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Kraków przyjmuje w tej chwili u siebie liczne grono przyrodników 
i lekarzy, zebranych na kongresie naukowym, a wszyscy, których obcho
dzi rozwój naukowości polskiej, z wytężonem zajęciem śledzą przebieg 
tego zebrania. Poraź już dziewiąty w ciągu ostatniego trzydziestolecia 
zbierają się przedstawiciele nauki polskiej, i zjazdy te w yrobiły już sobie 
własną tradycyą, a znaczeniem naukowem stwierdziły w całości racyą swe
go istnienia. Ciągłość ich, zapał, jaki w zbudzają w uczestnikach, bogaty 
plon, który przynoszą, oddawna zadały kłam ptakom złej wróżby, ponu
ro kraczącym  w chwili, kiedy nieżyjący już dzisiaj dwaj tak  bardzo za
służeni mężowie, A dryan Baraniecki i Józef Majer, wśród nieopisanych 
trudności zwołali pierwszy zjazd taki w r. 1869.

Za każdym  nowym razem, bez uprzedzenia, a zwłaszcza bez opty
mizmu patrząc, zauważyć można, jak  bujnie w zrasta ziarno dostojnemi 
dłońmi posiane. Przejrzyjm y tylko ogłoszone spisy zapowiedzianych w y
kładów, w szak ich poczet sięga pół tysiąca. Drobne to może przyczyn
ki do rozwoju wiedzy, ale nauka przyjmuje z wdzięcznością każdy po
darek, byle w  dobrej wierze i w  miłości jej dany, a nigdy przewidzieć 
nie można, co w przyszłości uczyni z małym napozór zadatkiem. Drob
ne to  myśli, ale je s t ich duża gromada, a  w dzisiejszem stadyum  pracy 
powszechnej, jak  z jednej strony „ludzkość jest wielka, a nie jeden czło
w iek”, tak  również wielkie zbiorowiska spostrzeżeń, doświadczeń, dopeł
nień, nie mniej m ają znaczenia od błyskawic genialnych natchnień, któ- 
remi tak  rzadko wyjątkowe tylko duchy umieją rozświetlać drogi ludzko
ści. Drobne to  może usiłowania, ale dokonane przez członków społeczeń
stw a, które od niedawna dopiero zajmuje się system atyczną upraw ą ni
w y naukowej.

Ale oprócz takich specyalnych cegiełek wiedzy, Zjazd obecny m a 
na porządku swych zajęć wiele kwestyj obszerniejszego znaczenia. Na
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wspólnych posiedzeniach wszystkich sekcyj będzie rozpatryw ana sprawa, 
walki z gruźlicą, tą  straszną klęską dzisiejszej ludzkości, która, choć 
ogniem i mieczem nie włada, w  społeczeństwach większe szerzy spustosze
nia, aniżeli starożytni i średniowieczni zdobywcy świata. Nasze dotych
czasowe usiłowania, k tórych celem jest zapobieganie dalszym postępom  
klęski, zaledwie zasługują na wzmiankę, zaledwie istnieją jako wysiłki 
pojedynczych gorętszych przyjaciół ludzkości. J e s t rzeczą w  najwyższym  
stopniu dla naszych czasów znamienną, że i tu  na ratunek  spieszą przede- 
w szystkiem  ci, k tórzy tak  często byw ają posądzeni o zupełne oderwanie 
się od spraw ludzkich i zasklepienie się w niedostępnych dla ogółu 
krainach.

Inną spraw ą, k tó ra  także obchodzi wszystkich, jakkolwiek w zupeł
nie innem znaczeniu, jest uporządkowanie i ustalenie naszego języka nau
kowego. Tutaj także zakradły się złośliwe mikroby rozkładow e: Gdy
byśm y w porę nie w ytężyli sił wszystkich ku oczyszczeniu organizmu 
zbiorowego od ich niszczącej działalności, złe mogłoby także dojśó do 
wymiarów klęski. Sekcya chemiczna Zjazdu. IX  i niektóre inne sekcye 
dołożą też wszelkich usiłowań, żeby oczyszczenie owo i ustalenie było 
dokonane jaknajgruntow niej i jaknajskuteczniej. Szczególną ważność ma 
tu ta j słownictwo chemiczne, raz dlatego, że wchodzi do języka facho
wego wszystkich nauk przyrodniczych, a po wtóre,—co rzecz nieskończe
nie ważniejsza,— że mnóstwo jego w yrazów  przechodzi do ust ogółu, do 
m owy naszej potocznej.

Insty tucya zjazdów m a w ciągu obrad tegorocznych otrzym ać trw al
szą a przedew szystkiem  stalszą, niż dotychczas, o rgan izacją  przez u tw o
rzenie biura czy komitetu, czuwającego nad biegiem spraw, poruszonych 
na danym  kongresie, w przerw ach pomiędzy dwoma kolejnemi zjazdami. 
Biuro to, rzecz prosta, będzie także nieustannie gromadziło m ateryały r 
dom agające się rozpatrzenia na najbliższym zjeździe, będzie je  przygoto
wywało i rozdzielało do opracowania pomiędzy odpowiednich pracow ni
ków. Jakkolw iek nietylko czynności, ale samo naw et istnienie tego biura 
jeszcze się nie rozpoczęło, nie możemy oprzeć się pokusie wniesienia pod 
jego rozwagę następującej p ropozycy i:

Przyszły, za trz y  la ta  odbyć się mający, zjazd przyrodników  i leka
rzy polskich będzie już dziesiątym  z kolei. Dla upam iętnienia tej liczby, 
k tóra w naszych skrom nych stosunkach jest już dość okazałą, należałoby 
opracować h istoryą zjazdów poprzednich. Bądź co bądź, w dziejach na
szej naukowości m ają one znaczenie doniosłe i nie zostaną obojętnemi 
dla przyszłych badaczów  rozwoju naszej kultury. Wiadomo zaś każdemu, 
kto dotknął historyi nauki polskiej, jak  nadzw yczajną trudność stanow i 
odszukanie m ateryałów . Oprócz więc okolicznościowego uczczenia zjazdu, 
noszącego dziesiąty num er porządkowy, praca taka m iałaby większe 
znaczenie, jako źródło historyczne. Pam iętajm y zaś, że z chwilą, w  któ
rej ustąp ią  ze św iata  żyjących najw ydatniejsi uczestnicy zjazdów po
przednich, zebranie m nóstw a szczegółów stanie się niezmiernie trudne lub 
zgoła niemożliwe.

A teraz— pracom Zjazdu IX  gorące, serdeczne „Szczęść Boże”! Nie
chaj szlachetne W asze usiłowania, dostojni uczestnicy, będą zrozumiane 
i ocenione tak, jak  na to  zasługują. I niechaj plon pracy W aszej posili 
i umocni społeczeństwo.

‘Redakcya.
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Eugleny czerwone
Euglena sangu inea  Ehrb.

W  połowie czerwca r. b. przechodząc 
koło jednego z większych bagien, położonych 
wśród lasu, oddalonego o kilka km  od 
m. Międzyrzeca, zauważyłem już zdaleka, 
że błotnista woda tegoż bagna po stronie 
północnej miała czerwone zabarwienie, spo
wodowane, jak to wkrótce potem sprawdzi
łem, przez obecność śluzowatej powłoki, roz
pościerającej się na przestrzeni około pół 
hektara. Powłoka ta obserwowana z dal-

| nycb. Jakkolwiek więc zjawisko za bliższem 
| obejrzeniem traciło wiele ze swej nadzwy

czajności, niemniej jednak, wskutek nie
zwykłej barwy, musiałoby zastanowić każ
dego przechodnia, i nie wątpię, że gdyby wy
darzyło się obok siedzib ludzkich, dałoby po
wód do przesądnych wniosków i fantastycz
nych opowieści. W  miejscowości tak od
osobnionej przeszło niedostrzeżone zapewne 
przez nikogo więcej, lub przynajmniej bar
dzo nielicznych miało widzów. Co do mnie 
od pierwszej chwili nabrałem przekonania, że 
mam przed sobą jeden z tych objawów wy
wołanych przez drobniutkie organizmy, zja
wiające się niekiedy w ogromnej ilości.

Euglena sanguinea Ehrb. w rozmaitych posti
a — w okresie spoczynku, b - w chwili dzielenia

około i

szych punktów sprawiała wrażenie krwawej 
plamy, która przy blasku słonecznym, prze
świecała rażąco z pomiędzy zielonych liści 
i źdźbeł manny (Glyceria fluitans),zarastają
cej przeważnie wspomniane moczary. Zbli- 
ska jednak zmieniał się ten wygląd, wtedy 
bowiem stawało się widocznem, że złożona 
była z licznych części, mniej lub więcej od
osobnionych, różnej wielkości, koloru ce- 
glasto-czerwonego, osadzonych cienką war
stwą albo wprost na wodzie, albo na unoszą
cych się na niej gnijących szczątkach roślin-

iach, wywołanych zmianą kształtów  je j ciała,

iię na dwie komórki, e na cztery komórki (pow.
)0 razy).

Przekonanie to potwierdziły niebawem ba
dania mikroskopowe, przeprowadzone na ze
branym materyale i hodowanym około trzech 
tygodni w mieszkaniu. Wykazały one, że 
przyczyną powyższego fenomenu były eugle
ny, owe szczególne istoty, które pomimo swej 
zagadkowej naury, zbliżającej je do obu 
królestw świata żyjącego, poczytane zostały 
zaraz z początku po ich poznaniu Za ustroje 
zwierzęce i zaliczone do gromady wymocz
ków (Infusoria), za które po większej części 
dotąd uchodzą. Dopiero w ostatnich cza
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sach niektórzy badacze zaczęli udowadniać, 
źe sąto organizmy roślinne, najbardziej po
krewne z wodorostami. Na tej zasadzie 
prof. Hansgirg wymienił je po raz pierwszy 
w systematycznym podręczniku wodorostów, 
wydanym przez siebie p. t. „Prodromus der 
Algenflora von Bohmen”. którego część I l-a  
ukazała się w r. 1892. W powyższem dziele 
autor zamieścił eugleny w klasie wiciowców 
(Flagellata), następnie podał krótką charak
terystykę rodzinny euglenowatych (Eugleni- 
dae), nie wykazując jednak przyczyn, dla któ
rych odstąpił od dawnego podziału i włączył 
twory rzeczone do państwa flory, przyczem | 
opisał jeden ich rodzaj, a mianowie Euglena 
Ehrb., obejmujący dyagnozy 10 gatunków, 
pomiędzy któremi E. sanguinea Ebrb. zupeł
nie odpowiada okazom przezemnie zebranym.

Ponieważ te ostatnie były jedynemi spraw
cami czerwonego zabarwienia wody, należy 
więc kilka słów im poświęcić dla uzupełnie
nia niniejszego sprawozdania. Euglena san- | 
guinea jest ustrojem jednokomórkowym, ob
darzonym zdolnością zmiany miejsca i zmia- j 
ny swych kształtów, może bowiem kolejno | 
przybierać w krótkich odstępach czasu po
stać kulistą, owalną, jajowatą, gruszkowatą, 
wrzecionowatą lub nawet kanciastą; ostatni 
przypadek wtedy się wydarza, gdy większa 
ilość osobników skupi się w ciasnej ze wszyst- j  

kich stron przestrzeni, nadto może się spłasz- | 
czać, wykręcać spiralnie lub nabrzmiewać 
w jednem miejscu a zwężać się w innem.
W  tym szeregu przeobrażeń forma kulista 
występuje zwykle podczas spoczynku, forma 
zaś wydłużona najczęściej w chwilach pręd
szego ruchu; w pierwszym razie wielkość 
komórki dochodzi do 30— 66 jł średnicy, 
w drugim wynosi od 50—120 jj, długości,
18—30 [jl szerokości. Organizm, ulegający 
powyższym przekształceniom, utworzony jest 
z drobnoziarnistej protoplazmy (cytoplazmy) 
ograniczonej elastyczną błonką, spiralnie 
prążkowaną. W  przednim jego końcu znajduje 
się nieznaczne wgłębienie, rodzaj błoniastej 
fałdy,zaopatrzonej w pojedyńczą rzęsę, będą
cą delikatnym wyrostkiem protoplazmy, dłuż
szą od długości wytwarzającego ją  ciała, 
zwaną biczykiem, na której końcu widywałem 
niejednokrotnie płaski krążek, dochodzący 
najwyżej do 9 jj. średnicy, uformowany z pro
toplazmy wyrostka. Podobne utwory do

strzegałem nietylko na końcu ale i pośrodku 
biczyka. Ponieważ ten ostatni podczas pręd
szego posuwania się eugleny ulega zwykle 
nagłym ruchom, przeto być może ułatwia 
jej do pewnego stopnia miejscozmienność, 
zwłaszcza gdy ta odbywa się w szybszych 
tempach. Trudno jednak uważać go za spe- 
cyalny organ lokomocyi, za jaki bywa nie
kiedy poczytywany, w niektórych bowiem 
razach euglena traci go w sposób naturalny, 
a mianowicie przed zapadaniem w stan spo
czynku, a pomimo to nie jest pozbawiona, 
przynajmniej do pewnego czasu, prędszych 
ruchów. Zresztą biczyk może być bardzo 
czynny a miejscozmienność eugleny nader po
wolna albo też przeciwnie. Ruchy eugleny są 
dwojakie: jedne wynikają ze skurczenia i wy
dłużania się jej ciała czyli z t. zw. meta- 
bolii, pociągającej za sobą powolną miejsco
zmienność, drugie stosunkowo szybkie, cho
ciaż rzadziej się wydarzające, objawiają się 
zawsze posuwaniem naprzód przednią czę
ścią ciała, które wtedy wykonywa ruch śru- 
bowato-postępowy, idący najczęściej w linii 
prostej, skutkiem jednak sprężystości orga
nizmu, z łatwością może zmieniać kierunek 
i zawracać się w tę lub ową stronę, albo 
wznosić się ku górze lub opuszczać na dół.

Drugim narządem bardzo widocznym jest 
plamka oczna, nosząca miano stigmatu, utwo
rzona z czerwonego pigmentu, skupionego 
na małej przestrzeni, położonej tuż pod błon
ką, z jednej strony przedniej części ciała, 
powyżej wspomnianej fałdy błoniastej. Po
dobne plamki znane są także u niektórych 
wymoczków i wodorostów, przypisywano im 
niekiedy wrażliwość na światło, a nawet 
upatrywano w nich zaczątki oczów; rozumie 
się że mniemanie to, zresztą bardzo wątpliwe, 
nie może się odnosić do naszego gatunku, 
chociaż ten jest istotnie fototaktyczny, czyli 
dążący zawsze za światłem. Kiedy osłania
łem papierem naczynie szklane, zawierające 
wodę z euglenami, pozostawiając wązką prze
strzeń niezasłoniętą, to po niejakim czasie 
wszystkie zgromadzały się przy tem oświe- 
tlonem miejscu, lecz wiadomo, że taką wła
sność okazują i pływki (zoospory) wodo
rostów.

Oprócz plamki ocznej wewnątrz powyższe
go organizmu znajduje się jeszcze na przo- 
dzie wakuola, ulegająca bardzo nieznacznemu
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tętn ieniu , bliżej zaś tylnego końca umiesz
czone je s t ją d ro  komórkowe. O ba te  szczegóły 
dla b rak u  zabarw ienia przeświecają jaśn ie j
szą przestrzenią z poza zielonych chrom ato- 
forów ułożonych we wstęgi, k tóre  po rozgnie- 
ceniu komórki rozpadają  się na okrągław e 
utwory blaszkow ate, połączone z pyrenoida- 
mi, tudzież ukazują się eliptyczne ciałka pa- 
ramylenowe, wreszcie hem atochrom  w po
staci czerwonego proszku nadającego eugle
nie stosownie do jego  ilości mniej lub więcej 
ceg lastą barw ę, i bezbarw na cytoplazma. 
N ie widać tu  wszakże żadnych części stałych, 
pochodzących bez zmiany wprost ze środo
wiska, ja k  to się postrzega u wielu wymocz
ków, posiadających otwór gębowy, gdyż eu
gleny otoczone są zewsząd zam kniętą błonką, 
nie mogą więc przyjmować pokarmów sta- j  

łych, a  tylko płynne, rozpuszczone w wodzie, 
k tó ra  w raz z niem i przenika przez błonę | 
i tym  sposobem dostaje się do w nętrza.

Hodując zebrany materyał blisko przez j 
trzy tygodnie, zaraz z początku zauważyłem 
że pewna liczba składających go komórek | 
utraciwszy biczyki, przybierała formę kuli
stą, stawała się nieruchomą i opadała na dno | 
naczynia, podczas gdy inne pozostawały na 
powierzchni wody lub w jej bliskości. Ponie
waż w ciągu tygodnia nie zmieniały położe
nia przeto widocznem było, że zapadły w stan 
spoczynku, poprzedzający czynność ich roz
mnażania się. Badając je w dalszym ciągu 
miałem sposobność zauważyć, że otaczały się 
powłoką śluzowatą, przejrzystą, często wielo
warstwową, dochodzącą najwyżej do 24 jł 
grubości. Niektóre z nich w końcu ostatniego 
tygodnia przewężały się i dzieliły na 2 lub 
4 nowopowstające komórki, te jednakże po
mimo zupełnego oddzielenia się od siebie 
wązką przestrzenią, pozostawały jeszcze czas 
jakiś w otaczającej je powłoce. Proces prze- 
zemnie zaobserwowany potwierdza zdanie 
Hansgirga, który powiada, że euglenowate, ' 
o ile dotąd sprawdzono, nie rozmnażają się 
podobnie jak wodorosty sine za pośrednie- I 
twem zapłodnienia płciowego, lecz tylko 
drogą podziału pojedyńczej komórki na 2,
4 do 16 komórek siostrzanych. Z powyższe
go opisu widzimy, że euglenowate, a w szcze
gólności E. sanguinea, ze względu na sposób 
rozmnażania się, żywienia się, jako też ze 
względu na wytwarzanie chlorofilu i ciałek

| amylowych, jest organizmem roślinnym, 
i słusznie wiec, jeżeli pomimo zmienności 

kształtów swego ciała i bardziej swobodnych 
| ruchów, przypominających właściwości zwie

rzęce, włączona została wraz z pokrewnemi 
j  sobie gatunkami do państwa flory.

W końcu pozostaje mi dodać, że w zebra
nym materyale odnajdowałem jeszcze trzy 

| inne gatunki euglen, ukazujących się poje
dynczo, jako to : E. yiridis Ehrb. jedna z naj- 

| pospolitszych, dostrzegana dosyć często, E. 
spirogyra Ehrb., odznaczająca się błoną 
przyozdobioną brodawkami, ułożonemi w spi
ralne rzędy i E. acus Ehrb., mająca ciało 
wązkie, bardzo wydłużone. Dwie ostatnie 
znajdowały się nader rzadko.

B. Eiehler.

Wyniki dotychczasowe poszukiwania 
człowieka trzeciorzędowego.

(Dokończenie).

I I .

Również zasadnicze d la  zrozum ienia istoty 
człowieka pytanie ja k  owo, kiedy on powstał, 
czyli jak  długo już is tn ieją  ludzie n a  ziemi, 
je s t i inne, ja k  pow stał, oraz wypływające 
z tego ostatniego, czy pow stał wśród isto t go 
poprzedzających niezależnie od nich, czy też 
z jednego ich łańcucha jak o  jego ostatnie 
ogniwo; czy pow stał w jednej tylko miejsco
wości na całej kuli ziem skiej, czy też z tylu 
przynajm niej łańcuchów i w tylu miejscowo
ściach, ile je s t obecnie ra s  ludzkich.

Wiemy, że znakom ity przyrodnik  francu 
ski A . de Q uatrefages, stojący na czele mo- 
nogenistów, opierając się na  odkryciu szcząt
ków ludzkich pod Castenedolo, w warstwach 
niższych plioceńskich, oraz widząc w krze
m ieniach, znalezionych pod T henay  w pok ła 
dach mioceńskich niższych, w krzem ieniach, 
znalezionych w Puy-C ourny i O tta  w p o k ła 
dach mioceńskich wyższych, rzeczywisty wy
rób  człowieka, a  na kościach B alaenotusa, 
przechowanych pod M onte A perto  w w a r
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stwie plioceńskiej, rzeczywisty ślad rąk ludz
kich, uznaje istnienie człowieka trzeciorzę
dowego *) i początek tego istnienia mieści 
w czasach średnich okresu trzeciorzędowego, 
odpowiadających powstawaniu warstw mio
ceńskich niższych. I  idzie dalej. Człowiek 
trzeciorzędowy, według niego, „est en tout 
semblabłe a celui d’aujour d’hui” 2). Nako- 
niec tego człowieka trzeciorzędowego łączy 
z rasą kansztacką, z okresu czwartorzędo • 
wego, utrzymując, że ta rasa przeżyła okres 
trzeciorzędowy. Lecz przytem ogranicza 
miejsce jego pobytu. Istniał on tylko w E u
ropie, i to zachodniej i południowej. W Ame
ryce zaś nie istniał wcale 3).

Za A. de Quatrefagesem idzie E. Car- 
tailhac, i w dziele p. t. „La France prehisto- 
riąue” szczegółowo rozbiera tę kwestyą 4).

W zbyt skwapliwem, nie śmiem bowiem po
wiedzieć niekrytycznem, skorzystaniu przez 
Quatrefagesa z wymienionych odkryć, prze
bija się widoczne naginanie faktów do teoryi, 
nie zaś z faktów wyprowadzenie teoryi drogą 
indukcyi. Quati\fages był już poprzednio 
monogenistą, nim te odkrycia udowodniły, 
według niego, wyznawaną hypotezę. Po- 
trzebnem zaś dla niego, a raczej jego poglą
dów antropologicznych, było istnienie czło
wieka, gdyż tylko tak przechodząca wszelkie 
pojęcie starożytność rodzaju ludzkiego może 
wyjaśnić różnice, spostrzegane pomiędzy ist- 
niejącemi obecnie rasami i wykazać ich po
wstanie z jednego podkładu, z pnia jednego.

Również przypominamy sobie, że transfor
miści, do których głównie należą poligeniści, 
nie mogli powiązać szeregów stworzeń, z któ
rych bazpo?rednio wyprowadzali człowieka, 
z człowiekiem dla braku pośredniego ogniwa, 
„missing link”, jak  go nazywali pomiędzy owe- 
mi stworzeniami (antropopitekusami) a samym 
już człowiekiem. Wygłaszając jasno i śmiele 
swą hypotezę, wytworzyli w niej pośrednią 
pomiędzy poprzednikami człowieka w pro
stej linii a człowiekiem istotę, którą wraz

1) Histoire generale des races humaines. 
En resume, il me para it demontre que l ’Europe 
a eu ses liommes tertiaires . . . str. 105.

a) Opus citatum  str. 60.
3) Opus citatum, str. 101, 105.
4) Chapitro I I . E re T ertiaire.

z Haecklem nazwali Pithecanthropus, lub 
z francuskiemi antropologami poprzednikiem 
człowieka („precurseur de rhomme”), istotę, 
której potrzebowała ich teorya, lecz której 
istnienia nie dowodziły żadne fakty ani od
krycia. Otóż oni w istocie rozniecającej 
ogień, celowo uderzającej kawałkiem krze
mienia o krzemień, by ułatwić sobie nim 
jakieś czynności, a więc przygotowującej so
bie już narzędzia, w istocie, która narzynała 
kości Balaenotusa i żyła już w środku okresu 
trzeciorzędowego, upatrywali owego poprzed
nika człowieka, tak pożądanego dla swoich 
teoryj. Człowiek zaś prawdziwy w obecnej swej 
postaci powstać, według nich, mógł dopiero 
na początku okresu czwartorzędowego. Na 
czele poligenistów stoją głównie francuscy 
antropologowie i paleontologowie: Topinard, 
autor między innemi dziełami trzech Antro- 
pologij (L’Anthropologie, Elements d’An- 
thropologie Generale, L ’homme dans la na
turę), G. de Mortillet, autor znakomitego 
dzieła: Le prehistoriąue antiąuite de rhom 
me; A. Hovelacque, autor Le Precurseur 
de 1’homme; G. Herve—autor, z poprzednio 
wymienionym: Precis d’Anthropologie.

I  oni naginali fakty do swych teoryj, za- 
stosowywali odkrycia do swych hypotez. K o
rzystając z wynalezionych krzemieni w The
nay, Puy-Courny, Otta, ślady celowych ude
rzeń na nich przypisywali owemu poprzedni
kowi człowieka; odrzucali przez to świade
ctwo kości ludzkich z pod Castenedolo, jako 
pochodzących tylko, według nich, z cmenta 
rżyska *), a więc nie współczesnych tworze
niu się warstw ziemi. Kości te zaś były je
dynym poważnym dowodem istnienia czło
wieka trzeciorzędowego, dowodem, uznanym 
przez A. de Quatrefagesa.

I II .

Kości ludzkie z pod Castenedolo wyszły 
na świat w r. 1880. Po wypowiedzeniu osta t
nich swych wniosków co do nich, z powodu

' )  G. de M o rtille t: „Cette reunion d’un cer- 
tain norabre de corps au meme point et surtou t 
le groupem ent des os de sąuelette doivent faire 
presum er que ce sont des sepultures . . . ” Le 
prehistoriąue antiquite de l’homme, str. 74.
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ich odkrycia przez obie strony przeciwników, 
•spór z braku nowego materyału do podnie
cania go już ucichał, gdy oto odkrycia E. Du
bois, w 1894 r. na nowo go wszczęły, zainte- 
resowując wszystkie koła przyrodników i pa- 
leoetnologów.

Szczęśliwy odkrywca kości z pod Trinil na 
Jawie sam je poczytywał za szczątki niezna
nego dotychczas stworzenia, chodzącego już 
prosto, które nazwał Pithecanthropus erec- 
4us. Według niego wszystkie one należały 
do jednego indywiduum.

Zainteresowanie wzbudzone wyjaśni ta 
okoliczność, że transformiści, idąc za E. Du
bois, przyjęli Pithecanthropusa owego za 
owo „missing link”, brakujące ogniwo w nau
ce o człowieku, za owego „poprzednika czło
wieka”, przeczutego przez antropologów 
francuskich i Haeckla, ale jeszcze nieod- 
krytego w rzeczywistości—via facti.

Po szczegółowem opisaniu kości znalezio
nych, warstwy ziemi, w której one leżały, 
położenia ich w niej i wszelkich okoliczności, 
towarzyszących znalezieniu, w dziele pod ty
tułem : „Pithecanthropus erectus, eine men- 
schenaehnliche Uebergangsforrn aus Jav a”, 
Batawia 1894, Dubois przewiózł je do Euro
py i sam osobiście przedstawiał w różnych 
centrach życia umysłowego na posiedzeniach 
akademij i towarzystw antropologicznych.

Lecz nie wszędzie przy rozpatrywaniu 
okazów panowała jednomyślność między 
uczonymi bądźto względem ich całości, bądź 
też szczegółowych części. Pamiętajmy, że 
tych okazów było cztery : część górna czasz
ki, dwa zęby, drugi i trzeci, trzonowe i kość 
udowa. I  tak : W berlińskiem towarzyst
wie antropologicznem kwestya była rozbie
rana przez Krausego, Waldegera, Vircho- 
wa, Luschana i Nehringa. Kość udowa 
uznana była za ludzką, czaszka mniej lub 
więcej stanowczo za należącą (lo małpy an- 
tropoidalnej. Na kongresie zoologów w Lej- . 
dzie z dwunastu, biorących żywy udział ! 
w obradach, trzej uznali .te kości za ludz
kie, trzej za małpie, sześciu zaś—za należą
ce do istoty pośredniej między człowiekiem 
a małpą, oddawna poszukiwanej przez zoo
logów i antropologów. W Royal Dublin So* 
cięty—Cunningham i W. Turner wEdymbur- 
gu zarówno kość udową jak i czaszkę za 
Judzką uznali. Przyłączył się do ich zdania

i profesor Rudolf Martin z Zurichu. Profe
sor zaś E. Houze z Brukselli, upatrując 
w całości większe zbliżenie do człowieka niż 
do małpy, zaproponował nawet zmianę na
zwy. Zamiast Pithecanthropus erectus, we
dług niego, ta istota żyjąca na Jawie w trze
ciorzędowym okresie powinna się nazywać : 
Homo jayanensis primigenius ’).

Inaczej niż w Niemczech, Anglii, Belgii 
i Szwajcaryi, przyjęto odkrycie kości z pod 
Trinil we Francyi. Tam, gdzie „precurseur 
de 1’homme” wszedł już do wykładów i pod
ręczników 2), powitano Pithecanthropusa 
erectusa jako oddawna zapowiedzianego 
i oczekiwanego gościa. L. Manouvrier w me- 
moryale : „Le Pithecanthropus erectus et la 
theorie transformistę” 3) przyjmuje w cało
ści wszakże po wszechstronnem i samodziel- 
nem zbadaniu okazów i kwestyi całej, wszyst
kie wywody, poczynione z odkrycia tego 
przez E. Dubois. G. de Mortillet, rozbiera
jąc pokolei każdy ze szczątków, oto co wy
powiada :

„Zęby: trzeci trzonowy wskutek swych 
rozmiarów i rozczłonkowania korzeni oddala 
się od trzeciego trzonowego ludzkiego, co go 
jednakże wcale nie zbliża do zębów odpo
wiednich w antropoidacb. Drugi trzonowy 
różni się także od ludzkiego, lecz już mniej 
wybitnie.

„Kość udowa : zbliża się ona wielce do 
kości udowej ludzkiej. Jednakże Manouvrier, 
zbadawszy ją  z wielką starannością, uznał

%) Do jesieni r. 1896, czyli w przeciągu dwu 
la t od odkrycia kości pod Trinil, dwudziestu j e 
den uczonych, należących do różnych narodów, 

| wzięło udział, jak  obliczył W. Dames (Deutsche 
Rundschau, wrzesień 1896, str. 368), w tym an
tropologicznym sporze. Z tych pięciu przypi
sywało ząb drugi trzonowy istocie pośredniej 
pomiędzy m ałpą a człowiekiem, dw u—małpie. 
Czterech—trzeci trzonowy człowiekowi, ośmiu — 
istocie pośredniej, sześciu— małpie. T rzynastu 
kość udową przypisywało człowiekowi, sześciu —  
pośredniej, jeden— małpie. Czaszkę sześciu przy- 

i pisywało człowiekowi, ośm iu—pośredniej, także 
sześciu małpie.

2) Precis d’Anthropologie, wzmiankowanych 
J A. Hovelacquea i G. Herye; Le Prehistoriąue —

G. de M ortillfta.
3) Bulletin de la Societe d’Anthropologie, za 

r. 1895 r ., streszczony w Revue Scientifiąue 
z r. 1896 n-r 10, półrocze I.
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i wykazał, że się różni również od ludzkiej 
kilku znamionami. Przedewszystkiem ude
rza w niej na pierwszy rzut oka jej cienkość, 
to jest zamała grubość w stosunku do dłu
gości. To znamię oddala kość ową wielce od 
kości udowych wielkich antropoidów, wy
jąwszy jednakże kości gibbonów (Hylo- 
bates).

„Część górna czaszki. Część, największe 
mająca znaczenie. Ona sama usprawiedli
wia już nadaną tej istocie nazwę Pithecan
thropus. Po starannem jej zbadaniu nie
podobna z zupełną bezstronnością wyrzec : 
Przedstawia ona czaszkę ludzką. Ja k  rów
nież i obalić to orzeczenie: Należy do
czaszki antropoida”

I  dochodzi do wniosku następującego :
„Ta górna część czaszki pośredniczy, 

w stopniu jaknajwyższym, pomiędzy czaszką 
człowieka najniższego w rozwoju a czaszką 
naszych antropoidów. Z pomiędzy tych an
tropoidów to czaszki gibbonów, wyjąwszy 
rozmiarów, co zresztą jest rzeczą już pod
rzędną, najmniej się różnią od niej. Gibbo- 
ny przy tem ze wszystkich atropoidów mają 
postać najbardziej wyprostowaną. Pithecan> 
thropus jest przeto pośrednikiem, łączącym 
gibbonów (Hylobates) z człowiekiem najniż
szym w rozwoju z obecnie znanych, z rasą 
Neandertalską” 2).

N a 4-tym kongresie międzynarodowym 
zoologów, odbytym w r. 1898 w Cambridge, 
E. Haeckel odczytał swój memoryał pod ty
tułem : „Stan obecny naszych wiadomości 
o pochodzeniu człowieka”. Z natury rzeczy 
odkrycie E. Dubois stanowiło główną oś tej 
pracy. Oto do jakich wniosków autor w niej 
dochodzi: „Pithecanthropus erectus Dubois 
przedstawia okaz tej grupy pośredniej, obec
nie zaginionej, która stanowiła przejście od 
małpy do człowieka i której jeszcze w r. 1866, 
wówczas gdy istnienie tej grupy było tylko 
hypotezą, nadałem nazwę Pithecanthropus. 
Jestto  owo ogniwo tak pożądane, którego

*) Form ation de la Nation franęaise, str. 
223 i 224.

2) W celu dostarczenia czytelnikowi możno
ści porównania obu wzmiankowanych czaszek 
umieściłem w poprzednim num erze obok podo
bizny czaszki owego P ithecanthropusa podobiznę 
czaszki człowieka z Neanderthalu.

brakowało w łańcuchu prymatów najwyż
szych, owo „missing link” według angli
ków”.

I  widząc w tem odkryciu tryumf swoich 
teoryj i hypotez, tak zamyka rzecz swoję : 
„Pozwólcie mi na zakończenie zwrócić wzrok- 
chociażby w najbliższą przyszłość. Jestem 
najzupełniej przekonany, że nietylko nauka 
w X X  wieku przyjmie w ogólnych zarysach 
naszę doktrynę transformistyczną, lecz że 
nadto będzie ją  uważała za najważniejszą 
zdobycz umysłu naszego w naszej epoce. 
Jasne promienie tej doktryny rozproszyły 
już ciemne obłoki niewiadomości i przesą
dów, które aż do naszych czasów pokrywały 
nieprzeniknioną ciemnością jedno najbardziej 
ważne ze wszystkich zagadnień, mianowicie 
pochodzenie człowieka, jego prawdziwą isto
tę i miejsce w przyrodzie. Wpływ nieobli- 
czony antropogenii naturalnej na wszystkie 
inne gałęzie nauki i na cywilizacyą przynie
sie jaknajpomyślniejsze wyniki. Wielkie 
dzieło, rozpoczęte w naszym wieku przez L a- 
marcka i uzupełnione przez Darwina, pozo
stanie nazawsze najbardziej zdumiewającą 
zdobyczą umysłu ludzkiego. Filozofia moni- 
styczna, którą opieramy na ewolucyonizmie, 
sprzyjać będzie wspaniale poznaniu prawdy 
naturalnej i zarazem skorzystaniu z niej 
w pochodzie do piękna i dobra. Trwałe 
podstawy empiryczne tego monizmu są nam 
dostarczone przez zoologią fylogeniczną”.

Wobec również stanowczych a zwycięskich 
głosów, jak owe G. de Mortilleta, E. Hae- 
ckla i innych transformistów, antropologo
wie, którzy upatrywali w odkrytych pod Tri
nil kościach szczątki człowieka trzeciorzędo
wego, zamilkli *) i nazwa, nadana tej istocie 
przez Houzego—Homo javanensis primige- 
nius, nie zastąpiła nadanej jej poprzednio 
przez E. Dubois. I  ta istota jako Pithecan
thropus erectus pozostała, przynajmniej do
tychczas, w nauce.

I. Radliński.

*) Przypominamy sobie, że ua 21 — czterech- 
w zębie pionowym trzecim upatrywało ząb ludz
ki, trzynastu w kości udowej—ludzką, sześciu, 
w czaszce—ludzką.
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Walka z przymrozkami.

Ciągły rozwój nauk przyrodniczych do
prowadził ludzi do tego, źe coraz lepiej 
nmieją opanować siły przyrody.

Zjawiska meteorologiczne są zjawiskami 
przyrody, opierającemi się wszelkim usiło
waniom nauki w ich pokonaniu, człowiek za
czyna jednak coraz bliżej obeznawać się 
z niemi.

Ostatniemi czasy w Austryi Niższej za
częto próbować obrony winnic od przymroz
ków nocnych zapomocą wytwarzania chmur 
sztucznych.

Jestto próba sztucznego działania na siły 
przyrody, ugruntowana na podstawach teo
retycznych i praktycznych, dlatego też nie 
od rzeczy będzie zwrócić uwagę na badania 
W . H. Hammona, odnoszące się do tegoż 
przedmiotu. Widzimy z nich, że i w Ame
ryce skutecznie się zajmują tą sprawą.

Oddawna ludzie wiedzieli, że noc jasna 
i cicha jest zapowiedzią przymrozku, choć 
nie umieli sobie tego teoretycznie wyjaśnić. 
Meteorologowie wprędce się przekonali, źe 
można zapobiedz zbyt silnemu promieniowa
niu ziemi i w r. 1837 Dove zalecał już robie
nie chmur sztucznych.

Mamy dużo danych o promieniowaniu 
i oziębianiu się ziemi w jasne noce. W cie
płem lecie 1818 r. oziębiła się ziemia w P a
ryżu w nocy w lipcu do 0,6. Na pła- 
skowzgórzach Kordylierów jedna noc mo
że zniszczyć zbiory pszenicy i kukurydzy, 
a mieszkańcy wiedzą, kiedy może taki noc
ny przymrozek nastąpić. Kiedy jest cicho 
i gwiazdy świecą, palą oni wilgotną słomę 
lub nawóz w celu uczynienia atmosfery nie
przezroczystą zapomocą dymu. Ten środek 
zalecał już Pliniusz. W jasną noc wiosenną 
ziemia traci więcej ciepła, niż go zyskuje 
w krótki dzień słoneczny.

W  niektórych okolicach Austryi robienie 
dymu dla ochronienia od wpływu przymroz
ków nocnych jest starym zwyczajem, do dzi
siejszych czasów dochowanym.

Jeżeli na wiosnę albo latem, po deszczu 
w dolinie a śniegu w górach, pod wieczór 
wyjaśnia się i wiatr ustaje, można się w no

cy spodziewać przymrozku, który gorszym 
jest wrogiem plonów niż grad i burze.

Wtedy zapowiada się wszędzie dymienie 
jako środek ochronny. Między 10-tą a ll-t% 
wieczorem we wszystkich osadach, w których 
są kościoły, dzwonią we wszystkie dzwony 
i na ten znak każdy właściciel pola i ogrodu- 
zapala koło pól, w miejscach, gdzie nie może 
być niebezpieczeństwa pożaru, ognie z do
brego drzewa i aż do wschodu słońca utrzy
muje te ognie zapomocą materyałów, dają
cych dużo dymu, t. j. spróchniałego drze
wa, chróstu, gnijących trocin, darni i t. d. 
Wkrótce więc po danym znaku zapalają się 
wszędzie ognie, a całą dolinę napełnia chmu
ra  dymu, która chroni rośliny uprawne od 
przymrozku i przez którą nie przechodzą 
promienie wschodzącego słońca.

Jeżeli zaś wśród nocy się rozjaśni, stróż 
nocny daje znak, dzwoniąc w dzwony i w no
cy ognie się zapalają.

Zapalanie ogni nazywa się „Reifheizen” 
(„Reif”—szron, „heizen”—palić).

W  innych okolicach, skoro stróż nocny 
w nocy dostrzeże wskazówki przymrozku, 
woła głośno : „Auf K,eifheizen!“ i do wszyst
kich drzwi gwałtownie stuka. Zaraz też 
odzywają się dzwony na wszystkich wieżach, 
z każdego domu wychodzi człowiek z drze
wem i ogniem i na miejscu, stale dla każde
go oznaczonem, rozpala ogień. Skoro pło
mienie buchną, przygaszają je nawozem dla 
wytworzenia gęstego dymu. Tyle jest ognisk, 
ile domów.

We Francyi robiono skuteczne próby 
z chmurami sztucznemi. W r. 1887 w Pegny 
około północy stróże uderzyli w dzwony : 
zapalono przy winnicach ognie w miejscach 
zgóry oznaczonych—zapalano płynną smołę 
w naczyniach blaszanych, albo kawałki twar
dej smoły w dołkach w zjemi wykopanych. 
Było 3 800 ognisk na 110 hektarach winnic. 
Gdy o godz. 3-ej rano termometr spadł do 
l '/a °  niżej zera—dano znaki; w 10 minut 
ognie były zapalone. Kłęby dymu pokryły 
prędko winnice. Ognie paliły się dwie go
dziny, ale dym pozostał dłużej nad winnica
mi, a cel został osięgnięty, bo młode pędy 
krzewów winnych nie były wcale uszkodzone 
przez przymrozek.

Hammon oznacza trzy warunki, sprzyjają
ce przymrozkowi: 1) jasne niebo, wtedy bo
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wiem promieniowanie następuje najprędzej;
2) suche powietrze; promieniowanie bywa 
wtedy przy niskiej temperaturze, i nakoniec
3) ciche noce, w czasie których powietrze 
układa się stosownie do swej gęstości: war
stwy najgęstsze a najzimniejsze zbierają się 
przy samej ziemi.

Z powodu tych różnych czynników są też 
różne sposoby walki z przymrozkami.

Możemy usiłować osięgnąć:
1) Zmniejszenie promieniowania.
2) Podniesienie punktu nasycenia przez 

oddanie wilgoci powietrzu dlatego, aby w nie
bezpiecznym momencie mogło działać wydo
bywające się ciepło utajone w temperaturze 
wyższej niż ta, która stanowi niebezpieczeń
stwo.

3) Ogrzanie powietrza.
4) Oddalenie zimnego powietrza z okolicy, 

która potrzebuje ochrony.
5) Zmieszanie się warstw powietrza dla 

przeszkodzenia temu, żeby się zimne nie ukła
dały nad ziemią.

Wszystkie metody chronienia się od przy
mrozków odnoszą się do tych celów.

1) Zmniejszenie promieniowania ciepła 
w nocy. Możliwe ono jest tylko w razie urzą
dzenia odpowiednich zasłon, bądź w celu od
bicia tegoż ciepła, bądź w celu jego pochło
nięcia i uczynienia w ten sposób źródła ciepła 
z tejże zasłony, któraby jako taka, powstrzy
mywała promieniowanie gruntu.

W szklarniach i inspektach używa się 
w tym celu szkło, mające własność przepusz
czania promieni świetlnych słońca, przyczem 
prawie nie przepuszcza ono ciemnych pro
mieni ciepła, wychodzących z ziemi i z roś
lin. Jestto  najdoskonalsza osłona, tylko zbyt 
kosztowna, by jej używać do czego innego, 
niż cenne rośliny i kwiaty.

We Włoszech i we Francyi używają za
słon z muślinu, umocowanego zapomocą dru
tów nad krzakami winnemi i drzewami owo- 
cowemi. To samo z dobrym skutkiem sto
sują w plantacyi pomarańcz w Kalifornii po
łudniowej.

We Florydzie używają desek, które chro
nią od przymrozków i od nagłego ogrzania 
roślin przez wschodzące słońce. Wiadomo, 
źe bardzo szkodliwe jest takie nagłe ogrza
nie rośliny po mrozie. Pod wpływem mrozu 
woda występuje z komórek i zamarza, bądź

[ w przestworach międzykomórkowych, bądź 
na powierzchni liści lub łodygi. Za pod- 

| niesieniem się temperatury woda może być 
znowu wessana przez komórki i wtedy szko
da jest mała albo żadnej niema. Komórki 
bywają uszkodzone lub marnieją zupełnie, 
jeżeli nie są w stanie wessać napowrót wodę: 
gdy odmarzają powoli i woda nie przybywa 
zbyt szybko, równowaga wraca i roślina 
przychodzi do stanu normalnego.

We Francyi zrobiono doświadczenie, że 
gdy nagle dym ustaje, rośliny bywają uszko
dzone, bo się nie stopniowo lecz szybko 
ogrzewają przez wschodzące słońce.

Hammon twierdzi, że i wytwarzanie dymu 
różnie działa w różnych okolicach : dla wil
gotnych pól w Dakota jestto wyborna ochro
na, ogrodnicy zaś we Florydzie i Kalifornii 
południowej niezupełnie uznają skuteczność 

} tego środka.
Ponieważ chodzi o wytworzenie jaknaj- 

większej ilości dymu, w Dakota używają 
słomy ze żniw zeszłorocznych, którą w ciągu 
zimy i wiosny deszcze zwilżyły dostatecznie.

W Kalifornii południowej i we Florydzie, 
gdzie o słomę trudniej, palą smołę lub naftę 
nieoczyszczoną; w innych jeszcze okolicach 
używają w tym celu wilgotnego nawozu sta
jennego.

Zauważono, że skuteczniej działają wil
gotne materyały palne. Gdy materyał jest 
suchy ogień znacznie ogrzewa atmosferę, po
wietrze bardzo się'rozszerza, robi się lżejsze, 
unosi się w górę, a na jego miejsce napływa 
powietrze sąsiednie, które się znowu ogrzewa 
i z nieznacznej nad roślinami wysokości ucho
dzi wyżej. Gdy materyał jest wilgotny wielka 
część ciepła zostaje zużyta na wyparowanie 
wody i o tyle mniej powietrze się ogrzewa. 
O tyle mniej ono się też w górę unosi, dym 
zostaje bliżej powierzchni ziemi, drzewa ta 
mują ruchy powietrza i utrzymują dym tam, 
gdzie on jest najpotrzebniejszy.

Tyndall zresztą dowiódł, że para, choć 
niewidzialna, znacznie osłabia promienio
wanie.

2) Podniesienie punktu nasycenia. Przy 
użyciu wilgotnego materyału palnego, znacz
na ilość ciepła zużywa się na wyparowanie 
wody, zawartej w tym materyale. P ara  
rozchodzi się szybko, przy tem rozchodzeniu 
się w powietrzu chłodnem obniża się jego



N r 29 WSZECHŚWIAT

tem peratura i jeżeli powietrze nie było bar
dzo suche, tworzy się chmura. Ciepło, zuży
te przez parowanie wody, znowu się znajduje 
podczas skroplenia jej i podnosi temperaturę 
otoczenia. Ciepło odnajduje się na kropel
kach wody, które są zaciężkie, aby się unieść 
i stanowią ochronę od uchodzenia ciepła 
z gruntu.

W ten sposób rozprowadza się ciepło 
otrzymane od ognia nad tą częścią po
wierzchni ziemi, która tej ochrony potrzebu
je i wielka ilość ciepła, wytworzona przez 
palenie suchego materyału i tworząca szkod
liwy przeciąg powietrza, w tym przypadku 
obraca się ku pożytkowi, gdy się zużywa na 
parowanie wody.

P ara  rozchodzi się nader szybko w ota- 
czającem powietrzu, a skroplona oddaje swe 
ciepło ukryte i z powodu ciężaru kropelek 
służy najlepiej warstwom powietrza, blizkim 
ziemi.

W  bardzo suchych okolicach, gdzie punkt 
nasycenia jest o 10 lub więcej stopni niższy 
w chwili krytycznej, niż temperatura po
wietrza, ta metoda nie skutku je, bo para nie 
skrapla się w dostatecznych ilościach, żeby i 
mogła stanowić ochronę i, będąc lżejszą od 
powietrza, wznosi się w górę, przez co traci 
się ciepło, użyte na jej wytworzenie.

Dużo metod polega na tej zasadzie. Mo
kra słoma i nawóz używane są z dobrym J  

skutkiem. Ognie tem lepiej działają im są 
liczniejsze. Ta sama ilość materyału gdy | 
ognie są małe, lepiej chroni, niż gdy jest 
użyta na wielkie a nieliczne ogniska, bo 
przeciąg powietrza redukuje się do minimum.

Jest też metoda pakowania nawozów w wor
ki, które dowolnie przenosić można : układa
ją  się one rzędami w winnicach, o 50 stóp 
jeden od drugiego, a rzędy są oddalone od 
siebie o 500 stóp; gdy mróz grozi, polewają 
worki naftą i zapalają.

W ten sam sposób używają się wiązki sło
my, a gałęzie, obcinane w ogrodach owoco
wych, wybornie też na ten użytek służyć 
mogą.

W pewnych miejscowościach Ameryki wo
żą na wozach, odpowiednio zabezpieczonych, 
palącą się smołę lub palący się nawóz.

Wozy te różni różnie udoskonalają, a jako 
paliwa używają, prócz słomy i nawozu, nafty 
nieoczyszczonej, polanej na wełnę mineralną.

3) Ogrzewanie się powietrza. Ta metoda 
polega na znacznem cieple właściwem wody. 
Suchy grunt pochłania 30% swej wagi wo
dy, która dwa razy tyle ciepła zawiera, co 
grunt, przy tejże samej temperaturze. Gdy 
grunt traci ciepło przez promieniowanie, 
wilgotna ziemia trzy razy tyle ciepła oddaje 
co sucha i dlatego nie tak prędko ostyga. 
Do tego należy dodać zwiększenie prze
wodnictwa ciepła ziemi wilgotnej. Wilgoć 
w gruncie jest więc rzeczą ochronną. Z dru
giej strony rośliny, zawierające dużo soków 
i szybko rosnące, bardziej się obawiają mro
zu, niż suche i nie będące w okresie wzrostu. 
Jeżeli wzrost roślin zostanie na wiosnę 
wstrzymany, mniej są one wtedy na mróz 
czułe. Przez polanie więc gruntu wodą cie
płą działa się w kierunku przyśpieszenia 
wzrostu rośliny.

Polewanie zimną wodą mniej chroni od 
i mrozu, ale wstrzymuje wzrost zbyt szybki. 

Znany praktyk, E. Copely w Riverside, pró
bował ogrzewać tylko powietrze zapomocą 
małych ognisk z węgla. W czaie  przymroz
ku nocnego powietrze jest w pewnej wyso
kości nad ziemią cieplejsze, niż nad jej po
wierzchnią, chodzi tu więc o ogrzanie dol
nych warstw, żeby się pod względem ciepła 

* z górnemi zrównały.
Główną trudnością w metodzie stosowania 

ogrzanego powietrza jest okoliczność, że 
ciepłe powietrze uchodzi z nad miejsc, które 
mają być ochronione, a zimne napływa. Im 
mniejsze ognie, tem mniejsze to niebezpie
czeństwo.

W zimie 1897—1898 r., w czasie przy
mrozków, grożących plantacyom cytryn w K a
lifornii południowej, robiono próby w tym 
rodzaju i przekonano się o skuteczności ma
łych ognisk w suchych okolicach. Podobne 
skutki wszędzie się dadzą osięgnąć, gdzie 
punkt nasycenia leży o 10° lub więcej niżej, 
niż temperatura powietrza. W takich oko
licach dziwnie szybko znika para wodna, 
wytworzona przez ogniska z wilgotnego ma
teryału.

4) Usunięcie zimnego powietrza z zagro
żonego miejsca. W czasie nocnych przy
mrozków warstwy powietrza najbliższe ziemi 
są najzimniejsze, a będąc najcięższemi, ukła
dają się najgłębiej i dążą ku dolinom. W do
linach więc należałoby ognie rozkładać:
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ciepłe powietrze wtedy się wznosi, a zimne 
spływa ku ogniom w doliny.

5) Zmieszanie powietrza i przeszkodzenie, 
aby się zimne warstwy ku ziemi spuszczały. 
Hammon twierdzi, że i poprzednie metody 
do tegoż celu mogą dążyć, ale nie znane mu 
są metody, dążące wyłącznie do tego 
celu.

Kiedy trzeba zaczynać czynności ochron
ne? Wogóle, przepowiednie instytutów me
teorologicznych są, jak  uczy doświadczenie, 
pewne co do przymrozków, trzeba więc na te 
wskazówki czekać, chcąc zacząć działanie. 
Nieraz bywają jednak czysto lokalne zmiany 
temperatury, zachmurzenie lub wyjaśnienie 
się nieba na małej stosunkowo przestrzeni; 
niektóre znowu okolice bywają stale więcej 
lub mniej od innych narażone na przymroz
ki i wtedy instytuty meteorologiczne nie mo
gą podawać prognozy, co zostaje zadaniem 
właściciela winnicy lub ogrodu. Dla niego 
niezbędnym jest zawsze psychrometr.

Reguł pewnych podawać nie można, bo 
systematyczna uwaga i spostrzeganie powin
ny być zastosowane w takich przypadkach.

Trzeba jednak uważać na dane następu
jące :

W dzień, po którym można się przymroz
ku spodziewać, ziemia powinna być polana 
aż do nasycenia.

Wszędzie muszą być przygotowane kosze 
z węglami lub materyały dla otrzymania 
wilgotnego dymu. Ogień z węgla okazał się 
najskuteczniejszy w suchem powietrzu i kie
dy temperatura przy ziemi jest znacznie niż
sza, niż w wysokości 30 lub 40 stóp nad zie
mią. Żeby ją  poznać, należy mieć w winni
cach i ogrodach maszty, 40 do 50 stóp wyso
kie, na które wchodzić można; u szczytu ta 
kiego masztu powinien się znajdować termo
metr, a drugi w wysokości 5 stóp nad 
ziemią.

Ponieważ w tych przypadkach każdy chro
ni swego sąsiada, te wszystkie zabiegi muszą 
być wspólne, przez co się ich koszty zmniej
szają. Ten, który działaniem kieruje i otrzy
muje wskazówki z instytutu meteorologicz
nego, musi znać dobrze właściwości całej 
okolicy, musi wiedzieć, w jakich okoliczno
ściach następuje przymrozek i musi mieć 
psychrometr. Taka osobistość może nie za
rządzać przygotowań ochronnych, kiedy nie

widzi obawy przymrozku, i równie dobrze 
potrafi przymrozek przewidzieć.

(„G aea“ , zeszyty 6 i 7 z r. 1900).

Streściła M . Twardowska.

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich.

Komitet gospodarczy uchwalił urządzić nastę
pujące posiedzenia wspólne :

A) Sekcye : XX i XX I w niedzielę 22. VII.
0 godzinie 10 rano, w jednej z sal „Colegium 
novum” . Gospodarz : prof. d-r W achholz. P o
rządek dzienny: 1) D-r G antkow ski: „Ogólny
pogląd na partactw o i sposoby jego zwalczania” ;
2) D -r Szcz. Bronowski : „E tyka lekarska i wy
jawianie praw dy”); 2) D -r E. F . Fronczak : 
„Stan medycyny w Stanach Zjednoczonych Ame
ryki północnej” .

B) Sekcye : XIV. A. i XIV. B. w niedzielę
22. VII o godz. 10 rano, w innej sali „Collegium 
novum “ . G ospodarz: prof. d r  Pieniążek. Na 
porządku dziennym : „O wskazaniach do chirur
gicznego leczenia przewlekłego ropienia ucha 
środkowego” . Sprawozdawcy: d-r Heimau i d r  
Guranowski. (Uwaga. W razie wczesnego ukoń
czenia obrad w tym przedmiocie, obradować bę
dą przez resztę przedpołudnia obie sekcye w dal
szym ciągu z osobna).

C) Posiedzenie zbiorowe wszystkich sekcyj, 
poświęcone sprawie gruźlicy, w poniedziałek
23. VII. o godz. 9 rano w auli „Collegium no- 
vuin”. Gospodarz : prof. d r  Cybulski. (Po
rządek dzienny był już  dawniej ogłoszony).

D) Sekcye : XXI i XXIV w poniedziałek 23 
lipca o godz. 3 popołudnin w sali Kopernika 
w „Collegium novum” . Gospodarz : prof. d r  
Jordan. (Porządek dzienny tego posiedzenia, 
jako  II  posiedzenia sekcyi XXIV, był ju ż  daw
niej ogłoszony).

E ) Sekcye: XIV A. X III i X II w poniedzia
łek 23. VII. o godz. 3 popołudniu w auli „Col
legium novum” . Gospodarz : prof. d-r Kor- 
czjński. Na porządku dziennym : 1) „Patoge
neza żółtaczki” prof. Browicz; 2) O leczeniu ka
micy żółciowej", sprawozdawcy d-r Krajewski
1 d -r  Rejchman; 3) „O leczeniu wrzodu żołąd
k a ” , sprawozdawcy prof. Gluziński i prof. Ry
dygier.

F ) Sekcye : VII i XXI we wtorek 24 .VII. 1900 
o godzinie 9 rano. Gospodarz : dyr. Ingarden. 
Począdek dzienny będzie ogłoszony w n-rze 1 
„Dziennika Z jazdu” .

U w a g a .  W posiedzeniach A, D, E  i F  m o
gą uczestniczyć dowolnie także członkowie in
nych sekcyj, prócz wymienionych w nagłówku. 
W  posiedzeniu zaś C nie mogą uczestniczyć te
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sekcye przyrodnicze, którymby nawał własnych 
przedmiotów obrad na to nie pozwalał.

W  sekcyi V (botanicznej) gospodarzem je st 
prof. d -r Rostafiński (G arncarska 14), sekreta
rzem prof. R. Gutwiński (Retoryka 9). Zapo
wiedziano następujące wykłady :

1) Prof. dr. E. Janczewski (Kraków) : 0  po
rzeczkach.

2 — 3) P. F. Błoński : a) Rzecz o żagwi le 
karskiej w Polsce, b) Przyczynek do sprawy 
jedno- lub wielogatunkowości jemioły.

4) J. K osiński: Badania z dziedziny fizyolo- 
gii pleśni.

5) R. Gutwiński : O florze glonów Morskiego 
Oka.

6) Prof. d-r Rostafiński (Kraków) : 0  pokre
wieństwie granatu.

P r o g r a m  z a j ę ć  i z e b r a ń  Z j a z d u  I X.

Ogólny program Zjazdu ustalono ostatecznie 
ja k  następuje:

P iątek 20. VII. o godz. 7 wieczór zebranie 
uczestników dla wzajemnego zapoznania się 
•w salach hotelu Saskiego (ulica św. Jana).

Sobota 21. VII. o godz. 8 rano odprawi ks. 
Biskup nabożeństwo w kościele P. Maryi. O 9 
rano otwacie Z jazdu i I. posiedzenie ogólne 
w sali teatru  miejskiego. Posiedzenie to zagai 
przewodniczący Komitetu gosp. prof. Kostanecki, 
poczem po wyborze prezesów honorowych i za
rządu Zjazdu przemawiać będą prezydent mia
sta, oraz przedstawiciele Akademii umiejętności 
i Uniwersytetu, Wydziału lekarskiego i Towa
rzystw a lekarskiego krakowskiego. Następnie 
po odczytaniu spisu delegacyj, nadesłanych pism 
i telegramów sekretarz komitetu gosp. zda sp ra
wę z uchwał poprzednich zjazdów i ich wykona
nia. Z kolei wygłoszą wykłady: prof. Nencki z P e
tersburga : „Przyszłe zadania chemii biologicz
n e j” i prof. Baranowski z Warszawy : „W alka 
z gruźlicą, jako zadanie spoleczno-nai-odowe” . 
Po wyborze sędziów wystawowych, przedstawie
niu projektu zmian ustawy Zjazdów imieniem 
Komitetu gosp. przez przewodniczącego prof. 
Witkowskiego, oraz wyborze komisyi dla tej 
sprawy i dla obrania miejsca przyszłego Zjazdu, 
zakończy się posiedzenie zaproszeniem zebranych 
na otwarcie wystawy. —  O 12 w południe otwar
cie wystawy przyrodniczo-lekarskiej w gmachu b. 
gimnazyum Nowodworskiego (ul. św. Anny).—  
O 4 po poi. posiedzenia sekcyjne w „Collegium 
novum” i przyległych gmachach. O 9 wieczór 
ra u t w sali „Sokoła” (ul. Wolska), wydany dla 
uczestników Zjazdu przez Komitet gospodarczy.

Niedziela 22. VII. Od 7— 9 rano zwiedzanie 
miasta i zakładów naukowych.— O 10 rana posie
dzenia sekcyjne w „Collegium novumn i sąsied
nich gmachach. W tym czasie odbędą się p o 
siedzenia wspólne sekcyj XXI z XX, i XIV

A z XIV B. — 0  1 ' / 2 po południu wycieczka na 
Bielany, gdzie uczestników podejmować będzie 
podwieczorkiem Komitet gospodarczy. W ieczór 
tego dnia nie odbędzie się żadne zebranie, ażeby 
uczestnikom, nie biorącym udziału w wycieczce, 
lub wcześniej z niej powracającym, umożliwić 
skorzystanie z przedstawienia teatralnego.

Poniedziałek 23. VII. Od 6 — 9 rano zwiedza
nie miasta i zakładów naukowych. O 9 rano 
posiedzenie zbiorowe wszystkich sekcyj, poświę
cone sprawie gruźlicy, w auli „Collegium novumn 
(ewentualnie posiedzenia tych poszczególnych 

| sekcyj, które w posiedzeniu zbiorowem dla bra- 
I ku czasu nie będą mogły uczestniczyć). —  O 3 po 

południu posiedzenia sekcyjne w „Collegium no- 
vum ” i gmachach sąsiednich. W tym czasie od
będą się posiedzenia wspólne sekcyi XXI 
z XXIV i sekcyi XII, X III z XIV A, pierwsze 
w sali Kopernika, drugie w auli „Collegium no- 
vum ” . — 0  6 wieczór zwiedzanie parku Jordana. 
O 8 y 2 wieczór rau t, wydany dla uczestników 
Zjazdu przez miasto Kraków.

W torek 24. VII. Od 7 — 9 rano zwiedzanie 
miasta i zakładów naukowych.— O 9 rano posie
dzenia sekcyjne w klinikach i zakładach lekar
skich i przyrodniczych, zresztą zaś w „Collegium 
novum”. W tym czasie odbędzie się posiedze
nie wspólne sekcyi VII z XXI. —  0  3 po połud
niu II posiedzenie ogólne w sali tea tru  miejskie
go i zamknięcie Zjazdu. Posiedzenie to zagai 
przewodniczący Zjazdu (wybrany na I posiedze
niu), poczem po odczytaniu przez sekretarza 
Komitetu gosp. reszty  nadesłanych pism i te le
gramów, wykładać będzie prof. Hoyer z W arsza
wy: „ 0  pojęciu przyczynowości w teoryi i w p rak 
tyce” . Nastąpią wnioski, sprawozdanie Kom i
syi o projekcie zmian ustawy Zjazdów, ewen
tualny wybór Delegacyi IX  Zjazdu, w końcu 
pożegnanie i zamknięcie Zjazdu przez przewod
niczącego Komitetu gosp., prof, Kostaneckiego. 
Wieczór tego dnia nie będzie żadnego zebrania 
towarzyskiego, ażeby uczestnikom Zjazdu umoż
liwić bytność w teatrze.

Środa 25. VII, Wycieczka do kopalń wielic- 
j  kich. W yjazd na wycieczkę do zdrojowisk.

Uczestnicy, którzy zapłacili wkładkę, a nie 
odebrali osobiście karty  uczestnictwa, otrzym ają 

: j ą  natychmiast po przyjeździe do Krakowa 
w biurze Komitetu kwaterunkowogo, urzędującem 

; na dworcu kolei, za okazaniem pokwitowania 
wkładki lub podaniem nazwiska. Na karcie 

| uczestnictwa, wręczonej na dworcu, znajdą uczest
nicy adres zamówionego mieszkania.

Uczestnicy, którzy wkładki nie wnieśli, a za
mówili mieszkania, otrzym ają adres zamówione
go mieszkania, również zaraz po przyjeździe 
w biurze kwaterunkowem na dworcu kolei, poczem 
za złożeniem wkładki otrzym ają karty  uczest
nictwa w biurze informacyjnem Komitetu (Colleg. 
noyum, ul. Jagiellońska).

Uczestniczy, którzy nie zgłosili się z góry do 
Komitetu, mogą to uczynić po przybyciu na
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miejsce w biurze informacyjnem (Collegium no- 
vum). Jeżeli potrzebować będą, mieszkania, po
winni zgłosić się zaraz po przyjeździe do biura 
kwaterunkowego na dworcu, jeżeli zaś mają 
mieszkanie skądinąd zapewnione, zechcą we 
wspólnym interesie podać swój adres w Krako
wie Komitetowi na dworcu lub w „Collegium no- 
vum ” do Zjazdowej księgi adresów.

Komitet gosp. stara się o utworzenie na czas 
Z jazdu w „Collegium novum” biura pocztowego 
dla uczestników. Nawet jednak, gdyby starania 
te  nie odniosły skutku, mogą uczestnicy kore- 
spondencye swoje odbierać najdogodniej przez 
Biuro informacyjne w „Collegium noTum”, zale
cając zatem już teraz, aby listy  do nich adreso
wano : Panu X. na ręce Kom itetu gosp. IX
Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich. „Col
legium novum” ul. Jagiellońska, Kraków.

Ciechanowski.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Bezpośrednie połączenie glinu z azotem.
Oddawna ju ż  są znane związki azotu z rozmai- 
temi metalami, t. zw. azotki metalów. Te mało 
dotychczas zbadane związki zwracają na sie
bie w czasach ostatnich większą uwagę, od 
czasu zwłaszcza, kiedy Moissan poznał ich 
znaczenie astrofizykalne. Oto słowa Moissana: 
„W ęgiel wszystkich naszych obecnych związków 
organicznych musiał pierwotnie być połączony 
z metalam i w postaci węglików. Praw dopodob- 
nem jest wysoce, że te  związki istn ieją jeszcze 
obecnie na gwiazdach o wysokich tem peraturach. 
Należy dodać, że w tym samym okresie azot był 
zapewne połączony w postaci azotków metali, 
podczas gdy wodór istniał w stanie wolnym 
w skomplikowanej atm osferze gazowej, która 
zawierała mało węglowodorów i związków cya- 
nowych.n

Można otrzymać szereg azotków metali przez 
działanie amoniaku na odpowiednie tlenki lub 
chlorki. Węglik wapnia, otrzym any przez Mois
sana, zdaje się być nowym punktem  wyjścia dla 
przyrządzania azotków. Tw orzą się one miano
wicie, gdy metal wraz z węglikiem wapnia ogrze
wamy w dostępie powietrza.

Otóż interesuj ącemi wobec tego są badania 
p. Aronsa w Berlinie, którem u powiodło się otrzy
mać związek metalu z azotem przez bezpośred
nie połączenie. Badacz ten wytwarzał łuk 
elektryczny, używając elektrod z rozmaitych 
metali. Przy tej sposobności w atm osferze czy
stego azotu spostrzegł tworzenie się azotków. 
Zwłaszcza obfitą była wydajność, gdy w atm o
sferze azofu użyto elektrod z glinu. E lek tro 
dy pokrywają się szaroczarnym  nalotem utw o
rzonego związku. Związek ten nie rozkłada się 
pod wpływem gorącej wody, ja k  to  się dzieje

z azotkami cynku i magnezu; natomiast ogrze
wany z ługiem potażowym daje amoniak. Bliż
sze zbadanie tego związku dotychczas nie zosta
ło jeszcze dokonane; zdaje się wszakże, że różni 
się on od azotku glinu, opisanego w r. 1876 
przez M allata, a mającego wzór Al^N., . Znane 
są zresztą i dla innych metalów, np. dla żelaza 
i tytanu, po dwa związki z azotem.

(Naturw. Rundsch.). A. L.

—  Przyrząd elektryczny drętwy. Objawy
elektryczne kilku ryb, zwanych rybami elektrycz- 
nemi, oddawna ju ż  zwracają uwagę badaczy. 
Szczególna właściwość tych ryb, że dowolnie wy
tw arzać mogą znaczne napięcia elektryczne, zy
skała jeszcze na ważności, gdy poznano, że dzia
łania elektryczne, jakkolwiek w stopniu znacznie 

| słabszym, występują i w innych zwierzętach, 
w ich mięśniach, nerwach, gruczołach, a nawet 
w liściach roślin, zwłaszcza zaś, gdy anatomia 
porównawcza wykazała, że przyrządy elektryczne 
ryb sąto tylko mięśnie, u różnych gatunków 
w różny sposób przeobrażone. W ogólności oka
zało się, że przyrządy elektryczne ryb składają 
się z kolumn, które z kolei znów zbudowane są 
z p łyt uwarstwowanych jedne nad drugiemi; do 
p ły t tych dochodzą nerwy z ośrodka nerwowego 
i stąd dalej się rozgałęziają. Obecnie p. Zygfryd 
Garten zbadał dokładniej budowę anatomiczną 
drętwy czyli płaszczki elektrycznej (Torpedo), nie 
poprzestając wszakże na tem, przeprowadził też 
doświadczenia, by rozstrzygnąć pytanie, czy siły 
elektrowzbudzające przyrządu elektrycznego ma
ją  siedlisko swe w jego utworach nerwowych, 
czy też w częściach składowych, odpowiadają
cych mięśniom. Przeciął więc nerwy, dochodzą
ce do przyrządu elektrycznego i śledził zacho
wanie się jego fizyologiczne, podczas gdy zanik 
nerwu posuwał się coraz dalej. W drugim sze
regu doświadczeń rozpatrywał działanie kurary  
na przyrząd elektryczny, wiadomo bowiem, że 
trucizna ta  paraliżuje końce nerwów ruchowych 
w mięśniach, chociaż same mięśnie zachowują 
przytem  swą pobudliwość. W reszcie badał 
wpływ weratryny, k tóra je s t trucizną, działającą 
na mięśnie.— Po przecięciu nerwu przyrząd elek
tryczny utracił swą pobudliwość, a prądy elek
tryczne, które w warunkach normalnych łatwo 
dają się wywoływać, już  nie występowały. P o 
dobnież działalność elektryczna ryby ulegała za
gładzie zarówno pod wpływem kurary, jak  i we
ratryny, szczegółowy zaś rozbiór tych objawów 
prowadzi au tora do wniosku, że działalność przy
rządu elektrycznego drętwy ma siedlisko swe 
w rozgałęzieniach nerwowych, albo też w tkan- 

J  kach ściśle z niemi związanych. Przyjmowano 
dotąd często, że działania elektrowzbudzające 
m ają źródło w składnikach mięśniowych przy
rządu  elektrycznego, to wszakże wydaje się te 
raz nader wątpliwem, skoro po przecięciu nerwu 
p rzyrząd  pobudliwość swą rychło traci.

T. R .
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—  Jadowitość związków ziem alkalicznych 
dla roślin wyższych. Związki barytu działają 
trująco na zwierzęta, podczas gdy związki w ap
nia i strontu  są obojętne lub mało szkodliwe. 
Obecnie p. Coupiu badał zachowanie się roślin 
wyższych względem tych związków chemicznych. 
Okazało się, że sole wapnia działają trująco 
w rozmaitym stopniu : w części bardzo słabo 
(bromek, fosforan, azotan), w części słabo (octan, 
chlorek), w części silnie tru jąco (jodek). Sole 
strontu działają albo bardzo słabo (azotan), albo 
słabo (bromek, chlorek), albo wreszcie bardzo 
silnie (jodek). Związki barytu są umiarkowanie 
tru jące (bromek) albo silnie (azotan, octan, chlo
rek), albo bardzo silnie (jcdek), albo wreszcie 
gwałtownie trujące (chloran). Dla wszystkich 
trzech metalów jadowitość wzrasta od bromku 
przez chlorek do jodku. S tront zbliża się bar
dziej do wapnia niż do barytu , co zgadza się 
z chemicznemi własnościami tych trzech m eta
lów, a także z ich zachowaniem się wobec zwie
rząt. Natomiast wbrew tem u, co wiadomo dla 
zwierząt, przeważna część związków wapnia 
i strontu je s t jadow ita, choć w ogóle w stopniu 
nie bardzo wysokim. Najbardziej interesującym 
wynikiem badań p. Coupina jest spostrzeżenie, 
że jadowitość homologicznych związków wapnia, 
strontu i bary tu  wzrasta w przybliżeniu w tym 
samym stopniu, co i ciężary atomowe tych m e
talów.

(Compt. rend.). A. L .

—  Przeszczepianie jajników z jednego zwie
rzęcia na drugie tegoż samego gatunku było 
w czasach ostatnich dokonywane kilkakrotnie, 
lecz zawsze z rezultatem  ujemnym. Pan Foe 
sądził, że to niepowodzenie pochodzi stąd, że 
zawsze eksperymentowano ze zwierzętami do- 
rosłemi. Powtórzył on przeto te  doświadczenia 
z jajnikam i zarodków lub bardzo młodych, nie
dojrzałych królików i przeszczepiał te organy 
młodym 1 — 2 miesięcznym królikom lub do
rosłym, dojrzałym płciowo, albo wreszcie starym 
krolikom, które doszły już do okresu inwolucyi 
organów płciowych. We wszystkich tych do
świadczeniach usuwano królikom ich własne j a j 
niki i zastępowano je zarodkowemi. Oto wynik 
tych interesujących doświadczeń. Dojrzały j a j 
nik, przeszczepiony z jednego osobnika na dru- 
gi, szybko ulega zwyrodnieniu; natomiast j a j 
nik zarodkowy może się przyjąć i rozwinąć w no- 
weiu otoczeniu. Jajnik zarodkowy, zaszczepiony 
dojrzałej samiczce, rozwija się i osięga do jrza
łość płciową szybciej, aniżeli przeszczepiony sa
miczce młodej, nierozwiniętej. Jajnik embryonal- 
ny, zaszczepiony osobnikowi, będącemu w okre
sie inwolucyi płciowej, szybko się i'ezorbuje 
i ulega zanikowi.

(Naturwiss. Rundsch.). A. L.

ROZMAITOŚCI.

—  Głębie oceanów. Na podstawie dotych
czas dokonanych sondowań oceanu zestawił sir 
John M urray statystykę głębokości oceanów. J e 
żeli mianowicie całą rozległość powierzchni mo
rza  oznaczymy przez 100, to odsetki różnych 
głębokości wyrażają się następującemi liczbami :

Głębie do 180 m . 7
„ od 180 do 1 800 m  . 10
„ od 1 800 do 3 600 m 21
„ od 3 600 do 5 400 m 55

powyżej 5 400 m 7

Polowa przeto przeszło ogólnej powierzchni mo
rza pokrywa głębie, przenoszące 3 600 metrów. 
Na kartach, sporządzonych przez wyprawę okrętu 
„Challenger” wszystkie głębokości ponad 5 400 m 
opatrzone zostały nazwiskami; depresyj takich 
znamy dotąd 43, a mianowicie 24 w oceanie Spo
kojnym, 3 w Indyjskim, 15 w Atlantyckim i jed- 
nę w morzach podbiegunowych południowych. 
Obszar, zajęty przez te 43 zagłębienia, ocenić 
można na 715 200 mil kwadratowych, co daje 
7 odsetek ogólnej powierzchni morza. Z 240 
sondowań, dokonanych w tych okolicach, 24 do
sięgły gl§hi, przechodzących 7 200 m, a między 
niemi 5 sondowań napotkało głębokości przeszło 
9 000 m. Te ostatnie napotkano dotąd jedynie 
w południowej części oceanu Spokojnego, w oko
licy nazwanej „Fossa Aldrich” , na wschód wysp 
Kermadek i wysp Przyjacielskich, największa 
zaś między niemi głębokość dotąd wysondowana 
wynosi 9 429 m. T. E .

—  Instytut do badań nad żywieniem czło
wieka. Fizyologia i hygiena żywienia, pomimo 
licznych i nader doniosłych badań naukowych, 
w ostatnich dziesiątkach la t dokonanych, mają 
jeszcze przed sobą setki pytań nierozstrzygnię
tych, mnóstwo zwłaszcza kwestyj nierozwiąza
nych na polu zastosowań praktycznych. Znacz
ne różnice indywidualne wśród ludzi sprawiają 
przedewszystkiem, że wnioski wyciągane z po
szczególnych badań nie mogą być uogólniane, lecz 
ważone być winny z niezmierną ostrożnością 
i z wielkiemi zastrzeżeniami. Sposoby najod
powiedniejszego żywienia ludzi w rozmaitych 
warunkach życia pozostających, różnego wieku, 
różnej konstytucyi cielesnej, ludzi przebywają
cych w rozmaitych klimatach, śród odmiennych 
warunków atmosferycznych i t. d. najniedo
kładniej jeszcze ze stanowiska naukowego są 
poznane. W sprawie tak  niezmiernej donio
słości, jak ą  je st sprawa odpowiedniego żywienia 
noworodków—przyznać to trzeba — postulaty n a 
ukowe bynajmniej jeszcze nie są w zupełności 
niewzruszone. Badania rozmaitych autorów czę
sto prowadzą do wręcz sprzecznych ze sobą re 
zultatów. Metody badania w wielu kwestyach
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nie są jeszcze dosyć ściśle opracowane, a bodaj 
najważniejszą, przeszkodę do uzyskania pewnych 
wniosków stanowi iak t, ża tylko gromadne do
świadczenia i obserwacye, wykonywane według 
jednolicie obmyślanego program u przynieść mogą 
osiągnięcie wyników jasnych, niedwuznacznych. 
A takich poszukiwań gromadnych dotychczas 
je s t nad wyraz mało. Nawet w przybliżeniu 
spisać tu  nie możemy tej olbrzymiej liczby kwe- 
styj naukowych i spraw w prost życia praktycz
nego dotyczących, które dom agają się rozwią
zania tą  drogą. Co więcej nie jesteśm y nawet 
w stanie zdać sobie należycie sprawy z tego, na 
wielu punktach pod względem hygieny żywienia 
grzeszymy, ile s tra t stąd  ponosimy, ja k  wielką 
jest, pochodząca stąd  krzywda społeczna.

Źe nauka o żywieniu racyonalnem pozostawia 
jeszcze wiele do życzenia, o tem  nie wątpi żaden 
ze współczesnych fizyologów i liygienistów. Ja s 
krawo i dobitnie przedstaw ił odnośne brak i prof. 
B iedert, łącząc zarazem w swej pracy (Die V er- 
suchsanstalt fur E rnahrung, eine wissenschaftli- 
che, staatliclie und hum anitare Notwendigkeit) 
życzenie, aby powołano do życia instytucyą pań* 
stwową, ewentualnie międzynarodową, któraby 
mniej więcej na wzór ustro ju  takiego, jak i widzi

my w instytucie P asteu ra  w Paryżu, zajęła się 
najobszerniej, ze wszystkich stron, najrozleglej- 
szemi badaniami nad żywieniem człowieka. Prof. 
Biedert przemawia nader wymownie i myśli swe 
popiera argumentami bardzo  przekonywającemu 
Ze zdaniem jego w zasadzie też zgadzają się wy
bitniejsi przedstawiciele hygieny, zwłaszcza ba
dacze wieku dziecięcego. Czy wszakże gorąca 
odezwa B iederta znajdzie posłuch w sferach, p o 
wołanych do je j urzeczywistnienia, narazie tru d 
no to przewidzieć.

M. FI.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  WP. J. H. W Tuchowiczu. Jeżeli Sz. Panu 
idzie o kurs początkowy, to może wystarczą 
„Wiadomości początkowe z fizyki” S. Kramszty- 
ka; obszerny zaś podręcznik daje „W ykład fizy
k i” A. Witkowskiego.— Wszelkie zresztą żądane 
wskazówki znajdzie Sz. Pan w „Przewodniku 
dla Samouków” (część I).

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. 11 do 17 lipca 1900 r.

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