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BADANIA NAUKOWE 
ZJAWISK MEDY U MISTYCZNYCH.1)

Profesor psychologii w  uniwersyte
cie genewskim Teodor Flournoy wydał 
w ubiegłym roku książką noszącą dziw
ny ty tu ł „Des Indes a la  Planete M ars“, 
który  niezbyt może szczęśliwie został wy
brany, gdyż niew ątpliw ie kieruje myśl 
na fałszywe tropy. Otóż książka ta  po
siada nader wysoką w artość i w  swoim 
rodzaju stanow i epoką. Je j dodatek ty 
tułow y „Etude sur un cas de sonambu- 
lisme avec glossolalie" pozwala dokład
niej zrozumieć o czem ona trak tu je : je s t
to  nadzwyczaj interesujące i niezwykle 
gruntow ne zbadanie pewnej lunatyczki 
oraz opis zrobionych nad nią obserwa- ! 
cyj. Książka, k tó ra  nie mniej jak  na 
418 stronicach tekstu  zajmuje sią w y
łącznie tą  jedną somnambulistką, opowia
da o spostrzeżeniach graniczących z nie- 
wiarogodnemi, o których prawdziwości

>) Naturwissenschaftliche W ochenschrift, 
nr. 2—4, 1902.

musianoby bezwarunkowo zwątpić, gdy
by nie to, że tak wysoce wiarogodny 
i chłodnie objektywny uczony, jak  Flour
noy sam je  obserwował i zbadał ze zdu
miewającą poprostu gruntownością we 
wszelkich możliwych kierunkach. K ró t
ko mówiąc, chodzi o ściśle naukowe 
zbadanie niezwykle interesującego me- 
dyum spirytystycznego, zbadanie tak 
rozległe i wielostronne, a przytem uw ień
czone tak  uderzającym rezultatem , jak ie
go nikt dotąd jeszcze nie przedsiębrał 
i nie otrzymywał. Ze Flournoy zacho
w ał swój jasny i przyrodniczy sąd, po
mimo najbardziej tum aniących nadnatu
ralnych i spirytystycznych produkcyj, 
które przedstawiały mu sią w  nieskoń- 

| czonej mnogości i przytłaczały jego po- 
j  glądy antyspirytystyczne, że udało mu 

sią, o ile to  wogóle jest możliwe, wnieść 
światło w ten nieprzerwany w ir zaga
dek 'oraz rozebrać z cudowności w ięk
szość widzianych cudów, to stanowi 
ogromną zasługę, k tóra przynosi w iel
ki zaszczyt zarówno jego wytrwałości 
i gruntowności, jak  inteligencyi i spry- 

j  towi.
W szystkie produkcye medyum prof. 

Flournoy dadzą się sprowadzić do u tajo 
nej pamięci (kryptomnezya), oraz do za- 

| dziwiająco bujnej fantazyi w stanie pół-
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świadomym; medyum to  zresztą było 
najzupełniej przekonane o rzeczywistości 
dokonywanych „cudów" oraz—powiedz
my to zaraz na początku—w swej opti
ma fides stało  ponad wszelką w ątp li
wość.

Medyum owem jest około 40 la t  liczą
ca rdzennie zdrowa obyw atelka genew 
ska, z prostej lecz dobrej rodziny; w  książ
ce Flournoya nosi imię „Heleny Sm ith11. 
Od 16 roku życia je s t czynną w  w iel
kim domu handlowym w  Genewie, gdzie 
zdobyła sobie bardzo dobre stanowisko; 
jes t niezamężna, średnio wykształcona, 
zajmuje się sztuką i lite ra tu rą  i jes t oso
bą bardzo inteligentną, nader dzielną 
w swym zawodz.e. Jako  dziecko była 
odludkiem, unikała zabaw  z przyjaciół
kami, baw iła najchętniej w tow arzystw ie 
matki, mogła godzinami praw ie patrzeć 
przed się nieruchomo i marzyć, przyczem 
lubow ała się w yobrażanem i barwami, 
krajobrazam i, ruinam i i t. p.; jako  14-let 
nia dziewczynka m iewała fantastyczne 
widzenia, które byw ały na pół snem, na 
pół halucynacyą; czasami też m iewała 
prawdziwe krótkotrw ałe halucynacye 
i spostrzegała np. ludzi tam, gdzie ich 
wcale nie było i t. d. D la jej później
szego medyumizmu ważnym  także jest 
fakt, że w  jej piśmie dziecięcem znajdo
wano niekiedy zam iast oddzielnych nor
malnych liter jakieś nieznane znaki p i
sarskie. Podobne zjaw iska można nie
zbyt naw et rzadko obserwować, dla roz
woju jednak panny Smith posiadają one 
szczególne znaczenie.

Od roku 1892 zajm ow ała się zagadka
mi spirytystycznem i, stukaniem  w  stół 
oraz podobnemi eksperym entami i odra- 
zu skłonna była do nadnaturalnego ob
jaśnienia spostrzeganych zjawisk. Od
kryła, że może sama w praw iać się w stan 
somnambuliczny i działać wówczas jako 
medyum. Nie potrzebuje uciekać się do 
jakiegokolw iek środka hypnotyzującego 
(sama m a w stręt do hypnotyzm u i n igdy  
nie była hypnotyzowana); w ystarczy jej 
zw ykła wola do tego, ażeby po k ró t
szym lub dłuższym czasie z absolutną 
prawie pewnością w praw ić się w  stan 
somnambuliczny. Cisza i przyćmione św ia

tło  sprzyjają sprowadzeniu snu, w  który 
w praw iała się po wiele set razy (nie 
częściej jednak jak  raz dziennie), przy
czem zdrowie jej w  najmniejszym naw et 
stopniu nie cierpiało od tego. Również 
przebudzenie następowało spontanicznie, 
często po wielogodzinnem trw aniu  stanu 
lunatycznego.

Je j zdolności medyumistyczne rozwi
ja ły  się bardzo szybko. M anifestacye 
„duchów" przez pukanie w  stół oraz 
przez autom atyczne pisanie, jako też ha
lucynacye wzrokowe objawiły się w  cią
gu miesiąca w  szybkiem następstwie, 
począwszy od 20 lutego 1892, to  jest od 
czasu gdy panna Smith poraź pierwszy 
była obecną na posiedzeniu spirytystycz- 
nem. D. 1 kw ietnia objawia się w  niej 
nowy duch, który  twierdził, że jest spe- 
cyalnym opiekunem Heleny; byłto duch
0 dobrze brzmiącem za życia nazw isku : 
ni mniej, ni więcej tylko W iktor Hugo. 
P anna Smith dowiedziawszy się, że ma 
takiego sławnego ducha-opiekuna, jest 
tem ogromnie zdziwiona i gw ałtow nie 
wzruszona. W  następnych miesiącach 
duch W iktora H ugo zjaw ia się coraz 
częściej, daje ojcowskim tonem dobre 
rady i w ygłasza sentencye niekiedy 
w  wierszach rymowanych, przyczem na
leży zauważyć, że w stanie normalnym 
Helena nie posiadała wcale talen tu  do 
rymowania. W ładza jednak opiekuńcza 
W iktora Hugo nie trw ała  długo; stopnio
wo duch ten został usunięty przez inne
go, k tóry  przez cały szereg la t pozo
sta ł nieodłącznym towarzyszem Heleny
1 w każdem posiedzeniu brał nadzwyczaj 
w ażny i wpływowy u d z ia ł: w  dniu 26 
sierpnia 1892 pojaw ił się poraź pierwszy 
ten drugi duch, który  nazyw ał się Leo
pold. Helena opisuje go, jako czarno 
odzianego mężczyznę w  wieku około 35 
lat; odrazu w ystąpił on z całą samowie- 
dzą i wyraźnym zamiarem usunięcia 
W iktora Hugo ze stanowiska opiekuna 
Heleny, k tórą znał już jakoby z poprzed
niej swej egzysteacyi. Z początku w y
stępowano przeciwko niemu stanowczo 
wrogo, przedewszystkiem zaś sama H e
lena, gdy jednak Hugo zjaw iał się coraz 
rzadziej i wkrótce znikł zupełnie, Leo
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pold stopniowo umocnił swe stanowisko 
wyłącznego opiekuna i wkrótco zdobył 
trw ałą władzę nad Heleną oraz nad ca- 
łem gronem uczestników posiedzeń, któ
rzy dobrowolnie, bez w yjątku ugięli się 
przed rozkazami i życzeniami bardzo 
energicznego i świadomego swych ce
lów—ducha.

Łatw o jednak zrozumiała, po ludzku 
usprawiedliwiona próżność samego me- 
dyum nie mogła oczywiście zadowolić 
się, ażeby owym opiekuńczym duchem 
miał być jakiś nieznany, zwyczajny 
„Leopold". I  ten duch m usiał niegdyś 
za życia być jakąś znaną i ważną oso
bistością, jak  W iktor Hugo, a przypadek 
wkrótce posłużył do zidentyfikowania 
tego Leopolda z innym. Mianowicie pod
czas jednego z posiedzeń spirytystycz
nych Leopold pokazał Helenie karafkę, 
a ten małoznacżący szczegół przypo
mniał jednej ze słuchaczek 15 rozdział 
w Aleks. Dumasa „Memoires d’un mede- 
cin, Joseph Balsam o“, gdzie Balsamo 
(prawdziwe nazwisko osławionego hra- | 
biego Cagliostro) również ma do czynie
nia z karafką; to nasunęło jej przypusz
czenie, że Leopold jes t może identyczny j  

z Cagliostrem. Po posiedzeniu wyjawiła 
to przypuszczenie Helenie, pokazując jej 
ilustrowane wydanie książki Dumasa, 
gdzie pomiędzy innemi je s t narysowana 
scena z karafką. I patrzcie oto: w krót
ce po wypowiedzeniu przypuszczenia 
o owej identyczności, która, jak każdy 
się zgodzi, oparta była na słabych pod
stawach, Leopold objawił się zapomocą 
pukania w  stół i oświadczył, że jego 
prawdziwe nazwisko jest Józef Balsamo!

Dla psychologa to  stopniowe w yja
śnienie isto ty  Leopolda jest wysoce zaj
mujące i posiada w ielką siłę dowodową. 
Prof. Flournoy tw ierdzi oczywiście, że 
Leopold jes t wymyśloną przez nieświa
domość Heleny osobistością, drugiem Ja  
tego medyum. Twierdzenie to zasadni
czo popiera skądinąd ogłoszona hypoteza, 
a cały szereg wypadków równoległych, 
o których niżej będzie mowa, wystarcza 
nieuprzedzonemu, ażeby hypotezę Flour- 
noya, wbrew całej cudowności w  postę
powaniu Heleny, przyjąć jako absolutnie

pewną. Często obserwowano już zdwo
jenia świadomości, podobny jednak wy
padek tak dobrze uwydatniony, a przytem 
tak  gruntow nie i sumiennie zbadany, 
zaledwie może być zaznaczony w histo- 
ryi poszukiwań naukowych.

Otóż gdy Leopold został poznany jako 
Cagliostro, wówczas i Helena, która 
miała być jego znajomą z czasów po
przedniej egzystencyi, musiała też być 
zidentyfikowana z jakąś historyczną oso
bistością, która odegrała pewną rolę 
w życiu Balsama. Przyjęła tedy dalsze 
przypuszczenie swej bogatej w  fantazyą 
słuchaczki, wedle którego ona sama była 
Lorenzą Feliziani, osobą z romansu 
Dumasa, gdy jednak w kilka tygodni 
potem dowiedziała się, że Lorenza Feli
ziani nie istniała w rzeczywistości, lecz 
była wymyśloną postacią romansu, od
rzuciła to przypuszczenie i oświadczyła 
za pośrednictwem stołu, że jest rein- 
karnacyą królowej Maryi Antoniny. 
Ten charakterystyczny obłęd wielkości 
medyumistycznej półświadomości, który 
u panny Smith objawił się jeszcze 
w rozmaitych innych przypadkach, o któ
rych niżej będzie mowa, napotykamy 
niezwykle często właśnie podczas sean
sów spirytystycznych, gdzie zawsze w y
stępują jakieś znaczne i sławne książęce 
duchy, stanowi dla psychologa najlepszy 
dowód, że praktycznie ma on do czynie
nia z wytworam i bujnej fantazyi, z nie
świadomie działającą próżnością. Na 
autosuggestyi u Heleny, że w  poprzed- 
niem swem istnieniu była ona Maryą 
Antoniną, polega jeden z wielkich „cy
klów" w lunatycznym stanie tego me
dyum, o których niżej będzie mowa, 
a mianowicie „cycle royal".

Zanim jednak przystąpim y do opisu 
zjawisk podczas właściwych posiedzeń, 
rzućmy raz jeszcze okiem na sposób 
powstania u Heleny wyobrażenia, że 
przy boku jej znajduje się jakiś osobny 
duch opiekuńczy. I  ta  również wysoce 
ciekawa historya rozwoju pozwala głę
biej zajrzeć w  sferę zadziwiających i na
der zawiłych procesów półświadomości 
ludzkiej.

W dziesiątym roku życia, pewnego
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dnia na ulicy Helenę napadł w ielki pies. 
Szczęśliwym jednak  trafem  z grożącego 
jej niebezpieczeństwa została w yratow a
ną  przez człowieka, k tó ry  jakby  cudem 
nagle pojaw ił się, odpędził psa i znikł, 
zanim m iała czas mu podziękować. Na 
tem zdarzeniu opiera się wyobrażenie 
osobnego ducha opiekuńczego, którego 
dalszy rozwój niezmiernie jes t c iekaw y : 
Gdy Helena, w  kilka la t  po wspom nia
nej awanturze, odwiedziła lekarza, k tóry  
był starym  przyjacielem  jej rodziny, ten  
pozwolił sobie pocałow ać m łodą dziew
czynę w policzek. W  tej samej chwili 
przestraszona Helena zobaczyła swego 
ówczesnego zbawcę w rogu pokoju, 
a zjawisko to  nie odstępowało jej boku, 
dopóki nie znalazła się w  domu. I  póź
niej m iewała częściej tę  samę halucyna- 
cyą, gdy codziennie szła pewną mało 
ożywioną ulicą. Pew nego w ieczoru z ja 
wisko stanęło przed n ią przy wejściu 
do tej ulicy, jakgdyby chcąc zamknąć 
jej drogę i zmusiło do w ybrania innej. 
Helena wierzy, że przez to  jej duch 
opiekuńczy chciał ją  uchronić od jak ie 
goś nieprzyjem nego spotkania, lub inne
go przykrego zdarzenia, jak  to  później 
Leopold częściej m iał czynić. N ajednem  
z posiedzeń Leopold oświadczył, że on 
oddawna jes t opiekuńczym duchem H ele
ny, że w  swoim czasie on w łaśnie uw ol
nił dziecko od złego psa. K to  wobec 
tej dziwnej historyi nie pomyśli o zja
wisku, które we wszystkich ważnych 
i niebezpiecznych chwilach życia w ystę
puje jako opiekun i pomocnik : o wpomi- 
nanym  często zagadkowem  dajmonion 
Sokratesa albo o „czerwonym męż
czyźnie który  zjaw iał się Napoleo
nowi I  przed każdem wielkiem w yda
rzeniem? T utaj mamy rzadkie szczęście 
przyjrzenia się od najpierw szych począt- ! 
ków pow staniu takiego halucynacyjnego 
ducha opiekuńczego, w  posiadanie k tó 
rego nierzadko w ierzą chorobliwie uspo- | 
sobieni, albo conajmniej nienorm alni 
ludzie; Sokrates i Napoleon I  byli wszak, i 
jak  wiadomo, epileptykami.

Przyjrzyjm y się jeszcze nieco dokład
niej właściwościom „Leopolda". Helena 
widzi go po większej części w  stroju

18 wieku; po stwierdzeniu identyczności 
z Cagliostrem, przyjął Avłasności tego 
ostatniego. W krótce widzowie mogli 
zabrać z nim bliższą znajomość; naprzód 
zaw ładnął on ręką Heleny znajdującej 
się w  stanie snu i napisał najrozmaitsze 
rzeczy pismem nader rożnem od jej 
pisma, zupełnie odmiennie trzym ając 
pióro i używając staroświeckiego stylu 18 
wieku (np. „avoit“ zam iast „avait“ i t. d.). 
Niezliczone próbki pisma, ciągle potem 
tą  drogą otrzymywano od Leopolda. 
Lecz on w inkarnacyi poszedł jeszcze 
d a le j: Pobudzany przez prof. Flournoy, 
po szeregu daremnych prób Leopold 
zdołał zawładnąć narzędziami mowy, 
a naw et całem ciałem swego medyum. 
Helena przybiera wówczas zupełnie od
mienny wyraz twarzy, wykonyw a uro
czyste rUchy i mówi powoli głębokim 
silnym męskim głosem, staroświecką 
francuzczyzną, z typowym włoskim ak
centem.

W pływ i wola Leopolda dają się uczuć 
na wszystkich posiedzeniach; on jes t 
zawsze obecny. Może Helena przeżywać 
w  czasie snu, co jej się podoba: Leo
pold nie rusza się z miejsca i objawia 
zwykle swą wolę zapomocą jej lewej 
ręki przez stukanie w  stół, albo w pal
ce. D aje widzom objaśnienia i rozkazuje 
Helenie, co ma robić; niekiedy naw et 
dochodzi do sprzecznych pomiędzy nimi 
poglądów i w tedy obiedwie jej ręce w y
rażają  w  jej objawieniach dwa przeciwne 
mniemania—lecz Leopold umie zawsze 
i wszędzie przeprowadzić sw ą wolę.

Pomimo całej swoistości wszystkich 
tych zjawisk, krytyczny badacz nie w i
dzi w  nich nic nadnaturalnego. D ostrze
ga w nich jedynie do ostateczności spo
tęgow any, dobrze znany stan patologicz
ny, jak i dość często w ystępuje w histe
rycznych i hypnotycznych objawach. 
Leopold wyobraża podział osobowości, 
podwójne ja, świadomość poniżej progu 
świadomości, nie znoszącą żadnej kom
promitującej lub szkodliwej czynności 
swego posiadacza, chociażby ochota do 
czynu była niewiadomo jak  wielka, k tó 
ra  wskutek autosuggestyi medyum jest 
wcielona w  isto tę obcą, zewnętrzną, do-
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wolnie i pomimo to niewiadomie obda
rzoną pewnemi cechami i właściwością- : 
mi. Flournoy nader trafnie określa owo 
konsekwentne i pełne fantazyi wyposa- i  

żanie L eopolda: „un beau poeme subli-
m inal“.

Pomimo to Flournoy w osobnym roz
dziale stara  się obalić wszelkie spiry
tystyczne pojmowanie Leopolda-Caglio- I 
stra, głównie zapewne dlatego, że Hele
na sama, co nie może nikogo dziwić, 
jest jaknajm ocniej przekonana o rzeczy- 
wistem istnieniu Leopolda i odpiera 
wszelkie przeciwne mniemania. Niema 
potrzeby w daw ać się bliżej w  rozbiór 
tego rozdziału, ażeby jednak dać przy
kład nadzwyczajnej sumienności i grun- 
towności metody badań Flournoya nale
ży wspomnieć, że porównywa on pismo 
Leopolda z oryginalnem pismem Caglio- 
stra i opisuje istniejące tu  dość znaczne 
różnice; dalej, że na Leopolda, który 
tw ierdził o sobie, że jako były włoch 
Cagliostro doskonale rozumie po włosku 
(czego Helena nie rozumie), zastaw ił pu
łapkę przem awiając doń po włosku, przy
czem stwierdził, że „w łoch“ Leopold ani 
nie umie mówić po włosku, ani też tego 
języka nie rozumie.

Jeżeli dotychczas przytoczone fakty 
przedstaw iają jeden z najciekawszych j  

przypadków zdwojenia świadomości, ja 
kie kiedykolwiek obserwowano, jeżeli 
dalej badania nad tem prof. Flournoya 
stanowią świetny dowód uwieńczonej 
rezultatam i pilności i naukowej grun- 
towności, to jednak cały epizod z Leo
poldem jest w istocie tylko wstępem do 
właściwej historyi Heleny Smith, jedynie 
przygotowaniem do znacznie dziwniej
szych i bardziej skomplikowanych pro
cesów półświadomych tego medyum.

Silnie skłonna j ło  poglądów spiryty
stycznych oraz do pokrewnych nauk, j  

Helena czuła sym patyą do wcale nie no
wej zresztą myśli, że dusza człowieka 
po śmierci przechodzi do innego ciała J 
i rozpoczyna nowe istnienie. W yżej już 
była mowa o tem, jak  Helena, na pod
staw ie bardzo dziwnych charakterystycz
nych skojarzeń myślowych doszła do 
przekonania, że była niegdyś Maryą-

Antoniną. Ta gra z pochlebną myślą 
wystarczyła, ażeby w swych stanach lu
natycznych była w  istocie od czasu do 
czasu Maryą-Antoniną, ażeby występo
wała, czuła, myślała jako królowa Fran- 
cyi. Te stany pow tarzają się dość czę- 

I sto, tak, że szeregowanie oddzielnych 
scen daje kompletny romans, wyjątek 
z życia nieszczęśliwej królowej, jak  on 
przedstawiał się w  fantazyi Heleny, 
krótko mówiąc nowy „beau pofeme sub- 
liminal", którego szczegóły muszą przed
staw iać jaknajwiększy interes dla psy
chologa. M arya-Antonina w swem obej
ściu i ruchach jest pełna gracyi elegant
ka majestatyczna, również jej życie du
chowe często biegnie zupełnie innemi 
drogami aniżeli życie Heleny Smith. 
Ja k  powiedziano, medyum jest nieza
mężne, pomimo to myśl jej jako królo
wej francuskiej jest często zajęta dzieć
mi. Jednego z obecnych na posiedzeniu 
słuchaczy, pana de Morsier, który  w po- 
przedniem swem istnieniu miał jakoby 
być księciem Filipem Orleańskim (Egali- 
te), szczególnie częstym przedmiotem 
myśli królowej, prowadzi ona do (urojo
nego) łóżka swych śpiących dzieci i od
gryw a tam  scenę miłości macierzyńskiej, 
wzruszająco naturalną i prawdziwą; śpie
wa romantyczną kołysankę, której tekst 
i melodya widocznie są całkowicie za
improwizowane, całuje maleństwa i mo
dli się za nie do Panny Maryi, przyczem 
sama jest do łez wzruszona. Również 
i obecni przy tej przedziwnej poetycznej 
scenie są nią głęboko przejęci.

Innym  razem prowadzi pana de Mor
sier do fortepianu, skłania go do akom
paniam entu przy „romance d’E lisabeth“ 
i gdy pan ów na chybił trafił g rał coś
kolwiek, ona śpiewa przytem, jak  umie, 
używając tekstu, który  następnie na in- 
nem posiedzeniu sp isu je:

„A pprochez-yous, approchez-vous,
E nfans cheris, approchez-vous!
Quand le  printem ps sur nous ram ene 
Ses frais parfum s, ses rayons d ’or 
V enez enfans sous son haleine  
G azouiller bas m es doux tresors...“ i t. d.

Ja k  widzimy, sąto wiersze rymowane, 
a przytem niezłe wiersze, co jes t tem
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dziwniejsze, że Helena na jaw ie nie w y
kazuje najm niejszego talen tu  poetyckie
go (wspomniano już wyżej, że duch W i
k tora H ugo mówił niekiedy wierszem; 
podobnie i Leopold od czasu do czasu | 
ubiera swe sentencye w formę poetycką), j  

W  powyższym tekście, ja k  w  piśmien- ■ 
nych oświadczeniach Cagliostra, zasłu- \ 
guje na uw agę starośw iecka ortografia  
18 wieku (enfans), k tó ra  pow tarza się 
także we w szystkich innych m anuskryp
tach  M aryi-Antoniny, podobnie jak  jej 
charakterystyczne pismo, różniące się j  

bardzo znacznie od pism a Heleny oraz J  

Leopolda. Że właściwe pismo praw dzi- j  

wej królowej, k tóre Flournoy reproduku
je  dla porównania, je s t z kolei zupełnie 
odmienne, to  ostatecznie je s t rzeczą obo
jętną, albowiem trudno przyjąć, ażeby 
Helena w idziała je  kiedy na własne oczy-

W ym owa francuska M aryi - A ntoniny 
posiada pewien cudzoziemski akcent jak  
u Cagliostra; dyalekt nie je s t germ ani- 
zujący, jakim  pow inienby być u p raw 
dziwej królowej, lecz anglizujący, ale to 
stanow i m ały lapsus, k tó ry  łatw o może 
ujść pannie Smith, niezbyt, wyćwiczonej 
w badaniach dyalektycznych. Podobne 
małe wykolejenia, k tóre m ogą mieć nie
wielkie znaczenie dla badacza przyrod
nika, lecz k tóre stanow ią nader uderza
jący  dowód przeciwko wszelkim próbom 
nadzmysłowego objaśnienia powyższych 
zjawisk, zdarzają się jednak często pod
czas seansów. Pierw szego np. dnia św iąt 
Bożego N arodzenia 1896 r. H elena re
produkuje w stanie snu ostatnie św ięta 
królowej, to jes t Boże Narodzenie 1792 r. 
P rzytem  jednak królow a prowadzi roz
mowę z księżniczką Lam balla, której 
historyczny pierwow zór zmarł, jak  w ia 
domo, jeszcze praw ie cztery miesiące 
przed owem ostatniem  świętem  M aryi 
Antoniny, jako  ofiara mordu wrześnio
wego.

W  innych okazyach H elena jako kró
lowa miewa, zresztą bardzo niewinne, 
schadzki w  parku Trianon; pije, zupeł
nie wbrew swym zwykłym  przyzw ycza
jeniom, jako M arya-Antonina dużo wina, 
je  bardzo wiele, pali papierosy, a naw et j  

zażyw a tabakę!

Pakt, że Helena w dwu panach biorą
cych udział w  posiedzeniach dostrzega 
w cielenia księcia Ludwika F ilipa Orleań
skiego i Mirabeau, nie może w żadnym 
razie posłużyć do tego, ażeby jej powie
dzenia uważać za objektywnie słuszne 
i wiarogodne. Przeciwnie, każdy choć 
trochę obeznany z praw idłam i rachunku 
prawdopodobieństwa musi przyznać, że,
0 ile może być mowa o powtórnem 
wcielaniu, ponowne spotkanie się trzech 
osób, które w poprzedniej swej egzy- 
stencyi żyły blizko siebie, w  małem ści
śle ograniczonem kole następnego istnie
nia należy poprostu do niemożliwości. 
Z tych danych, które w  wielu innych 
jeszcze okolicznościach w najbardziej za
dziw iający sposób pow tarzają się odpo-

l wiednio modyfikowane, dałaby się może 
j  ukuć najostrzejsza broń dla tych  w szyst

kich, którzy w  opowiadaniach Heleny 
nie m ogą odkryć nic nadnaturalnego
1 za źródło wszystkich jej objawień 
skłonni są uważać jedynie jej półświa-

j domość.
Interesującem  dalej jest zachowanie 

się „królowej" wobec nagle rzuconych 
wyrażeń, stworzonych dopiero przez 
wiek 19, jak  „ t r a m w a j„ f o to g r a f i a 11 
i  t. p. Medyum bez zdziwienia przecho
dzi dalej wobec tych wyrazów, a jednak 
znać, że zrozumiała doskonale ich zna
czenie; dopiero później własne zastano
wienie, albo śmiech otaczających zm u
szają ją  do zaznaczenia swego podziwu 

j  i nieznajomości danych pojęć.
W szystkie sceny tego „cycle ro y a l“ 

przedstaw iają nam zawsze M aryą A nto
ninę jako  królowę, na francuskiej ziemi, 
nigdy zaś jako księżniczkę austryacką. 
Fakt, że ta  postać historyczna jest zna
na i budzi interes tylko jako królowa 

; francuska w owem medyum, jako też 
we w szystkich innych ludziach, specyal- 
nie w  zakresie mowy francuskiej, obja
śnia to dostatecznie, podczas gdy wszel
kie okultystyczne tłum aczenie zaledwie 

i jes t w  stanie objaśnić ów zupełny brak 
wszystkich scen z życia księżniczki 
austryackiei.

(DN)
Tłum. Eren.
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NA LODOWCU W NORWEGII.

(D okończenie).

Jak ie  ostatecznie są losy lodowców? 
Lodowce okolic polarnych spływ ają do 
morza ciągiem nieprzerwanym, a gdy 
dosięgną znacznej, nieraz kilkuwiorsto- 
wej długości, w tedy dopiero odrywają 
się i w  postaci olbrzymich gór lodowych, 
na kilkadziesiąt m etrów nad wodą wznie
sionych, a na setki w morze zanurzonych, 
pływ ają gnane w iatram i lub prądem po 
spienionych falach oceanu; stanow ią one 
bardzo wspaniałe ale zarazem bardzo 
groźne w razie spotkania ze statkiem  zja
wisko. Topniejąc zwolna, góry lodowe 
przebywają ogromne przestrzenie, a nie
sione na ich grzbiecie rumowiska głazów 
padają stopniowo na dno oceanów. Lo
dowce stref um iarkowanych pod wpły
wem ciepła słonecznego a bardziej jesz
cze pod wpływem powiewu Foehnu top
nieją w swojem łożysku i dają rzekom 
w ten  sposób początek; im lodowiec dłuż
szy (w Szwajcaryi, w  Alpach Berneń
skich długość lodowców sięga do 23 km), 
tem silniej zwykle w  dolnym swym koń
cu topnieje, przybierając w  takim  razie 
kształty  bardzo ostrego olbrzymiego 
klina.

Tak właśnie w ygląda lodowiec w Buar- 
brae, na który, jak  już wspomniałem, 
wybraliśmy się z moim towarzyszem, 
zatrzym awszy się na dzień jeden w Odde.

Ponieważ nie mamy zamiaru wdziera
nia się na szczyt Folgefondu, z którego 
Buarbrae „wypływa," więc bez przewod
nika, tylko z kijem w ręku wyruszamy 
w drogę, mijamy szereg sklepów, w któ
rych niezliczone, a w  miejscowym stylu 
wykonane drobiazgi oczekują łaskawych 
nabywców, wstępujemy na chwilę na 
pocztę i oto jesteśm y na szosie, którą 
jechaliśmy dnia poprzedniego, a która 
prowadzi nas ku jezioru Sandven. Spo
tykam y w drodze tow arzystw o znajome 
nam z twarzy, ponieważ przed paroma 
dniami na jednym  płynęliśmy statku; za
mieniamy ukłony i dalszą wycieczkę od
bywamy razem. Państw o H. nowi to 

warzysze nasi, rodzice wraz z synem 
wyrostkiem, wyw ierają na nas bardzo 
sympatyczne wrażenie; angielskiego po
chodzenia w  Ameryce osiedli nic w  so
bie amerykańskiego wedle naszych w y
obrażeń nie mają; patrząc na nich czuje 
się, że tych troje ludzi wiąże ze sobą 
wielkie przywiązanie ale i wielki wza
jemny szacunek, powściągliwość w  sło
wach, prostota w obejściu oto ich cechy 
charakterystyczne. Gawędząc, dochodzi
my do jeziora Sandven,'niew ielki statek 
przewozi nas na brzeg przeciwległy 
i wysadza przy ujściu rzeki, której daje 
życie lodowiec Buarbrae, rzeka ta  płynie 
wąską doliną Jordal („dal“ znaczy dp- 
lina), doliną o skalistych prostopadłych 
ścianach i lodowcem, z Folgefondu pły
nącym, gdzieś w głębi zamkniętą. D ro
ga nasza z początku prawym brzegiem 
rzeki prowadzi nas w  górę doliny, po
krytej bujną roślinnością, wśród której 
wyróżniają się brzozy i wiązy, a tu 
i owdzie zagony jęczmienia widnieją. 
Przechodzimy na lewy brzeg rzeki. Słoń
ce silnie dopieka, w  strumyku spływ ają
cym z góry gasimy pragnienie, mijamy 
jakąś zagrodę włościańską i _ścieżką co
raz bardziej stromą idziemy do celu; 
dokoła nas coraz mniej roślinności, leęz 
kamieni zato coraz więcej.

Jesteśm y nareszcie na wzgórku (ob. 
fig. 2), z którego ręką, zda się, lodowca 
dosięgniesz; przepyszny stąd widok na 
dolinę, k tóra została za nami, a którą 
teraz w  całości można objąć wzrokiem. 
P an ią  EL żegnamy tu ta j i po chwilowym 
spoczynku we czterech przez morenę, 
przez m artwe rumowisko głazów wcho
dzimy na lodowiec. Brudny, od dolnego 
brzegu poszarpany, zawalony kupami 
kamieni, a przytem dość stromy B uar
brae, nie bardzo nas nęci do siebie. 
Szumi rzeka, co płynie z pod niego, 
a tymczasem głębokie rozpadliny—szcze
liny w lodowcu—zabierają wodę, która 
pod wpływem promieni słonecznych spły
wa strumykami po jego powierzchni. 
Ślizgając się, stąpam y po grzbiecie B uar
brae; młody amerykanin, zgrabny i zwin
ny jak  sarna przeskakuje z kamienia na 
kamień i wciąż strąca w  szczeliny lo
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dowca olbrzymie głazy, k tóre pod spód 
z głuchym łoskotem padają.

Czas wracać, więc zwilżyw szy na 
pożegnanie usta  swe w odą lodowca, 
schodzimy ostrożnie z powrotem, czepia
jąc  się, gdzie można, sterczących kolo
sów kamiennych.

Z lekkiem sercem, z praw dziw ą przy
jem nością człowiek m aszeruje z góry; 
nie czując też praw ie zmęczenia, znale
źliśmy się w  porze obiadowej w  Odde 
i z wilczym apetytem  zasiedli do stołu.

dowców, dzieci Jostedalsbraea dostępne, 
są dla turystów , zgromadzonych w Yis- 
naes; są one mniej więcej do siebie 
podobne i dlatego turyści zadaw alają 
się zwykłe zwiedzeniem jednego. Nasz 
w ybór padł na Brigsdalsbrae, o w yglą
dzie którego załączony rysunek (fig. 3) 
może dać pojęcie.

Spokojnie, nie kołysząc się wcale, sta
tek, na którego pokładzie siedzimy wśród 
wielu podróżnych, sunie się wodami Nord- 
fiordu, raptow nie zawraca na wschód,

Fig. 2. Lodowiec Buarbrae.

D rugi lodowiec, któryśm y w ciągu 
dalszej podróży zwiedzili—Brigsdalsbrae j 
nad fiordem północnym (Nordfiordem)— 
daleko bardziej niż pierwszy godzien 
jes t widzenia. W ybornie urządzony ho- j 
te l w Yisnaes, skąd wyjeżdża się na tę  
wycieczkę, przepełniony gośćmi; czuć 
odrazu, że jesteśm y w  jakim ś punkcie 
ważnym dla turystów . To Jostedalsbrae, 
olbrzymi lodowiec, którego liczne odno
gi w  doliny dokoła spływ ają, posiada 
tak ą  m agnetyczną siłę; trzy  z tych  lo- j

potem na południe i oto zatrzym uje się 
przy wejściu do doliny Olden; środkiem 
doliny płynie do fiordu rzeka mleczno- 
białego koloru, z Brigsdalsbrae biorąca 
początek; zasilana po drodze wodo
spadem Yaale, rozszerza się ona na 
znacznej przestrzeni, tw orząc jezioro, do 
którego, wysiadłszy ze statku, dążymy 
piechotą. Mała parow a szalupa o bar
dzo pierwotnym  wyglądzie czeka już na 
nas przy brzegu; z trudnością wszyscy 
znajdujem y miejsca, niepewni, czy sza
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lupa poradzi sobie z nadmiernym czięża- 
reirt; popłynęła jednak i wkrótce nie 
czuliśmy nawet, że ciasno nam tut,aj 
i duszno, nie czuliśmy, bo wzrok chwi
lowo przytępił w  nas władzę innych 
zmysłów, biorąc nas całkowicie w  swoje 
posiadanie. Pyszny przedstaw iają widok 
strome skały dokoła jeziora, fantastyczne 
w swych kształtach, groźne w swym 
wyglądzie, srebrzą się one w wielu 
miejscach pianą wodospadów, które oko 1 
zwracają na siebie co chwila. Przepraw a

gotow ań11 możemy podziwiać lodowiec 
w całym blasku i w  całej świetności. 
Olbrzymie sklepienie lodowca, z pod 
którego w artk i potok płynie, mieni się 
błękitno-zielonawą barwą; tu  i owdzie 
ze ścian jego tryskają kaskady, a na 
wodzie przy wejściu do tej dziwnej 
gro ty  kołyszą się jak  białe ptaki, odła
my lodowe. W patrzeni w  niezwykły 
ten obraz, staram y się każdy szczegół 
zachować w  pamięci; chciałoby się pozo
stać tu  dłużej, lecz towarzystwo całe

Fig. 3. Lodowiec Brigsdalsbrae.

nasza przez jezioro trw a  jednę godzinę 
zaledwie; z żalem żegnam y szalupę i żwa
wym krokiem doskonałą drogą wyruszamy 
dalej w głąb doliny Olden. Do końca 
jej nie dochodząc, skręcamy na lewo 
w  w ąską dolinę Brigsdal, gdzie ścieżką, 
dość gw ałtow nie pnącą się pod górę, 
wędrujemy dalej. Chłodny w iatr zdra
dza, że Brigsdalsbrae znajduje się blizko, 
przed nam i stroma ściana, na szczęście 
nie bardzo wysoka; po głazach w stępu
jem y na n ią i odrazu bez żadnych „przy-

do odwrotu się zbiera, więc i my podą
żamy za niem, bo kto wie, czy szalupa 
oczekiwać zechce na spóźnionych.

Jasne słońce przyświeca nam podczas 
powrotnej przeprawy jeziorem; duńczycy, 
w  większej liczbie na statku zebrani, 
zaczynają śpiewać—po chwili poważna 
pieśń duńska rozlega się między górami 
Norwegii, a każdy z nas dołącza do 
niej trochę własnych uczuć.

Adam Kudelslci.
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DR. G. BREDIG.

CHEMIA TEMPERATUR 
KRAŃCOWYCH,

(D okończenie).

Zachodzi pytanie, w  jakim  kierun
ku rozgryw ają się zjawiska chemiczne 
w tem peraturach krańcow o różnych? 
Termodynamika odpowiada nam na to, 
że z podwyższającą się tem peraturą w y
stępują sprawy, odbywające się bez 
wydzielenia ciepła. W  tem peraturach 
krańcowo wysokich musimy zatem  ocze
kiwać w ystąpienia ciał endotermicznych.

Tak naprzykład ozon, acetylen, cyan, 
są ciałami endotermicznemi, i  rzeczywi
ście tw orzą się ze szczególniejszą łatw o
ścią w  tem peraturach bardzo wysokich, 
a zatem acetylen w  płomieniu łuku elek
trycznego, a cyan w  wielkim piecu.

Nie jes t przeto bynajm niej uspraw iedli
wione mniemanie, na co zw raca uw agę 
Ostwald, jakoby w  krańcow o wysokich 
tem peraturach gw iazd stałych, wszystkie 
związki rozłożone były na pierw iastki, 
przeciwnie, daleko prawdopodobniejszem 
jes t przypuszczenie, że w  nieznanych 
tych św iatach w ytw orzyły się te  w łaśnie 
związki, które pow stają ze znacznem 
pochłonięciem ciepła.

Śm iały plan W iktora M eyera rozłoże
nia par pierwiastków , k tórych cząsteczki 
składają się z pojedyńczych atomów, 
przez bardzo w ysoką tem peraturę na 
ułam ki atomów, byłby zatem  wówczas 
tylko możliwy, jeżeliby atom y rozpadały 
się na swe części składowe pochłaniając 
znaczne ilości ciepła. Możemy pow ie
dzieć w ogóle, że tylko te  ciała, będą 
podlegały znacznej dysocyacyi w  w yso
kiej tem peraturze, które rozkładając się 
w chłaniają ciepło.

Mamy swoją drogą bardzo niewiele 
faktów  term ochem icznych odnoszących 
się do tem peratur wysokich. Boltzm ann 
na mocy zmian gęstości pary  jodowej 
między 600 a 1500° obrachow ał w  przy
bliżeniu ciepło dysocyacyi cząsteczki

jodu złożonej z dwu atomów, a roz
padającej się na parę jodową, której 
cząsteczki składają się z pojedyńczych 
atomów.

Podobne rozszczepienie się złożonej 
z kilku atomów cząsteczki zauważono 
i dla innych pierw iastków  podczas mie
rzenia gęstości ich pary. Cząsteczka 
bromu składająca się z dwu atomów 
wykazuje w  tem peraturze wyższej od 
1200° podobne rozszczepienie się na 
atomy. Ciężar atom owy siarki równy 
S8 w tem peraturze 468°, spada w 1719° 
do S2, ciężar atomowy fosforu zmienia 
się z P 4 na P 3, arsenu zaś z As4 na As2. 
Przeciwnie, inne pierwiastki, takie jak  
tlen, azot, wodór, chlor i ta l przedsta
w iają  w najwyższych tem peraturach czą
steczki złożone z dwu atomów, a pary 
rtęci, cynku, kadmu i prawdopodobnie 
potasu i sodu z pojedyńczych atomów. 
W  czerwonym i białym  żarze oznaczono 
gęstości pary  wielu związków, takich 
jak  jodek potasu, chlorek cezu, chlorek 
srebra, chlorek germanu, chlorek uranu, 
i znaleziono, że ich ciężar cząsteczkowy 
pozostaje normalnym, gdy chlorek mie- 
dziaw y okazał rozszczepienie na dwie 
cząsteczki.

Badano również w  białym żarze roz
padanie się cząsteczek złożonych na czą
steczki prostsze. Grdy związek rozpada 
się na swe części składowe, wówczas 
mamy przykład dysocyacyi termicznej, 
jak  to  ma miejsce z parą chlorku amo
nowego, z jodkiem fosfonu, bromowo- 
dzianem amylenu w  klasycznych bada
niach Deyillea, Troosta, Thana i innych. 
I  tu ta j także związki egzotermiczne roz
padają się coraz to  bardziej w  miarę 
w zrastania tem peratury, a pow stają na
tom iast endotermiczne, które są trwalsze.

W edług Deyillea i Trosta woda roz
pada się w  niezmiernie wysokiej tem 
peraturze na mieszaninę piorunującą; 
w  czerwonym żarze ekdotermiczny bez
wodnik węglow y rozszczepia się na tlen 
i tlenek węgla, bezwodnik siarkawy na 
bezwodnik siarkowy i siarkę, chlorowo
dór na chlor i wrodór. W ażna ze w zglę
dów pirotechnicznych jest równowa
ga w ytw arzająca się w  wysokiej tem pe



N r 20 WSZECHŚWIAT 315

raturze pomiędzy węglem a parą wodną, 
albowiem powstaje w  tym  przypadku 
tlenek węgla, bezwodnik węglowy i wo
dór. W  nowszych czasach Boudouard 
w ykazał jak  zgodnie z prawami termo
dynamiki rozkładanie się tlenku węgla 
na węgiel i bezwodnik węglowy zmniej
sza się w  miarę podwyższenia tem pera
tury  pomiędzy 500° a 1000°.

Ciekawem zjawiskiem jest rozpuszcza
nie gazów przez metale w wysokiej tem 
peraturze. Znanym faktem jest w chła
nianie tlenu przez roztopione srebro 
i wydzielanie go w  chwili krzepnięcia 
metalu, znanem również jes t pochłania
nie tlenu przez rozpaloną platynę i jej 
własność przepuszczania niektórych ga
zów, zwłaszcza wodoru. Rozpuszczalność 
w ęgla w żelazie w  wysokiej tem peratu
rze jest niezmiernie doniosła dla m eta
lurgii, a została spożytkowana przez 
Moissana do wykrystalizow ania węgla 
pod silnem ciśnieniem w postać sztucz
nego dyamentu. Do związków węgla 
zaliczyć musimy węgliki i krzemki, k tó
rych bliższe poznanie i otrzymanie w pie
cu elektrycznym zawdzięczamy Moissa- 
nowi. W ażne zastosowanie techniczne 
przedstaw ia śród tych ciał węglik w ap
nia i karborund. Wspomnimy tu ' rów
nież tworzenie się azotków metalicznych 
w wysokich tem peraturach, które to zja
wisko, a mianowicie tworzenie się azot
ków litu  i magnezu zastosowane zostało 
przez Ram saya do absorpcyi azotu z mie
szanin gazowych azotu i argonu, gdy 
znowu azotek boru może służyć do otrzy
mania amoniaku z azotu atmosferycz- 
nege.

Nadzwyczaj ważne znaczenie przedsta
wia chemia wysokich tem peratur dla 
geologii i mineralogii. Skoro zastanowi
my się nad tem, że obecnie ze stopów 
krzemiennych otrzym ywane są synte
tycznie i w  oznaczonym porządku oliwi- 
ny, pirokseny, felspaty, miki i spinele, 
to łatw o dochodzimy do myśli zastoso
wania nietylko sposobów produkcyi ciał, 
ale i nauki o równowadze chemicznej 
w  wysokich tem peraturach do magmy 
skał i stopów krzemiennych, tak  jak  to 
uczynił w  swoim czasie van’t  Hoff

względem soli stassfurckich. Niezwykle 
interesującem będzie wówczas pytanie, 
w jakim  stanie znajdują się ciała w  roz
tworze stopów, oraz jony tworzące się 
w tych warunkach.

Jak  wiadomo, ciała będące w zimnie 
prawie zupełnie złemi przewodnikami 
elektryczności, jak  np. szkło, stają się 
w wysokiej tem peraturze dobremi elek
trolitami. Tak np. ciało_ żarzące się 
w lampie N ernsta składa się z miesza
niny pewnych związków, które dopro
wadzone do białego żaru przez prąd 
elektryczny, stanowią przewodniki dru
giej klasy. Gazy stają  się w bardzo wy
sokiej tem peraturze dobremi przewodni
kami. Ciekawem również jest zachowa
nie się w  krańcowo wysokich tem pera
turach przewodników pierwszej klasy, 
czyli metali. Wiadomo, że w  miarę 
podwyższania się tem peratury wzrasta 
w metalach opór względem elektryczno
ści, stąd wnosimy, że musi istnieć tem
peratura tak  wysoka, w której metale 
stają się dielektrycznemi. P ara  rtęci naj
bardziej się zbliża własnościami swemi 
do gazów, gdyż jak  wiadomo jes t ona 
dielektryczną. Ciekawem byłoby zbada
nie w  jak i sposób zachowuje się rtęć 
w pobliżu tem peratury krytycznej, w  k tó
rej można doprowadzić ciało ze stanu 

| ciekłego i metalicznego, a zatem dobre
go przewodnictwa, • do stanu gazowego, 
a zatem złego przewodnictwa.

Wspomnieć również wypada o chemii 
ciał organicznych w wysokich tem pera
turach, o zachodzących w tych warun- 

1 kach podwójnych wymianach, polimery- 
zacyi (np. węglowodorów nienasyconych), 
powstawaniu dwufenylu z benzolu, a ben
zolu i styrolu z acetylenu w rozgrzanych 
rurach, o tworzeniu się nafty  z acetylenu 
lub tłuszczów zwierzęcych według teoryi 
Moissana i Englera, wreszcie o zmianach 
substancyj czynnych optycznie i o su
chej destylacyi.

Inna kw estya niemniej ważna dotyczę 
szybkości z jaką  się odbywają przemiany 
chemiczne w  wysokich temperaturach. 
Co się dzieje, gdy nie jesteśm y w moż
ności utrzym ania tem peratury na pew
nym punkcie stałym? Zagadnienia te roz-
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w iązał van’t  Hoff teoretycznie, a Kooy 
i Bodenstein poparli je  doświadczeniami 
ilościowemi nad fosforowodorem i jodo- 
wodorem pomiędzy 300° a 500°. Badania 
te  doprowadziły yan ’t  H offa do zjaw isk 
zapalania się ciał i  zjaw isk w ybucho
wych. Jeżeli mianowicie ilość ciepła 
wydzielana w  jednostce czasu przez sy
stem jes t większa od ilości ciepła s tra 
conego w tymże czasie w skutek prze
w odnictw a i promieniowania, to  szybkość 
reakcyj chemicznych musi wciąż w zra
stać, tak, że w  końcu doprowadzić to 
może do zapalenia się ciał lub wybuchu. 
W idzimy, jak  doniosłemi są te  rozpatry 
w ania dla teoretycznego ugruntow ania 
chemii ciał wybuchowych i zapalnych.

Zwróćmy się teraz do dziedziny tem 
peratur niskich. Layoisier jeszcze w roku 
1784 zastanaw iał się nad możnością 
skroplenia się atm osfery w skutek ozię
bienia się ziemi. Obecnie, po stuleciu, 
udało się takim  uczonym jak  Cailletet, 
P ic te t, Linde, Hampson, W róblewski, 
Olszewski i D ew ar skroplić powietrze 
i wszystkie gazy uznaw ane do owego 
czasu za trw ałe, często w tak  znacznej 
ilości, że zaczęły być stosowane do ce- 1 
łów technicznych. Potrzebny tu  był 
cały łańcuch wiadomości naukowych j  

i  technicznych, a przedewszystkiem  roz- 
wój pojęcia tem peratury krytycznej i ciś
nienia krytycznego, na którem  to polu j  

F araday  i Andrews położyli, jak  w iado
mo, ogromne zasługi. Nie będziemy tu  
opisywali sposobu skroplenia każdego I 
gazu oddzielnie, przypom inam y jednak, 
że w łaśnie w skutek destylacyi frakcyo- 
nowanej pow ietrza ciekłego R am say od- j  

kry ł nowe p ie rw ias tk i: neon, krypton
i ksenon. H el w re w edług D ew ara 
w  pobliżu punktu wrzenia wodoru 
(—252°). D ew ar nietylko skroplił wodór, 
ale otrzym ał go w postaci białej masy 
stałej, k tó ra  wbrew przypuszczeniu nie 
okazała pozoru m etalicznego. Tem pera
tura, w  której wodór zamarza, a k tó ra  by
ła  otrzym ana przez wrzenie wodoru pod 
zmniejszonem ciśnieniem, rów na się 
—257°, a zatem  ty lko  o 16° przewyższa 
tem peraturę zera absolutnego.

W  ostatnich czasach D ew ar doprowa

dził hel do zamarznięcia przez ochłodze- 
| nie go w zakrzepłym wodorze. W mia

rę obniżania się tem peratury niektóre 
ciała sta ją  się coraz bardziej bezkształt
ne, szkliste lub galaretow ate. Przew od
nictwo względem elektryczności 24% 
kwasu solnego zmniejsza się 35 razy 
podczas ochładzania go od 0° do —82°. 
S tała zaś, wyobrażająca własności die
lektryczne wznosi się znacznie za ozię
bieniem w alkoholu do —100°.

W edług zasad podanych przez van’t 
H offa wynika, że w  niskich tem peratu
rach zyskiwać na trw ałości będą ciała 
egzotermiczne, a endotermiczne będą co
raz mniej trw ałe. Możemy zarzucić te 
mu, że ozon byw a właśnie otrzymywany 
w wielkich ilościach w  tem peraturach 
niskich w  postaci cieczy ciemno-niebie- 
skiej. Niezapominajmy wszakże o w iel
kiej łatw ości w ybuchania takiej cieczy; 
ozon w  niskiej tem peraturze nie jest by
najmniej w  równowadze stałej, jest on 
ciałem niezmiernie łatw o podlegającem 
rozkładowi, nietrwałem, rozpadającem 
się za byle powodem.

O ile szybkość reakcyj chemicznych 
w zrasta razem z podwyższeniem się 
tem peratury, to w  niskich tem peraturach 
odbywają się one tak  powoli, że ledwo 
je  spostrzedz można. Tak np. amoniak 
ciekły i stężony kw as siarczany tak  sła
bo oddziaływają na siebie w  niskich 
tem peraturach, że praw ie tego nie widać, 
a sód m etaliczny ledwo działa na 15% 
kwas solny w —80°.

Mieszanina piorunująca przyjmuje już 
w  tem peraturze pokojowej stan równo
w agi pozornej, w  przeciwieństwie do 
zachow ania się swego pod wpływem 
gorąca. Fluor tak  słabo działa w  tem 
peraturze — 190° na szkło, że w  zimnie 
tem  Moissan i D ew ar skroplili go w  na
czyniach szklanych.

Istn ieją  jednak reakcye przebiegające 
niezmiernie szybko w niskiej tem peratu
rze, np. łączenie się fluoru z wodorem. 
Sole srebra są wrażliwe na światło 
jeszcze w  —180°.

Z krótkiego tego zarysu uwidocznia 
się, że w  tem peraturach wysokich prze- 

| w ażają systemy endotermiczne, w  niskich
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zaś egzotermiczne. Ciała endotermiczne 
mogą istnieć w  tem peraturach niskich 
lecz są nietrw ałe. Szybkość reakcyj 
chemicznych zmniejsza się w miarę opa
dania tem peratury i jest stosunkowo tem 
mniejszą im niższa jest tem peratura, 
skutkiem czego wiele systemów nietrw a
łych przybiera pozór równowagi.

Na zakończenie zapytajm y, jak  się też 
zachow ywały ustroje podczas wznosze
nia się i opadania tem peratury naszej 
planety. Francuski badacz Quinton w y
kazał, że w dawniejszych, gorących 
okresach ziemi przew ażały te  zwierzęta, 
które w ytw arzały mało ciepła, lub wcale 
go nie w ytw arzały. W miarę ochładzania 
się skorupy ziemskiej zaczęły w ystępo
wać na pierwszy plan te  rodzaje zwie- j  

rząt, które obdarzone były własnością 
w ytw arzania ciepła. Ewolucya w świecie j  

zwierzęcym przebiegała zatem w sposób 
analogiczny z reakcyam i zachodzącemi 
w tem peraturach krańcowych.

Wreszcie, ochładzanie niektórych ustro
jów  i ferm entów do tem peratury powie
trza ciekłego wykazało, że isto ty  te 
w tem peraturze —200° nie traciły  jeszcze 
całkowicie swej zdolności do życia i swej 
działalności. T o te ż  m ożliw em jest przy
puszczenie lorda Kelvina, że pomimo 
niskiej tem peratury wszechświata, pierw
sze zarodki życia organicznego zostały 
nam przyniesione z dalekich światów 
zapomocą m eteorytów.

W  skróceniu przełożyła
Z. Joteyko-Rudnicka.

KRONIKA NAUKOWA.

— Mgławica dokoła gwiazdy Nowej. Świat 
naukowy został niezmiernie zainteresowany 
obecnością dokoła gwiazdy Nowej w Perseu- 
szu mgławicy, k tóra  ma się podobno poruszać 
z szybkością, rów ną szybkości światła. Pierw 
sze wiadomości o istnieniu tej mgławicy 
wyszły ze słynnego obserwatoryum  Licka 
w Kalifornii, gdzie w dniu 29 marca r. z. 
otrzymano na kliszy fotograficznej po 10 mi
nutow ej ekspozycyi gwiazdę Nową, otoczoną 
dwuma cienkiemi pierścieniami mgławicy 
obok bezkształtnej masy materyi kosmicznej.

Wolf, fotografując Nową w Heidelbergu d. 
23 sierpnia r. z., potwierdził tę  w iado
mość i odtąd zaczęto pilnie studyować 
wszelkie zmiany mgławicy, która, pomimo 
że na kliszach fotograficznych została dawno 
wykryta, nie została jeszcze dostrzeżona przez 

| obserwacyę bezpośrednią bez aparatu foto
graficznego. Od listopada r. z. do stycznia 
r. b. dokonano w obserwatoryum Licka 11 
zdjęć. Perinne dochodzi do wniosku na za
sadzie otrzymanych klisz, że oddzielne części 

| mgławicy odsuwają się bezustannie od Nowej 
| z szaloną szybkością. P rosty  rachunek, do

konany na zasadzie ich pozornego ruchu, 
wykazuje, że w połowie lutego r. z. mgła
wica zaczęła oddalać się od gwiazdy, a po
nieważ na fotografii z dnia 20 września r. z., 
k tórą  zamieściliśmy w nr. 8 Wszechświata, 
oddzielne części mgławicy są odsunięte blisko 

| na 8' od gwiazdy, ruch pozorny wynosiłby 
około m inuty łuku w ciągu miesiąca. Szyb
kość rzeczywista mgławicy da się wyznaczyć 
mając jej paralaksę, a stąd i odległość od 
naszego układu słonecznego.

Dotychczas paralaksy gwiazd stałych, do
kładnie oznaczone, są zaw arte w granicach 
od 0,75" (a Centaura) do 0,10" (a W oźni
cy), co odpowiada odległości w czasie 4—30 
lat, a w promieniach orbity ziemskiej od 

J  250000 do 2000000. Jeżeli zaś paralaksę 
Nowej przyjmiemy za 0,01", jak  to chcą nie
którzy astronomowie, to  odległość jej wyno
siłaby 20 milionów promieni orbity ziemskiej, 
a na przejście tej drogi światło potrzebowa
łoby paru set lat. Na tej odległości ruch 
mgławicy, wynoszący 1' na miesiąc, odpowia
dałby szybkości 300000 km na sekundę, czyli 
szybkości światła.

Należy spodziewać się, że w krótkim  czasie 
paralaksa gwiazdy zostanie oznaczona z więk
szym stopniem prawdopodobieństwa, a ruch 
własny mgławicy zredukowany będzie do 
możliwej szybkości.

G. T.

— Oznaczenie temperatury gwiazd stałych. Przed 
kilku laty prof. Lummer i dr. Pringsheim po
dali sposób oznaczania tem peratury ciał silnie 
rozgrzanych, badając widmo tych ciał. Tą 
drogą przekonano się np., że tem peratura 
łuku Volty je s t zawarta między 2850° a 3500°. 
Sposób ten był przedmiotem rozpraw na 
kongresie fizycznym w Paryżu (1900 r.). 
Przypuszczając, że rozdział energii w różnych 
częściach widma jest jednakow y dla ziemskich 
źródeł światła, zarówno jak  i dla gwiazd 
stałych, baron B. Harkanyi (węgier) oznaczył 
w przybliżeniu tem peraturę słońca i niektó
rych gwiazd stałych. Oznaczając długość fali 
w tem miejscu widma, gdzie działanie te r
miczne je s t największe, przez X, tem peraturę 
świecącego ciała przez T (w skali absolu
tnej), Harkanyi przyjął, że iloczyn X . T wa
ha się w granicach 2630—2940. Dla słońca 
przyjęto X =  0,54 miliona, czyli 540 milio
nowych części milimetra, a stąd^dla tem pe
ratury  słońca w skali absolutnej 4 870° do 
5 446“. Chociaż liczby te  są nieco mniejsze 
od znalezionych za pomocą innych metod
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(6 000° do 7 000°), w skazują jednak, że tą  
drogą można oznaczać w przybliżeniu tem 
peratury  gwiazd. D la Syryusza np. tem pera
tu rę  oznaczono na 5 700°—6 400°, dla A rktura  
2 450—2 700°, A ldebarana 2 550—2 850°, Be- 
telgeize 2 800—3150°.

G. T.

— Średnice księżyców Saturna: Tytana i Japeta.
W skutek znacznej odległości Saturna, bo 
wynoszącej średnio 1424 milionów kilom e
trów  od słońca, księżyce jego przedstaw iają 
się, jako punkty; to  też pom iary kątow e ich 
średnic były dotychczas wykluczone. O roz
miarach księżyców można było sądzić jedynie 
na podstawie jasności, w przypuszczeniu, że 
wszystkie mają jednakow ą albedo (t. j. s to 
sunek ilości prom ieni odbitych od ilości p ro 
m ieni padających), rów ną albedo Saturna. 
Na zasadzie tego przypuszczenia powierzch
nie księżyców będą się znajdowały w  takim  
stosunku, w  jakim  jasność każdego z nich 
ma się do jasności gwiazdowej Saturna. W y
prowadzone stąd średnice Tytana i Jape ta  
wynosiły odpowiednio 594 i 310 km.

Tymczasem prof. See w  W aszyngtonie w y
znaczył zapomocą 26-calowego, refrak tora  
średnice dwu tych księżyców. Średnica Ty
tana, w edług jego pomiarów, wynosi 0,73", 
co odpowiada rzeczywistej średnicy 5 049 km. 
Średnica Jap e ta  je s t mniejsza, gdyż wynosi 
zaledwie 0,19", co odpowiada rzeczywistej 
średnicy 1309 km. Różnice pomiędzy po
przednio otrzymanemi wielkościami a ostatnio 
przez prof. See są bardzo znaczne. Jednako
woż trzeba zwrócić uw agę na to, że naw et 
najmniejszy błąd w  wyznaczaniu takich 
niewielkich kątów  pociąga za sobą znaczne 
różnice w  w artości rzeczywistych średnic. 
To też, jeżeli będziemy przypuszczali, że 
hypoteza co do równej albedo może być 
błędna, należy pamiętać, że rezu lta ty  prof. 
See mogą też różnić się wielce od rzeczywi
stych wartości.

Wł. Dz.

— Najnowsze pomiary południka. D yrektor ob- 
serwatoryum  astronomicznego w  Kapsztadzie, 
Dawid Gili, projektuje pom iar południka 
ziemskiego, leżącego na 30° długości wschod
niej od Greenwich. P ro jek t ten  je s t zrobio
n y ’ na w ielką skalę, gdyż obejmuje łuk 
południka od N atalu do Aleksandryi, czyli 
po 30 stopni z obudwu stron równika. 
Jeszcze w  r. 1879, gdy pom iary geodezyjne j 
w Afryce południowej zostały rozpoczęte j 
przez anglików, Gili wykazywał znaczne 
korzyści tych pom iarów pod względem nau
kowym, pozwalające na dokładniejsze zbada
nie kształtu  geoidy.

W  roku 1892 zostały ukończone pomiary 
w  N atalu i  kolonii Kap, w  cztery la ta  póź
niej Gili otrzymał od rządu angielskiego 
środki na prowadzenie tryangulacyi od rzeki 
Limpopo, graniczącej z Transwalem, do w y
brzeży południowych jeziora Tanganajki, lecz 
z powodu wojny roboty  te  nie zostały jeszcze 
rozpoczęte. Na północ od Transw alu do j

rzeki Zambezi pomiary mają się ku  końcowi. 
W ymierzenie części południka od rzeki Zam
bezi do Tanganajki nie napotyka żadnych 
przeszkód, gdyż miejscowość ta  leży w po
siadłości anglików, i pom iar może być doko
nany w ciągu trzech lat. Tym sposobem, 
gdy w ojna w Transwalu zostanie ukończona, 
należy spodziewać się, że zostanie dokończony 
pomiar południka od 8 do 30° szerokości 
południowej.

Lecz zamiary Gilla sięgają znacznie dalej : 
chce on jeszcze przeprowadzić sieć trójkątów  
między Tanganajką a północnym brzegiem 
Afryki, do czego potrzeba współdziałania 
państw  cywilizowanych.

Dla uskutecznienia tego pomiaru Gili przed
stawił swój projekt we wrześniu 1900 r. na 
konferencyi geodezyjnej w  Paryżu; po dłu
gich rozprawach projekt ten został przychyl
nie przyjęty i należy się spodziewać, że przy 
pomocy Anglii, Niemiec, E g ip tu  oraz stanu 
Kongo olbrzymi ten  pomiar południka zosta
nie w niedalekiej przyszłości uskuteczniony.

Dokonywane będą również pomiary połud
nika wT Ameryce południowej w  blizkości 
miasta Quito. Rząd francuski, w porozumie
niu z republiką Eiiuadorem, wysłał tam  w r. z. 
delegatów w celu zbadania terenu przyszłych 
pomiarów części południka, zawierającego 6°. 
Za podstawę do badań geodezyjnych przyję
to  trzy linie, każda długości 8,5 km. Pom ia
ry  te  nietylko przyczynią się do poznania 
bliższego krzywizny ziemi w okolicach rów
nika, lecz posłużą jednocześnie do spraw dze
nia dawniejszych pomiarów peruwiańskich, 
dokonanych w latach 1735—1744 przez uczo
nych francuskich na przestrzeni 3° łuku po
łudnika, gdyż z liczby 52 punktów  obserw a
cyjnych obecnie dokonywanych pomiarów, 
28 schodzi się z dawnemi, co pozwoli wnio
skować o dokładności ówczesnych narzędzi 
oraz metod naukowych.

G. T.

— Ciężary atomowe argonu, neonu, kryptonu 
i ksenonu. H. W ilde wyraża w Comptes 
rendus zdanie, że na mocy danych nowszych
0 gęstości tych pierwiastków można im nadać 
szyk, w którym  ciężary atomowe wyrażą się 
wzorem H  X 7n. W e wzorze tym  n będzie 
się równało 1; 2; 3; 6; 9. Otrzymamy tedy 
dla tej grupy pierwiastków, włączając tu
1 azot, następujący szereg, w którym  ciężary 
atomowe następują po so b ie :

Ne . . . 7
N . . . . 14
A r . . . 21
K r . . . 42
Xe . . . 63

A utor upatruje w tym  szeregu analogią 
z grupą m etali alkalicznych, k tó ra  tworzyć 
ma tryady  wyrażające się wzorem H X n; 
H X 2 q; H  X 3n, i znajduje, że analogię do
pełnia jeszcze i podobieństwo widma argonu 
z widmami homologicznych pierwiastków
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— W edług wykładu W . Ramsaya o obojęt
nych częściach składowych atmosfery podajemy 
tu  następujące liczby zawartości w  powietrzu 
gazów nowoodkrytych. Pow ietrze zawiera na 
objętość :

0,937 części argonu w  stu  częściach,
1—2 części neonu w stu  tysiącach części,
1—2 części helu w milionie części,
około 1 części kryptonu w  milionie części,
około 1 części ksenonu w  20 milionach części.

Możliwe, choć mało je s t prawdopodobne, 
że ksenon zawiera jeszcze drobniejszą ilość 
cięższego gazu. Należy pamiętać, że liczby 
te są tylko przybliżone wobec znacznej trud 
ności oddzielania tych gazów od siebie; choć 
z drugiej znów strony oddzielenie ich suma
ryczne od innych części składowych atmo
sfery je s t tak  pewne, że co do ich sumy nie 
może być żadnej wątpliwości.

(Naturw. Rundsch.) A. L .

— Zludzenieprzechodzenia proszku węgla w ciecz.
W  Chemiker Zeitung znajdujemy opis cieka
wego zjawiska, k tóre  obserwował A. E . Nor- 
denskjold podczas badania węgla bazaltowego 
z Radocina w Czechach. Gdy ten obficie 
wydzielający gazy węgiel, w stanie drobniut
kiego proszku w celu spopielenia go został 
słabo rozżarzony w tyg lu  platynowym, bez 
żadnych objawów topienia się przybrał cechy 
ruchliwej cieczy. Cała powierzchnia była po
łyskującą i powstawały na niej fale za każdem 
wstrząśnięciem lub wydobywaniem się pęche
rzyków gazu z dolnej powierzchni. Pozorna 
ciecz dawała się przelać z jednego naczynia 
do drugiego. Po ochłodzeniu znowu otrzy
many został błyszczący proszek, składający 
się z drobniutkich ziarnek nie okazujących 
żadnych śladów obtopienia Zjawisko daje 
się objaśnić w tak i sposób, że gazy, wydzie
lające się podczas ogrzewania węgla, zostają 
z początku więżone między ziarnkami pyłu 
węglowego i nadają im ogrom ną ruchliwość, 
co razem spraw ia złudzenie cieczy. W łasności 
takie obserwował Nordenskjold i w innych 
okazach węgla bitumowego, mniej wyraźnie 
jednak występujące.

— Synteza w organizmie zwierzęcym. W iado
mo oddawna, że fenol przyjęty przez orga
nizm wydziela się w  znacznej części jako 
kwas fenylosiarczany, w skutek czego trujące 
działanie fenolu w pewnej mierze zostaje 
osłabione. Już Baumann, k tóry  fak t ten  wy
krył, starał się wskazać miejsce w organiz
mie, gdzie synteza ta  się dokonywa. Lecz 
rezultaty dotychczasowych badań w tym  kie
runku nie były zadawalające. W obec tego 
pp. Embden i Glaessner podjęli nowe stu- 
dya, w których badali pod tym  względem 
wątrobę, mięśnie, nerki, płuca, kiszki. Oka
zało się, że w ątroba jako miejsce powstawa
nia sprzężonych kwasów7 eterosiarczanych 
najważniejsze ma znaczenie; małe ilości tych

produktów  syntetycznych tw orzą się również 
w  nerkach i w płucach. Mięśnie w tej syn
tezie prawie udziału nie biorą; kiszki zupeł
nie są z tej pracy syntetycznej wyłączone.

(Beitr. z. chem. Phys. u. Path.).
M. FI.

— Fizostygmina i kurara. Antagonizm pomię
dzy dwiema temi truciznami był w ykryty 
niedawno tem u przez Pala. Obecnie p. Roth- 
berger zajął się bliższem zbadaniem tego 
przedmiotu. Kurara, zadana podskórnie lub 
do żył, poraża zakończenia nerwów rucho
wych i sprowadza w  ten sposób bezwład 
zwierzęcia. Porażenie dotyka też mięśni od
dechowych (zwierzęta kuraryzowane mogą 
być utrzymane przy życiu tylko w razie oddy
chania sztucznego) oraz włókien oddechowych 
nerwu błędnego, podczas gdy włókna czucio
we pozostają nietknięte. Doświadczenia p. R. 
na żabach i wyraźniej jeszcze na zwierzętach 
ciepłokrwistych (kotach) okazują, że w szyst
kie te  objawy mogą w zupełności zniknąć 
po następnem zastrzyknięciu fizostygminy, 
Działanie fizostygminy je s t bezpośrednio an- 
tagonistyczne. Działa ona dokładnie w tych 
samych miejscach, co i kurara: w końców
kach nerwów ruchowych w  mięśniach po
przecznie prążkowanych. Fizostygm ina aż 
do pewnej wysokości dawki działa pobudza
jąco na te  zakończenia nerwów ruchowych. 
Pomocniczo wszakże działa przytem jej wpływ 
pobudzający na ośrodkowy układ nerwowy, 
przedewszystkiem zaś na ośrodek oddecho
wy. Nawet po dłużej trwającem zatruciu 
kurarą fizostygmina okazuje się odtru tką nie
zawodną. Gdy zastrzykujemy mieszaninę fizo
stygminy i kurary, występuje naprzód dzia
łanie porażające kurary, a dopiero następnie, 
w ciągu kilku m inut do */* godziny ujawniają 
się objawy fizostygminy.

(Arch. f. Physiol.). M. FI.

— Barwa błękitna piór ptasich oddawna za
stanawia zoologów, którzy wspólnie przychy
lają się do mniemania, że, w przeciwstawieniu 
do innych zabarwień piór, n e zależy ona od 
pewnego barwnika, lecz polega na osobliwej 
strukturze anatomicznej. Pp. Hacker i Me
yer ogłaszają obecnie pracę wspólną, w k tó 
rej dowodzą, że o barwie tej rozstrzyga w ar
stwa komórek „szkatułkowych11 położona pod 
w arstw ą korową, bezbarwną w piórach p ta
sich. Pomiędzy owemi „szkatułkami" i w ścia
nach tych komórek znajdują się przestworza 
zawierające powietrze o średnicy mniejszej 
(0,3 [J.) od długości fali światła. Gdy zaś, jak 
tego autorowie dowiedli, spółczynnik załama
nia światła samej substancyi tych komórek 
znacznie je s t większy od spółczynnika zała
mania światła powietrza, przeto w warun
kach tych światło przechodzące odbija się 
w stanie rozproszonym i mianowicie prze
ważnie odbijają się promienie błękitne, gdy 
tymczasem promienie czerwono-żółte prze
chodzą i zostają pochłonięte przez w arstwę 
barwnika niżej położoną. To objaśnienie fi
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zyczno-biologiczne zdaje się rozstrzyga osta
tecznie sprawę, k tó ra  od wielu dziesiątków 
la t zaprząta uwagę zoologów.

A. L.

ROZMAITOŚCI.

— Inteligencya a rozmiary głowy. Dość rozpo- 
wszechnionem je s t mniemanie, że ludzie po
siadający dużą głowę m ają być zasobniejsi 
w zdolności umysłowe. W ielokrotnie usiło
wano poddać tę  myśl sprawdzeniu faktyczne
mu, lecz nigdy badania bezpośrednie nie 
doprowadzały do rezultatów  określonych. 
Coprawda wielkości porównywane są zupeł
nie różne i niema dla nich żadnej m iary 
porównawczej, jednak  próbowano stwierdzić, 
czy je s t choć jakakolw iek określona zależność.

Objętość głowy poznać nie tak  trudno, ale 
jak  wyrazić w liczbach stopień inteligencyi? 
Jednak Pearson usiłował choć w przybliżeniu 
ocenić, o ile je s t tu  jakakolwiek prawidłowość. 
By możliwie zmniejszyć błędy pomiarów 
porównawczych podejmowanych nad pewną 
liczbą osób różnego wieku, wykształcenia 
i odżywiania się, autor w ybrał grupę możli
wie jednakowo dobraną, mianowicie grupę 
studentów  uniw ersytetu w Cambridge. Ko
m itet antropologiczny w Cambridge dostar
czył szeregu pomiarów uczynionych na stu
dentach; a każdemu pomiarowi towarzyszy 
notatka co do postępów przez studenta oka
zywanych. Dane te  opracowane przez Pear- 
sona zapomocą metody własnej nie wykazały 
żadnej wyraźnej zależności między inteligen- 
cyą studenta mierzoną na mocy postępów 
szkolnych, a objętością głowy. Inne badania 
podjęte nad uczniami rozm aitych kolegiów 
dały tak i sam wynik.

E. M.

B U L B T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y

za tydzień od d. 7 do 13 m aja 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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BAROMETR 
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7 r- i p. 9 w. 7 r. 1 P . 9 w. Najw. Najn.

7 ś. 49,0 49,8 51,1 6,8 9,6 5,7 11,0 5,7 77 SWf,SW7,SW2 1,0 •  p. m.
8 c. 52,2 52,2 .Si,5 9,6 12,6 8,9 14,9 3,2 65 SW5,SW°,SW2 0,5 •  drobny kilkakrotnie
Q P. 49,4 48,6 47,3 4,6 10,4 10,4 12,0 3,4 69 NE°,NE7,NEa --- p okrapiał

10 s. 44,o 43,9 45,2 5,6 7,4 5,3 10,4 4,6 70 n e 7,n 7,s w s 0,0 •  kilkakr. pokrapiał
I I  N. 46,1 46,7 47,1 4,8 5,5 5,7 7,6 o,4 66 W ',sw :l,sw 5 —
12 P. 46,6 46,9 47,7 5,i 8,8 7,3 12,4 2,0 68 s w '2,w d,w ‘ 0,7 •  kilkakrotnie
13 W. 47,« 46,3 45,6 9,4 12,8 n ,o 14,5 7,3 66 SE^SW^SE3

Ś red n ie  47,9 7,9 69

TREŚĆ. Dr. R. H enning. B adania naukowe zjawisk medyumistycznych, tłum. Eren. — Na 
lodowcu w  Norwegii, przez A. Kudelskiego (dokończenie). — Dr. G. Bredig. Chemia tem pe
ra tu r krańcowych, przełożyła Z. Joteyko-R udnicka (dokończenie). — Kronika naukowa. —

Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.
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