, p rze
biegającego łodygę i wypuszczającego rozgałę
zienia do liści.

2) Bardziej ju ż  absolutny charakter mają 
dwie pozostałe różnice : obecność korzenia oraz 
oddzielanie się organów płciowych u roślin na
czyniowych.

Pierw sza— tem bezwzględniejsza przy poglą
dzie dziś wyznawanym, je s t najradykalniejsza. 
(Stąd nazwy prof. Yan Tiegbema : „rośliny z ko
rzeniam i” i „rośliny bez korzeni” wydają mi się 
bardzo szczęśliwe).

Co do drugiej różnicy, to  wypadałoby może 
szukać, wśród paproci np., form przejściowych 
pomiędzy organami płciowemi zwykłemi oraz 
oddzielającemi się. W prawdzie ju ż  dziś znamy 
przykłady, choć nadzwyczaj rzadkie, kiedy thnl 
lus paproci nie rozwija się ze spory, lecz bez
pośrednio; przykłady te jednak  nie mogą mieć 
w danym razie wartości pewnej, gdyż uważane są 
za zjawiska teratologiczne.

3) Nadzwyczaj ciekawe je s t to, że u Cha
raceae, cechujących się również brakiem spo
rulacyi, organy płciowe właśnie na liściu s>ę 
tw orzą. Również interesująca w danym razie
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je s t postać piram idalna, z wierzchołkiem nadół 
zwróconym, komórki apikalnej mchów,— po
dobnie jak  paproci.

Powyższe punkty nie są, rozumie się, żad 
ną argumentacyą (która zresztą w notatce przed
wstępnej byłaby nie na m iejscu),— lecz luźnemi 
tylko uwagami, mającemi na celu wskazanie 
możliwości przerzucenia mostu ponad przepa
ścią, dwa wielkie odłamy świata roślin oddzie
lać się zdającą, oraz w jakim  kierunku pracować- 
by należało, by zbliżyć się do tego celu. D ro
ga do skrzętnego zbierania materyalów do stu- 
dyów porównawczych nad łodygą, liśćmi i or
ganami płciowemi roślin naczyniowych i ko
mórkowych stoi otworem.

Wobec mego poglądu, w roślinach naczynio
wych propagacya gatunku przez spory zastą
pioną została przez inny sposób jego rozsze
rzania : zapomocą rozsiewania organów płcio
wych. Podobieństwo fizyologiczne pomiędzy 
obudwoma sposobami rozszerzania gatunku — 
funkcyi tak niezbędnej dla istot nieruchomych,—  
zrodziło pewne podobieństwo morfologiczne. 
Tak, np., organy płciowe oddzielają się w stanie 
młodym w postaci zupełnie przypominającej spo
ry roślin komórkowych. Analogie to jednak 
tylko, nie zaś podobieństwa homologiczne.

Rozpowszechnienie lego sposobu rozszerzania 
gatunku wśród wszystkich roślin naczyniowych 
wyjaśni się może trochę przez wzgląd, że praw 
dopodobnie je s t on korzystniejszy od sporulacyi. 
P rzy tej ostatniej znaczna ilość m ateryi i energii 
rośliny traci się podwójnie : bo nietylko na wy
twarzanie i odżywianie organów płciowych, ale 
i na utrzymywanie aparatu  sporonośnego. Obok 
tego, potomstwo, i-ozwijające się ze spor, z k tó 
rych każda często zaledwie jakąś tysiączną 
cząstkę jednej komórki jajowej przedstawia, nie 
może, zdaje się, rozwinąć się w roślinność potężną, 
taką, ja k  to widzimy w obrębie roślin naczynio
wych. Otóż u tych ostatnich niedogodności spo
rulacyi usunięte zostały wskutek zastąpienia jej 
przez inny, ekonomiczniejszy sposób rozszerzania 
gatunku—przez rozsiewanie samych organów 
płciowych. Ponieważ jednak  organy płciowe 
sta ją się niezależne od rośliny, koniecznem staje 
się zużycie pewnej ilości materyi i energii na 
wytworzenie i utrzymywanie aparatu  odżywczego 
tych organów (przedrostka).

Otóż filogeneza roślin naczyniowych uczy nas, 
ja k  rozwój, kierowany przez wszechwładną za
sadę najmniejszej straty  energii— i tę  niedogod
ność coraz lepiej usuwa drogą degeneracyi coraz 
silniejszej przedrostka.

W końcu zaznaczę, że pogląd tu  naszkicowany 
dziwnie harmonizuje z wynikami badań z te- 
mi zwierzętami, które pod względem fizjologicz
nym— wskutek nieruchomego życia— przypom i
nają rośliny. Mówię o jamochłonnycb; zwłasz
cza mam na myśli większość Hydrozoa, których 
meduzy są rozpatrywane jako organy płciowe,

oddzielające się w celu rozsiewania gatunku nie
ruchomego i wskutek tego zaopatrzone we własny 
aparat odżywczy. Tu znaleziono wszystkie nie
mal przejścia pomiędzy sporosakiem, stale do 
hydrantu przytwierdzonym, a hydromeduzą swo
bodnie pływającą. Podobne przejścia uda się 
może znaleźć i w królestwie roślinnem.

A. Dobrowolski.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 12-te w tym roku Sekcyi II p rze
mysłu chemicznego odbyło się dnia 23 paździer
nika 1897 r.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z ostat
niego posiedzenia d-r Stanisław Natanson odczy
tał rzecz „0  nowem zastosowaniu torfu w prze
myśle” . Referent we wstępie podzielił torfy na 
górskie i równinowe. Pierwsze powstają z mchów 
rosnących na pochyłościach gór w kierunku 
spadku wody. drugie powstają z mchów, rosną- 

| cych na nizinach, lub w stojących wodach.
' Pierwsze, wyrosłe w czystej wodzie górskiej, nie 
! zawierają prawie wcale soli mineralnych i azota

nów’, drugie zawierają ich wiele. Na torfy gór- 
j  skie składają się głównie mchy Sphagnąceae, na 
I torfy nizinowe —  mchy Bryaceae. Torf znajduje 

oddawna zastosowanie jako nawóz, jako podściół- 
ka, jako środek, chroniący ciepło, jako środek, 
chłonący wilgoć i opatrunkowy. W ostatnich 
czasach Tscherner opatentował zastosowanie to r 
fu do wyrobu tkanin i papieru. W ynalazku 
Tschernera referent szczegółowo poznać nie 

; mógł, zauważył tylko w opisie patentu, że je s t 
tam  mowa o przyrządzie patentowanym do pra 
sowania torfu  na zimno. Rzeczywiście włókna 
Sphagnum m ają wyrostki, gałązki, któremi m o
głyby się wiązać, łączyć pod wpływem ciśnienia 
i wytworzyć w ten sposób przędzę. Lecz refe- 

| rent uważa za prawdopodobniejsze, że do wyro
bu tkaniny torfowej używają się jedynie włókna 
rośliny Carex, często spotykanej w torfie. Pa
pier torfowy ma wytrzymałość na rozerwanie tro 
chę mniejszą, niż papier zwykły. Oznaczenie 

! wytrzymałości papieru torfowego referent d e 
monstrował na posiedzeniu, przy czem opisał 
i pokazał przyrząd, używany do oznaczeń wy
trzymałości papieru. W dyskusji nad tym p rzed 
miotem inż. Rymkiewicz zaznaczył wyraźnie ró ż
nicę, między torfem, powstającym ze Sphagnum, 
a torfem z Bryaceae, — pierwszy powstaje z ło 
dyg mchów, nawpół zwęglonych, drugi powstaje 

J  z korzonków mchów, ich wąsów (hyphum). Inż.
I Rymkiewicz jest mniemania, że należałoby te
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dwa gatunki rozróżnić odmiennemi nazwami ro 
dzajowemi.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

Posiedzenie 14 te  Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło się 
dnia 11 listopada 1897 roku o godzinie 8-ej 
wieczorem, w lokalu Stacyi Oceny Nasion przy  
Muzeum Przemysłu i Handlu.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. P. K. Daniłowicz-Strzelbicki przedstawił 
Komisyi techniczne sposoby, któremi posługuje 
się współczesna antropom etrya, ze szczególnem 
uwzględnieniem pomiarów czaszki. Prelegent 
demonstrował przy tem odpowiednie przyrządy 
oraz praktyczne stosowanie tychże przy dokony
waniu pomiarów.

Nadto prelegent wypowiedział kilka wniosków 
ogólnych, do których doszedł przez zestawienie 
dotychczasowych rezultatów, wobec zagadnień, 
jak ie ma przed sobą antropologia wogóle i kra- 
niometrya w szczególności. Od antropologii żą
damy najczęściej, aby z pomiarów, jak ie czyni, 
wyciągała wnioski ogólne, mogące np. decydować
0 stanie umysłowym danego osobnika z pom ia
rów jego czaszki lub określić cechy zwyrodnienia
1 t. d. Zdaniem prelegenta są to żądania, p rze 
kraczające kompetencyą antropologii. A ntropo
logia tymczasem może odpowiedzieć tylko jedne
mu zadaniu: wykazania różnic i podobieństw 
międzyrasowych oraz ustalenia odległości pom ię
dzy ustrojem  ludzkim a pozostałem i istotam i 
ożywionemi. Zresztą należy przyznać, że dotych
czasowe systemy pomiarowe grzeszą pod wielo
ma względami. A ntropom etrya je s t obecnie na 
drodze poszukiwań raczej metod badania, aniżeli 
wniosków. Zasadnicze systemy je j są: ściśle po
miarowy, geometryczny czyli projekcyjny oraz 
stereograficzny. Instrum enty, służące do badań, 
doszły wprawdzie do dość znacznej ścisłości, na
tom iast pom iary same w istocie nigdy nie są z u 
pełnie ścisłemi. Nade wszystko punkty antropo
metryczne, od których czynione są pomiary, są 
bardzo względne i raczej konwencyonalne, niźli 
istotnie odpowiadające jakim ś anatomicznym 
punktom. W reszcie niema do tej pory ustalonej 
międzynarodowej umowy brania pomiarów; Niem
cy, Anglia, F rancya,— każdy kraj bierze je  na 
inną modłę. S tąd —  trudności przy porówny
waniu pomiarów. Błędy przy pomiarach są nie
raz bardzo znaczne i bywają niekiedy większe

od różnic, uznanych za graniczne pomiędzy dwie
ma seryami pomiarów, albo znowu dają wyniki, 
nieuwydatniające żadnych cech charakterystycz
nych. Z pomiędzy kilkudziesięciu pomiarów na 
istotną uwagę zasługuje bardzo niewiele, a i te 
wymagają wielkiej ostrożności operacyjnej, aby 
były możliwie pewne.

Przemówienie pana Daniłowicza Strzelbickiego 
wywołało ożywioną dyskusyą, w której prócz 
prelegenta brali udział przewodniczący, prof. d-r 
Hoyer, p. Morozewicz, p. Weyberg oraz d -r 
Wojciechowski.

3. P. Jan Tur przedstawił referat: „O wpły
wie tem peratury na podział ją d e r .”

Wobec braku dotychczasowego badań doświad
czalnych nad wpływem czynników termicznych 
na proces podziału komórek, referent dokonał 
próby w tym kierunku na zapłodnionych jajach 
aksolotla, które stanowią wielce podatny mate- 
ryał do tego rodzaju eksperymentacyj. Na próbę 
wybrano parę zapłodnionych ja j, z których jedno 
poddane zostało działaniu dość wysokiej tempe
ratury  (3 8 °C), drugie natom iast było trzym ane 
w topniejącym śniegu, t. j. przy  zerze. Zarówno 
w jednym ja k  i drugim przypadku ja ja  odbywały 
zwykły proces brózdkowania; poczem (po upły
wie sześciu godzin) były utrwalone zapomocą 
mieszaniny chromo-octowej i zostały zbadane 
zwykłym sposobem na skrawkach, zabarwionych 
safraniną.

Ja je , poddane działaniu wysokiej tem peratury, 
okazało się blastulą, o nader zredukowanej jam ie 
segmentacyjnej, podczas gdy ta  w normalnych 
warunkach posiadałaby stosunkowo znaczne wy
miary. Prócz tego można było skonstatować 
przedwczesne zakłócenie współczesności stadyów 
mitotycznego podziału jąd er, ponieważ stadya 
metakinezy i ją d ra  „w stanie spoczynku41 były 
obserwowane w sąsiednich blastomerach. Na
stępnie rzucało się w oczy niezwykłe powiększe
nie wymiarów jąd er w stosunku do normalnych 
(1,70 : 1), a nadto dała się zauważyć nieobecność 
istniejącego w zwykłych razach w około jąder 
wyodrębnionego terytoryum  plazmatycznego, po
zbawionego żółtka. —  W związku z powyższemi 
zboczeniami, m ikrostruktura spoczywających j ą 
der przedstawiała wiele osobliwości: nadewszyst- 
ko ze względu na nieobecność jąderek  oraz nie
zwykłe ustosunkowanie wzajemne substancyi 
chromatynowej i t. zw. achromatynowego ruszto
wania. To ostatnie przedstawiało drobno pian- 
kowate złożenie i zawierało chromatynę, rozpylo
ną w postaci subtelnej granulacyi, tworząc tym 
sposobem rodzaj emulsyi, podczas gdy u obwodu 
ją d er zalegały znaczne nacieki chromatyny,
0 kształcie t. zw. chromozom mitotycznych.— F i
gury mitozy zaobserwowane wśród powyższych 
okoliczności, odznaczały się cechą, przypominają
cą mitozę u pierwotniaków, na co składały się 
takie okoliczności, ja k  częściowy zanik centrozom
1 astrosfer oraz widoczny brak współudziału przy 
mitozie ze strony cytoplazmy.
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W  zarodku, oziębianym do zera, zboczeń tek
tonicznych nie było żadnych. Natomiast dały 
sig dostrzedz zmiany cytologiczne, jako to: zanik 
centrozom i astrosfer (w jednym  przypadku na
w et— zupełny) oraz osobliwa figura dispiremu, 
gdzie p rzy  zupełnej nieobecności astrosfer i sil- 
nem rozwinięciu się wiązki t. zw. włókien łączą
cych ją d ra  siostrzane zwrócone były ku sobie 
nerkowatemi wgłębieniami, nieposiadając w miej
scach tych błonkowatego okonturowania.

Zastrzegając się przed zbyt pośpiesznem tłu 
maczeniem powyższych oderwanych faktów, osią
gniętych przy zbyt ograniczonej ilości doświad
czeń, referent zaznaczył ważność przedwczesnego 
zakłócenia współczesności podziału blastomerów 
przez działanie podwyższonej tem peratury, są
dząc, że przez to możliwem je s t zburzenie całości 
zarodka, jako pewnego określonego kompleksu 
komórkowego, to zaś może posłużyć jako ważny 
przyczynek do poznania mechaniki tektonicznej 
rozwoju. Go zaś dotyczy zaobserwowanych zbo
czeń cytologicznych, to one dopiero przy więk
szej ilości odpowiednio modyfikowanych doświad
czeń mogą rzucić nieco światła na przyczynowość 
powstawania figur mitozy.

Z powodu referatu p. Tura nastąpiła wymiana 
poglądów pomiędzy przewodniczącym prof. d-r 
Hoyerem i p. Eismondem.

4. P . Z. Zieliński przedstaw ił okaz owsa 
siewnego o czterech wiechach kłosowych, wycho
dzących z górnego kolanka łodygi. Jedna 
z wiech je s t najsilniej rozwinięta, prawie jak  
u normalnych roślin owsa, druga bardzo słabo, 
pozostałe dwie zajm ują pośrednie miejsce. Okaz 
ten został dostarczony do Sfacyi Oceny Nasion 
przez Józefa Oworuszko, włościanina z Radzynia 
(gub. siedleckiej).

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA N A U K O W A .

—  M asa drobnych planet. Z badań pp. Ra- 
szel, Rasene i H arzer okazuje się, że ogólna ma
sa drobnych planet, krążących między Marsem 
a Jowiszem, czyni prawie dziewiątą część masy 
księżyca, co daje l3/ 10 000 masy ziemi. Liczba 
znanych tych planet wynosi obecnie 428; ponie
waż zaś w stosunku do planet obserwowanych 
liczba nowoodkrywanych staje się coraz mniej
szą, je s t rzeczą prawdopodobną, że znamy już 
prawie wszystkie asteroidy, których blask góruje 
ponad gwiazdami 14 wielkości.

S. K.

—  Spółczynniki rozszerzalności gazów. Na
ostatnim kongresie stowarzyszenia naukowego 
amerykańskiego pp. Morsey i Miller p rzedsta
wili rezultaty swych badań nad oznaczeniem 
spólczynnika rozszerzalności niektórych gazów. 
Spółczynniki te otrzymali przez porównanie 
rozszerzalności tych gazów z rozszerzalnością 
wodoru, która oznaczoną została z nader znacz
ną ścisłością przez biuro międzynarodowe miar 
i wag w Paryżu. Wynoszą one dla dwutlenku 
węgla 0 ,0037122, dla azotu 0 ,0036718, dla 
powietrza 0,0036719, dla tlenu 0,0036729,—  
są więc zgodne aż do części stutysiącznyoh lub 
dziesięciotysiącznych.

S. K.

—  Zam iana stopni Fahrenheita  na stopnie 
Celsyusza. Jakkolwiek zamiana stopni F ahren
heita na Celsyusza nie przedstawia trudności, 
ponieważ jednak rachunek ten nastręcza się 
często fizykom, meteorologom i chemikom, przy
taczamy tu  dowcipne ułatwienie, wskazane przez 
p. Hellmanna w „Meteorologische Zeitschrift'’.—  
By przejść od skali termometrów angielskich 
do skali stustopniowej, należy, jak  wiadomo, 
odjąć 32 od liczby stopni Fahrenheita i resztę 
pomnożyć przez 5/ 9. Otóż ułamek

5 =  0 , 5 5 5 . . .  =  - 1 1 “ ^  -J O9

1 0.1 0,01
—  _)---- —------- 1------ ’--------u
2 2 2

Dajmy, że term om etr Fahrenheita wskazuje 
liczbę 88; po odjęciu 32 otrzymujemy 56, czego 
połowa czyni 28, a dodawanie następujące;

28
2 ,8
0,28
31,08

da odpowiednią liczbę stopni Celsyusza z p rzy
bliżeniem do 0,1 stopnia. Rachunek tak prosty 
daje się zresztą wykonać pamięciowo.

8. K.

ROZMAITOŚCI.

—  Wybuch W ezuwiusza. Od początku listo 
pada Wezuwiusz zaczął ujawniać działalność, 
niepokojącą dla okolicy. Zuzie rozpalone opa
dają ku południo-zachodowi z krateru  na Atrio 
de Cavallo, który się otworzył w r. 1893. Lawa, 
rozdzielona na dwa prądy, spływa od strony Ve-
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trana i na północ Piano delle Ginestre. Dnia 
11 listopada wybuch przedstawiał największe 
natężenie; dnia następnego objawy znacznie były 
słabsze. K rater środkowy również je s t czynny, 
wyrzuca popiół i lapilli. Cała okolica blaskiem 
rzucanym przez wulkan silnie je s t w nocy oświe
tlona. /jj ^

—  Budżet m eteorologii w Stanach Z jed n o 
czonych. Budżet urzędu meteorologicznego 
w Waszyngtonie, zaliczonego do ministeryum 
rolnictwa, wynosi w r. 1897 przeszło milion do 
larów. Z sumy tej około 200 000 dolarów 
przypada na płace dla urzędników. We Francyi 
budżet centralnego biura meteorologicznego, 
wraz z kosztami wydawnictw „B ulletin quoti- 
dien” , „Bulle(in mensuel” i „Annales” nie p rze 
chodzi 800 00 ) franków. —  Środki, jakiem i roz
porządza stacya centralna przy Muzeum ro l
nictwa i przemysłu, wobec sum powyższych je s t 
drobnostką bez znaczenia.

T. B.

—  Jad salam andry japońskej i jad  żm ii. Jad
I salamandry japońskiej sprowadza niebezpieczeń- 
[ stwa dosyć znaczne. Jeżeli dawka je s t w ystar

czająca, sprowadza śmierć natychmiastową; je 
żeli wszakże śwince morskiej, ważącej około 
500 g, zakrzykniem y nie więcej nad 10 mg jadu  
suchego, zwierzę ulega nieznacznym tylko za
kłóceniom i pozostaje przy życiu. Po kilku 
dniach dokonać można drugiego zastrzyknięcia, 
bjz szkody dla świnki. Otóż, p. Phisalix p rze
konał się, że świnki morskie, u których tą  drogą 
powiększono odporność przeciw jadowi salam an
dry, sta ją  się tem samem zabezpieczone i prze
ciw ukąszeniom żmii. Odporność ta  trw a około 
dwudziestu dni. Z tego wnieść można, że jad  
salam andry zaw iera substancye, k (óre przeciw
działają jadowi żmii.

T. R .

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za  ty d z ień  od  d. 24  do 30 lis to p ad a  1897 r.

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

'O<0
■5
Q

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

W
ilg

. 
śr

. 
j

K ieru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Sum a

opadu
U w a g i

7 r . 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. INajw .j N ajn.

24 S. 49.1 47,2 45,7 o,5 2,3 - . 2 6,7 — 2,2 73 W 5,SW5,NW 10 2,3 w południe i od 3 h. do
25 C. <14.9 5o,3 57,o —3.6 — 1,2 — 5.6 j— 1,2 j— 5,6 83 W*,NE®. W* 0,2 jjsw nocy. [7 h. p. m.
26 P 58,3 58.7 58 ,1 —6,7 — 2,2 — 3,6 - 1 , 1  1 -6 ,7 84 W ł,W*,SW4 —
27 S. 5i , l 48,4 48,4 — 3,0 —  1,8 — 0,6 j 0,4 — 4,0 81 SW>2,SW9,.^W3 0,1 O dr. w  nocy; J
28 N. 41,1 3g,3 36,7 0,8 2,0 1,6 2.3 — 1,0 91 SW 5,SW5,SW3 i,9 0  cały dzień z przezwami
29 P 28,2 25,9 27,8 0,8 3,7 1,7 3,7 0,6 91 SS.SW ’.SW* 1,5 •  w  ciągu dnia kilkakr.
3o W. 32,6 38,1 44,6 1,5 1,8

.
-<V7 3 ,o — 1,2 80 W T,N W 9,SW 3 0,1 >!< w ciągu dnia kilkakr.

Ś red n ia  44,4 0,8 83 6,i

T R E Ś Ć .  Urania w W arszawie, przez Zn. — Odczyt pożegnalny, wypowiedziany przez d-ra 
Edw arda Schuncka; streścił Jan  Bielecki,— Szkic z historyi medycyny, odczyt prof. d -ra  H. Magnusa; 
streścił Z. Sz. (dokończenie).—-Korespondencya W szecliświata. —  Sekcya chemiczna. —  Towarzys‘wo 

Ogrodnicze. — Kronika naukowa. — Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca Sukcesorowie A. Ślósarskiego. Redaktor Br. Znatowicz.

JI,03B0aeH0 Hensypoio. BapinaRa, 21 HoaOpa 1897 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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WSZECHŚWIAT
TYGODNIK POPULARNY

POŚWIECONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

W A G A  UPROSZCZONA.

Dziennik angielski „E ngineering” podał 
niedawno opis wagi uproszczonej, k tóra 
wprawdzie do przyrządów  ścisłych liczyć 
się nie będzie, ale w wielu razach oddawać 
może usługi praktyczne.

których dwa końce przyczepione są do 
końców pręta AB tak, by ten zachowywał 
położenie, o ile można, poziome. W końcu 
A  nadto zawieszony jest ciężar niezmienny 
W , k tóry  stanowi balast do obciążenia

Jak  widzimy na załączonej rycinie, którą 
przytaczam y w edług „La N a tu rę”, do haka 
P , utw ierdzonego na jak iejkolw iek podpo
rze,'przyw iązane są dwa sznury P A  i PB ,

przyrządu, a do haka P  uczepiona jest jesz
cze ołowianka PV , która w prostej tej wa
dze ma znaczenie skazówki, a pręt winien 
być zaopatrzony w podziałkę. U rządza się
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ją. w ten sposób, że najpierw  oznacza się 
zero w punkcie, gdzie olowianka przecho
dzi obok pręta . Inne kreski podziałki wy
najdują się przez zawieszanie w końcu B 
kolejno różnych ciężarów X znanej wagi, 
p ręt bowiem pochyla się tem bardziej, im 
większy działa nań ciężar, a olowianka 
przechodzi za każdym razem obok innego 
punktu pręta. Jeżeli podziałka nakreśloną 
została z pewną starannością, przyznać 
można, że waga taka p rzydatną być może 
w gospodarstw ie domowem lub wiejskiem.

Pomysł tak prosty nie je s t zresztą bynaj
mniej nowym, dawno ju ż  bowiem Leonard 
da Yinci, który, ja k  wiadomo, nietylko był 
wielkim malarzem, ale zarazem  dzielnym 
inżynierem  i m echanikiem, takąż samą zu
pełnie obm yślił wagę, która m iała służyć 
jako  hygrom etr. Jeden mianowicie tale
rzyk tej wagi, przedstawionej również na 
rycinie, obciążony je s t kulką woskową, 
a na drugim  umieszczony je s t zwitek ba
wełny. Bawełna je s t ciałem hygroskopij- 
nem, pochłania wilgoć i staje się tem cięż
szą, im więcej pary  znajduje się w danej 
chwili w powietrzu. Zero podziałki ozna
czone zostało przy położeniu pręta, gdy 
powietrze wydało się wynalazcy zupełnie 
suchem; ze wzmaganiem się wilgotności 
pow ietrza pręt pochyla się coraz bardziej, 
a olowianka wskazuje na jego  podziałce 
stopień tej wilgotności.

T. R.

O b ja w y  a s t r o n o m i c z n e
na grudzień.

W  grudniu  w godzinach wieczornych 
błyszczą na niebie najpiękniejsze gw iazdo
zbiory, a długie wieczory i częsta w m iesią
cu tym pogoda sprzyjają dostrzeżeniom . 
D roga mleczna rozciąga się teraz od wscho
du ku zachodowi, gdzie wczesnym wieczo
rem zanurza się pod poziom gw iazdozbiór 
O rła , gdy wyżej po nad nim  rozpościera się 
w postaci krzyża Łabędź. Po północnej 
stronie drogi mlecznej, również blizko po 
ziomu widzimy L irę  z W egą. W yżej, obok 
zenitu, znajduje się teraz Perseusz, od k tó 
rego, po południowej stronie drogi mlecz
nej, ciągnie się długim pasem ku zachodowi 
Androm eda, k tóra wraz z dalej idącym  P e
gazem tw orzy postać przypom inającą zna
ny rozkład gwiazd w Niedźwiedzicy W ie l

kiej. Schodząc zaś ku poziomowi wschod
niemu, napotykam y Woźnicę, Bliźnięta 
i P sa  małego. Konstelacye te, zalecające 
się gwiazdami pierwszej wielkości, przypa
dają po północnej stronie drogi mlecznej, 
gdy po je j stronie południowej zajmuje 
rozległy obszar wspaniały Orion, a wyżej 
niego Byk w tow arzystw ie znanego zbioro
wiska P lejad. P ies wielki z Syryuszem 
wynurza się nieco później nad poziom po
łudniowy, powyżej którego, ku zenitowi, 
przypadają E rydan, W ieloryb, Ryby i Ba
ran. Na niebie wreszcie północnem powy
żej zachodzącego H erku lesa Smok oddziela 
Niedźwiedzicę wielką od małej, k tóra znów 
Cefeusza odgranicza od Kasyopei, w kracza
jącej już w drogę mleczną. Na północo- 
wschodzie Lew  wysuwa nad poziom pierw 
sze swe gwiazdy.

M erkury je s t gwiazdą wieczorną, zacho
dzi w początku miesiąca w pół godziny po 
zachodzie słońca, a d. 21 o godzinie 5 min. 
30, w półtorej prawie godziny po zachodzie 
słońca; przypada on wtedy w największem 
swein wydłużeniu wschodniem i jest na 
sklepieniu niebieskiem oddalony od słońca 
na 20° ku wschodowi. W enus świeci je sz 
cze rano, ale przez czas coraz krótszy, 
wschodzi bowiem d. 1 przed godziną 6, 
a w końcu miesiąca ju ż  po god. 7. M ars 
wschodzi w początku miesiąca później niż 
W enus, ale następnie obie planety zbliżają 
się ku sobie i d. 30 są w połączeniu; W enus 
oddalonego je s t w tedy od pozornego swego 
sąsiada na sklepieniu niebieskiem zaledwie
0 40 ' ku północy. Jow isz znajduje się d. 
30 w kw adraturze ze słońcem, co znaczy, 
ż e je s t  od niego oddalony o 90°, wschodzi 
w tedy o północy; w początku miesiąca 
wschodzi znacznie później, d. 1 o godzinie
1 min. 45 po północy. Saturn , k tóry  w koń
cu listopada był w połączeniu ze słońcem, 
zaczyna się ukazywać w godzinach ran
nych; d. 1 wschodzi o god. 7, w końcu mie
siąca o god. 5 m. 30. D . 12 je s t w połącze
niu z W enerą, oddalony od niej blizko 
o 1° ku  północy.

P ierw sza kw adra księżyca ma miejsce 
d. 1, pełnia d. 9, druga kw adra d. 17, nów 
d. 23 i znowu pierw sza kw adra 30. W  po
łączeniu jes t księżyc z Jow iszem  d. 18, 
z Saturnem  d. 22, z W enerą również d. 22, 
z M arsem d. 23, z M erkurym  d. 25.

Z  kilkunastu  rojów meteorycznych, jak ie  
ziem ia napotyka w grudniu , najważniej
szy daje gwiazdy spadające, wybiegające 
z gw iazdozbioru B liźniąt, w ciągu nocy 
6— 13.

D. 21 w kracza słońce do znaku Kozio
rożca; je s t w tedy najdalej ku południowi 
usunięte od równika, na 23°27'10". W  po
łudnie nawet, w szerokościach naszych,
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wznosi się nad poziom zaledwie na 14°, je s t 
to epoka przesilenia dnia z nocą, początek 
zimy astronomicznej.

Drobne Wiadomości.

Środki przeciw  n iebezpieczeństw u pyłu w ę 
glowego w  kopaln iach. W piśmie „Gónie ci- 
v il” zestawił p. Schm erber różne sposoby, 
używane w celu usuw ania niebezpieczeń
stwa pyłu węglowego, gromadzącego się 
w kopalniach. M etody najskuteczniejsze 
polegają na wilgoceniu pyłu i coraz się bar
dziej rozpowszechniają; w ogólności zaś dają 
się zestawić w pięć różnych kategoryj: 1) 
Użycie soli morskiej lub jakiegokolw iek in 
nego ciała hygroskopijńego. 2) Zastosowa
nie pary wodnej. 3) Rozmieszczenie po
wierzchni wilgotnych. 4) Skrapianie za 
pomocą zbiorników ruchomych, lub też wo
zów ze zbiornikam i wody. 5) Skrapianie 
za pośrednictwem kanalizacyi i podziem
nych ru r  wodociągowych. D otąd najczę
ściej stosowane je s t  skrapianie, które w po
śród wszystkich znanych metod najlepiej 
zwalcza niebezpieczeństwo pyłu węglo
wego. T. E.

Przyszłość konia. Podaliśm y niedawno 
wiadomość, że w niektórych okolicach S ia
nów Zjednoczonych, w Oregonie zwłaszcza, 
wielkie stada koni zostały porzucone przez 
hodowców, którzy ju ż  na nie nabywców nie 
znajdują. Jak o  potw ierdzenie tego faktu 
przytacza pismo „Chasse et P eche,” że pe
wien przedsiębiorca w H olandyi otrzymuje 
z Oregonu co dziesięć dni 10000 kilogra
mów solonego mięsa końskiego, które ma 
tak  licznych odbiorców, że dowozy z góry 
są zamawiane Po tak  sławnej więc prze
szłości schodzi koń w Am eryce do rzędu 
bydła tucznego, a takie losy oczekują go 
zapewne i w innych krajach, p rzy  szybkim 
bowiem rozwoju sposobów mechanicznych 
przewozu, przy rozpowszechnieniu welocy- 
pedów i samochodów, koń, jak o  zwierzę 
pociągowe, stracić musi na znaczeniu.

T. R.
W pływ  wahań wilgotności na ustrój zw ierzęcy

wielokrotnie był przedm iotem  badania; 
wnioski te wszakże nie mogły być stosowa
ne w prost do ciała ludzkiego ze . względu 
na znaczną rozm aitość warunków . Pano
wie H ubner i Lewaschew podjęli przeto 
bezpośrednie doświadczenia, aby przekonać 
się o wpływie wilgotności pow ietrza w ro z 
maitych tem peraturach na oddawanie pary 
wodnej przez człowieka, którego odżywia
nie i odzież pozostawały zawsze jednakow e

| przez cały czas doświadczenia. Osoba, na 
której doświadczenie wykonywano, znajdo- 

I wała się w przyrządzie respiracyjnym , do 
którego doprowadzano powietrze o dokład- 

! nie znanej i dowolnie zmienianej wilgotno- 
; ści. N a godzinę przed rozpoczęciem do

świadczenia osoba ta spożywała, zawsze 
j  jednakow e śniadanie, a podczas samego 

doświadczenia, które trwało 4 do 6 godzin, 
nie jad ła  ani nie piła nic. Na początku 

j  i w końcu doświadczenia ważono ciało 
i odzież, aby nie przeoczyć przybytu lub 
u traty  wody w tej ostatniej. W y mienimy 

; tu  następujące rezultaty doświadczeń. W  
[ tem peraturze niskiej (14 do 15°) powietrzem 

suchem przyjemniej się oddycha niż wilgot- 
j nem; przy 24° do 29° podczas zmiany po

wietrza suche wydaje się chłodniejszem niż 
wilgotne; tem peratury te doskonale bywają 

j znoszone przy znacznej nawet suchości po
wietrza, widoczny pot ukazuje śię dopiero 
przy 29°C. i 22Ł/0 wilgotności względnej. 
W znacznej suchości i przy znacznem cie
ple uczuwa się suchość w oczach i w jam ie 
ustnej, co wszakże na stan ogólny źle nie 
oddziaływa jeszcze. Pow ietrze wilgotne 
(96% wilgotności względnej) czyniło już 
tem peraturę 24° na czas dłuższy nieznośną, 
a doświadczenie w tych warunkach mogło 
być prowadzone tylko przy zupełnym  spo
koju mięśniowym; nie było przytem  znacz
nego wydzielania potu, lecz występowało 
wyraźnie pragnienie. Oddech stawał się 
wolniejszy w pow ietrzu suchem, natomiast 
przyspieszał się w wilgotnem. W ydziela- 

• nie pary wodnej w zależności od względnej 
wilgotności powietrza ulega bardzo dużym 
wahaniom, znacznie większym niż wydzie
lanie jakiegokolw iek innego produktu od- 

J decho wego (przy 15° ilość dobowa wynosiła 
w powietrzu wilgotnem 216 g, a w suchem 
871 g). Doświadczenia dowiodły nadto, że 
wydzielanie pary  wodnej jes t zawsze funk- 
cyą tem peratury, zarówno w pow ietrzu 
wilgotnem ja k  w suchem (w powietrzu wil- 
gotnem ilość pary  wydzielanej na 10°C. 
różnicy podnosiła się z 9 g do 23 g, w su
chem z 36,3 g do 75,4 g). Podczas gdy 
w dawniejszych doświadczeniach na zwie
rzętach przekonano się, że minimum wy
dzielania pary  wodnej zachodzi u. nich 
w tem peraturach średnich, tak że wydziela

ją  one więcej i w niższych i wyższych tem 
peraturach, natomiast doświadczenia na 
człowieku dowiodły zwiększenia wydziela
nia tylko w m iarę podnoszenia się tem pera
tury. Lecz dodać trzeba, że tych doświad
czeń na człowieku nie można było dotych- 

j  czas przeprowadzić w tem peraturach dosta
tecznie niskich, i w tym kierunku należy je  
jeszcze dopełnić. (Arch. f .  Hygiene).

M. FI.
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W YSZEDŁ Z DRUKU

PAMIĘTNIK F1ZY0CRAFICZNY
Tom XI V za rok 1894,

zaw iera  następujące rozprawy: D z ia ł l-szy: METEOROLOGIA i HYDROGRAFIA. Spostrzeżenia meteorologiczne,
dokonane w ciągu roku 1893. —  A. W a ł e c k i e g o .  Wykaz 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 ieleckiej. —  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 e ł wód źelazistych 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 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 Polski. —
A. M i s s u n a. Spis roślin, zebranych w  pow. dziśnieńik im  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 1 8 9 4 .—  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 ołyńskiej, 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 iętnika Fizyograficznego opatrzony jest 10-ma tablicam i rysunkdw litogr. 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 ydaw nictwa Pam iętnika Fizyosrraficznego, K rakowskie Przedmieście. 66.
W krótce wyjdzie z druku:

(z zapomogi Kasy Mianowskiego)
P O R A D N IK  D LA  SA M O U K Ó W

CZĘSC I
opracowana pod redakcyą:

S. Dicksteina, I. Ejsmonta, S. Kramszłyka, L. Krzywickiego i A . Malirburga, i przy współ
udziale grona specyalistów 

obejmuje:
Matematykę i Nauki przyrodnicze

wraz z A ntropologią, P s y c h o l o g i ą  i  Pedagogiką, z wymienieniem dzieł poleconych do sy
stem atycznego czytania, poczynając od książek popularnych, oraz ze wskazówkami prak- 
tycznem i dla samouków, w dodatku zamieszczoną zostanie bibliografia rozumowana prze-

mysłowo-techniczna i rolnicza.
Części następne przygotow ują się do druku .

Cena 50 kop.
W y s z ł y  z d r u k u :

D r. K. H ertz. Najnowsze badania nad przestrzenią . . . . 20 kop.
L. K rzyw ick i. A ntropologia. I Rasy fizyczne (z zapisu dr. Chwieckowskiego) 50 ,,
S. Kram sztyk. O statni z nieważników (eter i jego  znaczenie w fizyce) . 35 ,,
D r. B. Schoenlank. K arte le  i syndykaty . . . . 30 „
D. H. W e lls  (w streszcz. Schipp’la). Postęp  techniczny . . . 15 ,,
E. B. Ty lo r. O metodzie badań rozw oju instytucyi . . . 20 „
D r. I. Nussbaum. Dziedziczność w świetle badań dzisiejszych . . 40 „

N i e b a w e m  w y j d ą :
Dr- A. B ordier M ikroby i transformizm.
D r. I. B. M arch lew ski. Fizyokratyzm  w dawnej Polsce.
D r. I. O chorow icz. Bezwiedne tradycye ludzkości.
L. K rzyw icki. Celebracya żywiołowa.
Spencer. Postęp.
K rzyw icki L. Kola zw ierząt w religii pierw otnej.

W  p r z y g o t o w a n i u :
Gomme. Folk lo r w Etnografii wr tłum . A. Bąkowskiej.
Tyn d a ll. Światło, w tłum . W . B iernackiego.

Skład  główny tu księgarni Gebethnera i  W olfa .

„Wiadomości matematyczne"
wychodzą zeszytam i w ilości 4— 6 zeszytów rocznie, z których każdy składa się z 2—4 
arkuszy d ruku  w ósemce. P renum erata  roczna w ilości ru b li 3 w W arszaw ie, rub li 3 
kop. 60 z przesyłką do innych miejscowości, przyjm uje księgarnia G ebethnera i Wolffa 

w W arszaw ie (K rakow skie Przedm ieście n -r 15).

AosBOjeHO IJeH3ypoio. BapuiaBa, 21 HonCpa 1897 r. Warszawa. Druk Kmila Skiwskiego.


