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Ha ro£granic*u stulecia.

Czy żyjemy jeszcze w wieku dziewiętna
stym, czy też przekroczyliśmy już wrota stu
lecia nowego, pytania tego nie rozstrzygnię
to zgodnie. W życiu zwyczajnem rozpoczy
namy szereg liczb naturalnych od jedności, 
a tern samem pełna setka lat upływa dla nas 
z liczbą roku, dwuma zerami zakończoną. 
Wbrew temu przemówił Rzym, zgodnie z tra- 
dycyą własną, oraz Berlin, któremu spieszno 
było zadąć w surmę tryumfalną sukcesów 
odniesionych, i nowe stulecie rozpoczęto już 
o 1 bieżącego roku 1900.

Dzisiejszy sposób liczenia lat ustanowiony 
został przez Dyonizyusza szczupłego (Dio- 
nisius exiguus), opata jednego z klasztorów 
rzymskich. W r. 527, mianowicie, podał on 
projekt liczenia lat „ab incarnatione Chri- 
sti” i datę tę oznaczył na dzień 25 marca 
753 r. po założeniu Rzymu, ale dopiero w 80 
lat później papież Bonifacy IV  pomysł ten 
przyjął, poczerń zwolna era chrześciańska 
czyli era Dyonizyusza wprowadzona była 
w różnych krajach. Najpóźniej, bo w ro
ku 1415, przyjęta została w Portugalii. 
Wobec tak obranego początku ery liczymy 
lata przed i po narodzeniu Chrystusa, czyli 
lata odjemne i dodatnie, nie uwzględniając 
przy tern roku „zero”, które wszakże stano

wi naturalne i konieczne przejście od ciągu 
liczb odjernnych do dodatnich. Czynią to 
wszakże astronomowio, którzy w rachunkach 
swoich rok 1 przed narodzeniem Chrystusa 
liczą jako rok 0 , skąd wszystkie lata przed 
Chrystusem wyrażają liczbami o jedność 
mniejszemi. Tak więc rok, oznaczany chro
nologicznie jako 298 przed nar. Chr , pisze 
się astronomicznie jako rok—297.

Już Kepler wszakże wykazał, że Dyonizy 
szczupły w rachunkach swoich popełnił 
omyłkę prawdopodobnie o 5 lat, czyli, mó
wiąc inaczej, roku narodzenia Chrystusa 
dokładnie nie znamy. Propozycya zaś uwa
żania daty 25 marca za początek roku nigdy 
powszechnie przyjęta nie została, a ostatecz
nie zwyczaj rozpoczynania roku od 1 stycz
nia ustalił się w różnych krajach dopiero 
w wieku Szesnastym, z wyjątkiem Anglii, 
gdzie nowy rok przeniesiono na początek 
stycznia zaledwie w r. 1752. W krajach 
wschodnich używana była przez pewien 
czas inna era „ab incarnatione”, rozpoczyna
ła się bowiem o 8 lat później, aniżeli era 
Dyonizyusza.

Widzimy więc, że początek ery dzisiejszej 
nie jest z zupełną ścisłością oznaczony, tem 
mniej razić nas winna różnica jednego roku 
w obejmowaniu okresów stuletnich. Ci, co 
za ładem arytmetycznym obstają, słusznie 
rok bieżący jeszcze do wieku dziewiętnaste
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go włączają; ci zoów, co zaliczają go już do 
wieku dwudziestego, godzą się milcząc, że 
stuleciu pierwszemu przyznają lat 99 tylko, 
chyba, że do stulecia tego włączą rok 0 
astronomów, czyli rok 1 przed nar. Chr. 
Nie stanowi to trudności dla matematyków, 
którzy przecież początek współrzędnych ze
rem oznaczają, a pominąwszy skrupuły aryt
metyczne, dla ogółu też będzie rzeczą na
turalniejszą wiek dwudziesty liczyć od 
1900 r., najwidoczniejszą bowiem jego cechą 
jest zmiana 8 na 9 w liczbie setek.

Jakkolwiekbądż, ten ubiegły czy też ubie
gający wiek dziewiętnasty tyleśmy razy wy
sławiali i tyle razy wyklinali, że teraz mimo- 
woli wzrok nasz cofa się wstecz, do jego po
czątku, by zebrać i zważyć, co nam dał do
brego i co złego przyniósł. W zakresie 
wszakże naszym, na gruncie wiedzy przyrod
niczej, o dwoistości takiej mówić nie potrze
bujemy, plon był osobliwie obfity i wieloraki, 
a choćbyśmy wyliczyć tylko i spisać chcieli 
pozycye przyrostu, trzebaby foliantów ol
brzymich.

Przed stu laty nauka młoda była. Nie 
chcemy przez to bynajmniej ubliżać czasom 
dawnym i twierdzić, że się dopiero rodziła, 
ale rozwijały się wtedy nowe jej gałęzie, jak 
na starym pniu z brzaskiem wiosny, pąki 
puszczały młode. Zwracając wszakże wzrok 
ku tej epoce bujnej, rozglądając ten rozkwit 
wiosenny, nie możemy się ograniczać ściśle 
liczbą lat stu. Jak  dla obserwatora ziem
skiego gwiazdy bliższe i dalsze rzucają się ! 
na wspólne tło nieba, tak i w przeszłości J 
odstępy czasu zacierają się dla nas coraz 
bardziej. W krótkim żywocie człowieka, f 
w szybkiem mijaniu pokoleń, z oddalenia 
jednego wieku różnice lat kilku, kilkunastu, 
mniej lub więcej, ustępują już i nikną. J e 
żeli zastrzeżenie to przyjmiemy, owe lato- 
rośle młode i nowe na przełomie wieku 
osiemnastego i dziewiętnastego wynurzają 
się ku nam we wszystkich działach wiedzy 
przyrodniczej.

Przedewszystkiem uderzyć nas musi po
czątek chemii. Z nieprzeliczonych dostrze
żeń dawnych aptekarzy, farbierzy, hutników, j  
z całego zasobu bezładnych wiadomości, ze
branych w ciągu stuleci przez drobny prze
mysł dawny, z niejasnych doświadczeń alche
mików, tworzy się, jakby naraz, materyał j

uporządkowany i do rozejrzenia dostępny; 
gdy w starożytności i wiekach średnich nie 
umiano nawet pary wodnej w atmosferze od 
powietrza wyróżnić, teraz z retort i flaszek 
Scheelego, Priestleya, Cavendisha wyrywają 
się gazy dotąd nieznane, odrębne między so
bą, jak różne są rozmaite ciała stało i ciek
łe; waga Lavoisiera świadczy, że przy wszel
kich przeinaczaniach i przeobrażaniach ilość 
materyi pozostaje stateczną i niezmienną, 
a żaden flogiston ku niebu nie ulata; teorya 
jasna i prosta ujmuje wszelkie związki po
dwójne, potrójne, a zgodnie z nią, w miejsce 
dawnej, fantastycznej nomenklatury alche
mików, rozwija się słownictwo jednolite i do
godne, naginające się bez naciągania zarów
no do związków dawnych, jak i odkrywanych 
dopiero, a w ramach tak rozległych buduje 
się z nieuchwytną szybkością gmach potężny, 
któremu fundament pewny dają pojęcia rów
noważników, stosunków wielokrotnych, cięża
rów atomowych. To wszystko, cały ten po
czątek chemii dzisiejszej, mieści się chrono
logicznie w okresie szczupłym, obejmującym 
przejście od wieku osiemnastego do dzie
więtnastego.

W tymże czasie, tuż około roku 1803, wy
tryska źródło innego działu wiedzy, dziś nie
mniej potężnego i niemniej rozrosłego. Za
ledwie dodawać potrzeba, że o galwanizmie 
tu mówimy. W r. 1791 dowiedziano się 
o wstrząśnieniach żaby GaIvaniego, w r. 1800 
gotów już był stos Yolty, działaniem zaś te
go zdumiewającego przyrządu, którego całej 
potęgi nie przewidywano zgoła, Davy rozło
żył w r. 1807 potaż i sodę, a w r. 1810 roz
palił poraź pierwszy olśniewające światło 
elektryczne. Dalszy rozwój galwanizmu przy
pada już na czasy późniejsze; działania elek
tromagnetyczne poznano dopiero w trze- 
ciem, indnkcyjne w czwartem dziesięcioleciu 
wieku.

I  w starych też działach fizyki na koniec 
osiemnastego lub na początek dziewiętnaste
go stulecia przypadają odkrycia, które nowe 
otwierają widnokręgi, nadają ruch wzmożo
ny i odmłodzenie budzą. Takie ożywienie 
sprowadzają w akustyce figury Chladnego, 
w optyce odkrycie polaryzacyi światła przez 
odbicie, w nauce o cieple prawa rozszerzal
ności gazów, które zresztą wraz z dawnem 
prawem Mariotta znacznie później dopiero
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wyjawić miały całą swą doniosłość. W od
wiecznej tylko mechanice rozwój utorowaną 
już idzie drogą, chociaż i tu d’Alembert 
i Lagrange do jej formalnego wykończenia 
nowe podają metody.

W r. 1799 komisya, ustanowiona do wpro
wadzenia nowego układu miar we Francyi, 
ukończyła swe prace. Opracowany przez 
nią układ miar metrycznych, tak jednolity, 
tak do rachunków dogodny, tak podatny do 
tworzenia jednostek złożonych, mechanicz
nych, elektrycznych, usługami, jakie oddał 
nauce, przemysłowi, życiu powszedniemu 
wreszcie, przewyższył tniewątpliwie znacznie 
nadzieje genialnych jego twórców.

Wśród tych wspomnień stuletnich niepo
dobna też pominąć wynalazku balonu, pierw
si bowiem aeronauci wzbili się w górę 
1793 roku. Nigdy zapewne żaden inny wy
nalazek nie był przyjęty z większym szumem 
i wrzawą, żaden silniejszych nie budził na
dziei i żaden bardziej oczekiwań nie zawiódł. 
Balon, co miał znieść granice państw i bra
terstwo narodów skojarzyć, dziś, jeżeli pomi
niemy drobną pomoc dla dostrzeżeń meteo
rologicznych, służy tylko celom wojennym. 
Ci, co jeszcze pragną, podróży powietrznych, 
zwracają się raczej do machin, na zasadach 
latawca opartych. Gdy z wydętym balonem 
zestawimy współczesny niemal, cichy i skrom
ny wynalazek stosu galwanicznego, który do 
tak nieoczekiwanych przywiódł tryumfów, 
onieśmiela nas to do wszelkich przewidywań 
przyszłości nauki, do wniosków o losach dal
szego jej rozwoju.

Pierwszej nocy wieku dziewiętnastego, je 
żeli liczyć go zechcemy od r. 1800, odkryta 
zestała Cerera, pierwsza z drobnych planet, 
krążących dokoła słońca pomiędzy Marsem 
a Jowiszem. W czasie, gdy Laplace pisał 
swą mechanikę nieba i dziełem tem uwień
czył starą budowlę astronomii Kopernika, 
Keplera i Newtona, odkrycie tej nowej pla
nety było jakby zapowiedzią, że najdawniej
sza ta  ze wszystkich gałęzi wiedzy ludzkiej, 
pomimo tak dokładnej znajomości praw, 
rządzących ruchami brył niebieskich, nie 
jest zakończoną ostatecznie, a co napozór 
dobrze już wiemy, kryje jeszcze obszary nie- 
otwarte, zagadki utajone. Nieco wcześniej 
potężne teleskopy Herschla rozpostarły za
kres astronomii daleko poza kresy układu

słonecznego, tak że od tej właściwie dopie
ro epoki rozpoczyna się astronomia gwiazd 
stałych, znajomość mgławic, gwiazd zmien
nych, gwiazd wielokrotnych.

Przez wyjaśnienie chemicznego procesu 
palenia zdołała też fizyologia rozwiązać stare 
pytanie o źródłach ciepła zwierzęcego, skoro 
zrozumiano, że oddychanie jestto palenie, 
dokonywające się w łonie organizmu. Teraz 
dopiero wykazało się w całej pełni znaczenie 
obiegu krwi, odkrytego dawniej przez Har- 
veya, i odtąd dopiero fizyologia zdobyła 
klucz do rozumienia objawów życia.

W zoologii Cuvier kładzie nowe podstawy 
systematyki zwierząt, opierając je na zasa
dach anatomii porównawczej, przez wykaza
nie zaś współzależności, istniejącej między 
różnemi organami istoty żyjącej daje moż
ność wysnuwania wniosków o całej budowie 
zwierzęcia zaginionego z odnalezionych jego 
szczątków częściowych. W samym też po
czątku stulecia głosi już Lamarck zasady 
teoryi rozwoju istot, chociaż poglądy jego 
długo jeszcze uznania zdobyć sobie nie mogą.

Botanika przybiera nową postać przez kla- 
syfikacyą naturalną roślin, którą Jussieu za
stąpił dawny układ sztuczny Linneusza; 
w krótkim zaś czasie ulega ona znacznemu 
wydoskonaleniu przez poszukiwania morfo
logiczne Decandollea. Współcześnie też 
fizyologia roślin zyskuje mocne oparcie na 
podstawach chemicznych, w szczególności 
przez badania Saussurea nad żywieniem się 
roślin.

Przez rozpatrzenie fizycznych własności 
minerałów Werner podał metody dokładne
go ich wyróżniania, właściwie jednak pod
stawy naukowe mineralogia zyskuje przez 
ujęcie matematyczne form krystalicznych, 
czemu początek dał Haiiy w końcu zeszłego 
stulecia; badania te poparł szczęśliwie go- 
niometr optyczny Wollastona, a odtąd też 
mineralogia ściślej się z fizyką związała. 
Na te czasy także przypada zacięty spór 
neptunistów pod wodzą Wernera z pluto- 
nistami Huttona, z którego stopniowo roz
winęła się geologia nowoczesna.

Wzmianka o goniometrze Wollastona na
suwa nam przed oczy przyrządy naukowe, 
które istotnie doskonalić się i mnożyć za
częły dopiero w rozpatrywanej tu epoce. 
Tego, co się dziś przyrządem nazywa, po
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trzebowali w starożytności właściwie astro
nomowie tylko, którzy do obserwacyj swych 
posługiwali się sferami armilarnemi i astro- 
labiami. Były to kątomiary prostej bardzo 
budowy, ale prostym tym przyrządom właś
nie astronomia wczesny swój rozkwit za
wdzięcza. Mierniczą tę pracę astronomów 
filozofowie mieli w pogardzie, a Platon gro
mi Archytasa z Koryntu, źe do rozwiązywa
nia zagadnień geometrycznych stosował 
przyrządy mechaniczne. Pomimo biegłości 
mechaników ówczesnych, nauka z usług ich 
korzystać nie chciała. Własne nawet swe 
wynalazki, jak twierdzi Plutarch, Archime- 
des lekceważył tak dalece, że o nich zgoła 
w dziełach swoich nie wspomina, chociaż 
miały to być machiny osobliwe i zdumiewa
jące. W czasie późniejszym nieco zasłynęły 
w Aleksandryi pierwsze przyrządy, w któ
rych znalazła zastosowanie prężność powie
trza i pary, a na samym schyłku fizyki greC' 
kiej, na ostatniej jej karcie zapisał się wy
nalazek areometru. Z końcem więc wieków 
starożytnych gabinet fizyka nie był jeszcze 
zaopatrzony.

Z brzaskiem dopiero wieku szesnastego, 
gdy zaświtała jutrzenka nowożytnej wiedzy 
przyrodniczej, przyrząd stał się pomocą nie
zbędną każdego badacza natury. Pierwotne 
te przyrządy pierwszych przodowników nau
ki doświadczalnej są skromne jeszcze bar
dzo i doskonalą się zwolna, a rozwój ich 
szybszy rozpoczyna się dopiero od początku 
wieku dziewiętnastego. Sam stos galwanicz
ny zapełnia gabinet fizyka coraz liczniejszym 
orszakiem zawisłych od niego przyrządów, 
z których każdy coraz bardziej zdumiewa
jący stanowi wynalazek. Następują jedne 
po drugich tak szybko, tak nieprzerwa
nie, że jeszcze nie zdążyliśmy się z jednym 
oswoić, gdy nas już nowy olśniewa. Te elek
tromagnesy i induktory, elektrometry i gal- 
wanometry, telegrafy i telefony, machiny 
magneto elektryczne i dynamo-elektryczne, 
lampy żarowe i lampy łukowe, te rury puste 
i dziwacznie pokręcone, gdzie wytwarzają się 
osobliwe objawy świetlne,—same już dosta
teczne składają świadectwo, jak doniosłe, 
podstawowe stanowisko zdobyły sobie przy
rządy w nauce. A gdy obok tych aparatów 
elektrycznych rozłożymy wszelkie inne przy
rządy fizyczne, astronomiczne, meteorologicz

ne, chemiczne, fizyologiczne, przekonamy się, 
jak bogato uposażone są dzisiejsze pracow
nie naukowe.

Doskonalenie przyrządów wiąże się ściśle 
z postęp: m nauki; są to czynniki wzajem 
sprzężone, tak źe każde istotne ulepszenie 
przyrządu do nowych odkryć prowadzi, a każ
dy postęp nauki pomysły nowych przyrządów 
nasuwa. Podziwiamy słusznie genialność 
badaczy, który tajemnice przyrody prostemi 
środkami przenikali, odsłaniając nam nowe 
dziedziny badań; ale proste takie środki 
u wstępu tylko do nauki, do pewnej gałęzi 
wiedzy wystarczać mogą. Pryzmat szklany 
w ciemnej izbie rozszczepił już promień 
światła na składowe jego części barwne, ale, 
by z barw tych odczytywać skład chemiczny 
brył niebieskich, trzeba było spektroskop 
zbudować. Pierwotne pompy powietrzne 
złożyły wprawdzie zdumionym widzom świa
dectwo o istnieniu próżni, ale gdy rozrzedze
nie gazów tysiąckrotnie dalej posunięto, 
wtedy dopiero poznano osobliwe objawy 
elektryczne, w przestrzeni pustej występu
jące światło uwarstwowane, strumienie kato- 
dalne, promienie Róntgena, a każdy z obja
wów tych przybywał w miarę, jak wzmagał 
się stopień rozrzedzenia atmosfery w rurce; 
doświadczeniom poddanej. Co się nam nie- 
podobnem, do urzeczywistnienia niemożeb- 
nem wydaje, przyrząd to nieraz wykonać 
potrafi. Mierzy szybkość światła, które 
w ciągu sekundy siedmiokrotnie mogłoby 
ziemię okrążyć; daje świadectwo naoczne 
obrotu ziemi, chwyta i ujawnia fale elek
tryczne, dla zmysłów naszych zgoła niedo
stępne.

To niesłychane udoskonalenie przyrządów 
naukowych w naszych czasach świadczy za
razem o wysokim stanie techniki, która się 
z nauką bliskiemi złączyła węzłami. Obie 
zawarły ścisłe między sobą przymierze, roz
wój jednej i drugiej równomiernie idzie. Nau
ka ożywia technikę, każda jej zdobycz, od
krycie każde staje się źródłem ulepszeń 
w technice., wskazuje jej nowe środki, nowe 
materyały nastręcza, nowe działy przemysłu 
otwiera, uczy oporną przyrodę do potrzeb 
człowieka naginać. Wzajem też technika 
nauce usługi świadczy i postęp jej w różny 
sposób popiera, już coraz nowe nastręczając 
jej zadania, jużto budując dla niej na udo
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skonalonych swych warsztatach coraz lepsze, 
coraz dzielniejsze przyrządy, które do od
kryć dalszych moc jej dają nową.

Ja k  w machinie dynamo elektrycznej drob
ny, zarodkowy zaledwie magnetyzm wzbudza 
slaby najpierw prąd elektryczny, który pod
syca z kolei magnetyzm pierwotny, a przy
rost ten magnetyzmu staje się znowu źród
łem następnego wzmożenia prądu, by proces 
ten dalej się powtarzał, aż do granicy, do 
jakiej zdolną jest zbroja magnetyczna ma
szyny,— tak też nauka i technika wspólnie na 
siebie oddziaływają, a kresu wzajemnego 
tego potęgowania dziś jeszcze zgoła przewi
dzieć nie możemy.

O dalszych losach nauki nic też powie
dzieć nie potrafimy. Nie zbankrutowała ona, 
jak chcą jej przeciwnicy; zestarzała się tylko, 
bo jest w doświadczenie bogata, a obfity 
zasób doświadczeń jest cechą starości życio
wej. Czy na starym tym pniu, jak przed 
stu laty, rychło nowe ukażą się gałęzie, czy 
też czasy najbliższe zapełnione będą raczej 
porządkowaniem i rozbiorem nagromadzone
go już materyalu, to wiedzieć będą dopiero 
następcy nasi po dalszych stu latach.

Stanisław Kramsztyk.

Tak, zaprawdę, ma z czego być dumnym 
ten wiek dziewiętnasty. I  nie zapiera się 
też przed sobą poczucia zasług swych i try
umfów, ceni je bardzo... czy tylko czasem 
nie przecenia?

Genialne bluźnierstwo Konrada: „Myślom 
oddałeś świata użycie” ziszcza się w sferze 
spraw naukowych gasnącego stulecia. Bez 
względu na ponure „ignorabimus”, myśl 
ludzka wybiega prometeuszowemi zapędy 
poza kres rzeczy ujętych. Ufna w swoję 
potęgę, z nikłych śladów spostrzeżeń i do
świadczenia nie waha się wznosić gmachów 
najśmielszych teoryj. Jak  Faust średnio
wieczny, dręczy się rzeczami, których zbadać 
nie umie, i domysłem przynajmniej zapełnia 
nieznośną dla siebie próżnię. A choć w nie
jednym może umyśle rodzi się pytanie, co 
jutro uczyni ze wspaniałemi hypetezami 
dnia dzisiejszego, to przecież tak przywyk
liśmy wierzyć przezorności i rozwadze na
szych wodzów nauki, tyle razy widzieliśmy 
jak  sprawdzają się najbardziej napozór fan-

| tastyczne ich przypuszczenia, aż gotowi je 
steśmy przyznać, źe im tylko udało się przy
właszczyć część potęgi Bożej.

Lecz poniżej tych szczytów, na których 
jednostki wyjątkowe myślą używają świata,

I szumi ocean dusz pośredniej miary, zama- 
lych na to, by w nich mieścić się mogły 

i prometeuszowe zapędy, ale skutkiem od
wiecznego dziedzictwa kultury dość rozwi
niętych, by wiedzieć, źe im także użycie świa
ta przypadać winno w udziale. Cóż przy
niósł w darze wiek dziewiętnasty tym du
chom, których pragnienie jest mało uświa
domione, a przedmiot tego pragnienia często 
bezimienny?

Ze stołów biesiadnych, za któremi zasia
dają mędrcy, spadają szczątki, wzgardzone 
przez ucztujących. To drobne, przypadkowo 
zastosowania wielkich prawd albo zdumie- 

| wających przypuszczeń. W ręku poszuki
waczy i wynalazców przekształają się one 
w coraz to nowe ulepszenia warunków bytu 
materyalnego i dają ludzkości ten surogat 
istotnego zadowolenia, który zasiania przed 
jej wzrokiem wszelkie inne cele. Nic też 
dziwnego, że dobrodziejstw tych nigdy nie 
syta ludzkość nieprzerwanym głosem woła 
do nauk i: „Stwórz mi raj na ziemi, barwą 
i blaskiem olśnij moje oczy, zalej me noz
drza potopem upajających woni, nasyć 
wszystkie me zmysły falami dreszczów roz
kosznych, a przedewszystkiem i nadewszyst- 
kiem—otwórz przed moją dłonią łakomą 
niewyczerpane skarby bogactw materyal- 
nych”.

Niesprawiedliwy a krzywdzący wyrok mo
ralisty, że nauka przyczynia się do zmateiya- 
lizowania ludzkości, staje się słusznym, kie
dy rozumiemy go w kierunku odwrotnym. To 
ludzkość dzisiejsza usiłuje zmateryalizować 
naukę, zaprządz ją  do ciężkiego wozu swych 
dążeń poziomych, uczynić dostawcą środków 
do walki o dobrobyt. To ludzkość woła do 
nauki o chleb i igrzyska, a przedewszystkiem 
o złoto, bożyszcze tłumu. Nauka z włas
nego popędu nic a nic z tych rzeczy dawać 
nie może, nie zna ich i nie spostrzega.

Ten rozdźwięk między dążeniami nauko- 
wemi a wymaganiami kultury materyalnej 
ginie jednak dla oczu spostrzegacza bardziej 
oddalonego. Gdy z jednej strony nieliczne 

I grono mędrców ze wzrokiem utkwionym
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w jedyny cel swych pożądań—prawdę, nie 
umie często nawet przemówić do tłumu zro
zumiałym dlań językiem; gdy z drugiej nie
powołana rzesza pośredników w swojem 
własnem, zwykle opacznem rozumieniu, oświe
ca ogół o mniemanych dążeniach nauki: wi
dzowi dalszemu wydać się może, że dzisiej
sza pogoń za dobrobytem materyalnym, nie- 
widząca częstokroć w swem zaślepieniu naj
bardziej zasadniczych granic między tem 
co dozwolone a co zabronione człowieko
wi przez własną jego godność człowieczą, 
jest bezpośredniem następstwem wybujałego 
w naszych czasach rozwoju nauk icisłych.

Gdy rok stary ustępuje miejsca nowemu, 
dawny zwyczaj każe bliższym swoim składać 
żyezenia. W tej daleko uroczystszej chwili, 
kiedy zmieniają się stulecia, niech nam wol
no będzie złożyć życzenia całemu ogółowi: 
Pragniemy oto, żeby między piastunami 
myśli naukowej a resztą społeczeństwa za
panowało porozumienie się zupełne i dąże
nie do najdoskonalszego wzajemnego zrozu
mienia; żeby ogół zaczął wierzyć w dostoj
ność posłannictwa ludzi naukowych i w ich 
znaczenie dla istotnego uczłowieczenia ludz
kości; przedewszystkiem zaś—żeby nasz
ogół nauczył się odróżniać głosy fałszywych 
i samozwańczych rzeczników wyłącznego p a 
nowania materyi.

Bronisław Znatowicz.

Polak—odkryw ca Am eryki.

O Janie z Kolna, jako o odkrywcy Ame
ryki przed Kolumbem, spotykamy dość częs
to wzmianki w różnych utworach naukowych, 
popularnych, informacyjnych, a nawet be
letrystycznych. Gwoli przykładu podajemy 
tu garstkę takich notatek, których większość 
zawdzięczamy uprzejmej uczynności p. H. 
Łopacińskiego w Lublinie, oraz p. Papi.

„Jan z Kolna, żeglarz gdański, wysłany 
pzez króla duńskiego na północne wody, od
krył cieśninę Hudsona i rozległy kraj L a
brador—zatem pierwszy odkrył Amerykę. 
Nieśmiertelny głos Humboldta wskrzesił 
w lat 400 imię zapoznanego polaka”. (Józef 
Supiński. Dzieła. Lwów 1872, t. I , str. 336).

„O Janie z Kolna, który, służąc naprzód 
w marynarce u gdańszczan, przeszedł 
w służbę duńczyków i przywodząc norwe
skim marynarzom (Norwegia z Danią sta
nowiły wówczas jednę całość) odkrył około 
r. 1553 (tak) ziemię Labrador w północnej 
Ameryce (nie znał jej Krzysztof Kolumb), 
mamy wiadomość pewną; lecz czy polski 
marynarz zostawił dziennik podróży swojej, 
tego zgoła nie wiemy. Porównaj o nim 
Orędownik z roku 1842, str. 326 i nast. 
Niemcy piszą Skolnus, Kolnus. Kolno jest 
miasteczko w dawnem wojewód. Chełmiń
skie m”. (Maciejowski: Piśmiennictwo Pol
skie, t. I I , str, 735).

Wiadomość z Maciejowskiego powtórzył 
Sowiński w „Rysie dziejów lit. poi.”, t. I, 
514, prawie dosłownie. Podobnie podaje 
i Żmichowska w „Wykładzie nauk (Gieo- 
grafia)” cz. I I  (Warszawa 1858, str. 807), 
Czarkowski w podręczniku „Krótki wykład 
jeogr. powsz.” (wyd. X , str. 129).

Antoni Oleszczyński w dziele p. n. „Wspom
nienia o polakach,co zasłynęli w obcych i od
ległych krajach” powiada: „ . . . o  Janie
z Kolna w województwie mazowieckiem, co 
roku 1476, a zatem na 14 lat przed Kolum
bem kraje Nowego świata odkrył”. . . .  „Le
lewel w uwagach nad dziełem Swięckiego 
sprawę Jana z Kolna wymownie popiera”. 
(Revue franęaise et etrangere z m. lutego 
1838 zowie go Janem Skalf, polakiem).

Idąc za wskazówkami Maciejowskiego i Su 
pińskiego, odszukaliśmy odpowiedni rocznik 
Orędownika i dane, zawarte tam w artyku
le, podpisanym przez „Autora bibliogra
ficznych ksiąg dwoje” (Lelewela), powta
rzamy.

Gomara, pisarz hiszpański, w dziele „Hi
storia de las Indias”, Saragosa 1553, 
pisze :

„Tierra de Labrador. En esta tierra pues 
rislas audan, y vinen Bretones, que confor- 
man mucho eon su tierra; y estan en una 
mesma altura, y tempie. Tambien an ido 
ałla ombres de Norvaga eon el piloto Joan 
Scolno, Eingleses eon Sebastian Gaboto”. 
Wiedział zatem Gomara w połowie w. X V I, 
że Jan  z Kolna był na Labradorze.

Cornelius Wytfłiet w końcu w. X V I po
wiada w dziele swem : „Descriptionis ptole* 
maiceae augmentum, Lovanii 1599* : „Ex-
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trema Indiae continentis pars inventione 
omnium fuit prima, quando duobus pene 
saeculis, ante Lusitanorum et Castellanorum 
navigationes, a piscatoribus frislandicis, tem- 
pestate buc ejectis, primitus hanc terrae 
partem detectam et post modum circa an- 
num 1390 auspiciis Zichini Frislandiae regis 
a Nicoląo et Antonio Zenio fratribus patri- 
ciis venetis perlustratam. Secundum de- 
tectae bujus regionis decus tulit Johannes 
Scolnus polonus, qui anno 1476 octoginta et 
sex annis a prima ejus lustratione nayigans 
ultra Norvegiam, Groenlandiam, Frislan- 
diamąue, boreale hoc fretum ingressus, sub 
ipso arctico circulo ad Laboratoris hanc 
terram Estotilandiamque delatus est. Multo 
deinde tempore intentatum hoc nantis man- 
sit litus, dum algentis climatis gelu, aut in- 
festi maris horrent procellas, baud satis 
dignum ob praemium”.

I  Jerzy Horn w dziele Uiyssea Lugd. ba- 
tar. 1671 mówi o odkryciu cieśniny Anian 
i ziemi Laboratoris przez Jana z Kolna, po
laka.

Lelewel (Krótka historya geografii, 1814, 
Pytheas de Marseille 1836) pierwszy zamiast 
„Scolnus” mówi „z Kolna”, dodając „z ma
łego miasta mazowieckiego, Prusom pogra
nicznego—poprawka ta  zdaje się być tra f
na, familia mazowiecka z Kolna była fa
milią, w ^marynarce gdańskiej dobrze 
znaną”.

Badania Lelewela zwróciły uwagę Hum
boldta na kwestyą Jana z Kolna (Examen 
critiąue de 1’histoire de la geographie du 
Nouveau Oontinent. Paryż 1837, str. 152 
in a s t.) :  „Wykaz żeglarzy, o których jest 
mniemanie, źe przed Kolumbem odkryli 
część Ameryki, zamykam polskim Janem 
Scolnus, na którego zwrócił uwagę . . . Le
lewel. Ów Scolnus znajdował się w r. 1476 
w służbie Chrystyana II , króla duńskiego. 
Zapewniają, źe wylądował on na Labra
dorze . . .”

Zostaje tedy do poszukiwania w dziejach 
i w archiwach gdańskich wiadomości o ma
rynarzach z Kolna, tudzież w archiwach nor
weskich i duńskich dokładniejszych o Janie 
z Kolna wskazówek, które powiedzą może 
o rozległości odkryć i nazwach, jakie im 
odkrywca nadał.

Oto wszystko prawie, czego dowiedzieć się 
mogliśmy o Janie z Kolna,—może ktoś mógł
by powiedzieć więcej?

W. Jezierski.

Zmiany, zapowiadające sig w ogólnym rozwoju przemysłu, 
a s z c z e p ie  wielkiego przemysłu chemicznego.

Pod powyższym tytułem prof. G. Lunge 
wygłosił odczyt w Liverpoolu ku uczczeniu 
pamięci d-ra Ferdynanda Hurtera. Odczyt 
ten traktuje o tak ważnych przedmiotach na 
polu technologii, że przyswojenie go literatu
rze naszej w niemal dosłownem tłumaczeniu 
nie będzie, sądzę, zbyteczne.

Autor zwraca się przedewszystkiem do 
kwestyi pierwszorzędnej doniosłości nietylko 
dla przemysłu chemicznego, ale dla wszyst
kich gałęzi przemysłu wielkiego, mianowicie 
do kwestyi materyałów opałowych i innych 
źródeł energii. Czasy, w których obawa 
wyczerpania zasobu węgla kamiennego 
w niedalekiej przyszłości była uważana za 
bezpodstawną, dawno minęły i chociaż więk
szość sądzi, że skutki takiego stanu rzeczy 
nie dadzą się uczuć w ciągu najbliższych 
dwu lub trzech generacyj, nie może ulegać 
wątpliwości, że wobec rocznej produkcyi 
Wielkiej Brytanii, przenoszącej 200 milio* 
nów ton węgla, której to olbrzymiej ilości 
St. Zjedn. Ameryki również niebawem do
sięgną, i wobec tego że nie widać znaków, 
zapowiadających zmniejszenie tej produkcyi, 
wartobysię zastanowić głębiej nad pytaniem, 
kiedy owo oczekiwane wyczerpanie kopalne
go materyału opałowego nastąpi w samej rze
czy i jakie będą jego następstwa. Nie ulega 
żadnej wątpliwości, źe przemysł niektórych 
krajów, szczególniej Anglii, zawdzięcza swe 
wielkie postępy bogactwu tego kraju w wę
giel kamienny i źe zdobyta wyższość tego 
kraju nad innemi pod względem przemysło
wym musi zniknąć w niedalekiej przyszłości. 
St. Zjedn. Ameryki utrzymają się na zdo- 
bytem stanowisku bez wątpienia dłużej, niż 
kraje europejskie, skutkiem olbrzymiej roz
ciągłości znalezionych tam pokładów węgla. 
Zapasy węgla, istniejące w innych krajach,
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szczególniej w Chinach, napoczęte będą bez 
kwestyi wcześniej nim uczujemy brak węgla, 
lecz znaczne koszty, połączone z transpor
tem węgla chińskiego, przyczynią się nie
zawodnie do tego, że węgiel ów będzie moż
na używać tylko dla przemysłu t. z w. drob
nego chemicznego i dla celów domowyci. 
Stan taki zmusi do przesunięcia centrów 
przemysłowych, opierających się głównie na 
węglu, jak metalurgicznych i chemicznych, 
a cała kwestya staje się jeszcze bardziej 
skomplikowaną skutkiem tej okoliczności, źe 
inne materyały surowe, jak rudy, także się 
wyczerpują w centrach teraźniejszych. 
W każdym razie nie ulega wątpliwości, że 
w przyszłości będziemy świadkami olbrzy
mich zmian, w przyszłości z pewnością nie 
tak odległej od chwili dzisiejszej, jak czasy 
przeszłości, gdy miasta Hanzeatyckie miały 
monopol na zaopatrywanie Anglii w wyroby 
żelazne i stalowe za pośrednictwem central
nego ich składu „Stahllioff” w Londynie 
i gdy wywóz tych artykułów z Anglii był 
surowo karany. Zmiana równowagi, panu
jącej pomiędzy i rzemysłowemi krajami te
raźniejszości, przyśpieszy się zresztą jeszcze 
jrzez inne czynniki. Niema potrzeby ucie
kać się pod tym względem do mniej lub 
więcej nieścisłych przepowiedni; patrzą nam 
w oczy fakty, których doniosłość dostatecz
nie charakteryzują słow a: elektryczność
i siła wodna. Wielki zasób energii, nagro
madzony w ciągu milionów lat pod postacią 
kopalnego materyału opałowego, będący 
tylko bardzo małą częścią energii słonecz
nej, otrzymanej przez ziemię, jest stosunko
wo drobnostką w porównaniu z energią sło
neczną, zużywaną codziennie i co godzina do 
parowania wody na ziemi i która w wielkiej 
części przemienia się w energią cynetyczną 
wody w ruchu. Olbrzymi ten zasób energii 
zużytkowywano doniedawna tylko wyjątko
wo i na bardzo małą skalę. Lecz jakie zmia
ny można zauważyć już teraz! W Anglii 
wprawdzie nowy kierunek, który mam na 
myśli, nie zaznacza się niczem uderzającem. 
Przypominam jednak wspaniałe fabryki che
miczne nad wodospadami w Foyers, zwracam 
uwagę na prawdziwie gorączkowe usiłowa
nia spożytkowania siły wodnej w Szwajcaryi, 
Tyrolu, Hiszpanii, we Włoszech, Francyi, 
Szwecyi i Norwegii. K raje Europy, niepo-

siadające węgla, albo mające tylko małe 
zasoby, obfitują w energią wodną i przy
szłość bezwątpienia do nich należy. Anglia 
i Niemcy są pod tym względem upośledzone 
i tylko St. Zjedn. Ameryki są szczęśliwemi 
posiadaczami zarówno węgla jak i energii 
wodnej. Nasuwa się teraz pytanie, dlaczego 
kraje, obfitujące w tę energią, wzięły się tak 
późno do zużytkowania jej, pomimo, źe stan 
wiadomości inżynierskich w związku z zużyt- 
kowywaniem energii wodnej był rozwinięty 
znakomicie 30 a nawet 50 lat temu i niemal 
w tej samej mierze co dzisiaj. Odpowiedź, 
jak wiadomo, jest bardzo prosta. Dawniej 
nie znano ekonomicznego sposobu przemie
niania energii cynetycznej w elektryczną i nie 
wiedziano, jak przenosić elektryczność przez 
wielkie przestrzenie. W czasach szybkich 
postępów zapominamy łatwo fakty stosunko
wo nowe i dobrze będzie uprzytomnić sobie 
chwile zwrotne, od których datujemy nasze 
postępy. Niech mi więc będzie wolno zwró
cić uwagę na jednę z takich chwil zwrotnych 
z własnego doświadczenia. Przed mniej 
więcej 15-tu laty, gdy maszyny dynamoelek- 
tryczne były już dobrze znane i udoskonalo
ne niemal w tym samym stopniu jak dzisiaj, 
gdy Eiison, Swan i inni tak udoskonalili 
światło żarowe elektryczne, że przestało być 
zabawką, i oddawało wielkie usługi prak
tyczne, wybrano mnie do komisyi, wydelego
wanej przez zarząd politechniki w Zurychu 
w celu zbadania sprawy oświetlenia licznych 
gmachów politechniki zapomocą światła elek
trycznego. Prąd w tym razie wytwarzany 
miał być zapomocą turbin wodociągów miej
skich, lecz na zasadzie opinii słynnego fizy
ka, który twierdził, że koszt przewodnika 
miedzianego od owego zakładu wodociągo
wego do gmachów politechniki (przestrzeń 
1 mili) niemożliwem czyni ekonomiczne wy
konanie tego projektu, odstąpiono od pier
wotnego zamiaru. W owym czasie nie my
ślano o stosowaniu do podobnych celów 
prądów o wielkiem napięciu. Atoli w r. 1889 
ten sam fizyk kierował ogólnie znanemi do
świadczeniami we Frankfurcie nad Menem, 
gdzie przenoszono prąd, równoważny działa 
niu kilku koni parowych, na przestrzeni 
50 mil, zapomocą cienkich drutów. Do
świadczenia te dały początek rozwiązaniu 
zadania ekonomicznego przenoszenia energii
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elektrycznej na znaczne odległości i od tego 
czasu można było zużytkować siłę wodną 
niedostępnych miejscowości górskich, prze
mieniając ją  w prądy elektryczne o wiel- 
kiem napięciu, sprowadzając te ostatnie do 
pożądanych punktów i transformując je 
w prądy o napięciu mniejszem. Zważywszy, 
że w nizinach przemysłowych Szwajearyi 
cena konia parowego wynosi rocznie około 
275 fr., podczas gdy cena odpowiedniej ener
gii wodnej w górach nie przewyższa 25 fr., 
zrozumiemy, że przenoszenie energii nawet 
na wielkie odległości może się opłacać. 
Wprawdzie pamiętać trzeba jeszcze o in
nych kosztach, połączonych z owemi nowemi 
źródłami energii, o stracie, nieznacznej 
zresztą, energii podczas przepływu przez 
przewodniki i o kosztach tych ostatnich. 
Dzisiaj obliczają, źe koszty energii elek
trycznej na odległości 60 mil od źródła wy
noszą mniej więcej tyle co energia pary, lecz 
w rachunku tym pozostaje bardzo znaczny 
plus po stronie energii elektrycznej, okolicz
ność, przyczyniająca się do tego, że Szwaj- j 

carya, Norwegia i inne kraje, bogate w silę | 
wodną, znajdują się w przededniu wielkiego 
rozwoju przemysłowego.

W optymistycznych tego rodzaju roztrzą- j 
saniach nie należy jednak zapominać o bar
dzo ważnym warunku prowadzenia ekono
micznego przedsiębiorstw przemysłowych, 
mianowicie o kosztach transportu surowych 
materyałów do fabryki i gotowych produk
tów do punktów zbytu. Warunków tych nie 
zawsze można odszukać dla wszystkich miej
scowości, obfitujących w siłę wodną, a kosz
ty skutkiem tego zwiększone, znieść mogą 
zaledwie droższe chemikalia, jak chloran po
tasu i węglik wapnia; są one atoli stanowczo 
zabójcze dla t. zw. chemikaliów ciężkich, 
jak soda, chlorek wapna i t. p. Skutkiem 
tego konkurencya prądu elektrycznego z wę
glem w zastosowaniu do tych ostatnich pro
duktów na razie bynajmniej nie jest groźna.

Zaznaczyłem, że transmisja prądów 
o wielkiem natężeniu ma pewną granicę, 
poza którą stosowanie ich jest nieekonomicz
ne. Nie należy jednak zapominać o tem, źe 
przyszłe odkrycia mogą odsunąć ową grani
cę bardzo znacznie i że już teraz posiadamy 
sposób transportowania energii elektrycznej, 
bez używania kosztownych drutów inie-

| dzianych w t. zw. akumulatorach. Dzisiaj 
najczęściej używanym akumulatorem prze- 

| nośnym jest węgiel, lecz przemiana ciepła 
w inne rodzaje energii jest, jak wiadomo, 
bardzo niedoskonała, a oprócz tego nie mo
że być stwarzana według naszej woli, Innym 
przenośnym akumulatorem energii jest wę
glik wapnia i na uwagę zasługuje fakt, że 
większość fabryk elektro-chemicznych, zbu
dowanych w ostatnich latach w Szwajearyi, 
Austryi, Francyi, ma na celu wyłącznie fa- 
brykacyą węglika wapnia, jakkolwiek acety
len zeń produkowany stosowany jest tym
czasem tylko do oświetlenia. Nie może ule
gać wątpliwości, źe zastosowania tego gazu 
będą się niebawem mnożyły i że nie jest wy
kluczona możliwość, że z czasem zostanie od
kryty nowy akumulator energii, który, w ra
zie potrzeby, da się przenosić z miejsca na 
miejsce zapomocą mechanizmów pomocni
czych przez prąd elektryczny. Nie mogę 
na tem miejscu poddać analizie wszystkich 
możliwych zastosowań siły wodnej, wystar
czy, jeżeli zwrócę uwagę na liczby, któie 
przemówią dostatecznie przekonywająco. W e
dług prof. Borchersa rozporządzamy w obec
nej chwili następującym zasobem energii, 
stosowanym do celów metalurgicznych i che
micznych, na drodze elektrochemicznej :

Siła wodna P ara W artość produktów
koni parów. koni parów, w  funtach stert.

Austrya 27 000 23 550 010
Belgia — 1 000 30 000
Francya 110 140 1 300 2 250 000
Niemcy 13 800 16 173 2 750 000
Anglia 11 500 8 150 450 000
Włochy 29 485 — 480 000
Norwegia 31 500 — 225 000
Rossya 6 075 1 500 225 000
Hiszpania 7 100 — 140 000
Szwecya 29 000 — 440 000
Szwaj carya 38 950 — 630 000
St. Zjedn. 72 300 11 750 19 500 000
Kanada 1 500 — 22 500
Transvaal — 454 1 440 000

Produkty, fabrykowane w tak olbrzymich 
ilościach w Ameryce, są po większej części 
metalurgiczne, mianowicie miedź, srebro, 
złoto i glin.

Następująca tablica daje ilości chemika
liów, w ściślejszem tego słowa znaczeniu, pro-
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(łukowanych obecnie, albo też z chwilą, gdy 
wszystkie obecnie projektowane zakłady bę
dą w ruchu. Liczby te zawdzięczamy rów
nież Borchersowi.

Chloran W odan W odan Chlorek W ęglik
potasu potasu sodu wapna wapnia

ton ton ton ton ton

A u s tr ja — — 7 200 15 750 21 000
Belgia — — 1 600 3 500 —

.Francja 6 300 — 45 280 99 050 35 000
Niemcy 120 17 280 2 600 51 200 12 444
W ielka B ryt, — — 11 200 24 500 8100
W łochy — — — — 29 450
Norwegia — — — — 24 500
Eossya — — 2 400 5 250 6 000
Hiszpania — — 3 860 7 350 5 000
Szwecya 2 000 — — — 25 000
Szwaj carya 1 850 — 3 300 7 200 28 250
St. Zjed. Am. 330 — 5120 11 200 60 000

Ogółem 10 600 17 280 82 560 225 000 254 744

Tablica powyższa nie zawiera drobniej
szych rzeczy jak  sodu, karborundu (około 
1825 ton), nie mogę też ręczyć, źe liczby, 
podane przez Borchersa, są wiarogodne we 
wszystkich szczegółach. Sądzę jednak, źe 
w głównych zarysach odzwierciedlają one 
istotny stan rzeczy, t. j. źe fabryki elektro
chemiczne obecnie funkcyonujące i te, które 
niebawem mają być w ruch puszczone, produ
kować mogą przeszło 80 000 ton wodanu sodu 
(VO°/0-wego), 17 000 ton 80%  wodanu po
tasu, 11 350 ton chloranu potasu i 225000 
ton chlorku wapua. Z ogólnej tej ilości tyl
ko bardzo nieznaczna część produkowana 
będzie z użyciem węgla, jako źródła energii, 
nieco większa zapomocą taniego lignitu 
(w Niemczech), a główna ilość zapomocą siły 
wodnej.

Biorąc pod uwagę sprawę materyałów 
opałowych i zasobów energii w stosunku do 
rozwoju przemysłów ściśle z niemi związa
nych, rozróżnić można w historyi ludzkości 
trzy okresy. Pierwszy datuje się od począt
ków historyi do mniej więcej końca zeszłego 
stulecia. Podczas niego opałem było głów
nie drzewo; spotrzebowanie węgla i torfu 
było zbyt nieznaczne, aby mogło wpłynąć na 
bieg ówczesnych wypadków. Źródłem ener
gii, stosowanej do celów przemysłowych, 
były muskuły człowieka i zwierząt, siła wod
na i wiatry, ostatnie głównie używane do 
poruszania okrętów. W pewnych odstępach 
tego pierwszego okresu kwitły sztuki

piękne i poezya, lecz postęp techniczny dzia
łalności ludzkiej był nadzwyczajnie powolny 
i niejednokrotnie był w kompletnym zastoju. 
Sztuka budowania dróg komunikacyi i robo
ty kamieniarskie były stosunkowo rozwinięte, 
lecz żelazo do tych celów było używane 
z konieczności tylko bardzo rzadko i w stop
niu ograniczonym, maszyny zaś znane by
ły tylko w najelementarniejszych postaciach. 
To samo powiedzieć można o wszystkich ga
łęziach przemysłu, mających styczność z che
mią. Przykładem tego może być lampa, 
znajdowana w Pompei; jako dzieło sztuki 
jest ona wzorem nawet dla dzisiejsze
go artysty, zaś jako wytwór techniczny 
nie stoi wyżej, niż lampa eskimosów, a lep
szej konstrukcyi lampy nie znano nawet 
na schyłku 18-tego wieku. W hiatoryi roz
woju technologii, jak i w wielu innych ra 
zach, nową epokę datujemy od dwu wiel
kich zdarzeń, mianowicie od obudzenia myśli 
narodów przez Wielką Rewolucyą i od naro
dzin nowoczesnej chemii, metalurgii i mecha
niki stosowanej. Nas w danej chwili nie inte
resuje zdarzenie pierwsze, o drugiem zaś 
wiemy, że nie miałoby miejsca gdyby nie oko
liczność, że różne narody zrozumiały niemal 
jednocześnie wielką doniosłość kopalnego 
opału, jako źródła.; energii. Nie można się 
więc dziwić, że Anglia, posiadająca naj
bogatsze i dające się łatwo eksploatować 
kopalnie węgla, pierwsza wkroczyła na drogę 
rozwoju przemysłowego i że przemysł jej 
rósł w geometrycznym stosunku w ciągu 
ostatnich lat 50-ciu. Oczywiście nie moż
na powiedzieć, że jedynie węgiel przyczy
nił się do tak świetnego rozwoju Anglii, 
inne czynniki również wywarły wpływ równo
znaczny. Chiny np. lub Ameryka północna 
są znacznie bogatsze w węgiel, lecz ani chiń
czycy ani indyanie nie umieli z niego korzys
tać; nie umieli też anglicy korzystać ze 
swych bogactw w ciągu tysięcy lat, prze
mysł Angli w owe czasy był niczem w po
równaniu z przemysłem Francyi, Niemiec, 
Holandyi lub Włoch. Lecz gdy przez szczę
śliwy zbieg okoliczności wyczerpanie lasów 
zmusiło do zajęcia się węglem, na krótki 
czas przed zjawieniem się znakomitych mę
żów nauki i wynalazców, zarówno w Anglii 
jak we Francyi, mężów, którzy wskazali jak 
zuźytkowywać te bogactwa naturalne—wte
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dy nastąpił drugi okres wspomniany, okres, 
który rozwinął przemysł chemiczny i mecha
niczny w ciągu jednego wieku sto razy po
tężniej, niż wszystkie wieki poprzedzające, 
razem wzięte, Zrozumiałą więc jest oko
liczność, źe Anglia kroczyła na czele postę
pu przemysłowego, że wyprzedziła inne na
rody, a zdobyta przewaga była silną podpo
rą  przemysłu angielskiego w przyszłości, 
podporą jeszcze teraz odczuwaną pod posta
cią wpływu nagromadzonych kapitałów i zdo
bytego doświadczenia. Lecz stan taki nie 
będzie trwał wiecznie, dzisiaj zaś jesteśmy 
świadkami zaciętej konkurencyi pomiędzy 
Anglią a innemi narodami, na którą nie da
lej jak przed jedną generacyą można było 
wcale nie zwracać uwagi.

(Dok. nast.).
D-r L . Marchlewski.

Czy gruźlica udziela się potomstwu?

W sprawie dziedziczności gruźlicy istnieją 
dwie teorye: jedni przypuszczają, że po
tomstwo otrzymuje po rodzicach tylko pew
ną predyspozycyą, skłonność do gruźlicy, in
ni zaś dowodzą, że bakterye choroby prze
noszą się bezpośrednio wraz z ciałkami na- 
siennemi, a w razie, jeżeli gruźlicę ma mat
ka, zarazki te otrzymuje jajko czy zarodek 
z krwią organizmu macierzystego.

Sprawę tę porusza obecnie p. GL Hauser 
w „Deutsches Archiv fur klinische Medicin” 
i na zasadzie przeglądu danych odpowied
nich w literaturze dochodzi do stwierdzenia 
wniosków następujących: Fakt dziedziczenia 
gruźlicy po matce nie ulega wątpliwości, 
wszakże jedynie w razie wyjątkowo groźnych 
stanów tej choroby i tylko u 10%  potom
stwa; co zaś dotyczy dziedzicznego udziela
nia się gruźlicy od ojca, dotychczas nie za
notowano ani jednego faktu pewnego.

Wnioski powyższe stwierdzają tylko fakt, 
znany i w stosunku do innych chorób zaraź
liwych, że w przypadkach mocno rozwiniętej 
choroby w organizmie matki zarazki choro
botwórcze bezpośrednio udzielają się za
rodkowi. Aby się przekonać, czy gruźlica

przechodzi dziedzicznie również w przypad
kach słabszych oraz wówczas, gdy jest tylko 
w pewnych częściach ciała umiejscowiona, 
p. Hauser przedsięwziął szereg własnych 
badań i doświadczeń z królikami i świnkami 
morskiemi.

Zwierzętom tym zastrzykiwano kultury 
czyste zarazków gruźlicy i po 14 — 18 dniach 
pozwolono się łączyć samcom z samicami; 
był to taki okres czasu, w ciągu którego 
gruźlica mogła się już w zarażonych orga
nizmach na dobro rozwinąć. Po pewnym 
czasie otrzymano 30 młodych świnek mor
skich i królików : u 12 królików gruźlicę za- 
strzyknięto obojgu rodzicom, a z 18 świnek 
morskich 14 miało gruźliczego ojca, a 4 
urodziło się z matek, któro zarażono gruźli
cą podczas ciąży.

Z 30 tych młodych zwierzątek 8 zdechło 
w wieku od 1 do 63 dni bez najmniejszych 
śladów gruźlicy. Inne żyły znacznie dłużej 
(od 4 do 32 miesięcy), przeto choroba, 
w razie gdyby ją odziedziczyły, miałaby dość 
czasu, aby się w organizmie rozwinąć. Z  licz
by tych pozostałych 22 zwierzątek 7 miało 
zarażonych gruźlicą obojga rodziców, 3— 
tylko matkę a 12—tylko ojca. I  u żadnego 
ani badania anatomiczne, ani bakteryolo- 
giczne nie zdołały wykazać gruźlicy. Pewnej 
części tego potomstwa, otrzymanego z za
rażonych gruźlicą rodziców, pozwolono się 
w dalszym ciągu mnożyć, lecz i u żadnego 
osobnika z nowego pokolenia (około 30 sztuk) 
nie znaleziono tej choroby, jakkolwiek pra
wie rok cały trzymano je przy życiu.

Na zasadzie badań powyższych, p. Hauser 
wnioskuje, że gruźlica dziedzicznie się nie 
udziela. W każdym przypadku poszcze
gólnym organizm zaraża się nią przez dzia
łanie zarazków, w ten czy ów sposób prze
dostających się ze środowiska; wszakże roz
wojowi choroby sprzyja zapewne pewna 
specyficzna, indywidualna skłonność czy też 
wrażliwość, którą już organizm dziedziczy 
po swych gruźliczych rodzicach.

Wnioski, dotyczące kwestyj, jak ta, której 
poświęciliśmy parę uwag jpowyższych, dają 
się należycie uzasadnić dopiero po bardzo 
wielu, w najrozmaitszych warunkach i z naj- 
rozmaitszemi objektami dokonanych bada
niach i doświadczeniach. W danym razie 
wynik badań p. Hausera wydaje się bar
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dzo prawdopodobnym. Ale dopiero dalsze 
studya wykażą, czy w przypadkach, przez 
niego badanych, nie zaszły jakie okoliczności 
wyjątkowe, czy czasem—jak to bywa bardzo 
często w naturze—inne wpływy nie pokrzyżo
wały wyniku rzeczy obserwowanych. Dopie
ro po usunięciu tego rodzaju wątpliwości 
można będzie przyjąć wniosek p. H., jako 
zasadę ogólną. Jeżeli to nastąpi, medycyna 
zdobędzie mocny oręż walki z jedną z bar
dzo ciężkich plag ludzkości.

E.  S.

ŚWIATŁO NERNSTA.

JSiedawno wynalezione zostało przez Nern- 
sta nowe światło elektryczne, o którem pis
mo nasze podało nieco szczegółów jeszcze 
w r. 1898 (t. X V II, str. 612). Od tej po
ry wynalazek uległ dalszemu opracowaniu 
i w  blizkiej już zapewne przyszłości stanie j  

się własnością ogółu. Wynalazek Nernsta 
dwie ma ciekawe strony : jednę stanowią jego 
zalety praktyczne, drugą jego naukowa pod- I 
stawa; obie znajdują się w ścisłym ze sobą j 

związku i temu ich związkowi pragnąłbym 
tu parę słów poświęcić: chcę wykazać, jak 
w danym przypadku ściśle naukowe doświad- [ 
czenia i najzupełniej teoretyczne rozumowa
nia mogły doprowadzić do rzeczy bardzo 
praktycznej w użytku codziennym.

Każde światło sztuczne powinno jaknaj- j  
bardziej odpowiadać dwu warunkom: być 
ekonomicznem, czyli w największej obfitości 
powstawać z tej energii, jaką na jego wy
twarzanie zużywamy, i być dogodnem dla 
oka ludzkiego, czyli o ile można najbardziej 
zbliżonem do rozproszonego światła dzien
nego, do którego wzrok ludzki z biegiem 
czasu się przystosował. Wszystkie, będące 
w zastosowaniu rodzaje światła sztucznego 
powstają z zamiany energii ciepła na pro
mieniującą (energii ehemicznej nie zdołano 
dotychczas jeszcze należycie wyzyskać w tym 
kierunku); ponieważ zaś promieniowanie 
oprócz promieni świetlnych wysyła duże 
ilości i innych promieni (pozaczerwTonych 
i pozafioletowych), które do widzenia nam 
nie dopomagają, a niektóre z nich nawet

(aktyniczne) wprost dla wzroku są szkodli
we, kwestya więc oszczędnego i dogodnego 
światła sprowadza się do pytania: w jaki 
sposób i w jakich warunkach promieniowanie 
ciała ogrzanego unormować możemy tak, 
aby ilość promieni nie świetlnych była iak- 
najmniejszą i żeby wśród promieni świetl
nych rozmaite kolory posiadały to samo na
tężenie, jakie widzimy w św;etle dziennem?

Fizyka na zapytanie to daje nam dwie od
powiedzi, z których wynalazcy dotychczaso
wi uwzględniali zawsze jednę tylko, Nernst 
zaś dopiero—i to stanowi epokową donios
łość jego wynalazku—zwrócił uwagę i na 
drugą. Mianowicie: wiadomo, że każde 
ciało stałe i ciekłe promieniuje w taki spo
sób, źe w temperaturach niewysokich wysyła 
przeważnie promienie mało łamliwe (poza- 
czerwone), w miarę coraz wyższego ogrza
nia—coiaz więcej promieni bardziej łamli
wych (świetlnych, a następnie pozafioleto
wych). Ilość więc promieni świetlnych, nie
wielką w temperaturach niewysokich, znako
micie zwiększyć możemy przez odpowiednie 
podniesienie temperatury świecącego ciała. 
Zasada ta i w praktyce była już stosowana. 
Wiadomo, źe na niej polegają np. siatki 
Auera, stanowiące tak znakomity postęp 
w technice oświetlenia gazowego: mamy 
w nich do czynienia z drobniutkiemi włó- 
kienkami tlenku toru, wiókienkami tak cien- 
kiemi i wskutek tego tak źle przeprowadza
jącemu ciepło, że przez spalanie gazu może
my ogrzać je do temperatury daleko wyż
szej, niż np. cząsteczki węgla, świecące w ga
zie samym. Na pierwszy rzut oka mogłoby 
się więc zdawać, że dalsze postępy techniki 
oświetlenia sztucznego powinny polegać na 
tem, aby wynaleść związki, opierające się 
jaknajwyższym temperaturom i sposób ogrze
wania tych ciał do temperatur jaknaj wyż
szych. Pominąwszy jednak trudność otrzy
mywania tych temperatur, wniosek ten sam 
w sobie jest fałszywy. Podobnie bowiem, jak 
po przekroczeniu pewnej temperatury do 
promieni ciepła w coraz większej ilości przy
łączają się promienie świetlne, tak samo po 
przekroczeniu pewnej jeszcze wyższej tem
peratury, zaczynają występować promie
nie aktyniczne, i im wyższych temperatur 
będziemy używali, tem ilość tych, szkodli
wych dla wzroku promieni będzie większa;
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będziemy więc, krótko mówiąc, tracili coraz 
większą część naszej pracy na wytwarzanie 
czegoś, co światłem nie jest i co jedno
cześnie obniża wartość otrzymanego świa
tła. Ani więc taniego, ani dobrego światła 
tą drogą nie otrzymamy, nawet gdy dostęp- 
neiiji nam będą temperatury najwyższe i cia
ła najwytrzymalsze.

I  na tem byłby zapewne koniec zasadni
czego postępu w dziedzinie oświetlenia sztucz
nego, gdyby nie to, że fizyka i drugą, jak 
już wspomniałem, daje nam jeszcze wska
zówkę, zastosowaną obecnie w kierunku 
praktycznym przez Nernsta.

Wskazówka ta wypływa z konsekwentnego 
pojęcia prawa Kirchhoffa. Prawo to, jak 
wiadomo, powiada, źe ciało, które pewnego 
rodzaju promienie przez siebie przepuszcza, 
promieni tych również nie wysyła. Ponie
waż rozciąga się ono nietylko na promienie 
świetlne, ale i na inne, pozwala ono nam 
więc w zasadzie przewidzieć istnienie ciał 
takich, które absorbując tylko promienie 
świetlne, a przepuszczając wszystkie inne, 
żadnych innych promieni oprócz świetlnych 
nie będą wysyłały, a więc uważane być mo
gą za rdzenne źródła światła. Prawdopo
dobieństwo istnienia ciał takich w rzeczy
wistości jest oczywiście bardzo małe, nato
miast przypuszczać możemy, że istnieją cia
ła o własnościach mniej lub więcej zbliżo
nych do tego typu idealnego. Pytamy więc: 
wśród jakich związków ciał tych mamy szu
kać? Na to daje nam odpowiedź teorya 
elektro-magnetyczna Maxwella, łącząca, jak 
wiadomo, zjawiska świetlne z elektrycznemi. 
Na podstawie tej teoryi przewidywać może
my, że do absorpcji zdolne będą wogóle te 
związki, które przeprowadzają prąd elek
tryczny, ulegając jednocześnie rozkładowi, 
czyli t. zw. elektrolity. I  oto mamy genezę 
światła Nernsta i zarazem zarys jego po
czątkowych doświadczeń. W śród dużej licz
by ciał, wogóle wytrzymałych na tempera
tury wyższe, należało wyosobnić te, które we 
wzmiankowany juź sposób przeprowadzają 
prąd i zbadać światło, jakie wysyłają za 
ogrzaniem. Teorya nie zawiodła wynalazcy: 
po szeregu prób otrzymano bowiem bardzo 
dodatnie rezultaty ze znanym powszechnie 
związkiem—magnezyą, a przy pomocy drob
nej ilości domieszek, dodanych do magnezyi,

efekty otrzymane w wysokim stopniu zdoła
no jeszcze wzmocnić.

Okazało się najdogodniejszem użyć elek
trycznego sposobu ogrzewania : czynimy to, 
przeprowadzając prąd elektryczny przez wy
tłoczony z magnezyi pręcik; wiadomo, źe 
ciała, w których prąd napotyka duży opór, 
podczas elektrolizy mocno się rozgrzewają; 

i w danym przypadku ciepło, wytworzone 
j w ten sposób, najzupełniej wystarcza do wy

wołania mocnego bardzo światła. Ponieważ 
w temperaturach nizkich przewodnictwo 
elektryczne magnezyi jest bardzo małe, na
leży więc z początku ogrzać ją, dopóki nie 
nastąpi tak znaczne zmniejszenie się oporu, 
źe prąd o dostatecznej sile zacznie przepły
wać; wtedy on sam w dalszym ciągu wytwa
rza ciepło potrzebne. Wstępne to ogrzewa
nie uskutecznić możemy albo od ręki zapo
mocą zapałki, albo przy pomocy bardzo 
dowcipnego przyrządu, działającego auto
matycznie, wynalezionego również przez 
Nernsta, którego tu jednak bliżej nie będę 
opisywał.

Jeżeli wydajność metody Nernsta porów
namy ze znanemi już sposobami oświetlenia 

! elektrycznego, to okaże się, że pod względem 
ekonomicznym światło Nernsta zajmuje stano
wisko pośrednie między światłem żarowem 
a łukowem, mianowicie ilości światła otrz} - 
manego temi trzema drogami z danej ilości 
energii mają się do siebie jak 35 : 15 : 4.

I Nad lampami łukowemi lampki Nernst.t 
mają jednak tę wyższość, źe mogą się przy 
stosować do każdego napięcia piądu i rej. u 
lacyi żadnej nie potrzebują: urządzenie ich 
jest więc prostsze i tańsze.

Prąd przepływa przez nie, jak już powie 
j działem, elektrolitycznie: magnezya roz

szczepia się na tlen, który się wydobywa na 
jednem końcu włókienka i magnez, który si^ 

j  na drugim końcu wydziela, ale natychmiast 
na powietrzu znowu spala. W ten sposó > 
skład włókienka świecącego nie zmienia 
się zupełnie pomimo elektrolizy i lampki 
długi szereg godzin palić się mogą bez nad
werężenia substancji.

Wynalazek Nernsta doniosłym jest z tego 
mianowicie względu, że zawiera w sobie za - 
sadę teoretyczną, która stanowić może pod- 

j stawę długiego jeszcze szeregu ulepszeń 
i w dziedzinie oświetlenia sztucznego. To, co
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on sam dotychczas otrzymał, nie jest wpraw- 1 
dzie jeszcze światłem idealnem i światło j  

jego dużą jeszcze zawiera przymieszkę pro
mieni nieświetlnych, i aczkolwiek od dotych
czas odmian sztucznego światła jest bardziej 
zbliżone do dziennego, różni się jednak od 
niego w natężeniu rozmaitych kolorów. Dal
sze badania we wskazanym przez Nernsta 
kierunku niewątpliwie jednak doprowadzą 
do lepszych rezultatów.

D-r J.  Braun.

KRONIKA NAUKOWA.

—  W alka o byt pomiędzy włóknam i miesne-
ml. Idee W. Rouxa i A. Weismanna „walki 
o byt pomiędzy różnemi częściami jednego i te
goż samego ustroju" znajdują znowu świetne 
potwierdzenie w obserwacyach A. Mecka nad lo
sem mięśni prążkowanych podczas rozwoju poza- 
rodkowego u różnych ssaków. Po przyjściu na 
świat zarodka ilość włókien mięsnych w nim 
ulega zmniejszeniu; niektóre zanikają, pozostałe 
zaś natomiast wzrastają i rozwijają się tem 
znaczniej. Zdaje się więc, jakoby wewnątrz 
mięśnia odbywać się miała walka, w której pew
ne części ustroju giną, inne zaś z jednakową bu
dową i funkcyami pozostają przy życiu i, od- j  

niosłszy zwycięstwo, rozwijają się tem po
myślniej.

Według A Mecka, aż do chwili opuszczenia 
ustroju macierzystego, mięśnie zarodków ssaków 
właściwych wzrastają hyperplastycznie, następ
nie zaś, na początku życia pozamacicznego, od
bywa się w mięśniach proces doboru naturalnego 
pomiędzy sąsiedniemi włóknami mięsnemi. In- 
nemi słowy, mięsień wówczas ulega mniej lub 
więcej znacznej redukcyi ilości swych włókien, 
a to zależnie od jego znaczenia funkcyonalnego. 
Włókna pozostałe przy życiu tem silniej zostają 
odżywiane i silniej rosną, co znów znajduje się 
w związku z ilością pracy, którą mięsień wyko
nywa lub wykonać jest w stanie.

(Natural Science). Ja n  T.

—  Dzieworództwo, a odziedziczanie cech 
nabytych. Jak wiadomo, szkoła nowo-darwi- 
nistów, z A. Weismannem na czele, przeczy sta
nowczo, jakoby cechy przez dany ustrój w ciągu 
jego życia osobnikowego nabyte, mogły być prze
kazywane potomstwu. Jednym z głównych czyn
ników zmienności ma być płodzenie płciowe, 
dzieworodnie więc rozmnażające się postaci ży- j  

we nader mało zmieniać się mogą w najdłuższym 
chociażby szeregu pokoleń.

E. Warren świeżo podaje w wątpliwość to 
mniemanie na zasadzie swych badań nad Daphnia 
magna. Raczek ten, jak wiadomo, rozmnaża 
się drogą dzieworództwa, o ile więc twierdzenie 
Weismanna byłoby słuszuem, cały szereg dzie- 
worodnych pokoleń tego zwierzęcia musiałby być 
wiernem odbiciem jednej pra-matczynej postaci 
w najdrobniejszych nawet szczegółach budowy. 
Drobiazgowe pomiary, wykonywane przez p. War
rena nad całym szeregiem pokoleń dafnij, wyka
zały, że długość, jak ciała całego, tak też i po
szczególnych narządów, przedstawia zmiany 
znaczne w ciągu kilku pokoleń dzieworodnycb. 
P. Warren zamierza nadal prowadzić badania 
podobne nad iunemi formami zwierzęcemi, roz- 
mnażającemi się dzieworodnie, a to w celu ze
brania znaczniejszej ilości danych przeciw hypo* 
tezie Weismanna.

(Rev. Scient.). Jan  L.

—  W pływ  tlenu na rozwój ja j żabich badał 
świeżo O. Schultze. Jak można się było zgóry 
spodziewać, brak tlenu powoduje wstrzymanie 
rozwoju, oraz pewne zwyrodnienia potworne. 
W doświadczeniach Schultzego zupełne wstrzy
manie rozwoju, spowodowane przez brak tlenu 
(lub może przez nadmiar wciąż wytwarzającego 
się skutkiem oddychania zarodków dwutlenku 
węgla — kwestya ta dotąd rozstrzygnięta nie zo
stała) trwać mogło przez dni dwa; gdy po upły
wie tego czasu zarodki otrzymały świeżą porcyą 
powietrza wówczas wracały znowu do życia, 
dłuższe zaś przebywanie w nieodświeżanej atmo
sferze powodowało śmierć. Niektóre potwor
ności ciekawe udało się temuż badaczowi otrzy
mywać zapomocą przerywania na czas krótki 
dostępu tlenu, co można tłumaczyć przez pewną 
specyalną wrażliwość różnych komórek lub 
grup komórkowych.

Tak więc od ilości otrzymanego przez zarodki 
żabie powietrza zależy ta nierównomierność roz
woju jaj w jednej i tej samej bryle skrzeku się 
znajdujących, która to nierównomierność oddaw- 
na zauważona została. Zrozumiałą jest rzeczą, 
że jaja na powierzchni skrzeku się znajdujące 
posiadają daleko lepsze warunki oddychania, 
aniżeli środkowe, tembardziej, że jak wiadomo 
żaby znoszą swój skrzek w wodach stojących 
i zwykle pozbawionych roślin, któreby mogły do
starczyć znaczniejszej ilości tlenu.

(Natural Science). Ja n  T.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Surowica przeciwdżumowa. P. Salimba- 
ni, po powrocie z Oporto, podaje następujące 
wiadomości, co do wyników zastosowania suro
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wicy przeciwdżumowej. Od 3 września do 18 J 
listopada surowica była zastosowana do leczenia 
142 chorych na dżumę. Z tych umarło zaledwie 
21, odsetka więc śmiertelności wynosi tylko 14,7.
W ciągu tegoż samego przeciągu czasu na 73 
chorych, którym surowicy nie zastrzykiwano, 
zmarło 45, tu więc odsetka śmiertelności wynosi 
aż 62,6 !

Podług p. S. wyników tak pomyślnych lecze
nia surowicą nie należy przypisywać słabemu 
przebiegowi epidemii: pomimo sporadyczuości 
dżumy w Oporto, siła jej nie jest bynajmniej 
słabszą, niż straszliwej dżumy w Bombaju.

Tak więc działanie lecznicze surowicy prze
ciwdżumowej przedstawia się jako fakt nieza
przeczony.

(Rev. Scient.). Jan T.

—  Zw iązek międzynarodowy Akademij. Przed
paru miesiącami odbyła się w Wiesbadenie kon- 
ferencya przedstawicieli wybitniejszych akademij 
europejskich, której celem były obrady nad 
utworzeniem wielkiego związku międzynarodo
wego wszystkich akademij. W konferencyi tej, 
zwołanej za inioyatywą Akademii berlińskiej 
i Towarzystwa królewskiego w Londynie, brali 
udział przedstawiciele następujących zbiorowych 
ciał naukowych: z Berlina pp. Auwers, Diels 
i Yirchow; z Getyngi—Ehlers i Leo; z Lipska— 
Windisch i Wislicenus; z Londynu—Riicker, 
Armstrong i Schuster; z Monachium — Zittel, 
Dyck i Scherer; z Paryża—Darboux i Moissan; 
z Petersburga—Famintzin i Salemann; z Wa
szyngtonu — Newcomb, Kemsen i Bowd.tch; 
z Wiednia—Mussafia, Lang, Lieben i Gomperz.

Konferencya postanowiła stworzyć związek | 
główniejszych stowarzyszeń naukowych i literac
kich całej kuli ziemskiej; zadaniem instytucyi tej 
byłoby popieranie przedsięwzięć naukowych, bu
dzących szersze zainteresowanie, oraz ułatwianie 
wzajemnych stosunków naukowych pomiędzy po 
jedyńczemi krajami. Do współudziału postano
wiono zaprosić jeszcze cały szereg towarzystw 
naukowych oprócz tych, których przedstawiciele 
uczestniczyli w obradach. Ogólne zjazdy przed- j  

stawicieli wszystkich akademij, należących do 
związku, mają się odbywać co trzy lata. Ze
brania podzielone będą na dwie sekcye : 1) ma
tematyki i nauk przyrodniczych, oraz 2) nauk 
filozoficzno-historycznych. Prezes związku bę
dzie załatwiał wszelkie sprawy w przerwach mię
dzy zjazdami.

Wnioski powyższe mają być przesłane do roz
patrzenia wszystkim akademiom. Byłoby rzeczą j 
pożądaną, aby znalazły one powszechne uznanie; ' 
wówczas może wraz z nowem stuleciem powsta
nie nowa instytueya i rozpocznie wpływ swój 
wielce dobroczynny na rozwój wiedzy ludzkiej.

E.  S.

OBJAWY ASTRONOMICZNE 

na ra. styczeń.

W miesiącu bieżącym, zarówno jak iw  ze
szłym, spostrzeganie planet jest rzeczą utrud
nioną. Merkury wschodzi w pierwszej połowie 
stycznia niespełna na godzinę przed wschodem 
słońca, Wenus świeci dłużej, gdyż przez 2—3 go
dzin po zachodzie słońca, jednak posiada znacz
ne zboczenie południowe, przez co szukać jej 
należy blizko poziomu. Mars dnia 16 go o go
dzinie 6 r. znajduje się w złączeniu górnem ze 
słońcem i w ciągu całego miesiąca jest niewi
dzialny; jedynie dostępne być może wynalezienie 
Jowisza, który w początkach stycznia wschodzi 
o godz. 5 m. 4 rano, zatem blizko na 3 godziny 
przed wschodem słońca, a d. 31 go stycznia
o godz. 3 m. 34 rauo, czyli prawie na 4 godz. 
przed wschodem słońca; przy dość znacznym
zboczeniu południowem (—20°) planeta w chwili 
przejścia przez południk (godz. 8 r.) znajduje 
się na wysokości 18° nad poziomem.

Saturn w końcu stycznia wschodzi na 2 godz. 
przed wschodem słońca, z trudnością jednak
może być odnaleziony z tegoż powodu, co i po
przednie planety, gdyż zboczenie Saturna wy
nosi — 22°.

Zboczenie słońca zmienia się w b. m. od 
—23°1' do —17°26', długości dnia zawierają się 
w granicach 7 godz. 41 m. i 8 godz. 54 in.; dnia 
przybywa w końcu stycznia 1 godz. 20 m.

Dnia 2-go o godz. 7 r. słońce znajduje się 
w punkcie przyziemnym; d. 28 go przypada za
krycie Saturna przez księżyc, u nas niewidzialne; 
również nie będą widzialne złączenia planet: 
Marsa (dwukrotnie), Weoery, Jowisza i Merku
rego z księżycem oraz Merkurego z Saturnem.

Odmiany księżyca następują po sobie w ta
kim porządku : nów d. 1-go o godz. 3 m. 16 pp., 
pierwsza kwadra d. 8 go o godz. 7 m. 4 r., peł
nia d. 15-go o godz. 8 m. 32 w., ostatnia kwa
dra d. 23-go o godz. Im . 17. po północy i po
wtórnie nów d. 30-go o godz. 2 m. 47 po półn.

G. Tolw nski.
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R O Z M A I T O Ś C I .

—  Farba purpurowa w Ameryce środkowej.
Mieszkańcy Ameryki środkowej do dnia dzisiej
szego ujrawiają tę sztukę farbiarską, k'óra 
stanowiła niegdyś chlubę starożytnych fenicyan. 
Małża, dostarczająca naturalnej farby purpuro
wej, nie należy tu, jak w morzu Śródziemnem, 
do rodzaju Murex, lecz stanowi odrębny gatunek 
Purpura patula L., a spotyka się w dwu, prawie 
nie różniących się od siebie odmianach, u wy
brzeży zarówno wschodnich, jak i zachodnich.

Cieczy, wydzielanej przez te małże, indyanie 
miejscowi używali do farbowania tkaniu prawdo
podobnie jeszcze przed o Ikryciem Ameryki; 
w każdym razie nie mogli ich tego nauczyć bisz 
panie, albowiem sami w owym czasie, kiedy

przybywać poczęli do Ameryki, sztuki tej jesz
cze nie posiadali. Odkrycie tedy, przypisywane 
w starych podaniach psu pasterskiemu, który 
rozgryzł przypadkowo malżę, znalezioną u wy
brzeża morskiego i z pyskiem ufarbowanym pur
purą przybiegł do swego pana,—odkrycie to 
znane już było oddawna na drugim krańcu kuli 
ziemskiej.

Obecnio Purpura patula została już w znacznym 
stopniu wytępiona u wybrzeży Ameryki środko
wej. Ponieważ egzemplarze jej stają się coraz 
rzadsze, poczęto stosować pewne środki ostroż
ności, aby po wydostaniu cennej cieczy zwierzę 
zupełnie nie uszkodzone można było z powrotem 
puścić do wody.

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 d .  27 grudnia 1899 r. do 2 stycznia 1900 r.

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