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Skąd powstało życie? Stoimy wobec 
zagadnienia, które od najdawniejszych 
czasów pachłania umysł ludzki; od za
czątków myślenia stanowi nujważniejszy 
jego problemat. Nąuka nie dała nam do
tąd ostatecznej odpowiedzi. Materyał, 
którym rozporządza wiedza współczesna, 
je s t  jeszcze zbyt mały, by opierając się 
na nim można było rozwiązać tę palącą 
zagadkę. Musimy, niestety, jeszcze dziś 
poprzestawać tylko na przypuszczeniach 
naukowych co do powstania życia.

Wszystkie hypotezy przyrodnicze mo
żemy rozdzielić na dwa wielkie odłamy. 
Jedni przyrodnicy upatrują początek ży-

■) Myśli powyższe stanowią treść niektórych 
rozdziałów niesłychanie zajmującej książki Svan- 
tego Arrheniusa, która w przekł. niemieckim ma 
ty tu ł „Das W erden der W elten“. Znakomity 
fizyk szwedzki porusza tutaj kwestye, wycho
dzące z ram codziennej pracy przyrodnika, uno
sząc nas w krainy przepięknej fantazyi twórczej, 
pomysłów wielkich i prawdopodobnych.

cia na ziemi, inni szukają go dalej—po
za ziemią. Poniżej zajmiemy się ostatnie- 
mi poglądami.

„Jest to bardzo dawny pogląd, powia
da sir William Thomson, późniejszy lord 
Kelvin, którego i dziś trzymają się liczni 
badacze natury, jakoby dawniej, wśród 
odmiennych, niż dzisiejsze, warunków 
meteorologicznych, inaterya martwa mo
gła się przeobrazić w żywą, w protopla- 
zmę, w uorganizowaną komórkę. Nauka 
daje nam jednak bogaty materyał fakty
czny, który przeczy wszelkiej „generatio 
spontanea“. Materya martwa nie może 
przejść w ożywioną bez udziału substan- 
cyi żyjącej. Jest to dla mnie takim sa
mym pewnikiem, jak  prawo ciążenia po
wszechnego*. Nie jest to odpowiedź na 
pytanie, ale jest to dążenie do wyszuka
nia innego wyjścia z trudności, jakie na
stręcza myślicielowi zagadnienie powsta
nia życia. Drogę do tego wyjścia wska
zuje teoryą panspermii, która głosi, że 
w przestrzeniach wszechświatowych krą
ży niezliczona ilość pranasion (kosmozoa), 
które, opadając na planety, i znajdując 
dogodne warunki zewnętrzne, mogą się 
stać zaczątkiem życia w poprzednio mar
twej krainie.
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Tego rodzaju poglądy spotykamy po 
raz pierwszy u francuza Sales-Guyon de 
Montlivaulta (1821), który mniemał, że 
życie zostało przyniesione do nas z księ
życa.

Później Richter (1865), pobudzony hy- 
potezami Plammariona o istnienia życia 
na innych planetach, przypuszcza możli
wość przeniesienia życia z jednej plane
ty na drugą przez krążące we wszech- 
świecie meteoryty. Utrwalają go w tem 
przypuszczeniu resztki węgla, znalezione 
w jednym z meteorytów; niestety, nie 
wykazują one żadnej s truktury  organi
cznej, i raczej są pochodzenia nieorgani
cznego. Trudno się zgodzić na to, ażeby 
organizmy mogły wytrzymywać bez u tra
ty życia te olbrzymie temperatury, do 
jakich dochodzi rozżarzający się w atmo
sferze meteor.

Uderza nas jednak zdanie Richtera, 
zdanie, którego można nie podzielać, ale 
które należy uznać za logiczne. Richter 
mówi: „Przestrzenie wszechświata są
przepełnione powstającemi, dojrzałemi i 
umierającemi światami; dojrzałemi nazy
wamy te, na których życie istnieje lub 
je s t  możliwe. Życie w przyrodzie je s t  
wieczne. Istniało ono zawsze, rozwijało 
się stale i to zawsze w formach żywych 
organizmów, zbudowanych z komórek 
i powstających z komórek. Podobnie jak 
ludzkość przestała się bawić w spekula- 
cye powstania materyi z chwilą przeko
nania się, że iest ona niezniszczalną—lecz 
tylko zmienną, podobnie ja k  z tych sa
mych przyczyn nie zapytujemy o powsta
nie energii—tak samo możemy się przy
zwyczaić do myśli, że życie je s t  wieczne 
i że w skutek tego je s t  bezcelowem po
szukiwanie jego początku11.

Również ciekawe je s t  zdanie Williama 
Thomsona, wypowiedziane na zgroma
dzeniu przyrodników angielskich w Edyn
burgu (1871):

„Jeżeli dwa ciała niebieskie spotkają 
się w przestrzeni—to część ich się stopi, 
inna zostanie rozrzucona w przestrzeni 
we wszystkich kierunkach. Rozrzucone 
odłamy nie ucierpią, być może, przy- 
tem—więcej, niż części skały, rozsadzo
nej prochem. Jeżeli zderzeniu ulegnie

ciało, posiadające życie, to jest możli- 
wem, że na rozrzuconych ułamkach (me
teorytach) może ono być przeniesione na 
inne ciała niebieskie1*.

Trudno, niestety, podzielać ten opty
mizm lorda Kelvina. Bardzo wątpliwe, 
czyby życie mogło ocaleć wśród takiej 
katastrofy. Pomijając zabójczą tempera
turę meteorytów, wiemy, że budowa ich 
i skład mineralogiczno - chemiczny jest 
odmienny od tej części skorupy ziemi, 
która produkuje istoty żywe, t. j. od po
wierzchni. Kawałek zaś powierzchni roz
leciałby się w miał w takim kataklizmie 
i na sąsiednie ciało niebieskie spadłby 
w postaci przepalonego pyłu.

Mamy jednak pewniejszy punkt opar
cia w tych rozważaniach od czasu, kie
dy zostało poznane mechaniczne działa
nie ciśnienia promieni świetlnych x). We
dług obliczeń Schwarzschilda dla kropli
0 średnicy 0,000 16 mm ciśnienie to jest 
10  razy większe niż grawitacya, skutkiem 
czego taka kropla może być uniesiona 
od swej sfery atrakcyjnej w przestrzeń. 
Pierwsze zatem pytanie, czy są na świe- 
cie organizmy o takich rozmiarach, któ- 
reby mogły podlegać powyższemu pra
wu? Botanicy twierdzą, że istnieją prze- 
trwalniki bakteryj o wielkości 0,000 3 do 
0,000 2 m m ; istnieją bezwątpienia jeszcze 
mniejsze organizmy, których z powodu 
niesłychanie małych rozmiarów nie zna
my bliżej, ale które objawiają swe is t
nienie rozmaitemi chorobami, np. żółtą 
febrą u człowieka, wodowstrętem u psa
1 t. d. Jest zatem zupełnie prawdopo- 
dobnem, że ciśnienie promieni słonecz
nych może je roznosić po przestrzeniach 
międzyświatowych, one zaś, padając na 
planety mogą, o ile sprzyjają warunki, 
zapoczątkowywać na nich życie.

B r. Rydzewski.

(Dok. nast.).

*) Porów naj a rtyku ł J .  L. Salpetera „O ci-, 
śnieniu św iatła" „W szechśw iat" r. 1908, JMą-Na 43, 
44 i 45. • v ....
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O PROM IENIOTW ÓRCZOŚCI 
A TM OSFERY, ZIEMI I ŹRÓDEŁ.

,,
' !

Koło roku 1900 Elster i Geitel, dwaj i 
nauczyciele gimnazyum w Wolfenbiittlu 
pod Brunświkiem, zajęli się systematycz- 
nemi spostrzeżeniami, dotyczącemi straty 
ładunku ciał naelektryzowanych w po
wietrzu atmosferycznem. Te drobne spo
strzeżenia w sposób nieoczekiwany do
prowadziły do wykrycia nowej zupełnie 
dziedziny w fizyce ziemi i rzuęiły świa
tło na znaczenie zjawisk promieniotwór
czości w przyrodzie. W artykule niniej
szym chciałbym zapoznać czytelników 
z pięknemi badaniami dwu uczonych nie
mieckich *), a zarazem—podać dalszy roz
wój poszukiwań w tym kierunku.

Już Coulomb na zasadzie doświadczeń 
swych, wykonanych w końcu w. XVIII, 
doszedł był do wniosku, że strata elek
tryczności na przewodnikach, znajdują
cych się w powietrzu, tylko po części 
daje się wytłumaczyć niedoskonałością 
izolacyi. Część elektryczności, niewątpli
wie, upływa przez powietrze otaczające. 
Coulomb wyobrażał sobie, że cząstki po
wietrza, przylegające do przewodnika, 
przez zetknięcie odbierają mu część elek
tryczności, poczem, odepchnięte, unoszą 
ładunek. Badania nad tą kwestyą pro
wadzili też w wieku XIX Matteucci, War- 
burg, Boys i inni; okazało się, że na s tra
tę elektryczności wpływa, między inne
mi, wielkość naczynia, jeżeli dany prze
wodnik znajduje się w przestrzeni zam
kniętej. Fakt ten, niezrozumiały z pun
ktu widzenia Coulomba, odrazu znajduje 
wytłumaczenie w przyjętej obecnie te
oryi przewodnictwa elektryczności w ga
zach. Gaz dlatego jest przewodnikiem, 
że je s t  zjonizowany czyli zawiera cząst
ki wolne, naelektryzowane dodatnio i od- 
jemnie. Powietrze atmosferyczne zawie
ra  pewną ilość jonów w cm3; im większe

‘) W ażniejsze rozpraw y Els te  ni i G eitla zna
leźć m ożna w  P hys. Zeitsehr., mianowicie: rok 
1899, str. 11; 1900, s. 116, s. 590; 1901, s. 76; 1902, 
8. 574; 1903, s. 522; 1904, s. 16

: jest naczynie, tem większa je s t  ilość jo
nów i tem prędzej przewodnik w naczy
niu zamknięty tracić będzie swój ładu
nek.

Elster i Geitel przedsięwzięli właśnie 
koło roku 1900 poszukiwania, dotyczące 
jonizacyi powietrza atmosferycznego w 
zależności od miejsca, czasu i warunków 
meteorologicznych. Z niezmiernie licz
nych spostrzeżeń wynikało, że jonizacya 
zmienia się wybitnie wraz z miejscowo
ścią, że je s t  większa na górach, niż w 
dolinach, że silniejsza jest w dnie po
godne a suche, niż w dnie dżdżyste. 
Pakty zdobyte nie upoważniały do ja 
kichś dalej sięgających wniosków. Do
piero dalsze spostrzeżenia, dotyczące roz
praszania się elektryczności w przestrze
niach zamkniętych, pozwoliły wytłuma
czyć niektóre z tych danych i skiero
wały badania na nowe tory. Musimy tu 
jednak przedewszystkiem zapoznać czy
telników z metodą eksperymentalną El- 
stera i Geitla. Jest ona na szczęście nie
zmiernie prosta.

Badacze ci obserwowali poprostu s tra
tę ładunku w elektroskopie, a sposób ten 
bynajmniej nie był nowy. Oryginalną 
stronę przyrządu Elstera i Geitla stano
wiło zastosowanie doskonałej izolacyi 
bursztynowej i osłonięcie korka burszty
nowego przykrywą mosiężną. W ten spo
sób izolacya zabezpieczona była od szko
dliwego wpływu kurzu i wilgoci, a elek
troskop w ręku Elstera i Geitla stał się 
narzędziem o nieznanej dotąd czułości 
i ścisłości. Przykład ten jest pouczający: 
wskazuje on raz jeszcze, jak  ścisły jest 
związek pomiędzy udoskonaleniem drob
nych szczegółów technicznych a praw- 
dziwemi postępami wiedzy. Na fig. l-ej 
Avidzimy zasadnicze części przyrządu, któ
rego Elster i Geitel używali w wielu 
swych badaniach. Zasadniczą część sta
nowi elektroskop (C), o którym wyżej 
była mowa; izolacya bursztynowa znaj
duje się wewnątrz podstawki pionowej. 
U góry elektroskop zakończony jest nie 
gałką, jak to bywa normalnie, lecz wal
cem sporej wielkości (Z). Ten walec wła
śnie przyciąga jony znajdujące się pod 
dzwonem i chodzi o to, aby powierzch-
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nia jego była dość wielka. MM' — jest 
to siatka, która chroni elektroskop od

Zewnętrznych wpływów elektrostatycz
nych. Elektroskop można ładować od 
góry zapomocą pręcika («S), który prze
chodzi przez korki ze skóry. Zapomocą 
dwu rurek (H  i H1), zaopatrzonych w kur
ki, można zmieniać powietrze pod klo
szem.

Oczekiwalibyśmy, że po zamknięciu 
kranów straty  elektroskopu będą coraz 
mniejsze, gdyż wyczerpywać się będzie 
zapas jonów w tej przestrzeni zawar
tych,—chyba, żeby się powietrze jonizo
wało pod wpływem jakichś bodźców ze
wnętrznych. Doświadczenie dowiodło, że 
jonizacya powietrza nie tylko nie spada, 
ale nawet powiększa się wielokrotnie 
i dopiero po kilku dniach stopniowo się 
zmniejsza. Szukając przyczyny tego zja
wiska, Elster i Geitel wpadli na myśl 
szczęśliwej analogii. Powietrze atmosfe
ryczne posiadało te same własności prze
wodnictwa, które cechują gazy, znajdu
jące się pod działaniem ciał promienio
twórczych. Wydawało się więc prawdo- 
podobnem, że te ciała promieniotwórcze 
wywołują dostrzeganą jonizacyę. Elster 
i Geitel dalej jeszcze posunęli śmiałość 
swych hypotez: powzięli domniemanie, że 
samo powietrze zawiera w sobie coś w ro
dzaju emanacyi. Ten domysł postanowili 
sprawdzić. Było to w rok po odkryciu 
Rutherforda, że ciała naelektryzowane j

odjemnie, pozostając w zetknięciu z ema- 
nacyą, zbierają na swej powierzchni ma- 
teryę promieniotwórczą — „indukcyę“ 1). 
Tę indukcyę promieniotwórczą Elster i 
Geitel spróbowali zebrać w sposób nastę
pujący. Siatkę MM' (ob. fig. l-szą) za
wiesili w ogrodzie i podnieśli ją  do wy
sokiego potencyału elektrycznego zapo- 
mocą suchego stosu Zamboniego. Kiedy 
po upływie kilku godzin siatkę z powro
tem do przyrządu wstawiono, to wyłado
wanie elektroskopu następowało daleko 
szybciej, niż w warunkach zwykłych. 
Zachęceni pomyślnym skutkiem, wyko
nali szereg innych doświadczeń, które 
rzecz tę dokładniej wyjaśniły. Przede- 
wszystkiem postanowiono spotęgować 
działanie na elektroskop przez powiększe
nie ilości ciała zebranego. Zamiast siatki 
metalowej uczeni niemieccy użyli drutu 
długiego na czterdzieści metrów. Drut 
ten rozpięli w ogrodzie na haczykach 
izolowanych. Zapomocą małej cewki in
dukcyjnej podnoszono drut ten do dość 
wysokiego potencyału odjemnego, a po 
upływie kilku godzin nawijano go na ko
łowrotku i umieszczano pod dzwonem 
przyrządu powyżej opisanego. Okazało 
się, że w tym razie szybkość wyładowa
nia elektroskopu wzrastała przeszło sze
ściokrotnie. Elster i Geitel znaleźli też, 
że tę indukcyę promieniotwórczą można 
łatwo zebrać, przeciągając wzdłuż drutu

’) P rom ieniotw órczość wzbudzona została w y
k ry ta  przez p. Curie. Ciała, k tóre się styka ją  z 
pow ietrzem , otaczającem  preparaty  toru, radu i 
ak tynu , nabierają w łasności prom ieniotw órczych, 
k tó re  jednak  są przem ijające. Z punk tu  w idze
nia te o ry i przem ian rozum iem y to  w  ta k i spo
sób, że em anacya prom ieniotw órcza, gaz, rozpa
da się na cząstkę a  i atom nowego ciała stałego 
„indukcyi“, k tó ra  osiada na pow ierzchni ciał o ta 
czających. P oniew aż indukcya osiada na po
w ierzchni ciał naelektryzow anych odjem nie, prze
to  posiada, w idać, ładunek dodatni. "Wynik ten  
stanow i nie m ały  szkopuł dla teo ry i przem ian, 
albowiem  resztka atom u em anacyi po stracie  do
datniej cząstki a pow inna być w łaśnie znaku od
jem nego. P om ysłow y R utherfo rd  pow iada je 
dnak, że nie to  w praw ia go w  kłopot, że fakt 
ten  należy w ytłum aczyć, lecz—które z tłum aczeń 
m ożliw ych przyjąć. Pom im o to, tłum aczenie je 
go je s t  bardzo sztuczne,
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kawałek skóry zwilżonej amoniakiem. 
Skóra ściera substancyę promieniotwór
czą; jeżeli ją  potem spalimy, to promie
niotwórczość pozostaje w popiele.

Wydawało się też na początku tych ba
dań prawdopodobnem, że to nie emana- 
cya znajduje się w powietrzu, lecz roz
proszony je s t  pył tlenku torowego, gdyż 
tor w krajach kulturalnych ogromnie 
je s t  rozpowszechniony, wchodząc w skład 
siatek Auerowskich. Oczywiście w miej
scach zamieszkałych pyłu tego uniknąć 
niepodobna Można się było spodziewać, 
że w górach Harcu, a tembardziej w gro
tach tam położonych pyłu tego będzie 
mniej, a odpowiednio do tego i promie
niotwórczość słabsza. Doświadczenie dało 
wyniki wręcz przeciwne. Okazało się, że 
w miejscach mało przewietrzanych, jak 
groty, piwnice, gromadzą się szczególnie 
wielkie ilości substancyi promieniotwór
czej. Tak drut 40-metrowy pozostawio
ny na kilka godzin w piwnicy archiwal
nej w Wrolfenbiittlu nabrał tak silnej 
zdolności promieniowania, że zebrana zeń 
indukcya wywoływała w ciemności świe
cenie ekranu fluoryzującego.

Zapomocą szeregu takich pięknych i sy
stematycznych doświadczeń Elster i Gei- 
tel dowiedli niezbicie obecności emana
cyi w powietrzu atmosferycznem. Sa
mo przez się nasuwało się pytanie, skąd 
się bierze ten gaz promieniotwórczy. Mo
żna było przypuszczać, że wydostaje się 
on z ziemi drogą stopniowej dyfuzyi.

Sprawdzono to w sposób następujący: 
W ogrodzie swoim w Wolfenbtiftlu El
ster i Geitel zapomocą świdra ziemnego 
wywiercili kanał głębokości przeszło 1,5 
metra. W kanał ten wstawiono rurkę 
szklaną, która zapomocą kauczuku łączy
ła się z dolnym otworem w talerzu przy
rządu, przedstawionego na fig. 1-ej; gór
ny otwór prowadził do pompy ssącej, tak, 
że można było wysysać z ziemi powie
trze. Powierzchnia ziemi naokoło rurki 
była polana i doskonale udeptana, aby 
się mogło dostawać tylko powietrze za
warte we włoskowatycli kanalikach zie
mi. Skoro puszczono w ruch pompę, elek
troskop zaczął gwałtownie tracić swój 
ładunek. Okazało się, że i ziemia w ogro
dzie posiadała domieszkę jakiejś substan
cyi promieniotwórczej, bo kiedy próbkę 
jej umieszczono pod kloszem przyrządu 
to i wówczas dostrzeżono silny wpływ 
na stratę ładunku elektroskopu. Analo
giczne badanie powietrza i gleby w róż
nych miejscowościach wykazało, że za
chodzą tu znaczne różnice. Wewnątrz 
niektórych grot promieniotwórczość po
wietrza była daleko mniejsza, niż naze- 
wnątrz. Z różnych rodzajów gleby naj
wybitniejsze własności promieniotwórcze 
posiada naogół gleba gliniasta. Niezwy
kle silne własności posiada szlam, zwany 
„fango" ze źródeł ciepłych w Battaglii 
we Włoszech północnych. W  poniższej 
tabliczce podajemy kilka liczb, charakte
ryzujących różne rodzaje gleby.

Prom ieniotw órczość różnych rodzajów  ziemi; pod dzwonem um ieszczano próbki po 125 g.

Ziemia rolna Glina z okolic Glina z C lausthalu Ziem ia próchni
z W olfenbiittlu W olfenbiittlu cowa z Clausthalu

Spadek potencyału  
Da godzinę 10,4 7,5 8,3 0

Fango z B attag lii Siarczan uranow o - potasow y w zięty  dla 
porów nania

Spadek pot. na godzinę 30,3 3577
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Niezmiernie ciekawe są dane, dotyczą
ce promieniotwórczości powietrza atmo
sferycznego, zdobyte przez Rutherforda, 
Allana i Evea w Kanadzie. W zimie, 
podczas największych mrozów, kiedy zie
mia, pokryta śniegiem na grubość kilku 
stóp, przemarza aż do znacznej głęboko
ści, promieniotwórczość powietrza atmo
sferycznego również była silna, jak  i w 
lecie w dnie pogodne. Pakt ten je s t  tem- 
bardziej uderzający, że promieniotwór
czość nie zmniejszała się wtedy nawet, 
kiedy wiał wiatr północny, niosący po
wietrze z wielkich obszarów śniegiem 
i lodem pokrytych. Niezrozumiałem jest 
zupełnie, skąd się wtedy brała emanacya 
promieniotwórcza.

Już pierwsi badacze zastanawiali się 
nad tem, czy emanacye w atmosferze na
leżą do pierwiastków znanych, czy też 
są wytworem jakichś nowych ciał, do
tychczas niezbadanych. Identyfikacya nie 
była w tym przypadku zbyt trudna. Każ
dą ze znanych substancyj promieniotwór
czych charakteryzuje stała spadku czyli 
czas potrzebny, aby natężenie promienio
wania spadło do połowy. W  przypadku 
emanacyi radu stała ta  wynosi 3,7 dnia. 
Okazuje się, że promieniotwórczość ema 
nacyi zawartej w powietrzu zmniejsza się 
o połowę po upływie 3,3 dnia. Zgodność 
tych dwu liczb je s t  zadowalająca, jeżeli 
zważymy trudności obserwacyi. Badanie 
osadu indukcyi promieniotwórczej na dru
tach wykazuje, że je s t  tam i promienio
twórczość wzbudzona toru. Emanacya 
toru traci połowę swej zdolności promie
niowania już po upływie 1 minuty. Bę
dziemy tedy oczekiwali, że emanacyę to
ru i produkty jej rozkładu znajdziemy 
tylko tam, gdzie je s t  możliwa bezpośre
dnia dyfuzya z ziemi. Spostrzeżenia do
tychczasowe zdają się potwierdzać ten 
wniosek. Tak, niedawno Gockel i W ulff!), 
badając promieniotwórczość atmosferycz
ną na wyżynach Alpejskich,- przekonali 
się, że na Brienzer Rothorn (2  300 m), 
naprzy.kład, emanacya toru stanowi 50% 
ogólnej ilości emanacyi, gdy w Schwarz-

*) P hys. Z tsckr. 1908, str. 907.

see (-2 600 m) mniej niż 5%; w pierwszym 
razie emanacya toru może swobodnie dy- 
fundować z pobliskich pastwisk, pokry
tych darniną, w drugim—szczyt jest ska
listy i o bezpośredniej dyfuzyi mowy być 
nie może.

Śladem Elstera i Geitla poszło wielu 
innych badaczów. Ogłoszono niezmiernie 
wielką ilość spostrzeżeń, dotyczących 
promieniotwórczości atmosferycznej, pro
mieniotwórczości ziemi i źródeł. Że wo
da źródlana i studzienna zawiera zawsze 
mniejszą lub większą ilość emanacyi, jest 
to samo przez się zrozumiałem, gdyż ema- 
nacya, jako gaz, w wodzie się rozpusz
cza. Szczególną uwagę zwrócono na pro
mieniotwórczość wód leczniczych i we 
wszystkich prawie krajach przeprowadzo
no szczegółowe poszukiwania w tym kie
runku. (I u nas, o ile wiadomo piszące
mu te słowa, badania takie wkrótce wy
konane będą). Dotychczas jednak nie- 
znaleziono ściślejszego związku między 
promieniotwórczością a własnościami le- 
czniczemi.

W spostrzeżeniach swych, dotyczących 
promieniotwórczości atmosferycznej, Ru
therford i Cooke wykryli, że powierzchnia 
ziemi jest też źródłem niezmiernie prze
nikliwego promieniowania. Jeżeli miano
wicie otoczymy elektroskop powłoką z 
ołowiu, grubą na 5 cm, to strata ładun* 
ku elektrycznego zmniejszy się o 30°/0. 
Dalsze zwiększanie grubości ekranu strat 
nie zmniejsza. Cooke okrył swój elek
troskop tak grubą warstwą z kawałków 
ołowiu, że ważyła 5 000 kg, pomimo to, 
s trata ładunku nie ustawała, Być może, 
że przyczyną tej uporczywie trwającej 
jonizacyi powietrza jest promieniotwór
czość ciał zwykłych, z których elektro
skop jest zbudowany. Pogląd ten wielu 
ma zwolenników. Boć przecież badanie 
fizyczne dowiodło, że wszelka własność 
charakteryzująca jeden jakiś pierwiastek 
właściwa jest w mniejszym .lub większym 
stopniu i wszystkim innym pierwiastkom. 
Klasycznego przykładu dostarcza tu ma
gnetyzm. Wybitne własności magnety
czne posiadają tylko trzy pierwiastki: 
nikiel, kobalt i żelazo; jednak w dosta
tecznie silnych polach i wszystkie inne
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ciała ulegają działaniu sił magnetycznych. 
Podobnież wydaje się możliwem, że roz
pad atomów i związana z nim promienio
twórczość mógłby mieć miejsce, choć w 
daleko słabszym stopniu, i we wszyst
kich pierwiastkach. Jednak kwestya ta 
bynajmniej do rozstrzygniętych nie nale
ży; doświadczenia dotychczasowe, nie są 
dość przejrzyste, a wobec nikłości zja
wiska zbyt trudno wyeliminować błędy 
spostrzeżeń.

Bądź co bądź, jeżeli nawet ciała zwy
kłe własności promieniotwórczych nie po
siadają, to i tak pierwiastki wybitnie pro
mieniotwórcze, jak  rad i tor, daleko bar
dziej są rozpowszechnione w przyrodzie, 
niż to sobie dawniej wyobrażano. Za
trzymajmy się na kilku danych liczbo
wych, które oświetlają tę kwestyę. Już 
przed kilku laty Eve w pracowni Ruther
forda oznaczał ilość bromku radowego, 
której odpowiada emanacya zawarta w 
1 m3 powietrza atmosferycznego. Z ozna
czeń tych wynikało, że metr sześcienny 
powietrza zawiera ilość emanacyi, której 
mogłyby dostarczyć 3,2 X I  O-1 0 # radu 
czystego. Obecnie Eve powtórzył swe 
badania, stosując nową doskonalszą me
todę, podaną przez Rutherforda; polega 
ona na tem, że węgiel z łupin orzecha 
kokosowego pochłania emanacyę i oddaje 
ją  dopiero po ogrzaniu do wysokiej tem
peratury. Jednocześnie z Evem, który 
spostrzeżenia swe wykonywał w Montre
alu w Kanadzie, prowadzono też analo
giczne pomiary w Cambridge ]). Jako 
średnią ze spostrzeżeń wielu otrzymano, 
że ilość emanacyi w metrze sześciennym 
zawarta odpowiada 8X10~n  g radu. Uła
mek ten o jedenastu zerach w mianow
niku wyda się przerażająco małym. Spró
bujmy jednak obliczyć, jakiej ilości radu 
odpowiada emanacya zawarta w powie
trzu atmosferycznem ponad lądami się 
znajdującem. Zakładamy, że lądy zaj-

mują^j- część powierzchni ziemi i że
*

emanacya jednostajnie jest rozsiana aż 
na wysokość 5 kilometrów. Prosty ra-

I . Sat.terly. Ilość em anacyi radu w atm os
ferze. P h il. M agazine, październik 1908.

chunek wykazuje, że emanacya zawarta 
w tej części atmosfery odpowiadałaby 
45 000 kilogramów czystego radu. Ponie
waż dyfuzya emanacyi przez rurki włos- 
kowate ziemi może się odbywać tylko 
bardzo wolno, przeto ta ilość radu musi 
być rozmieszczona w cienkiej warstwie 
skorupy ziemskiej na głębokości nie prze
noszącej jakichś 10  metrów.

Jeżeli zważymy, że gram radu wy
dziela rocznie 876 000 kaloryj gramowych, 
to łatwo dojdziemy do wniosku, że ener
gia, dostarczana przez pierwiastki pro
mieniotwórcze skorupy ziemskiej, niewąt
pliwie jest poważnym czynnikiem geolo
gicznym. Lord Kelvin obliczył przypusz
czalny wiek ziemi na podstawie danych 
przewodnictwa cieplnego. Sto milionów 
lat miało upłynąć do naszej doby od cza
sów, kiedy ziemia, będąc w stanie ogni- 
sto-płynnym, zaczęła ostygać; taki prze
ciąg czasu niezbędny był, aby mógł po
wstać dziś dostrzegany we wnętrzu zie
mi spadek temperatury (gradyent). Otóż 
Rutherford ‘) wskazał, że wystarczy 
4 G X 10—14 g radu na 1 g ziemi, aby skom
pensować ciepło oddawane przez ziemię 
drogą przewodnictwa i promieniowania. 
Ponieważ tego rzędu wielkość dają też 
poszukiwania eksperymentalne, możemy 
więc śmiało przypuścić, że ziemia daw
niejszym jest tworem i dłużej stygnąć 
będzie, niżli to Kelvin przewidywał. Tru
dno się pozbyć myśli, że wszystkie owe 
ponure obrazy, które roztacza przed na
mi druga zasada termodynamiki, nie są 
zapewne tak groźne. Mimowoli bowiem 
nasuwają się słowa Szekspira „Więcej 
jest rzeczy na niebie i ziemi, niż ich zna 
wasza filozofia szkolna14.

Bt. Landau.

PAMIĘCI WILHELMA STELLERA 
(1709— 1746).

(Dokończenie).

Ażeby zrozumieć powody obawy biu- 
rokracyi, przytoczyć tu musimy stresz

*) R adioactivity , str. 494.
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czenie relacyi Stellera o rządach na Kam
czatce, przy tej sposobności poznamy 
i przyczynę gniewu szowinistów na auto
ra tych relacyj.

Streszczenie relacyi Stellera o rządach na 
Kamczatce.

„Można uznać za pewnik" pisze Steller 
„że łatwo byłoby rządzić ludami Kam
czatki bez wszelkiego krwi rozlewu, gdy
by tylko umiano i chciano obchodzić się 
z niemi łagodnie, rozumnie, po chrześci
jańsku. Jak  daleko jednak były zarządy 
na Kamczatce od zasad chrześcijańskich, 
wskażą fakty następujące.

Kozacy od samego początku swego tu 
panowania (1697) zawierali umowę do
browolną z Kamczadalami, powiadając 
im, że z powodu iż zamieszkują na zie
mi „białego cara“, więc muszą mu za to 
dawać podarki, bo taki porządek zapro
wadzono już w ziemi Koryaków i Jaku
tów. Podarki takie, płacone za prawo 
mieszkania na ziemiach carskich, nazy
wano jasakiem.

Zrazu żądano po jednym sobolu, albo 
po wydrze morskiej od dorosłego męż
czyzny. Dziwili się tylko Kamczadale, że 
władca kozaków rościł sobie pretensye 
do prawa własności tych ziem, które oni 
uznawali za własność swoję. A jeden 
z naczelników kamczadalskich „tojon“ 
rodem z Wierchniekamczacka, Iwar Asy- 
dam, prosił kozaków, ażeby mu wyjaś
nili, jakiem prawem cudzą ziemię nazy
wają swoją. Jakkolwiek Kamczadale uzna
wali tę aneksyę albo okupacyę za bez
prawie, dawali się jednak wpisywać do 
ksiąg jasacznych i zgadzali się dawać 
podarki.

(Pierwszy z tak zwanych „zawojowa- 
tielej" Kamczatki, Wołodimir Atłasów i 
pierwszy poborca jasaków wywiózł w ro
ku 1669 do Moskwy 3 200 soboli, sobolo
wą podwójną szubę, 10  wydr morskich 
całych, 7 skór wydr morskich nie całych, 
10 skór lisich „czarnoburych“, 191 skór 
lisich zwykłych. Przyczem miał swoich 
własnych, jakoby wymienionych u Kam- 
czadalów na towary, skór sobolich 440 
sztuk).

Kozacy, wpisując do ksiąg imiona ludzi

dorosłych, zapisywali wspólnie i imiona 
dzieci małoletnich, a następnie przyje- 

j chawszy dla zboru jasaka, żądali podar
ków i od małoletnich, albowiem i oni 

i byli zapisani w księgach jasacznych, z 
których nic wykreślić nie można. Gdy 
ten akt pierwszy złamania dobrowolnej 
umowy został uświęcony zwyczajem, ko
zakom mało już było jednego sobola, żą
dali teraz czterech od każdego zapisane
go do ksiąg. Ten nowy podatek nazwali 
„Czaszczyn" i „bielak“, pierwszy wy
raz pochodzi od wyrazów rossyjskich „za 
czest“, czyli za honor, którego dostąpili 
Kamczadale, gdy im dozwolono składać 
podarki carowi, wyraz zaś „bielak" ma 
oznaczać podarek, poświęcony specyalnie 
na to, ażeby się dostał do rąk własnych 
„białego cara“. Kozacy nie znalazłszy 
oporu ze strony tubylców, szli coraz da
lej w swych wymaganiach. Już im i 
czterech soboli było mało. A jakkolwiek 
oddawali do „kazny“ tylko jednego so
bola z czterech zabieranych, a trzy inne 
dzielili pomiędzy sobą, wszakże uznawali 
już teraz, że jasak  ściągany w tych roz
miarach nie wystarcza.

Z czasem oprócz kozaków nasłano t. 
zw. „prykaszczyków“, czyli poborców po
datku, następnie inspektorów nad wa
rzelniami soli, którą dobywano z wody 
morskiej, dalej szynkarzy, sprzedających 
wódkę monopolową, pędzoną z rośliny 
dziko rosnącej, zwanej trawą słodką (He- 
racleum dulce), a wraz z nimi przysyłano 
naczelników siły zbrojnej, przełożonych 
nad urzędnikami stanu cywilnego, a nad
to i duchownych dla nawracania tubyl
ców na prawosławie. Każdy z tych no
wych przybyszów miał tylko na celu wy
zysk ludu i bogacenie się osobiste kosz
tem tubylców.

Prykaszczyk zbierający podatek, gdy 
przybył w asystencyi kozaków do „os- 
trożkau czyli do wsi tubylczej, jadąc, 
oczywista rzecz, na podwodach ludności 
miejscowej, rozkazywał przynosić skóry 
na podatek. Gdy uznał, że sobole złe, 
żądał lepszych, zabierał nowo przyniesio
ne, lecz poprzednich nie oddawał. W ta
ki sposób zamiast czterech miał już w 
ręku osiem. Ściągnąwszy grabieżą co
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się dało, prykaszczyk obdzielał Kamcza- 
dalów podarkami. Jednemu ofiarowywał 
nóż, drugiemu dawał trochę tytoniu itp. 
i wyznaczał ceny za te podarki takie, ja 
kie mu się podobało, a gdy odjeżdżał wy
magał zapłaty. Obdarowani nie śmieli 
zwracać podarków, więc musieli płacić 
skórami zwierząt. I tak, za nóż dwa so
bole, za zołotnik tytoniu—skórę lisa itd. 
W razie niemożności wypłaty, zabierano 
tubylcom żony ich i dzieci, a tych trak
towano jako niewolników, wieziono do 
„ostrogu" czyli do rezydencyi prykasz- 
czyka, gdzie ich używano do robót, i do 
prostytucyi.

Oprócz jasaku  ze skór wydr morskich, 
soboli, lisów itd., prykaszczycy wymagali 
jeszcze podatku i z innych przedmiotów. 
Każdy ostrożek był obowiązany dostar
czać do ostrogów następującej prowizyi:

1 ) Jakuły czyli ryby suszonej.
2) Trawy słodkiej suszonej (Heracle- 

um dulce), dla pędzenia z niej wódki.
3) Kipreju (Epilobium kamtschatken- 

se) suszonego, dla robienia zeń kwasu.
4) Tłuszczu z fok morskich (Phoca i 

Pugophilus).
5) Skór łachtaczych (Phoca barbata).
6) Rozmaitych jagód mrożonych (Mo- 

roszka, Czeromcha, Bruśnica, Pijanica, 
Gałubica).

7) Orzeszków cedrowych (Pinus cem- 
bra pumila).

8 ) Tłuszczu z baranów dzikich (Ovis 
sibirica v. kamtschatica).

Wszystkie te przedmioty Kamczadale 
musieli dostarczać na własnych podwo- 
dach do ostrogów, niekiedy oddalonych 
od ich siedziby o 400 do 500 wiorst.

Gdy prykaszczycy ograbili ludność z 
gruba, wtedy zjawiali się kozacy w po
jedynkę, lub po kilku, ażeby ją  ograbić 
do reszty. Dla upozorowania legalności 
grabieży wprowadzono system tak na
zwany „ściągania długów1'. Kozacy i ich 
synowie brali u kupców towary rozmaite 
i z niemi przybywali do ostrożków tubyl
czych. Jedni z mieszkańców brali towa
ry z własnej ochoty na kredyt, drugim 
wmuszano towar gwałtem, przyczem ko
zacy wyznaczali takie ceny, jak  i p ry
kaszczycy. Jeżeli Kamczadale nie mogli

zapłacić w pierwszym oznaczonym termi
nie, to podnoszono cenę towarów w dwój
nasób, a to podnoszenie cen odbywało 
się z roku na rok, to też długi wzrastały 
stale i przybierały rozmiary olbrzymie.

Gdy jedna partya kozaków odjechała, 
tuż za nią przybywała druga i trzecia, 
i tak bez końca przez ciąg całej zimy 
grabiono tubylców.

W  razie gdy Kamczadale nie mogli uiś
cić się z długów, zabierano im żony, cór
ki i synów, obracając pierwsze i drugie 
w nałożnice, a synów w niewolników. 
(Takich młodocianych niewolników sprze
dawano niekiedy aż do Jakucka, tak czy
nił zarządzający Kamczatką Lebiediew).

Kozacy i prykaszczycy, grając w kar
ty, przegrywali jedni drugim niewolników 
i niewolnice swoje. Każdy kozak miał 
zwykłe 15—20 niewolników, a niektórzy 
z nich posiadali nawet 50 do 60. Często 
niewolnica przechodziła jednego wieczo
ra z rąk do rąk kilku właścicieli (Jeder 
sobald er sie nur gewonnen, debauchirte 
sie). Kozacy wymieniali niewolnice na 
psy zaprzęgowe. Niewolnicy pełnili wszy
stkie czynności, sami zaś kozacy nie brali 
się do żadnej zgoła roboty, całe dnie spę
dzali po „kabakach“ monopolowych, pili, 
grali w karty, palili fajki, jeździli z to
warami albo ściągali długi.

Gdy nie stało niewolników na grę, s ta
wiono wtedy na karty rachunki z dłu
gów tubylczych, nowy właściciel rachun
ków długo wy ch domagał się zapłaty od 
dłużników, dawny zaś kredytor ściągał 
długi na własną korzyść.

Inni kozacy, zgrawszy się doszczętnie, 
brali do ręki karabin i pikę i szli na woj
nę w czasie pokoju. Po przybyciu do 
ostrożka domagali się okupu; uzyskawszy 
czego żądali, zabierali ze sobą pewną 
ilość dziewcząt i dzieci, które służyły im 
do dalszej gry jako pieniądz obiegowy.

Inni znowuż kozacy zabierali ze sobą 
kajdany nożne i ręczne, a przyjechawszy 
z niemi do ostrożka dzwonili kajdanami 
u wejścia do którejkolwiek z ju r t  kra
jowców. Usłyszawszy dźwięk łańcuchów, 
zjawiali się kolejno mężczyźni u wejścia, 
a wtedy żądano od każdego z nich oku
pu. Gdy który z Kamczadalów opierał
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się wymaganiom, dostawał po łbie łańcu
chami. Niekiedy tubylcy zniecierpliwie
ni kładli trupem rozbójnika; wtedy cala 
zgraja kozaków z najbliższego ostroga 
uznawała czyn taki ze strony Kamczada- 
lów za „izmienę“ za „bunt“, więc wyzna
czano pochód wojenny na całą wieś „bun- 
towszczyków11, masakrowano dorosłych 
mężczyzn, a resztę pędzono do niewoli.

Ostrożki krajowców, położone w pobli
żu ostrogów były uznawane przez koza
ków za Wsie pańszczyzniane. Kamcza
dale musieli być na stałych usługach 
u kozaków, nie mieli czasu pracować na 
utrzymanie siebie i swych rodzinu.

Jak się obchodzili kozacy z tubylcami 
widzieć można z następującego opisu 
Stellera.

„Gdy który kozak podjeżdżał do ostroż- 
ka, a szczekanie psów dawało znać o przy
byciu óbcego, niepokój ogarniał wszyst
kich. Jedni czyszczą mieszkanie, drudzy 
ukrywają natychmiast rzeczy cenniejsze, 
ażeby nie wpadły w oko przyjezdnemu. 
Dziewczęta uciekają, albo kryją się gdzie 
mogą. Najśmielsi tylko mężczyźni wy
biegają z czołobitnością, na spotkanie i 
przywitanie gościa. Skoro tylko kozak 
opuścił „narty11, albo sanki, na których 
przyjechał, natychmiast grzmią rozkazy 
„Nakarmić psy“ „strzedz sani“. Wszedł
szy do ju r ty  kozak zasiadał na miejscu, 
już z góry dla niego przygotowanem. 
W tej chwili rzucają się usłużni tubylcy, 
ażeby ściągnąć mu „unty“ czyli wierz
chnie obuwie, zdejmują pończochy fu
trzane z nóg jego, oczyszczają ze śniegu 
pierwsze, -suszą drugie; biorą następnie 
odzież wierzchnią, opatrują czy nie po
trzeba jakiej naprawy, zaszywają, ceru
ją, czyszczą, pozostając w ciągłej obawie, 
że tuż tuż rozpoczną się łajania. Gdy 
kozak odpoczął, zaczyna się komenda, 
więc woła gość „dawaj to a to“ , „pójdź 
przynieś to lub tamto“, „ugotuj jedno lub 
drugie ' 1 i tak bez końca. Ponieważ w 
tych rozkazach, wydawanych po rossyj- 
sku, występują najczęściej wyrazy „stu- 
paj i dawaj*', więc Kamczadale nazywali 
kozaków „stupaj—dawaj“. Tak ja k  po- 
pow nazywali „Boh-boh“.

Wobec gościa wszystko wykonywane'.

j  było w milczeniu, bo wystraszeni tubyl
cy odpowiadali tylko na zapytania (a od
powiadać musieli po rossyjsku, bo żaden 
kozak nie zniżył się do nauczenia języ
ka krajowego).

Gdy gość był w dobrym humorze to 
łajania i wymyślania miewały charakter 
łagodny, ale jeżeli zły i pijany, wtedy 
łajał po „matierski“ od „izmienników“, 
„buntowszczyków*', a kończył biciem.

Synowie kozaków, zrodzeni z matek 
Kamcżadalek, przypisywani byli do koza
ków i stanowili najgorszą warstwę lu
dności tamtejszej, oni byli gorsi nawet 
od swoich ojców. Znając język kamcza- 
dalski, służyli jako tłumacze i zwykle 
kazali sobie płacić za to, że nie będą tłu
maczyć fałszywie na niekorzyść obwinio
nych, inaczej, gdy im nie zapłacono, kła
mali i powodowali swem zmyślaniem za
sądzenie, często ludzi najzupełniej nie
winnych.

Opowiedziane fakty wyjaśnią przyczy
ny owych częstych buntów, a zarazem 
wskażą, kto tu  je s t  winien. Niema też 
żadnej wątpliwości, że Kamczadale i Ko- 
ryacy bywali zmuszeni do reakcyi tem 
ciągłem prześladowaniem ze strony koza
ków i urzędników, którym podlegali.

Jakkolwiek w roku 1742 życie tubyl
ców stało się stosunkowo znośniejsze, ani
żeli było poprzednio, lecz dopiero wtedy 
można byłoby oczekiwać na należytą po
prawę ich losu, gdyby zamiast ukazów 
pisanych, mógł być tu przysłany ukaz 
żywy, w osobie rozumnego, uczciwego 
i szlachetnego zarządzającego. (Mała 
rzecz! ale gdyby taka „rara avis“ się zna
lazł, toby i trzech dni nie pozostał na 
swojej posadzie. II faut hurler avec les 
loups, inaczej być nie może).

Bo cóż znaczą owe zmiany postano
wień, mające na celu zgotować lepszą 
dolę tubylców, zmiany, któremi się teraz 
szczycą, kiedy wszystko pozostaje tak 
jak  było. Tak np. wzbronione zostało 
niewolnictwo, a przecie wszyscy synowie 
i córki chrzestne, po masowem ochrzcze
niu tubylców, są właściwymi niewolnika
mi u swoich rodziców chrzestnych i u 
pópow chrzczących. Następnie nie wol
no brać „ c z a s z c z y n y l e c z  poborcy po-
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datków biorą płacę za tak zwane „atczy- 
ślenie", czyli za wykreślenie z ksiąg ja 
sacznych świeżo ochrzczonych, gdyż im 
przyrzeczono za przyjęcie wiary prawo
sławnej—uwolnienie na lat 10  od płace
nia jasaku. Dzisiaj opłata za „atczyśle- 
nie“ wynosi dziesięć razy więcej, aniżeli 
jasak uprzedni. Dalej komendanci, objeż
dżając corocznie półwysep, zbierają sobie 
podarki i odsyłają cichaczem do siebie. 
(Tak np. zarządzający Kamczatką Ewer- 
stow wysłał do Jakucka jako swoję wła
sność 50 wydr morskich, 80 soboli, 60 
lisów; zaufany zaś jego Głazunow podał 
za swoję własność 40 wydr morskich, 9 
koszłyków, 160 soboli, 90 lisów zwykłych 
i 27 lisów „siwoduszek“. Tę ich rzeko
mą własność skonfiskowano).

Kamczadale liczyli na to, że przyjmu
jąc prawosławie uwolnią siebie i rodzinę 
swoję od podatków, od zdzierstwa, że znaj
dą w osobach duchowieństwa ojców i 
opiekunów, zawiedli się jednak srodze w 
swych oczekiwaniach i nadziejach. Popi 
każą sobie drogo płacić za chrzest, a oj
cowie i matki chrzestne za asystencyę 
przy akcie chrztu. Lecz z racyi, że wię
kszość ochrzczonych nie mogła na razie 
zadosyć uczynić wymaganiom i zapłacić 
popom i rodzicom chrzestnym, więc są 
dzisiaj niewolnikami u nich. Bywały na
wet wypadki, że zgłaszającym się do 
chrztu, odmawiano wykonania aktu tego 
świętego, bo nie mieli wymaganych środ
ków do zapłacenia popom. Tubylcy rów
nież drogo muszą płacić za pogrzeby, za 
śluby, za różne święcenia, za świeczki 
palone przed obrazami, za obrazy święte,. 
które obowiązani mieć po jurtach, za spo
wiedź (którą odbywają i po dziś dzień j 
milcząco, bo żaden pop nie zna języka 
tubylców), słowem opłata za prawosławie 
wynosi znacznie więcej, niż wszystkie 
jasaki dawniejsze, a zaś do tego przy
były jeszcze rozmaite kary, za nieobser- 
wowanie postów, za niewykonywanie ob
rządków cerkiewnych, za nieprawidłowe 
żegnanie się, za nieuczęszczanie do cer
kwi itp.

„Przed ochrzczeniem tubylcy byli wol
ni, dzisiaj są niewolnikami popów; wy
zysk ze strony tych ostatnich wystawia

imię Boga i religii na poniewierkę, a nad
to rodzi się przekonanie, że ten cały akt 
nawracania podjęty został w interesie 
spekulacyjnym, a w taki sposób zostały 
unicestwione najwyższe i najmiłościwsze 
intencye rządu“.

Czy w faktach i w ich opisie znajdzie 
ktokolwiek przesadę albo kłamstwo? Je 
żeli weźmiemy do ręki historyę Kam
czatki, to znajdziemy tam i dla później
szych czasów takie same, albo nawet i 
wstrętniejsze czyny ze strony duchowień
stwa i administracyi. Co do mnie, to 
wiele scen i faktów opisanych przez Stel
lera sam widziałem powtórzone w 135 
lat po śmierci tego uczonego. Tak np. 
Kamczadal wdowiec sprzedawał syna 
swego 9 letniego chłopaka za 50 rubli, 
bo tyle żądał pop za ślub jego powtór
ny, drugi pop żądał za pojechanie, ażeby 
ochrzcić dziecko nowo narodzone 15 rb., 
a gdy nie miano tej sumy, nie pojechał 
i dziecko umarło nie ochrzczone. Już po 
śmierci Stellera pop Chontuncewski bił 
„pletjami“ przed „ś-tą cerkwią" Kamcza- 
dala za to, że zjadł muchomora, a w roku 
1898 pop z wiosczyny Lesnowskiej któ
rego p. Kramareńko opisuje jako praw
dziwego apostoła, i uwiecznia jego postać 
ilustracyą, wysłał dwu Koryaków do Pe- 
tropawłowska po wódkę. Ci byli 2 |  mie
siąca w drodze, bo musieli odbyć 2 800 
wiorst. Ów pop apostoł oderwał więc 
ludzi od pracy zawodowej, psy ich stały 
się niezdolne do dalszej służby, a jednak 
tubylcy musieli wykonać zachcenie popa, 
bo jak oświadczył Steller, oni są niewol- 

| nikami popów.
Wilhelm Steller przyjechał na Kam

czatkę w dobie strasznych wypadków po 
masakrach i wieszaniach, gdy dla aktu 
„abuzdania i napędzania strachu11 powie
szono po dwu Karnczadalów [w każdym 
ostrożku, gdyż jeszcze sterczały wszędzie 
szubienice. On wiedział o rezultatach 
działalności dawniejszych rządów, a za
razem widział czynności nowych działa- 
czów, po których nie można było ocze
kiwać nic lepszego na przyszłość—to też 
nie potrafił być biernym świadkiem i wi-
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dżem obojętnym. Prawdomówny i nie
pohamowany w wypowiadaniu swoich 
przekonań, ściągnął na siebie zrazu nie
chęć a następnie złość i zemstę perso- 
nalu urzędniczego świeckiego i duchow
nego. Spisywał swoje spostrzeżenia w 
celu, ażeby, gdy wróci do Petersburga, 
mógł je zakomunikować tym, od których 
według jego mniemania miało zależeć 
ulżenie losu gnębionego ludu. Jemu zda
wało się, że poza granicami ziemi Jakuc- 
kiej, skąd byli nasyłani kozacy i urzęd
nicy subalterni, i że poza granicami Sy- 
beryi wschodniej, skąd pochodzili główni 
zarządzający Kamczatką, znajdą się lu
dzie sprawiedliwi, mający w sercu uczu
cia ludzkie; dla takich ludzi spisywał to, 
co po nim pozostało, a że owi ludzie się 
nie znaleźli, ani wtedy, ani potem, tego 
wszak nie mógł przewidzieć.

Szowiniści rossyjscy winią Stellera, że 
prawdę mówił, lecz on w tem pełnił tyl
ko obowiązek szlachetnego człowieka, on 
nie sądził przecie, ażeby potomkowie w 
wiekach późniejszych mogli i chcieli sta
wać w obronie swoich przodków barba
rzyńskich i nie potępili ich czynów okru
tnych.

My powinniśmy się szczycić własnemi 
czynami szlachetnemi, altruistycznemi, 
a jeżeli je  mamy za sobą, wtedy naszej 
godności nie ubliża, choćby i to nawet, 
że przodkowie nasi byli zwierzętami. Za
zwyczaj ci tylko starają się kłamstwem 
otaczać działalność swoich przodków zwie
rzęcych, którzy czują, że sami są zwie
rzętami pod względem swej moralności.

Każdy uczciwy człowiek uzna nieza
wodnie, że Steller postąpił szlachetnie, 
stając w obronie ludu uciemiężonego i że 
los zgotowany temu szlachetnemu czło
wiekowi przez biurokracyę je s t  wieczną 
plamą i hańbą dla niej. Zemsta jej bez
silna: może przeszkodzić ustawieniu po
mnika ze spiżu, lecz wobec trybunału 
dziejowego potępiona będzie i być musi.

D r. B . Dybowski.

Akademia Umiejętności.
III. Wydzia ł matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia 4  stycznia 1 9 0 9  r.

Przewodniczący: Dyrektor E. Janczewski'

Czł. M. P . R udzki przesyła ocenę pracy 
p. d -ra  W alerego  Łozińskiego p. t.: „O rae- 
chanicznem  w ietrzen iu  piaskowców w um iar
kow anym  klim acie“ .

W pierwszej części p. Ł ozińsk i zajm uje 
się w ietrzeniem  piaskowców, k tó re  są jed y 
ną  skałą , podlegającą w naszym  klim acie 
czysto  m echanicznem u w ietrzeniu . N ajw aż
niejszym  czynnikiem  m echanicznego w ietrze
nia w naszym  klim acie je s t zamróz, t. j. 
rozsadzanie przez wodę, k rzepnącą w szcze
linach , a wobec niego zm iany te m p era tu ry  
m ają niew ielkie znaczenie. M echaniczne roz
luźnianie skał pod w pływ em  zam rozu obja
wia się w najsilniejszym  sto pn iu  n a  stokaoh 
i ścianach, w ystaw ionych  mniej w ięcej na 
południe. W  części drugiej p. Ł . w ykazuje, 
że w czasie rozprzestrzenienia się dyluwial- 
n ych  lodów północnych, w ich najbliższem  
otoczeniu  odbyw ało się głęboko sięgające 
rozluźnianie skał pod w pływ em  spotęgow a
nego działania zam rozu. T a peryglacyalna 
facya zw ietrzenia m echanicznego zachow ała 
się dotychczas jako  zw aliska b ry ł ty lko  
wśród najtw ardszych  skał, najczęściej wśród 
piaskowców, i kw arcytów . Zwaliska, na le 
żące do peryglacyalnej facyi zw ietrzenia m e
chanicznego, u kazu ją  się w pasie, p rzy lega
jącym  do dyluw ialnego b rzegu  lodów pół
nocnych , a m ianowicie w n astępu jących  oko
licach: U ral południow y, pasm o G organów 
w K arp a tach  wschodnio - galicyjskich, Góry 
Św iętokrzyskie, Siennica (H euscheuer), Oden- 
w ald i H unsriick  (Hochwald).

Czł. W ład. N atanson  przedstaw ia rozpraw ę 
w łasną p. t.: D opełnienia do pracy  „o elip
tyczne j polaryzacyi św iatła , przepuszczonego 
przez ciało n a tu ra ln ie  sk ręcające i pochła- 
n ia jące“.

W  dopełnieniu do rozpraw y, w ym ienionej 
w ty tu le , k tó ra  by ła  przedstaw iona W ydzia
łowi M. P . A kadem ii na posiedzeniu z dn. 
12 października 1908, prof. N atanson  roz
trząsa  przedew szystkiem  jedno  z rów nań, 
zasadniczych w teo ry i uw ażanego zjaw iska 
i w ykazuje, w brew  tw ierdzeniu , w ypow ie
dzianem u przez prof. V o ig ta  (w świeżo w y
danej książce M agneto-und E lek tro o p tik ), że 
rów nanie to  je s t śoisłe, bez w zględu na w iel
kość ek sty n k cy i, i ogólne.

P rzechodząc następnie  do kw esty i zw iązku, 
istniejącego pom iędzy k ierunkiem  skręcan ia  
osi w ielkiej elipsy a k ierunkiem  krążenia po
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te jże  elipsie, p. N. wykazuje, że jedna  z po
m iędzy form uł, poprzednio przez niego o trzy 
m anych , prow adzi do popraw ienia i do uo
gólnienia t . zw. regu ły  B abineta i że, zm ie
niona i rozszerzona, ta  regu ła  zgadza się ze 
w szystkiem i bez w y ją tku  spostrzeżeniam i 
nad  dichroizm em  kołow ym , k tó re  zawdzię
czam y prof. C ottonow i z P aryża.

W zakończeniu, zasadzając się na n iek tó
ry ch  uzupełn ien iach  i popraw kach danych  
dośw iadczalnych (k tó re  to  uzupełnienia i po
p raw ki nadesłał au torow i prof. C otton), p. 
N . poddaje m a te ry a ł spostrzeżeń nowem u 
obliczeniu, k tó rego  re zu lta ty  zgadzają się le
piej z teo ry ą  niż w yniki, w pierw szej roz
praw ie znalezione.

Czł. H. H oyer p rzedstaw ia rozpraw ę p. 
d-ra E . K iern ika p. t.: „O w ym oczka paso- 
rzy tn iozym  Chilodon sex astria tu s  nov. sp. 
w raz z uw agam i nad pow staw aniem  bańki 
odżywczej i podziałem  kom órk i‘£,

P . K iern ik  opisuje now y g a tu n ek  wymo
czka przebyw ającego na  skrzelach i skórze 
ryb  słodkow odnych, pod nazwą Chilodon se- 
x as tria tu s .

W ym oczek te n  ch a rak te ry zu je  się sześcio
m a param i rzęs leżących po stron ie  brzusz
nej ciała. Poza tem  całą swą organizacyą 
zbliża się do pokrew nego sobie g a tu n k u  Chi
lodon m ucina tus.

W  dalszej części rozpraw y p. K. zastanaw ia 
się nad pow staw aniem  i zanikaniem  budow y 
w akuoli, s ta ra jąc  się rów nocześnie o w y tłu 
m aczenie objawów obserw ow anych na pod
staw ie zasad term odynam icznych  Gibbsa w 
zastosow aniu M etcalfea do tłum aczenia  po
w stan ia  t . zw. błon organicznych.

Opisawszy stosunk i budow y nap o tk an e  w 
aparacie  jąd row ym  w ym oczka, p. K. zajm uje 
się k w esty ą  konjugacyi tudzież podziału z 
ogólno biologicznego .stanow iska, przeprow a
dzając rów nocześnie w zarysie próbę w y tłu 
m aczenia podziału  kom órki w ym oczka, opar
tą  na  podstaw ie w y tw arzających  się w chwili 
podziału  różnic w okręgach  plazm atycznych  
dzielącego się indyw iduum  i w ywołanego 
przez nie pobudzenia kon trak to rycznego .

Zestaw iając w reszcie różne możliwości, 
k tó re  w ypływ ać mogą ze  s to su n k u  wym o
czka opisyw anego do ry b , na k tó ry c h  żyje, 
p . K . dochodzi do w niosku, że czynnikiem , 
w iążącym  te  organy  ze sobą, są b ak te ry e  
żyjące na  ry b ach  a służące za pokarm  w y
m oczkom , że w ym oczek nie je s t spraw cą 
choroby ryb , że zatem  stosunek  je g o  do 
ry b  słodkow odnych je s t  bardziej sym bioty- 
cznej, niż pasorzytniczej n a tu ry .

Czł. J .  N usbaum  przesyła rozpraw ę p. A . j  

Tysow skiego p. t.: „S tosunek  narządu s łu 
c h u  do pęcherza pław nego u  ryb  śledziowa- 
ty c h “ .

Przew ody poprzeczne, łączące ze sobą oba j

błędniki ucha, nie są, w edług p. Tysow skie
go, przedłużeniam i sam ych błędników  i nie 
zaw ierają endolim fy, ja k  to  błędnie przyjm o
wali poprzedni badacze, zwłaszcza Haasse 
i Ridwood, lecz stanow ią w yłącznie przew o
dy perylim fatyczne. A u to r  odróżnia trz y  ta 
kie przew ody, łączące ze sobą pery lim faty 
czne p rzestrzen ie  obu błędników , a miano
wicie: dwa przew ody biegnąfce w poprzek 
pod mózgiem i jed en — nad mózgiem. W eber, 
B reschet, H aasse i Ridwood błędnie opisali 
bezpośrednie zetknięcie ścianek pęcherzyków , 
stanow iących przednie przedłużenie pęcherza 
pławnego, ze ściankam i błędników , nie za
uw ażyli bowiem szczególnej p rzegrody  sp rę
żystej, w ybiegającej z kostnej ściany każdej 
z torebek, k tó ra  to  przegroda odgranicza 
części, należące do pęcherza pław nego od 
części, należących do p rzestrzen i peryłim fa- 
tycznych . P . T. bardzo szczegółowo opisuje 
morfologię to rebek  kostnych , obejm ujących 
w spom niane części, w yjaśniając ich genezę 
i homologię z pew nem i kostnem i utw oram i 
innych  ryb  kostnoszkieletow ych.

Czł. C ybulski p rzedstaw ia rozpraw ę p. 
W eleckiego  p. t.: „O w pływ ie adrenaliny 
na wydzielanie C 0 2 i na czynność n e re k 1*.

P. W elecki, po stw ierdzeniu  zapomocą 
próbnych doświadczeń, że w pływ  adrenaliny 
na u stró j zwierzęcia ujaw nia się nie ty lko  
po w prow adzeniu je j do żyły, ale także po 
w strzykiw aniach podskórnych do otrzew nej 
i do rec tu m , w ykonał na zw ierzętach (psach, 
królikach i św inkach m orskich) dwa szeregi 
doświadczeń, z k tó ry c h  w jednym  oznaczał 
ilość C 0 2 przed i po w prow adzeniu adrena
liny, w d ru g im — ilość m oczu i azotu przed 
i po w strzyknięciach  podskórnych lub o trze
wnowych tejże substancy i. W  pierw szym  
szeregu po w strzykiw aniach do ży ły  sta le  
znajdował zw iększenie się ilości C 0 2, po 
w strzykiw aniach  zaś o trzew now ych zm niej
szenie; w drugim  szeregu stale w ystępow ała 
diureza: zwiększenie się ilości m oczu praw ie 
do podwójnej ilości i azo tu  praw ie o jednę 
trzecią  norm alnej ilości.

P. W . przypuszcza, że, opróoz w yw oły
wania zm ian ciśnienia krw i, adrenalina w 
tym  osta tn im  p rzy p ad k u  w yw iera wpływ  
także na przem ianę m atery i w u stro ju .

S P R A W O Z D A N IE .

Ks. Jan Jaworski. G e n e z a  n a u k i  
( s t u d y u m  p r z y r o d n i c z o - f i l o z o f i -  
c z n e ) ,  Kijów 1908.

Ciekawa to  z w ielu względów broszura. 
A u to r jej uw aża, że „najlepiej... rozpatryw ać
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form y w scystk ie  życia duchow ego ludzkości 
ze stanow iska biologicznego..." i w rozpa
try w an e j rozpraw ce bada „ze stanow iska 
biologicznego pochodzenie jed n e j z form  ży
cia duchow ego, m ianow icie n au k i" , zazna
czając jednocześnie, że „nie mówi tu  o is t
n ien iu  duszy ludzkiej... ta  rzecz bowiem  ca 
ła  wchodzi w zakres m etafizyk i14. Ponieważ 
w szystk ie  zjaw iska biologiczne w arunkow ane 
są po trzebą i korzyścią, więc i n auka  po
w stać  m ogła jak o  w y n ik  jak ie jś  po trzeby . 
A  tą  po trzebą  je s t bardzo złożona walka 
o b y t, jak ą  człow iek m usi prow adzić, przy- 
czem  po trzeb u je  koniecznie coraz bardziej 
skom plikow anych  i udoskonalonych  narzędzi. 
„N auka... je s t w ytw orem  czterech  czynni
ków , m ianowicie: popędu zachow aw czego, 
popędu  do ciągłego doskonalenia się, jak i 
w łaśnie znam ionuje u stro je  wyższe, zwłasz- 
oza człow ieka, wr k tó ry m  on osiąga maxi- 
m um  natężenia, następ n ie  w ynikającej z po
pędu  sam ozachow aw czego po trzeby  walki 
o b y t i doboru n a tu ra ln eg o " . Z tak ich  w y
chodząc p rzesłanek , a u to r  ro zp a tru je  różne 
form y i przejaw y nauk i. N iem a tu , co p raw 
da, rzeczy zupełn ie  now ych, nigdy d o ty ch 
czas niew ypow iadanych, ale nie je s t to  ró
wnież czysta  kom pilacya. R ozpraw a księ
dza Jaw orsk iego  je s t n iew ątp liw ie  w ynikiem  
sum iennych  i d ług ich  rozm yślań; podziwiać 
należy trzeźw ość i jasność  um ysłu  au to ra , 
k tó ry , nie będąc przyrodnikiem  fachow ym , 
dojść może do ta k  dobrych  rezu lta tów . N ie 
na  w szystko zgodzić się m ożna z ks. J .;  
najw iększą— podług  m nie— tru d n o ść  om ija 
on zupełnie. Myślę tu ta j  o „popędzie do cią
głego doskonalenia się". T u ta j rzeczyw iście 
leży źródło n auk i czystej, n iem ającej nic 
wspólnego z codziennym  u ty lita ry zm em . 
W szak  żaden badacz-teo re ty k , rozm yślając 
nad zagadnieniam i swemi, nie zastanaw ia  się, 
czy i kiedy m ogą one p rzynieść  poży tek  
bezpośredni. B ezw ątp ien ia  w szystk ie dąże
nia bezin teresow ne m ają — przynajm niej w 
przeszłości naszego rodzaju  swe źródło w pe
w nych  korzyściach . Ale w łaśnie w yprow a
dzenie jed n y ch  z d ru g ich , w yjaśnienie, dla- 
pzego my obecnie z m niejszem  lub  w iększem  
faryzeuszostw em  tak ie  dążenia bezin teresow 
ne wyżej staw iam y od zw ykłych  zabiegów 
c o d z ie n n y c h - to  są k w e ity e  ciekaw e i w ar
te  głębszej rozw agi niż okryw anie  ich na
zwą popędu do doskonalenia się. Z tak ich  
dążeń rodzi się n a u k a — z tak ich  rów nież p o 
w stała  b roszurka  ks. Jaw orsk iego . A  w' na
szej ubogiej lite ra tu rz e  rozw ażania tak ie  są 
po trzeb n e— i nazw isko a u to ra  może im ot wo
rzyć w ro ta  naw et tam  dokąd m yśli podobne i 
nie znajdow ały dostępu .

Jem Sosnowski. j

Korespondencya W szechśw iata .

Kółko Chemików.

Sześć lat tem u  na politechnice lwowskiej 
pow stało „Kółko C h e m ik ó w k tó r e g o  zada
niem było skupian ie słuchaczów  w ydziału 
chem ii technicznej w celu  niesienia wzajem 
nej pom ocy w spraw ach z n au k ą  zw iązanych. 
Założono p rzeto  bibliotekę, k tó ra  w śród s łu 
chaczów  cieszy się dużą frekw encyą i k tó ra  
liczy obecnie k ilkase t tom ów  dzieł treśoi 
ogólnej i specyalnej z dzredziny chem ii i na
u k  pokrew nyoh, urządzano rok  rocznie sze
reg i odczytów , w ycieczek do zakładów  prze
m ysłow ych we Lwowie i okolicy, dalej s ta 
rano  się u ła tw ić  kolegom  otrzym anie p ra k 
ty k  w akacy jnych , o k tó re  w G alicyi z po
w odu b rak u  przem ysłu  chem icznego nad
zw yczajnie trudno . Prócz tego, ponieważ 
laboratorya, z pow odu małej do tacyi ze s tro 
ny  nam iestn ic tw a, pod w zględem  ilości apa- ' 
ratów  pozostaw iają wiele do życzenia, p rze 
to , aby chociaż w części tem u zaradzić 
„K ółko" założyło kram , gdzie każdy z ko
legów po cenie nizkiej na m iejscu może n a 
być lub w ypożyczyć potrzebne m u u te n sy 
lia, nie tracąc  ozasu na b ieganie do m iasta, 
gdzie zresztą w sk ładach  ap tecznych  m u
siałby płacić dw a razy drożej. Dzisiaj na
w et tru d n o  sobie w yobrazić norm alną praog 
w laboratoryaoh  bez pomocy „k ram u ".

,,K ółko“ nasze w roku  ubiegłym  liczyło 
około se tk i członków; ua W alnem  Zgrom a
dzeniu. k tó re  odbyło się w d. 16/X I 08 r. 
w ybrano na ten  rok zarząd następujący: ko
ledzy— Psarsk i —  przew odniczący, C ienoiała 
zast. przewodniczącego, W ierzchow ski— bi
blio tekarz, S w iąteck i— skarbnik , B ratz  —se
k re ta rz , Górski —zarządca „ k ram u “ i So
snowski, K ocko i K ulesza— wydziałowi.

K ończąc niniejszą no ta tk ę , zw racam y się 
z apelem  do pp. przem ysłow ców , aby, udzie
lając za pośrednictw em  „K ółka“ p ra k ty k  
w akacy jnych  zechcieli u ła tw ić  otrzym anie 
koniecznego uzupełnienia studyów  te o re ty 
cznych słuchaczom  jedynej polskiej po litech
niki; zaznaczyć również m usim y, że co roku  
kończy w ydział chemii technicznej spora 
garść słuchaozów, z k tó ry ch  bardzo wielu, 
nie m ogąc z pow odu b rak u  stosunków  zna
leźć p racy  w przem yśle, bierze się do p ra 
cy biurow ej, podczas gdy nieraz, szczegól
niej w o sta tn ich  la tach  w K rólestw ie, z po
w odu bojko tu  szkolnego, dają się słyszeć 
u ty sk iw an ia  na b rak  w ykw alifikow anych 
m łodych techników . N iechże więc panowie 
przem ysłow cy zw racają się w tak ich  razach
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do „K ó łka“ , a ręczyć możemy, że z wycho- 
w ańców  naszej politechniki będą zadowo
leni.

Zarząd K ółka Chemików.

Wiadomości bieżące.

Towarzystwo Kursów Naukowych w roku  
akadem ickim  1907/8, d rugim  istn ienia K u r
sów.

Zadaniem  T ow arzystw a K ursów  N auko
w ych je s t udzielanie w ykształcenia i u ła t
wianie p racy  naukow ej osobom posiadają
cym  przygotow anie, odpowiadające zakreso
wi średniego zak ładu  naukow ego, ja k  rów 
nież rozpow szechnianie wiadomości nauko
w ych wśród szerszych w arstw  społeozeństw a. 
Dla spełnienia wyżej w ym ienionych zadań 
T ow arzystw o urządza system atyczne w ykła
dy naukow e z dziedziny językoznaw stw a, hi- 
sto ry i, lite ra tu ry , sztuk i, praw a, ekonomii, 
n auk  społecznych, filozofii, pedagogiki, nauk  
p rzyrodniczych , m atem atycznych , techn icz
nych , agronom icznych i t .  p. Zajęcia p rak 
tyczne  prow adzone są w pracow niach: che
m icznej, fizycznej, antropologicznej, m inera
logicznej, bo tan icznej, gleboznaw czej, a s tro 
nom icznej i t .  d.

Spraw am i Tow arzystw a K ursów  N auko
w ych k ie ru je  Zarząd, k tó ry  w roku  1907/8 
składali: P . D rzew iecki (przew odniczący),
S. K ontkiew icz (zastępca przewodniczącego), 
K. B udny, J .  E b e rh a rd t, H. K ondratow icz, 
E . L angner, M. R ejchm an i S. W roński.

N auk i w ykładane w roku  spraw ozdaw 
czym  podzielone były na cz tery  sekcye, a 
m ianowicie: m atem at.-przyrodniczą, h u m a
nistyczną , techniczną (politechniczną) i rol
niczą (k u rsy  rolnicze).

Sekcya m atem atyczno-przyrodn icza  w ro
k u  spraw ozdaw czym  1907/8 posiadała 15 
w ykładających  i 3 asysten tów  i liczyła 213 
słuchaczów  i's łu ch a c z e k .

W pierw szym  sem estrze bieżącego (1908/9) 
ro k u  akadem ickiego Sekcya m atem atyczno- 
p rzyrodnicza liczy dotychczas 360 słucha
czów i słuchaczek.

Sekcya techn iczna, posiadała w ubiegłym  
1907/8 ro k u  akadem ickim  w ykładających  12, 
a słuchaczów  i s łuchaczek  osób 62.

W pierw szym  sem estrze bieżącego (1908/9) 
roku  akadem ickiego, w ce lu  u ła tw ien ia  w stę
pu  na pierw szy k u rs  politechniczny m ło
dzieży, nie posiadającej’ dostatecznego p rzy 
gotow ania, o tw arto  k u rs  przygotow aw czy, 
na k tó rym  w ykładają  się: algebra, geom e
try  a THkreśleńie geom etryczne.

P rogram  w ykładów sekcyi rolniczej, po
siadającej kurs trzy le tn i, wzorowany je s t ńa 
program ach A kadem ii Rolniczej w Dubla- 
nach, oraz S tudyum  Rolniczego w U niw er
sy tec ie  Jagiellońskim .

W ubiegłym  roku  akadem ickim  sekoya 
m iała dwa k u rsy  z 21 w ykładającym i i 37 
słuchaczam i (19 osób na kursie  I-ym  i 18 
na Il-im ).

Obecnie na ku rsach  rolniczych zapisanych 
je s t  57 osób, a mianowicie: na kursie  I-ym  
osób 23, na kursie  Il-im  osób 19 i na IU -im  
osób 15.

Ogółem w roku  akadem ickim  1907/8 na 
w szystkich  cz terech  sekcyach  było słucha
czów osób 689, obecnie zaś 1227.

Z powyższego spraw ozdania widać, źo To
w arzystw o K ursów  N aukow ych rozwinęło od 
p o czą tku  energiczną działalność w dwu k ie 
ru n k ach , z k tó ry ch  jeden  ma na celu do
starczan ie  wyższej wiedzy w szystkim ' tym , 
k tó rzy  p ragną uzupełn ić  swoje w ykształce
nie, a d rug i dąży do u łatw ienia  nabyw ania 
specyalnego w ykształcen ia (przyrodniczego, 
technicznego i rolniczego) tej części naszej 
młodzieży, k tó ra  p ragnie  się uczyć w języ 
ku  ojczystym , a nie posiada środków  na 
wyjazd do wyższych zakładów  naukow ych 
polskich.

N ależytem u rozwojowi tej działalności stoi, 
n ies te ty , na przeszkodzie brak dostatecznych  
środków  m ateryalnych .

Środki Tow arzystw a K. N. pochodzą z 
dw u źródeł: ze składek i ofiar członków i z 
op łat za naukę, pobieranych  od słuchaczów . 
Pierw szego rodzaju dochody, t. j .  sk ładki 
i ofiary członków  przeznaczone są na p o k ry 
cie w ydatków  ogólnych, t. j. najem  lokali, 
u trzym anie kancelaryi i dostarczenie pom o
cy naukow ych (książek, przyrządów  i ma- 
teryałów  do praoowni). C ałkow ite zaś w pły
wy z op łat od słuchaczów  przeznaczone są 
n a  w ynagrodzenie w ykładających. P rzy  
obecnej liczbie członków (około 3 4 0 )-i s ta 
łym  dochodzie ze sk ładek , w ynoszących nie
spełna 3400 rub li, pokrycie w całości w y
datków  ogólnych okazuje się liiemoż.liwem. 
To też budżet na bieżący 1908/9 rok aka- 
demioki przew iduje około 2000 rubli defi
cy tu , tak , że jeżeli liczba członków, a z nią 
i s ta ły  dochód nie zwiększy się znacznie, 
dalszy b y t K ursów  N aukow ych będzie po
ważnie zagrożony.

D rugiego  rodzaju dochody, pochodzące 
z op łaty  za naukę nie mogą być wysokie, 
gdyż m uszą być zastosow ane do skromnych* 
po w iększej części, środków  słuchaczów , k tó 
rzy inaczej nie m ogliby korzystać  z w ykła
dów. O płata  ta  wynosi od 2 rb . 50 kop. 
do 3 rb. na sem estr za godzinę tygodniow o. 
Dochody s tąd  p łynące zaledw ie_w ystarozają 
.na bardzo skrom ne w ynagrodzenie w ykłada
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ją cy ch , z k tó ry c h  w ielu niem al bez in te re 
sow nie p rzynosi sw ą p racę  w ofierze.

S łuchacze Sekcyi techn icznej, k tó rzy  za
pisali się na cały  cykl przedm iotów , stan o 
w iących  p ierw szy  k u rs  po litechn iczny , p łacą 
50 rb. za sem estr, słuchacze  zaś ro ln ic tw a 
70 rb . za sem estr (w łączając w to  opłatę 
za k o rzystan ie  ze w szystk ich  pracow ni).

Sekcya ro ln icza o trzym uje pew ne, jak k o l
w iek niezupełnie w ystarczająoe subsydyum  
od naszych ziem ian i tow arzystw  rolniczych; 
inne w ydziały tak ich  specyalnych  środków  
nie posiadają i z tego pow odu w alczą do
tk liw ym  niedostatk iem , a szczególnie Sek
cya  przyrodnicza, w ym agająca koniecznie 
u trzym yw an ia  kosztow nych pracow ni.

BULETYM METEOROLOGICZNY
za rok 1908.

(Ze spostrzeżeń na S tacyi M eteorologicznej Centralnej przy M uzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

Miesiące
I I I I I I IV

!
! V < HH V II V III IX X X I X II Rok

1. S tan  średni barom e
tru : 700 m m  - f- . . . 52,4 4G,2 52,3 48,1 51,8 51,5 49,1 49,0 52,9 58,5 53,4 53,9 51,9

2. a) Ś rednie tem p. - 1,6 0,3 2,0 6,7 14,9 18,3 19,5) 17,1 12,9 7,3 —0,5 -2 ,9 7,9

b) Miix. abs. 5,0 5,0 14,5 19,0 30,4 30,0 30,5 26,5 25,3 20,5 4,5 5,0 30,5

c) Min. abs. —19,4 -6 ,4 - 8,0 0,2 - 1,1 6,0 8,5 8,5 5,3 - 6,2 -13,1 -19,2 -19,4

a) Śred. w ilg. bezwz. 3,7 4,0 4,0 5,1 8,1 9,1 11,2 10,0 8,1 6,2 3,9 3,5 6,4

b) Śred. w ilg. w zgl. 86 85 77 72 63 58 65 70 73 80 85 88 75

4. Ś redni stop ień  za
chm urzenia . . . . 8,3 7,9 6,1 7,1 6,3 4,9 6,3 6,6 6,3 6,1 7,5 7,6 6,7

5. L iczba godzin słone
cznych ..................... 51,3 133,4 119,5 208,3 285,4 255,7 184,0 123,6 131,3 50,3 38,6 1604,3

6. a) Sum a opadu . . 21,8 47,5 55,2 35,4 52,7 23,7 108,9 73,2 41.7 12,7 22,2 24,4 519,4

b) Liczba dni z opa
dem >  0,1 mm . 20 20 10 „ 13 10 15 16 11 9 12 13 160

c) Liczba dni z opa
dem >  1,0 m m  . 7 12 8 8 10 5 11 13 7

J
3 7 6 97

Średnia dw udziesto letn ia  roczna a) barom etru  . . 749,9

(1886—1905) dla W arszaw y (Muzeum) b) tem peratu ry  . 8,°4

W ysokość średnia opadu za okres 1886—1905   531,0 mm.

TREŚĆ N U M ERU . G ranice życia, przez Br. R ydzew skiego. — O prom ieniotw órczości atm o
sfery, ziemi i źródeł, przez St. L andau .—Pam ięci W ilhelm a S tellera (1709—1746), przez d-ra B. D y
bow skiego.—A kadem ia um iejętności.—Spraw ozdanie.—K orespondencya W szechśw iata.—W iadomości 
bieżące.—B u le ty n  m eteorologiczny.

Wydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.

Drukarnia L. B ogusław skiego, Ś -tokrzyska N r. 11. Telefonu 195-52.


