
W arsżawa, dnia 25 grudnia 1910 r.Mb. 52  (1490).

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PRENUMERATA „W S ZEC H Ś W IA TA ".

W W arszawie: rocznie rb. 8, kwartalnie rb. 2.
Z przesyłką pocztową rocznie rb. 10, półr. rb. 5.

PRENUMEROWAĆ MOŻNA:
W  Redakcyi „W szechświata" i w e w szystkich księgar- 

niach w Jęraju i za granicą.

Redaktor „W szechśw iata'4 przyjmuje ze sprawami redakcyjnemi codziennie od godziny  
6 do 8 w ieczorem  w lokalu redakcyi.

A d r e s  R e d a k c y i:  W S P Ó L N A  JMŁ 37.  T e le fo n u  83-14 .

HENRYK W IK T O R  REGNAULT J).

Dnia 21 lipca r. b. minęła setna rocz
nica urodzin Henryka Wiktora Regnaul- 
ta, jednego z najzasłużeńszych badaczy 
na polu fizyki doświadczalnej, jakich wy
dał wiek XIX. Słusznie więc będzie 
przypomnieć na tem miejscu życie i dzie
ła tego znakomitego męża.

Regnault urodził się w roku 1 8 1 0  

w Akwisgranie. Ojciec jego był kapita
nem inżynieryi w wojsku napoleońskiem. 
Małem dzieckiem będąc, Henryk stracił 
rodziców: ojca zabrała mu wojna 1 8 1 2  r., 
a w parę lat później umarła też matka, 
i młody Regnault został zupełnym siero
tą. Zaopiekował się nim wtedy jeden 
z kolegów ojca. Ale szczupłe środki ma- 
teryalne nie starczyły na należyte kształ
cenie chłopca; musiał on wcześnie zacząć 
pracować na chleb, jako subjekt w je 
dnym z większych magazynów konfek
cyjnych w Paryżu. Na posadzie tej po
został do osiemnastego roku życia. Ale

i) Szkic, opracowany głównie podług F, Hen- 
ninga „Hęnri Yictor Regnault" Phys, Ztschrft.

młody subjekt marzył o innej przyszło
ści. W chwilach wolnych od obowiąz
ków uczył się gorliwie; szczególnie zaj
mowały go nauki przyrodnicze i mate
matyka. Książki potrzebne dostawał z Bi
blioteki Narodowej. Wreszcie marzenia 
jego zaczęły się urzeczywistniać. Gdy 
w roku 1 8 3 0  świetnie zdał egzaminy, 
otworzyły się przed nim podwoje Szkoły 
Politechnicznej. Słuchał tam, między in* 
nemi, wykładów Dulonga, które wywarły 
wpływ ogromny na całą jego działalność 
późniejszą. W r. 1 8 3 2  wstąpił do Aka
demii Górniczej, której kurs trzyletni 
zdołał ukończyć w ciągu lat dwu. Odtąd 
Regnault poświęcił się z zapałem gór
nictwu. Odbył kilka podróży naukowych 
po Belgii i Niemczech, i owoce spostrze
żeń swych złożył w czterech memorya- 
łach.

Szczególnie zajmowała go zawsze s tro
na chemiczna górnictwa. W czasie po
dróży swej, bawiąc w Giessen, odwiedził 
Liebiga i pod jego wpływem oddał się 
już wyłącznie chemii. Wróciwszy do 
kraju, był początkowo profesorem tego 
przedmiotu w Lugd unie, w roku zaś 1 8 3 6  

wstąpił do laboratoryum chemicznego 
Akademii Górniczej w Paryżu. Tu od
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znaczył się badaniami nad teoryą pod
stawień i przy tej sposobności odkrył 
kilka nowych związków, z pośród któ
rych wymienić można czterochlorek wę
gla. Później zajął się badaniami nad pra
wem Dulonga i Petita Badania te wpły
nęły rozstrzygająco na jego przyszłość, 
gdyż zwróciły go pomału w dziedzinę 
fizyki, w której stać się miał gwiazdą 
pierwszej wielkości.

W  roku 1840 ofiarowano Regnaultowi 
katedrę chemii w Szkole Politechnicznej. 
Z wykładów jego ówczesnych powstała 
znana książka „Cours elementaire de 
chimie“. W roku 1841 objął też katedrę 
fizyki w College de France. Tu ucznia
mi jego byli, między innemi, Poucault, 
Pfaundler, William Thomson.

Zaczęła się teraz najpłodniejsza w pra
ce naukowe epoka życia Regnaulta. Zwró
cił się już ostatecznie do fizyki i tylko 
raz jeden wkroczył w inną dziedzinę— 
fizyologii — wraz z jednym  ze swych 
przyjaciół, badając oddychanie zwierząt. 
W roku 1840 ministeryum robót publi
cznych zwróciło się do Regnaulta z pro- 
pozycyą, aby zajął się zbadaniem wła
sności fizycznych wody i pary wodnej. 
Sprawa ta budziła wówczas powszechne 
zainteresowanie, gdyż od rozwiązania jej 
zależała odpowiedź na ważne pytanie, 
w jaki sposób maszyna parowa dać mo
że największą ilość pracy z najmniej- 
szem zużyciem ciepła. Rząd francuski 
zwracał się w tej samej kwestyi już 
w roku 1821 do Araga i Dulonga, lecz 
sprawa ugrzęzła wtedy w kancelaryach 
rządowych. Dopiero Regnault miał wie- 
kopomnemi badaniami swemi odpowie
dzieć na nierozwiązane pytania.

Teorya ciepła była wtedy jeszcze w pie
luchach. Regnault nie wiedział jeszcze 
o wielu rzeczach, które dla wiedzy dzi
siejszej są niemal pewnikami. Np. wy
dawało mu się wątpliwem, aby w ydaj
ność maksymalna silnicy parowej miała 
być niezależna od substancyi pracującej. 
Z tego powodu badał nie tylko własno
ści wody, ale i wielu innych ciał. Me
toda pracy jego również zależna była od 
niskiego naówczas poziomu wiedzy fizy
cznej. Regnault nieraz otrzymywał wy

niki doświadczalne, których teoretycznie 
objaśnić sobie nie umiał. Chcąc więc 
dla zrozumienia doświadczeń uzyskać 
nowe punkty widzenia, uważał, że trze
ba możliwie urozmaicać metody i urzą
dzenie doświadczeń, a, gdy i to nie po
magało, sądził, że w każdym razie noto
wać skrzętnie należy wszystkie szcze
góły i szczególiki, aby praca jego nie 
poszła na marne i zachowała wartość 
swą dla przyszłych pokoleń, które lepiej 
oryentować się będą w niezrozumiałych 
dla niego zjawiskach.

Do powodzenia prac Regnaulta przy
czyniły się w znacznej mierze ogromne 
środki pieniężne, któremi hojność rządu 
francuskiego pozwoliła mu rozporządzać. 
Były one tak obfite, że do każdego nie
mal badania Regnault mógł sprawiać no
we, kosztowne przyrządy, nie krępując 
się ani ich wymiarami, ani ceną. Np. 
w badaniach nad ciepłem parowania miał 
do rozporządzenia dwa kalorymetry mie
dziane o pojemności 65 l każdy. Do mie
rzenia ciśnień posiadał otwarty mano
metr rtęciowy wysokości -24 m. Wyniki 
badań jego zapełniają trzy tomy „Me- 
moires de P lnsti tu t de F rance11, z któ
rych każdy liczy około tysiąca stron. 
Z pomiędzy licznych jego współpraco
wników odznaczył się szczególniej Izarn.

Podejmując się swego trudnego zada
nia, Regnault nie przypuszczał nawet, jak  
szerokie rozmiary przyjąć będą musiały 
jego prace. Dopiero w trakcie badań 
przekonywał się stopniowo, jak  kruche 
i niepewne są podstawy, na których 
oprzeć się zamierzał. Musiał więc. badać 
najpierw po kolei cały szereg podsta
wowych zagadnień przygotowawczych. 
W ten sposób zadanie jego rozszerzyło 
się ogromnie: w r. 1853 wyznał nawet, 
że nie miałby był chyba odwagi przy
stąpić do tej pracy, gdyby był z góry 
przewidział wszystkie trudności.

Przedewszystkiem zbadać musiał wiele 
kwestyj ogólnych, dotyczących par i ga
zów. Prawo Gay - Lussaca uchodziło do 
owych czasów za bezwzględnie dokład
ne. Regnault dowiódł, że je s t  ono tylko 
przybliżone, a do ścisłości pretendować 
może tylko pod bardzo małemi ciśnie
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niami, gdyż w przeciwnym razie spói- 
czynniki rozszerzalności różnych gazów 
nie są jednakowe.

Oceniwszy wartość prawa Gay-Lussa- 
ca zajął się prawem Boylea i Mariottea. 
Jeszcze przed Regnaultem Dulong i Ara- 
go sprawdzali prawo to aż do 25 atmo
sfer ciśnienia i doszli do wniosku, że jest 
ono zupełnie ścisłe. Regnault i tu wy
kazał, że je s t  ono tylko pierwszem przy
bliżeniem, gdyż naogół powietrze, tlen, 
dwutlenek węgla są więcej, a wodór 
mniej ściśliwy, niż tego wymaga prawo 
Boylea i Mariottea.

Tu należą też piękne badania Regnaul
ta  nad gęstością gazów. Dumas i Bous- 
singault już dawniej wyznaczali wielkość 
tę znanym sposobem. Regnault ulepszył 
znakomicie ten sposób, gdyż usunął stra
tę wagi w powietrzu. Dopiął tego w spo
sób równie prosty, jak  dowcipny: zró
wnoważył naczynie ważone zapomocą 
drugiego naczynia, posiadającego możli
wie taki sam kształt i objętość. To też 
rezultaty badań Regnaulta nie różnią się 
od najściślejszych pomiarów późniejszych 
więcej niż o 0,000 1.

Do tej samej seryi prac zaliczyć nale
ży dalej badania nad ściśliwością wody 
i rtęci, doprowadzone do 25 atmosfer ci
śnienia, oraz nad spółczynnikiem rozsze
rzalności rtęci. Ten ostatni był już po
przednio znaleziony przez Dulonga i Pe- 
tita, ale popełnili oni w obliczeniach po
myłkę, której nie można już było potem 
poprawić. Regnault musiał więc podjąć 
się na nowo tej pracy, i zbadał spółczyn- 
nik rozszerzalności rtęci w granicach od 
0° do 350°C.

Najważniejszą z pośród tych wszyst
kich prac przygotowawczych były nie
wątpliwie badania Regnaulta z zakresu 
termometryi. Przed Regnaultem, spraw
dzając termometry, zadowalano się poró
wnywaniem ich punktów stałych. Re
gnault wykazał, że termometry rtęciowe, 
zgodne ze sobą w 0° i 100°, w innych 
temperaturach mogą dawać wskazania 
różne, w zależności od tego, z jakiego 
szkła są zrobione; ścisłe są tylko wska
zania termometru gazowego. Co dotyczę 
tego ostatniego, Regnault przekonał się,

że powietrze, wodór i tlen dają wynild 
jednakowe, bez względu na c i ś n ie n i^ ^ ^ P  3,01 
czątkowe, przynajmniej w g r a n i c a ^ f ^ sZ3sCB- 
go doświadczeń; w doświadczeniacjłtych 
ciśnienie początkowe wynosiło od 40(5 mm  , °
do 1 500 mm słupa rtęciowego, a tempe
ratura dochodziła do 320°C. Natomiast 
pary dawały wyniki inne. Termome
trem normalnym Regnault nazwał te r
mometr powietrzny o stałej objętości 
pod ciśnieniem początkowem 760 mm. 
Regnault badał również termoelementy, 
ale doszedł do wyników niezadowalają
cych. Powaga jego była tak  wielka, że 
przez długie lata n ikt nie myślał nawet 
o użyciu termoelemeśntów do pomiaru 
temperatury, dopóki wreszcie Le Chate- 
lier w dziewiątym dziesiątku lat ubie
głego stulecia nie zrehabilitował ich 
znowu.

Po ukończeniu tych wszystkich prac 
przedwstępnych Regnault mógł przystą
pić wreszcie do swego dzieła głównego, 
t. j. do zbadania własności fizycznych 
wody. Przedewszystkiem zajął się wy
znaczeniem prężności pary nasyconej, 
którą zbadał w granicach od — 32° do 
-j- 230°C. Badania te należą do najwspa
nialszych prac Regnaulta. To też do nie
dawna jeszcze liczby, podane przez nie
go, uchodziły niemal za niewzruszone. 
Późniejsi badacze ograniczali się, co naj
wyżej, do ponownego, dokładnego prze
liczania otrzymanych przez Regnaulta 
rezultatów.

Następnie Regnault przystąpił do zba
dania własności kalorymetrycznych wo
dy. Zadanie to podzielił na kilka części. 
Najpierw zajął się wyznaczeniem ciepła, 
oddawanego przez jeden gram nasyconej 
pary wodnej, gdy się ją  kondensuje i na
stępnie wodę ochładza do 0°. Przed Re
gnaultem nie posiadano wcale danych 
dokładnych, dotyczących tej wielkości. 
Regnault pierwszy znalazł tu pewną pra
widłowość, zbadawszy zachowanie się 
pary od 0° do -f- 195°. I te liczby z ma- 
łemi tylko zmianami cieszyły się po- 
wszechnem zaufaniem aż do ostatnich 
czasów, z wyjątkiem tylko danych, do
tyczących tem peratur bliskich 0°. Mniej 
doskonałe są badania Regnaulta nad cie-
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płem właściwem wody, przeprowadzone 
w granicach od 0° do 190°. Wreszcie 
trzecią część tej grupy badań stanowią 
prace nad ciepłem właściwem pary wod
nej. I na tem polu dokładność liczb Re- 
gnaulta przez czas długi nie została przez 
nikogo przewyższona. Tu zaznaczyć na
leży, że ścisłość pomiarów swych Re
gnault zawdzięczał znakomitemu ulepsze
nia metod kalorymetrycznych; między 
innemi, jemu zawdzięczamy sposób wy
znaczania zewnętrznych s tra t  ciepła.

Badania nad ciepłem właściwem pary 
wodnej stanowią tylko nieznaczną część 
obszernych jego poszukiwań nad ciepłem 
właściwem. Regnault pragnął znaleść 
związek ogólny między ciepłem właści
wym a budową cząsteczki. Rozciągnął 
więc badania na powietrze, tlen, azot, 
wodór, dwutlenek węgla, kilka innych 
gazów i par dwuatomowych i trzyato- 
mowych, oraz na 19 ciał bardziej złożo
nych. Obserwacye przeprowadzone zo
stały w granicach od 100° do 200°; ci
śnienia dochodziły do 10 atmosfer. W y
znaczona przez Regnaulta wielkość cie
pła właściwego powietrza do dziś dnia 
uchodzi za najściślejszą. Z badań tych 
wyprowadził wniosek, że między ciepłem 
właściwem a ciężarem cząsteczkowym 
niema żadnej zależności prostej, gdyż 
ciepło właściwe zależy od temperatury 
i zmienia się raptownie ze zmianą stanu 
skupienia.

Dalsze prace Regnaulta objęły badania 
nad prężnością pary nasyconej i ciepłem 
utajonem znacznej ilości rozmaitych cie
czy. Głównie chodziło mu tu o ścisłe 
rozstrzygnięcie zagadnienia, jaki zwią
zek zachodzi między temi wielkościami 
a temperaturą. Obserwował prężności, 
dochodzące do 100 atmosfer. Ciśnienia 
niższe od 30 atmosfer mierzył swym 
otwartym manometrem rtęciowym, do 
wyższych używał manometru gazowego. 
Badania te doprowadziły go do wniosku, 
że poszukiwaną zależność najlepiej wy
raża wzór Biota: log F = a - \-b c n t -f-cy* , 
w którym F  oznacza prężność pary na
syconej w temperaturze t, zaś a, b, c, a, y 
są to współczynniki stałe, Regnault 
wskazywał jednak, że wzór ten dałby

się, zapewne, znacznie uprościć, gdyby 
wprowadzono do niego pewną określoną 
wielkość temperatury, inną dla każdego 
ciała i zależną od budowy jego cząstecz
ki. Najwidoczniej Regnault zbliżał się 
tu do pojęcia temperatury krytycznej, 
którego jeszcze nie znał, lecz je prze
czuwał. Badania nad ciepłem utajonem 
tych samych substancyj dały wyniki 
mniej pewne; dotyczę to szczególnie ciał 
łatwiej lotnych.

Do tych prac głównych, które wszys
tkie zakończone zostały przed rokiem 
1856, doliczyć jeszcze należy cenne ba
dania jego z zakresu meteorologii.

Na tem kończy się szereg najważniej
szych prac Regnaulta. Doczekał się za 
nie niejednej nagrody jeszcze za życia. 
Zarówno rząd francuski, jak  instytucye 
naukowe nie szczędziły mu zaszczytów. 
Po ogłoszeniu pracy „L’action du chlore 
sur l’ether chlorhydriąue-1 x) przyjęty zo
stał w r. 1840 na członka wydziału che
micznego Akademii na miejsce Robiąueta. 
W r. 1847 mianowano go naczelnym in
żynierem kopalń. W r. 1848 został dy
rektorem fabryki porcelany w Sevres. 
Ciążyło na nim teraz wiele obowiązków 
urzędowych. Jego wyjątkowa sumien
ność nakazywała mu badanie i ulepsza
nie metod fabrykacyi porcelany. Zawsze 
jednak znajdował jeszcze czas na ulubio
ne badania fizyczne.

W r. 1856, wskutek ciężkiego wypad
ku w laboratoryum, Regnault uległ sil
nemu wstrząśnieniu mózgu, po którem 
chorował czas dłuższy, i dopiero po kil
ku latach odzyskał dawne siły cielesne 
i zdolność do pracy. Dopiero w r. 186 2  

mógł pomyśleć o spóźnionem wydaniu 
drugiego tomu swych rozpraw. Ale 
umysł jego nigdy już nie powrócił cał
kowicie do dawnej jasności i siły. To 
też późniejsze jego prace mają, w poró
wnaniu z dawniejszemi, już tylko zna
czenie drugorzędne, choć i między niemi 
są rzeczy ważne i ciekawe. Brak już 
w nich dawnej jasności i ścisłości; sp o t-

!) A nnales de p h ysiąu e et de chim ie, tóm
L X X I ,
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kać się można nawet z rezultatami cał
kiem błędnemi.

W  latach 1 8 6 2 - 6 6  Regnault pracował 
nad pomiarami szybkości dźwięku. Przed 
nim szybkość tę mierzono sposobem dość 
niedokładnym. Oznaczano, mianowicie, 
przeciąg czasu t, upływający od chwfti. 
gdy obserwator spostrzegał ogień wy
strzału, danego ze znanej odległości s, do 
chwili, gdy dochodził go dźwięk tego s a 
mego wystrżału. Dzieląc * przez t otrzy
mywano szybkość dźwięku «. Regnault 
użył metody znacznie czulszej. Skorzy
stał w tym celu z sieci rur wodociągo
wych i gazowych, które układano wła^ 
śnie w Paryżu. Doświadczenia urządzo
ne były, jak następuje. Jeden koniec 
rury zamykano płytką, przez którą prze
chodziła lufa pistoletu. Przed wylotem 
lufy znajdował Się drucik, połączony 
elektrycznie z przyrządem samopiszącym. 
Rozerwanie drucika przez wystrzał sy
gnalizowało początek doświadczenia. Dru
gi koniec rury obciągnięty był błoną 
sprężystą, w której środku umocowana 
była mała płytka metalowa, połączona 
drutem z ziemią. Gdy fale dźwiękowe 
dochodziły do końca rury, btonka wygi
nała się nazewnątrz i płytka dotykała 
umieszczonego przed nią sztyfcika, co 
przyrząd samopiszący również zaznaczał. 
Fale, po odbiciu ąię, powracały znów do 
punktu wyjścia i t. d. Ponieważ długość 
rury była znana, a czas odczytywano na 
przyrządzie samopiszącym, więc łatwo 
już można było obliczyć szybkość dźwię
ku. Z pomiarów tych Regnault wypro
wadził wnioski następujące.

1. Przycichanie dźwięku w rurze jest 
tem wolniejsze, im średnica rury mniej
sza.

2. Szybkość dźwięku wzrasta nieco 
wraz z jego siłą.

3. Szybkość dźwięku jest tem mniej
sza. im mniejsza średnica rury.

4. Szybkość dźwięków wysokich jest 
mniejsza od szybkości dźwięków niskich.

5. Szybkość dźwięku nie zależy od 
ciśnienia, pod którem dany gaz się znaj
duje.

6. Szybkość dźwięku jest odwrotnie

proporcyonalna do gęstości gazu wzglę
dem powietrza.

Wniosek drugi jest mylny, jak  to wy
kazał Rinck w r. 1872. Wniosek trzeci 
zgodny jest zupełnie ze wzorem teore
tycznym Helmholtza

w którym U =  szybkości dźwięku o N 
drganiach na sekundę, V =  szybkości 
dźwięku w wolnej przestrzeni, t] je s t  to 
współczynnik tarcia wewnętrznego w ga
zie, E zaś oznacza promień rury. Re
gnault znalazł, że w rurze o średnicy 
1,1 m szybkość dźwięku wynosi 330,6 
m/aek, na wolnem zaś powietrzu —330,7 
wi/sek. Wniosek czwarty wydawał się 
niepewny już samemu Regnaultowi.

Reszta rozpraw tomu trzeciego poświę
cona jest gazom, przepływającym przez 
rurki włoskowate i wąskie otwory, oraz 
wykonywanej przez nie pracy. W roz
prawach, umieszczanych w „Comptes 
rendus* Akademii w latach 1868 i 1869, 
Regnault zajmował się stratą ciepła, po
noszoną przez gaz rozszerzający się. Za
znaczyć tu można ciekawy przykład, 
przytoczony przez niego. Pocisk lub bo
lid, ze znaczną szybkością przebiegający 
powietrze, rozgrzewa się bardzo. Dawniej 
to podniesienie się temperatury tłuma
czono przez tarcie o cząsteczki powie
trza. Regnault dowodzi, że głównem 
źródłem jest ciepło, wytwarzane podczas 
zgęszczania się powietrza na drodze po
cisku. Powietrze oddaje ciepło to po
ciskowi-

W roku 1863 Regnault mianowany zo
stał komandorem legii honorowrej. Na
stępne . lata przynosiły mu cios za cio
sem. Stracił żonę, a wkrótce potem sy
na Henryka, słynnego malarza, który, 
jako członek gwardyi narodowej, poległ 
w r. 1870 podczas wycieczki z oblężone
go P a ry ża1). W r. 1871 doczekał się zu
pełnego zniszczenia swego laboratoryum 
i niedrukowanych rękopismów. Ten ostat-

!) A leksander Jerzy  H eoryk liegn au lt, ur. 
30 października 1843 roku, zm. w  B uzenval pod 
Paryżem  19 styczn ia  1871 r.
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ni wypadek otoczony je s t  do pewnego 
stopnia mgłą tajemniczości. Od lat kil
ku Regnault umieścił laboratoryum swe 
w nowej, niewykończonej jeszcze fabry
ce porcelany w parku Saint - Cloud, aby 
ułatwić sobie dozór nad budową. Gdy 
wojska niemieckie zbliżały się do stoli
cy, Regnault zajął się przedewszystkiem 
przewiezieniem najcenniejszych okazów 
porcelany ze starej fabryki w Sevres do 
Paryża. Gdy chciał później uczynić to 
samo ze swemi przyrządami i rękopisma- 
mi, zabudowania nowej fabryki były już 
w ręku Prusaków. Zwrócił się więc do 
ówczesnego następcy tronu pruskiego, 
Fryderyka Wilhelma, który obiecał mu 
uratować zarówno pozostałe jeszcze w Sć- 
vres skarby sztuki, ja k  i laboratoryum 
przy fabryce w Saint-Cloud. Jakoż, zbio
ry sewrskie Regnault zdołał uratować, 
szczęśliwie przewiózłszy je do Paryża. 
Gdy przyszedł do laboratoryum, znalazł 
drzwi do niego zabarykadowane, a na 
drzwiach przybite ogłoszenie, zabrania
jące niszczyć cokolwiek wewnątrz. Zda
wało się więc, że i laboratoryum strat 
nie poniesie. Gdy jednak po opuszcze
niu Paryża przez wojska niemieckie Re
gnault udał się do swej pracowni, zna
lazł wszystko w ruinie. Napozór labora
toryum wyglądało, ja k  dawniej, ale wszy
stkie przyrządy szklane, wszystkie te r
mometry i barometry były potłuczone, 
czułe wagi chemiczne—pogięte i połama
ne, nawet większe maszyny — pouszka- 
dzane młotkami, a cenne rękopismy i no- 
ta ty —spalone. Było to zniszczenie umyśl
ne, sprawione, ja k  się sam Regnault wy
raził, ręką znawcy; jednak złoczyńca— 
wandal mimo starań nie został Wykryty.

Ciosy te złamały zupełnie sześćdziesię- 
cioparoletniego starca. Złożył wszystkie 
urzędy, porzucił Paryż i osiedlił się 
w Genewie. Tam ogłosił jeszcze opis me
tod i przyrządów, których używał w osta t
nich badaniach, i—o ile pozwalały ura
towane resztki notat — otrzymane w ba
daniach tych wyniki. Dotyczyły one pra
cy zewnętrznej gazów. W r. 1874  Re
gnault uległ atakowi apoplektycznemu. 
Po czteroletnich męczarniach skonał 19 
stycznia 1878 r. w Auteuil pod Paryżem.

Regnault nie zaznaczył się w fizyce 
odkryciami genialnemi, nie popchnął na 
uki na nowe tory, nie otworzył przed 
nią nowych widokręgów, a jednak słusz
nie je s t  uważany za jednego z najznako
mitszych fizyków dziewiętnastego wieku. 
Zawdzięczamy mu mnóstwo danych licz
bowych, których dokładność była przez 
pół wieku przykładem dla badaczów. 
Jego metody doświadczalne, które do
prowadził do ścisłości i doskonałości 
przedtem niebywałej, były klasycznym 
wzorem dla wszystkich niemal później
szych pomiarów fizycznych.

N a zakończenie parę d anych  bibliograficz
n ych .  N ajważniejsze rozprawy R egnaulta ,  
ogłaszane p oczą tk ow o  w „A nnales  de chi-  
mie et de p h y s iq u e “, z łoży ły  się na trzy  
tom y  „Memoires de 1’A cad em ie  des S c ien 
ces" pod n agłów kiem  ogólnym: „Relation  
des exp er iences  entreprises par ordre du  
ministre des travaux publics et sur la pro- 
position de la com m ission centrale  des ma-  
chines k vapeur, etc .  “ (3 tom y in 4, 1847—  
1870), R ozpraw y późniejsze um ieszczane  
b y ły  p oczą tk ow o  również w  „A nnales  de 
ehim ie et  de p h y s iq u e “. Z in nych  dzieł 
w ym ien ić  należy:

E tu d e s  sur l’H ygrom etr ie  (1845).

Oours elem entaire de c h i m i e ( i 8 4 7 — 1849, 
dwa tom y).  D zie ło  to było  i później wie
lokrotnie w ydaw ane. W  roku 1870 wydanie  
szóste  w yszło  już  w czterech  tom ach.

R ech erch es  p h ys iąu es  sur la respiration  
des an im aux des d iverses classes (1849).  
D zieło  to opracowane zostało wspólnie z M. 
R eisetem .

Premiers e lem en ts  de ch im ie (1850); pó
źniej k ilkanaście jeszcze  w ydań  w różnych  
językach .

Całkowity  spis prac R egn au lta  znaleść 
można w „Catalogue of sc ientific  papers“ 
(1871, tom  piąty). Z dzieł,  traktująoych  
o R egnaulcie ,  zas ługu je  na uwagę: Dum as,  
E lo g e  h istoriąue de H. V. R egn ault ,  P a 
ryż, 1881.

S. Rozenblat.
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KS. T. MOREUX.

WIELKOŚĆ ZIEMI W Ś W IE T L E  
N O W Y C H  DANYCH.

Uczeni z końca wieku XVII powzięli 
zamiar wspaniały ustalenia liniowej j e 
dnostki miary w związku z wielkością 
kuli ziemskiej.

W owym czasie zamiar ten nie wydał 
się zbyt zuchwałym, ponieważ celem 
tych usiłowań było nie ustalenie jednost
ki długości, lecz pomiar długości osi 
ziemskiej.

Zmierzenie wielkości Ziemi było więc 
przedsięwzięciem możliwem, ale z jakim 
stopniem dokładności? W tem tkwiła 
istota zagadnienia.

Wobec przypuszczenia, że Ziemia je s t  
doskonale kulista, dość będzie, oczywi
ście, zmierzyć odległość dwu punktów, 
odległych o stopień szerokości i pomno
żyć wynik przez 360, by otrzymać w ar
tość południka. Jes t to metoda pierwot
na, której użyli pierwsi geodeci.

W wieku XVI pewien lekarz, nazwis
kiem Pernel, obmyślił już dowcipny spo
sób uskuteczniania tych pomiarów. W rze
czy samej, próbował on zmierzyć odle
głość z Amiens do Paryża na podstawie 
liczby obrotów, jaką  zrobiły koła jego 
powozu.

Rachunek taki nie mógł, oczywiście, 
rościć sobie prawa do zbyt wielkiej do
kładności, a jednak, przypadkowo, Per
nel otrzymał na długość stopnia wartość 
57 070  sążni paryskich, czyli 111 532  m, 
43  cm, wartość zdumiewająco ścisłą.

Holender Snellius pierwszy użył m e
tod naprawdę naukowych, zastosowawszy 
geometryę do pomiaru łuku południka; 
je s t  to metoda tryangulacyi, którą po
sługujemy się i dziś jeszcze.

Inni poszli za jego przykładem. Atoli, 
wskutek napotykanych trudności, niedo
skonałości przyrządów i rozmaitej spraw 
ności samych obserwatorów, zawsze 
otrzymywano w wynikach różnice, prze
noszące dziesiątą część wielkości mie
rzonej.

Takich różnic nie można było tolero
wać. To też Akademia nauk, rozumiejąc 
wagę ścisłego oznaczenia wielkości glo
bu, poleciła księdzu Picardowi, słynnemu 
geometrze francuskiemu, wymierzenie 
boku trójkąta pomiędzy Amiens a Mal- 
voisine.

Czynność ta dokonana w roku 1669, 
dała na długość jednego stopnia połu
dnika liczbę, już otrzymaną przez Fer- 
nela, a mianowicie prawie ściśle 57 060  
sążni paryskich. W owym atoli czasie 
miano już ważne powody do powątpiewa
nia o doskonałej kulistości Ziemi.

W roku 1666 Cassini, badając Jowisza, 
ze zdumieniem stwierdził silne spłaszcze
nie tej planety. Czyżby Ziemia miała 
także postać analogiczną? Newton zajął 
się stroną teoretyczną kwestyi, a kon- 
kluzya jego była bardzo wyraźna: glob 
ziemski powinien również posiadać spła
szczenie, mianowicie, powinien być w y
dęty na równiku, a z rachunku wypada 
na różnicę pomiędzy osią biegunową 
a średnicą równikową ułamek inne- 
mi słowy, dwie te długości mają się do 
siebie jak  229 do 230. Wywody teore
tyczne Newtona znalazły potwierdzenie 
w fakcie doświadczalnym, którego zna
czenia nie można było pominąć: Richer, 
dokonawszy szeregu obserwacyj nad wa
hadłem w Cayennie, stwierdził, że wa
hadło sekundowe paryskie wykonywało 
tam w ciągu doby o 148 wahnięć mniej 
aniżeli w Paryżu, innemi słowy, codzien
nie spóźniało się o 2 minuty 28 sekund. 
Chcąc sprawić, by wybijało sekundy, Ri
cher zmuszony był skrócić je o pewną 
długość, zależną od szerokości geografi
cznej. Huyghens, ze swojej strony, za
uważył, że prędkość wahań jednego i te 
go samego wahadła wzrasta lub maleje 
w zależności od natężenia ciężkości, t. j. 
w miarę zbliżania się lub oddalania od 
środka Ziemi. Wobec tego, spostrzeże
nie Richera tłumaczyło się łatwo; dowo
dziło zarazem, że zwiększanie się na tę 
żenia ciężkości w kierunku od równika 
ku biegunom je s t  wynikiem większego 
zbliżenia biegunów ziemskich do środka 

Ziemi.
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Ale w takim razie wszystkie pomiary 
poprzednie, oparte na kulistości Ziemi, 
nie miały żadnej wartości. Każdy po
łudnik stawał się elipsą, a Ziemia elipso
idą obrotową, i łuk jednostopniowy nie 
mógł mieć tej samej wartości na całym 
przebiegu południka i musiał być krót
szy w części bardziej wypukłej, t. j. w oko
licy równika, i dłuższy ku okolicom bie
gunowym. Wiadomo, że przebieżenie 
stopnia szerokości na powierzchni Ziemi 
odpowiada zmianie wysokości bieguna 
niebieskiego o stopień, co daje możność 
doświadczalnego sprawdzenia przytoczo
nych wyników teoretycznych. Łuk po
łudnika zmierzony przez Picarda, okazał 
się zbyt krótki do tego celu. Spodzie
wano się wyników pewniejszych od wiel
kiej tryangulacyi, przedsięwziętej pomię
dzy Dunkierką a Colłioure, celem opra
cowania mapy ogólnej Francyi; wykona
nie tej mapy Colbert powierzył A ka
demii.

Pomiary Picarda kontynuowali La Hi- 
re i Dominik Cassini, ale wyniki, przez 
nich otrzymane, wbrew wszelkiemu ocze
kiwaniu, zaprzeczyły bezwzględnie teoryi 
spłaszczenia Ziemi na biegunach; dłu
gość stopni zdawała się wzrastać od pół
nocy ku południowi, a więc od bieguna 
ku równikowi; Ziemia okazywała się wy
dłużoną w kierunku biegunów. Odtąd 
zdania astronomów podzieliły się; po
wstały obozy Newtonistów i Cassinistów, 
a polemika mogłaby trwać bardzo długo, 
gdyby Akademia nauk, której przyszedł 
z pomocą rząd francuski, nie była w y
siała dwu ekspedycyj: jednej do Peru 
na półkulę południową pod przewodem 
Godina, Bouguera i La Condaminea, 
drugiej do Laponii pod kierunkiem Mau- 
pertuisa, C lairauta Camusa i Le Monnie- 
ra, którym dopomagać mieli ks. Outhier 
i Celsyusz.

W ypraw a północna ukończyła swe 
czynności pierwsza, i już w roku 1740 
Maupertuis ogłosił, że na długość łuku 
jednostopniowego w Laponii wypada li
czba 57 437,9 sążnia paryskiego, gdy we 
Francyi długość ta  wynosi zaledwie 
5 7  060 sążni. Był to tryum f Newtonistów 

p  o o o i n i g t. f> m i Kwfist.yo rozstrzygnęło

ostatecznie ogłoszenie wyników, otrzy
manych przez La Condaminea i towarzy
szów w strefie równikowej, gdzie dłu
gość stopnia okazała się równą zaledwie 
56 753 sążniom, a więc mniejszą o 684,9 
sążnia od długości stopnia w Laponii.

Wobec tego wszelkie wątpliwości mu
siały upaść, a chociaż dyskusya później
sza sprowadziła różnicę powyższą do 
477,58 sążnia, czyli do 930 metrów 80 cm, 
to jednak ostał się wynik, według k tó 
rego Ziemia zdawała się być elipsoidą 
obrotową, spłaszczoną u biegunów.

Prawdę mówiąc, nie można było liczyć 
na otrzymanie od jednego razu dokład
nych wymiarów naszego globu. Pomimo 
najusilniejszych starań, czynności, doko
nywane na gruncie, nie mogły być wol
ne od rozmaitych błędów, trudnych do 
uniknięcia. Zresztą, sama Ziemia mogła 
mieć postać nieforemną. A zatem nie
zbędne były nowe pomiary. Wielkie zda
rzenie polityczne przyśpieszyło urzeczy
wistnienie tego projektu.

Rewolucya francuska, która chciała 
wszystko przekształcić, postanowiła zmie
nić układ wag i miar. W roku 1790 
Konstytuanta wydała dekret, polecający 
Akademii nauk obmyślenie jednostki 
miary podstawowej naturalnej, któraby 
była niezmienna i łatwo się nadawała do 
odtworzenia w każdej chwili. Wobec 
tego postanowiono, że jednostką miary 
długości—a zarazem podstawą dla wszy
stkich innych jednostek będzie metr, 
równy jednej dziesięciomilionowej części 
ćwiartki południka ziemskiego, wymie
rzonej od bieguna do równika.

Z rozbioru nowych pomiarów, dokona
nych kolejno przez Mechaina, Delambrea, 
Araga i Biota w^ypadła na średnią dłu
gość łuku jednostopniowego we Francyi 
liczba 57 025 sążni paryskich czyli 111141 
metrów 17,25 cm , a na długość tegoż łu
ku w Anglii—liczba 57 066 sążni parys
kich, t. j. 1 1 1  2 2 1  metrów 63 cm. A za
tem 1 metr okazał się równy 0,531 307 4 
sążnia paryskiego czyli tuaza (toise).

Tymczasem dokonano licznych pomia
rów geodetycznych w różnych krajach 
Starego i Nowego świata, a wszystkie 
one doprowadziły do tych samych mniej
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więcej wyników, aczkolwiek pozostawały 
pewne drobne różnice, których w żaden 
sposób nie można było usunąć. Różne 
południki miały postać różną, i pod tą 
samą szerokością łuki jednostopniowe 
miały długości niejednakowe. Stąd w y
padały na długość promienia równiko
wego wartości, różniące się dość zna
cznie.

W roku 1799 Delambre i Mechain zna
leźli 6 375 687 metrów, w r. 1830 astro
nom angielski Airy wyprowadził z no
wego zestawienia znanych podówczas po
miarów liczbę 6 377 425 m; w tym sa
mym roku Everest otrzymał liczbę 
6 377 183 metry.

Tymczasem kontynuowano wciąż po
miary w wielkich państwach Europy, me
tody doskonaliły się i przewidywano, że 
wypadnie jeszcze zmodyfikować liczby, 
otrzymane poprzednio. Tak więc Bessel 
w roku 1841, zestawiwszy wartości, wy
nikające z 1 0  pomiarów, które wydały 
mu się najgodniejszemi zaufania, dowo
dził, że ćwiartka południka ziemskiego 
zawiera nie 10 000 000 lecz 10 000 855,8 
metra tej długości, jak ą  nadano jednost
ce tej nazwy w początku wieku XIX-go. 
Wobec tego, promień równikowy byłby 
równy 6  377 397,05 m, promień bieguno
wy 6  356 078,96 m, a spłaszczenie w yra
ziłoby się ułamkiem V299,15. W kilka lat 
potem zagadnienie to podjął Ciarkę 
i uczynił z niego główny cel swych ba
dań. W  miarę postępu tych badań znaj
dował on kolejno:

N a prom ień N a prom ień  
rów n ik ow y b iegu n ow y

W roku 185S 6  378 168 m 6  356 530 m
„ 1866 6  378 206 „ 6  356 583 „

1878 6  378 192 n 6  356 456 „
1880 6 378 249 „ 6  356 515 „

Zdaniem więc tego geometry, promień 
równikowy byłby blisko o kilometr 
dłuższy aniżeli podług Besseła, promień 
zaś biegunowy o pół kilometra dłuższy.

Podobnież, około roku 1880 Fay zna
lazł:

na promień równikowy 6  378 393 metry 
„ „ biegunowy 6 356 549 „

Jednakże na kilka lat przedtem Li
sting zmniejszył wielkość naszego glo
bu, sprowadzając go do wymiarów, zbli
żonych do Besselowskich:

promień równikowy 6  377 377 m 
„ biegunowy 6  355 270 „

Niezgodne liczby powyższe nie tylko 
nie wyjaśniły kwestyi, lecz zaciemniły 
]ą i skomplikowały. Jakież liczby przy
jąć należy? Liczby Bessela i Listinga, 
czy też Clarkea i Fayea?

Rachunki Harknessa z roku 1891 po
większyły jeszcze zakłopotanie geodetów. 
Podług niego, przynajmniej na promień 
równikowy wypada wartość pośrednia 
pomiędzy wyżej przytoczonemi:

na promień równikowy 6  377 972 m
„ „ biegunowy 6  356 792 „

Aż do roku 1892 elementy Clarkea 
uważane były za znacznie lepsze od ele
mentów Bessela pod każdym względem; 
w szczególności odpowiadać miały lepiej 
wypukłości geoidy na wschodzie Ame
ryki północnej. Badania dokonane w Sta
nach Zjednoczonych w ciągu lat ostat
nich, zdawały się potwierdzać słuszność 
tego poglądu. Tak np. na podstawie po
miarów geodetycznych, uskutecznionych 
w tym kraju w latach 1903—1906 Titt- 
man i Hayford znaleźli:

promień równikowy =  6  378 283 m 
„ biegunowy =  6  356 8 6 8  „

Hayford zaś, uzupełniwszy pomiary 
w latach 1906 — 1909, doszedł do liczb 
bardzo bliskich, ale nieco większych:

promień równikowy 6  378 388 m 
„ biegunowy 6  356 909 „

Atoli w ostatniem dziesięcioleciu wie
ku XIX stwierdzono, że promień wypu
kłości, otrzymany z pomiaru stopni dłu
gości europejskiej, dokonanego na 52-im 
równoleżniku, zupełnie nie dawał się po
godzić z elementami elipsoidy Clarkea 
i zbliżał się bardzo do wartości mniej
szej Bessela. Należy więc przypuścić, 
że wartością najprawdopodobniejszą, k tó
rą przyjąć należy we wszystkich rachun
kach astronomicznych, będzie wartość 
pośrednia.
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A zatem na wartość promienia równi
kowego wypadłaby liczba, bliska 6 378 000 
metrów, a na wartość promienia biegu
nowego—liczba bliska 6 356 000 m.

W jakiejże mierze taka elipsoida obro
towa odpowiada postaci rzeczywistej na
szej planety, czyli, wedle utartego wyra
żenia, geoidzie ziemskiej? Jedynie licz
ne bardzo pomiary będą mogły przygo
tować odpowiedź na  to pytanie, ale już 
dziś je s t  rzeczą pewną, że glob nasz nie 
je s t  figurą symetryczną. Stwierdzono, że 
je s t  on elipsoidą o trzech osiach, których 
wymiary przedstawiają się, jak  nastę
puje: promień biegunowy, długi na
6 356 457 oraz dwa promienie równikowe, 
z których jeden idący od długości ge- 
ogr. 8° 15' do długości 188°15' mierzy 
6 378 321 metrów, drugi, idący pod ką
tem prostym względem poprzedniego 
mierzy 6 378 856 metrów.

Można oczekiwać, że im liczniejsze bę
dą dane, tem bardziej skomplikowaną 
okaże się geoida. Dotąd wszystkie p ra
wie pomiary dokonywane były na pół
kuli północnej; żaden nie sięgnął poza 
35° szerokości południowej. Otóż, pewne 
rozważania teoretyczne skłaniają nas do 
mniemania, że część stała półkuli północ
nej ma postać mocno odmienną od po
staci półkuli południowej.

Jak  to już zaznaczyliśmy kiedyś, Zie
mia usiłuje przybrać postać tetraedru, 
i gdy biegun 'północny leży wśród wy
raźnej depresyi, to na biegunie południo
wym istnieje, prawdopodobnie, znaczna 
wyniosłość, jak  to wskazuje płaskowzgó- 
rze, wzniesione na przeszło 3 000 metrów, 
odkryte przez podróżników. Należałoby 
nie zwlekając dokonać tam szeregu po
miarów geodetyeznych i wahadłowych, 
jeżeli chcemy poznać dokładnie kształt 
i wielkość naszego globu.

Tłum. 8. B.

L U Ź N E  U W A G I.

Pan Nusbaum od szeregu lat wykłada 
w Uniwersytecie lwowskim i cieszy się
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opinią starannego, pracowitego profesora, 
którego lekcye są zawsze wybornie przy
gotowane, doprowadzone do zupełnie 
współczesnego poziomu wiedzy i dosko
nale ilustrowane zapomocą okazów i pre
paratów. Oprócz godzin wykładowych 
profesor N. oddaje młodzieży bardzo wiele 
czasu w pracowni, z której, pod jego kie
runkiem opracowane, spostrzeżenia mło
dych kandydatów na uczonych często 
bogacą skarbnicę nauki. I sam także od
daje się pracy badawczej w tejże pra
cowni oraz w stacyach zoologicznych. 
Nakoniec, musi uczestniczyć w posiedze
niach, komisyach egzaminowych i in
nych, musi od czasu do czasu sprawo
wać kłopotliwy urząd dziekański i t. p. 
Jednem słowem p. Nusbaum ma czas do
brze zapełniony pracą trudną i odpowie
dzialną, i w tym względzie znajduje się 
w takiem samem położeniu, jak  wszyscy 
profesorowie uniwersytetów i wogóle 
szkół wyższych. Ale p. Nusbaum wyró
żnia się tem od bardzo znacznej większo
ści swoich kolegów, że oprócz bezpośred
nich, możnaby powiedzieć — nieuniknio
nych obowiązków swego zawodu spełnia 
jeszcze zadania, które uznaje za ważne, 
jakkolwiek nie nakłada ich żadna usta
wa ani regulamin. Oto pisuje książki, 
będące niekiedy podręcznikami, przezna- 
czonemi dla uniwersytetów albo szkół 
średnich, częściej jednak stanowiące to, 
co nazywamy „książką do czytania14. Ten 
rodzaj działalności w moich oczach je s t  
ważny, dlatego, że książka podobna t ra 
fia do rąk nietylko takiego czytelnika, 
który już i bez niej ma skłonność do 
studyów naukowych w pewnym kierun
ku, ale także i takiego, w którym skłon
ność tę dopiero trzeba rozbudzić lub 
wzmocnić, a wreszcie — i do rąk czło
wieka wogóle wykształconego, ale w da
nej specyalności mogącego poprzestać 
na wiadomościach ogólnych, przedsta
wionych w sposób dostępny. Ponieważ 
profesor N. nie je s t  dyletantem w nauce, 
ale tej nauki poważnym i samodzielnym 
przedstawicielem, przeto książki przez 
niego pisane zawierają w sobie istotny 
obraz nauki prawdziwej, a nie kwaśny 

_j_ej surogat, tak często podawany czy
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telnikom przez mniej dobrze przygoto
wanych popularyzatorów.

Nie może być wątpliwości, że nasze 
warunki rozwoju umysłowego szczegól
nie wymagają rozumnej i poważnej po- 
pularyzacyi nauk wogóle, a przed inne- 
mi może— nauk przyrodniczych i dlate
go to właśnie poczytuję za zasługę uczo
nym zawodowym, w szczególności pro
fesorom szkół wyższych, jeżeli nie lekce
ważą tego zadania i nie pozostawiają 
sprawy popularyzacyi wyłącznie siłom 
mniej wyrobionym. Prawda, że do n a 
pisania rzeczy przystępnej trzeba i cza
su i talentu. No, ale na przykładzie p. 
Nusbauma widzimy, że czas znaleść po
trafi, kto jakąś robotę weźmie do serca, 
a znowu i specyalne talenty niezawsze 
rodzą się gotowe, ale nieraz i wyrabiają 
przez odpowiednią uprawę.

Ostatnim podarkiem p. Nusbauma jest 
niewielka książeczka p. t. „Uczeni i ucz
niowie* x). To już nie biologia i wogóle 
nie żadna z nauk o przyrodzie, ale bar
dzo ciekawa, budząca żywe zajęcie rzecz 
o przyrodnikach ukończonych i o przy
rodnikach in spe, początkujących, w ró
żnych stadyach ich rozwoju. Uwagi tu  
zebrane stosują się, jak  zaznaczono w sło
wie wstępnem, „w znacznej przynajmniej 
mierze do badaczów naukowych wogóle, 
a już z pewnością... do wzajemnych sto
sunków uczniów i nauczycieli". Jes t 
więc tutaj przedewszystkiem mowa o 
„uroku badań naukowych1', o tym cza
rze, może opętaniu, pod którego wpły
wem myśl człowieka traci poczucie łącz
ności z całym światem potrzeb i warun
ków powszednich, banalnych konieczno
ści natury  ludzkiej i unosi się w nie
skończone, niedościgłe przestwory ta je
mnic, zazdrośnie ukrywających prawdę. 
Jest mowa o nieznanych reszcie ludzko
ści gromach szczęścia, które rozbłyskują 
przed duchem badacza, kiedy mu się po
wiedzie uchylić choćby drobny rąbek za
słony Izydy. A poza tem—i o znaczeniu 
badań naukowych dla ogólnej kultury

J) J ó z e f  JSusbaum-Hitarowicz, U czen i i  ucz
n iow ie. L w ó w , 1910. Str. I I  -f- 123.

narodu, i o tem wreszcie, że w radzie 
narodów cywilizowanych nie temu przy
pada wyższe miejsce, którego przedsta
wicielami są atleci i kuglarze, ale temu — 
który przoduje w nauce.

Nie mam zamiaru streszczać książki 
p. Nusbauma. Kto jej ciekaw, niech sam 
przeczyta — nie pożałuje napewno. Nie 
chcę także wchodzić w polemikę co do 
niektórych zdań, nietrafiających mi do 
przekonania. Nie mogę tylko powstrzy
mać się od nawiasowego zaznaczenia, że 
pytanie, bez kogo łatwiej obejśćby się 
mogły dzieje cywilizacyi: bez Kopernika, 
Galileusza lub Newtona czy też bez By
rona lub Schillera, jest nazbyt ogólnie 
sformułowane. Łatwo domyśleć się, j a 
ką odpowiedź daje autor książki „Uczeni 
i uczniowie", nie wiem jednak, jakby to 
było, gdyby mu wypadło zdecydować się 
na wykreślenie z dziejów kultury w Pol
sce jednego z dwu, np. Mickiewicza albo 
Nenckiego. Mnie się wydaje, że w tem 
dążeniu do coraz doskonalszych form ży
cia duchowego, które stanowi treść isto
tną rozwoju ludzkości, niepodobna przy
znawać wyższości czcicielom prawdy nad 
czcicielami piękna lub odwrotnie. Dbać 
tylko należy, żeby głos jednych i d ru 
gich jaknajszerzej się rozchodził i był 
rozumiany przez jaknajwiększą liczbę 
ludzi.

Ze szczególnym naciskiem chcę pod
kreślić znaczenie dwu punktów w książ
ce o Uczonych i uczniach. Żadnej wspól
ności ani współmierności niema między 
temi punktami, ale w książce, o której 
mówimy, musiały się znaleść oba jako 
niezbędne części składowe. — Pierwszy 
z nich mieści się w rozdziale „Typy psy
chologiczne badaczy", w którym profe
sor N., przytoczywszy podział badaczów 
na „klasyków" i „romantyków£i, wpro
wadzony przez Ostwalda, w postaci p rzy 
kładów wzmiankuje o paru naszych uczo
nych dawniejszych. Żałuję bardzo, że za
kreślona zgóry objętość książki i wzgląd 
na proporcyonalność rozdziałów nie po
zwoliły jej autorowi rozszerzyć tych 
wzmianek. W niezbyt odległej przeszło
ści mieliśmy bowiem dość wielu działa- 
czów naukowych, których portrety  du-
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'chowe byłyby z pewnością bardzo zaj- 
taująee dla dzisiejszego pokolenia, mało 
&ibo i nic o nich niewiedzącego, Jastrzę- 
bowski, Zdzitowiecki, Hann, Wałecki-, Ka
czanowski, Łapczyóski i dżiesiątki in
nych to był i kłdzie ź różnych względów 
mesmiernie ‘ciekawi, nie przykrojeni do 
Sądnego szablonu obowiązującego, wy
wierający wpływ znaczny na otoczenie. 
Je s tem  pewny, że wielu z nich przyczy
niłoby niemało kłopotu samemu Ostwal
dowi, gdyby zapragnął wcisnąć ich w ram 
ki swej klasyflkaeyi: może naw et w swem 
sercu niemieckiem zmartwiłby się, wi
dząc konieczność stworzenia nowego ty- 
jpu Uczonego polskiego. Rzecz bowiem 
«dżiwna, jak  mało ci ludzie przypominali 
powszechny dzisiaj u nas wzorzec „pro
fesora doktora" z państwa bojaźni Bożej. 
Obojętność i zapomnienie, jakiemi oto
czone są dzisiaj ich imiona, to dla mnie 
jeden  z dowodów upadku naszej kultury. 
Należałoby pomyśleć o wskrzeszeniu ich 
pamięci, a rychło — dopóki jeszcze żyje 
gars tka  ludzi, którzy ich oglądali żywe- 
mi oczami. Gdybym śmiał, zwróciłbym 
się do naszych profesorów z gorącą pro
śbą, ażeby uczniom swoim zalecali stu- 
dya w zakresie historyi nauk w Polsce, 
ale takie żywe, oparte nietylko na sło
wie drukowanem lecz i na ustnej trady- 
cyi.

Drugi punkt, streszczający w sobie po
łowę zadania, zamieszczonego w tytule 
książki, zawiera się w rozdziale: „Ucz
niowie wobec pracy naukowej i nauczy- 
cieli“. Mamy tu charakterystykę mło
dzieży w chwili wstępowania do szkoły 
wyższej i następnie w ciągu studyów, 
w tem założeniu przeprowadzoną, że 
szkoła wyższa, w szczególności uniwer
sytet, powinien społeczeństwu dostarczać 
przedewszystkiem uczonych samodziel
nych, badaczów naukowych. Profesor N. 
wie naturalnie doskonale o tem, że w rze
czywistości nigdzie na świecie tak nie 
jest ,  gdyż uniw ersytet obejmuje w sobie 
także i szkoły fachowe —lekarską, teolo
giczną, prawniczą—a wszędzie, szczegól
niej zaś w społeczeństwie, tak  ubogiem 
i moralnie i materyalnie ja k  nasze, p rak
tyków trzeba daleko więcej niż teorety- I

ków. Ale, pomijając ten stosunek rze-- 
czywisty> p. N. zajiiiuje się wyłąćźni^ 
tą drobną garstką uczniów, którzy 
w przyszłości będą teoretykami, i podaje 
szereg uwag i spostrzeżeń nad ich sto
sunkiem do nauczycieli i do samej pra
cy naukowej. Na każdym kroku widać 
tu, jak  przeważną część odpowiedzialno
ści za prawidłowy rozwój tej młodzieży 
p; N. Składa na nauczyciela, jak  więć 
doniosłym obarcza go obowiązkiem. Je 
dne stronę kwestyi pominięto tu jednak 
zupełnie, że, mianowicie, młodzieniec, 
wpisujący się do szkoły wyższej, już ma 
poza sobą swój wiek przedszkolny i szko
łę średnią, że zatem wpływy, jakim ule
gał w tych okresach* tkwią w nim i u ra 
biają go lub może predysponują tylkd 
w pewrien sposób. Albo w ich kieriinkii 
pójdzie, albo, w nowej atmosferze ducho
wej, pocźUje w sobie przeciw nim reak- 
ćyę. Kierownikowi tedy młodzieży uni
wersyteckiej w wielu razach przypada 
jeszcze w udziale jedno zadanie: rozbu
dzenia w uczniach zamiłowania do nauki 
czystej, o której celach a może i samem 
istnieniu przedtem nie słyszeli nawet 
najczęściej. Powszechne wśród naszej 
młodzieży wyłączne zajęcie się polityką 
i sprawami społecznemi w tem bodaj 
głównie ma źródło, że w rodzinach pol
skich nieco starszych o rzeczach tych 
wcale się nie mówi,, w młodszych zaś — 
mówi się i dużo, ale nie zawsze ze zna
jomością przedmiotu. Przez reakcyę więc 
w pierwszym razie, a pędem nabytym— 
w drugim młodzian z pierwszego półro
cza rozpoczyna swą karyerę uniwersy
tecką od wpisania się do odpowiednich 
stowarzyszeń i pilnego uczestnictwa 
w wiecach i dyskusyach, niemających 
żadnej wspólności z nauką. I nie było
by w tem jeszcze nic dziwnego ani, tem- 
bardziej, złego, gdyby nie to, że zajęcie 
takie usuwa na bardzo daleki plan wszel
kie cele naukowa i budzi ambicye w kie
runku wprowadzenia w czyn pomysłów, 
najszczytniejszych nieraz w teoryi, ale 
bynajmniej niedających się pogodzić 
z praktyką. Krzywda zaś naczelna, jaka  
przez to dzieje się narodowi, polega na 
tem, że z natury  rzeczy, najczynniejszą
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w tych robotach jest ta część młodzieży, 
która jest najzdolniejsza i najgorętsza, 
a w naszych stosunkach, osobliwie w Kró
lestwie, po opuszczeniu ławy szkolnej, 
nie znajdując właściwego pola do urze
czywistnienia swych pomysłów politycz
nych czy społecznych, stwrarza nierzadki 
u nas typ „dożywotniego s tuden ta1'. Do 
tej to części młodzieży „częstokroć 'naj
lepszej, najidealniejszej“, p. Nusbaum 
zwraca słowa godne rozważnego namysłu 
i zapamiętania:

„Nabycie bardzo gruntownej wiedzy 
je s t  najpierwszym jej (młodzieży) obo
wiązkiem obywatelskim... Praca na polu 
nauki ojczystej przyczynia się w bardzo 
wysokim stopniu do podniesienia kultu
ry ojczyzny naszej i do duchowego po- 
dźwignięcia narodu".

Zn.
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ZABYTKI PA L EO N TO LO G IC Z N E 
Z O ST A T N IC H  CZASÓW 

W  GALICYI.

Lata 1907 i 1908 stanowią epokę w pol
skiej nauce paleontologii z powodu wy
kopalisk w Staruni, jedynych na całym 
świecie, ze względu na nadzwyczaj do
bry ich stan zachowania.

Jak  wiadomo, w Staruni, w pow. Bo- 
horodczańskim w Galicyi w szybie wo
sku ziemnego, w głębokości 8,5 m i 13,6 
w odkryto wówczas szczątki mamuta 
(Elephas primigenius Blumb.) i nosorożca 
dyluwialnego (Rhinoceros antiąuitatis  
Blumb.). Podczas wydobywania mamuta 
czaszka uległa strzaskaniu, a kawał skó
ry przywłaszczyli sobie pokryjomu ro
botnicy.

Szczegóły wykrycia są powszechnie 
znane, nie wszystkim jednak  wiadomo, 
że wiele części szkieletu i ciała brakuje, 
dlatego podaję szczegółowo wydobyte ze 
szybu szczątki: 

m am u t: czaszka potłuczona w kawałki, 
kręgosłup bez ostatnich kręgów ogono
wych, pierwszy kręg szyjny, łopatka,

stopa przednia (bez palców), stopa tylna 
(bez palców), ząb sieczny, ząb trzonowy, 
płat skóry, długości 3 m;

nosorożec: głowa, odnóże przednie, ło
patka, skóra (2,50 m), ucho, róg przedni, 
drugiego rogu kawałek.

Równocześnie z nosorożcem i mamu
tem wydobyto z szybu także szczątki 
drobnych kręgowców, małego ptaka i ża
bę, 20 gatunków mięczaków, z tych nie
które bardzo rzadkie, różne owady, i bar
dzo bogatą, współczesną mamutowi florę 
drzewną, kłącze i łodygi roślin bagien
nych, gałęzi, liście i owoce dębu, wią
zu, klonu, jesionu.

Szyb, w którym znaleziono wykopali
ska, położony je s t  na lewem zboczu po
toku Łukawca, zawierał ił pleistoceński, 
a znalezione szczątki wskazują, że fauna 
i flora należy do cieplejszego okresu mię- 
dzylodowcowego, młodopleistoceńskiego, 
znamiennego panowraniem dębu.

Zwierzęta mniejsze, drzewa i rośliny 
napływały do zagłębienia z każdą więk
szą wodą potoku Łukawca i ginęły na
tychmiast w zabójczej topieli, osiadając 
na dnie zagłębienia, większe ssawce, p ta
ki, głazy, zatonęły w bagnie ropnem 
przypadkiem, a tak samo ugrzęzły pra
wdopodobnie mamut i nosorożec, szuka
jąc  może wody dla ugaszenia pragnienia.

Wszystkie wymienione wykopaliska 
otrzymało w darze muzeum Dzieduszyc- 
kich we Lwowie, a opracowanie nauko
we wszystkich działów rozdzielili nasi 
przyrodnicy między siebie w sposób n a 
stępujący:

osteologię i morfologię ogólną: prof. 
dr. Edward Lubicz Niezabitowski; histo- 
logię części miękkich: prof. dr. Henryk 
Hoyer; chrząszcze (przeszło 150 ga tun
ków): profesorowie Mar. i Jar. Łomniccy; 
ślimaki: prof. M. Łomnicki; geologiczną 
część, orthoptera i pluskwiaki, tenże; 
motyle: Fr. Schille; płazy: P. Paygert; 
część botaniczną: prof. dr. Maryan. Ra
ciborski; część chemiczną: prof. dr. L. 
Marchlewski.

Wszystkie opracowania naukowe są 
już całkiem gotowe, a zarząd Muzeum 
Dzieduszyckich rozpocznie wkrótce druk 
całego dzieła.
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W edług zdania znawców górników 
żadnej nie ulega wątpliwości, że bardzo 
wiele resztek tak mamuta jak  i noso
rożca tkwi jeszcze w ile, i możnaby je 
odkryć przez założenie obok nowego 
szybu. Aby więc tak  cenne zabytki nie 
przepadły dla nauki polskiej i powszech
nej, polskie Towarzystwo przyrodników 
imienia Kopernika wniosło do sejmu we 
Lwowie prośbę o przyznanie zapomogi 
4 000 koron na koszty dalszych poszuki
wań, które przyniosą niezawodnie plon 
obfity. Akademia umiejętności w Kra
kowie przyznała p. d-rowi Edwardowi 
Niezabitowskiemu z fundacyi Osławskie- 
go stypendyum 5 000 koron na studya 
nad fauną morską. Dr. Niezabitowski 
wyjechał już na południe i pracować bę
dzie w stacyach zoologicznych w Try- 
eście, Monaco i Neapolu, w lecie zaś 
1911 roku w Bergen i Norwegii.

Dr. F. W.

Spis książek i broszur, nadesłanych do red. 
Wszechświata w  IV kwartale  r. 1910.

Auerbach F. W ła d czy n i św ia ta  i je j  cień . W y 
kład popularny zasad nauki o en erg ii i entropii. 
Tłum. K onst. C hm ielew ski. W yd aw n . „U niw . 
Sam odzielnych". Str. 80. W arszaw a, 1911.

Dominikiewicz M. P róba redukcyjna jak o  śro
dek ocen y  h yg ien iczn ej m leka. Odb. ze Z drow ia. 
Str. 20. W arszaw a, 1910.

Gałecki Antoni. M ateryały  do h istory i chem ii 
w P o lsce , V , W iadom ości z h ist. chem ii w  P o l
sce  d'.i w . X V II  w łą czn ie  (A lchem ia w  P o lsce ). 
Odb. z C hem ika P o lsk iego . Str. 8. W arszaw a,
1910.

Holleman A. F. P od ręczn ik  chem ii n ieorgan icz
nej. T łum . K . Jab łczyńsk i. W yd an ie  2. Str. X 
-(- 411. W arszaw a, 1910.

Konopacki Leszek. K rólestw o  ziem i, stud ya  
b io -psych olog iczne. Str. 126. K raków , 1910.

Męczkowska T . i Rychterówna S t. Spis rozum o
w a n y  książek  p rzyrodn iczych  d la m łod zieży  
szk ó ł średnich  W y d a w n . S to w . N a u czy c ie ls tw a  
P olsk iego . S tr. 22. W arszaw a, 1911.

Miłobędzki Tadeusz. Szkoła an a lizy  jak ośc io 
w ej. Str. V III  —|— 271, tablice. W arszaw a, 1910.

Nowodworski S t. N ajem  pracy fabrycznej. W y 
daw n. „P oznajm y p raw o“. Str. 68. W arszaw a,
1911. -  -

Nusbaum -Hilarowicz Józef. U czeni f  uczn iow ie. 
Str. II  -)- 123. L w ó w  i W arszaw a, 1910.

Opolski Stanisław. Chemia organiczna. Z eszyt I 
(całość w  4 zesz.). Str 204 L w ó w , 1911.

Otolski Stefan. N ieco o fosfatydach w  produk
tach spoży w czych  pochodzenia zw ierzęcego. Odb. 
z Chem ika P o lsk iego . Str. 6. W arszaw a, 1910.

Thggutt Stanisław  Józef. O reakcyach barw ni
k o w y ch  na k a lcy t i na aragonit. Odb. z K osm o
su. Str. 506—512. L w ó w , 1910.

Thugutt St. J. O kankrynicie. Odb. ze Spraw o
zdań Tow . Nauk. w arsz. S tr. 362—385. W arsza
w a, 1910.

Thugutt St. J. C zy  w  is toc ie  alofan, h a llo izyt 
i m ontm orylonit są ty lk o  m ieszaninam i hydro- 
g e ló w  g lin k i i krzemionki? Odb. ze Spraw ozdań  
Tow. Nauk. w arsz. Str. 272—279. W arszaw a, 1910.

Thugutt St. J. O działaniu barw ników  organi
czn ych  oraz azotanu srebra na krzem iany. Odb. 
z Chemika P o lsk iego . Str. 19. W arszaw a, 1910.

KRONIKA NAUKOWA.

Opór ciał, podlegających zgnieceniu. N a
posiedzeniu  A kadem ii Paryskiej  d. 10 p a ź 
dziernika r. b. H. L e  Chatelier zdawał spra
w ę z badań F .  Robina nad oporem ciał s t a 
łych ,  podlegających  zgn iecen iu .  Robin p rze
prowadzał doświadczenia nad ciałami k szta ł
t u  walca p rostego  o podstaw ie kolistej;  
zgniatanie  następow ało  zapom ocą os iow ych  
uderzeń młota. U derzen ia  b y ły  tak norm o
wane, aby w ysok ość  w alca  po jednem  u d e 
rzeniu zm niejszała się  o 1/5. W ielkością opo
ru (nom bre de res is tan ce  a l ’ecrasem ent)  
Robin nabywa iloraz pracy —  w  kilogramo-  
m etrach — zużytej  w  w aru nkach  p o w y ż szy c h ,  
przez objętość ca łkow itą  m eta lu  (Robin b a
dał ty lk o  zachow anie  się m etali) ,  mierzoną  
w  cm 3. Oto n iektóre z o trzym an ych  przez 
n iego  rezultatów:

w; el* ;» M r u
Stal z zawartośc ią  0,05°lo C 14

0,4% C 26
„ „ 0,8°|o C 31

l,8°loC  37
„ 1°|„C, 2°loCr 45
„ 0,6°|0 C, l,6°lo Cr, 2,7°|o N i 28

„ „ 0,05°lo C, 0,2°io V a ,  7°|0 N i 44
„ 1° | ,C , 13°lo Mn 26
„ 0,7°io C, 4,5°!o Cr, 1 l°lo Wo 53
„ 0,5°loC, l,6°loCr, 21°|0 N i 2 5
„ 0,4°|0 C, l°lo Mn, 30°!o Ni 22

Miedź
Glin
Nik iel

4
16
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W e w szystk ich  w ypadkach p rzytoczonych  
do doświadczeń u ży te  b y ły  walce o średni
cy  15 m m , wysokości 15mwi, w tem p era tu 
rze 20°. Z ty ch  kilku przykładów okazuje  
się dowodnie, jak olbrzym i w p ływ  na opór 
metali mają n ieznaczne n aw et domieszki 
ciał obcych . Tresca znalazł w  swoim cza
sie, że opór mierzony w  kgm jcm 3, w  razie 
odkształcenia  zapom ocą uderzeń  ciałem, po-  
siadającem daną szybkość i w yw ołującem  
dane zgniecenie ,  j es t  jed nak ow y dla w s z y s t 
kich ciał h o m o tety cz n y c h ,  t .  j. j ed n orod 
n ych  i izotropicznych. Badania Robina w y 
pełniły  luki, pozostawione przez Treskę, w y 
kazując, w  jaki sposób opór zmienia się  
w zależności od kszta łtu  ciała. Robin zna
lazł, co następuje: 1) Opór w alców o pod
staw ie stałej, a w ysokości zmiennej, zm niej
sza się powoli, gd y  w ysok ość  wzrasta. Zm ia
na oporu może b yć  wyobrażona graficznie  
w przybliżeniu  zapom ocą hyperboli rów no
bocznej. 2) Opór w alców  o w ysokośc i  sta  
łej, a podstaw ie zmiennej, w zrasta  z p o w ię k 
szaniem się podstaw y. Praw o to wyobrazić  
można w ykreśln ie  zapom ocą linii prostej.  
Praw a ostatnie wraz z praw em  Treski p o 
zwalają sform ułować prawo ogólne zm iany  
oporu w zależności od w ym iarów  walców.  
To prawo ogólne można przedstaw ić g eo 
m etryczn ie  zapomocą paraboloidy hyperbo-  
licznej.

<S. R oz.
(C. R.).

Badania nad Osmia rufa. Często s p o ty 
kana u  nas Osmia rufa w  północnej R u m u 
nii stanowi jeden  z najbardziej rozpow sze
chnionych  g a tu n k ó w  pszczół.  Zakłada ona  
gniazda w trzcinie, którą bywają  p ok ry te  
dachy chat wiejskich.

Popoyici - B aznasanu  zw rócił  uwagę, że  
p szczoły  te pó w y jśc iu  z kokonów  różnią  
pię w ielkością i ubarwieniem . W celu  w y 
jaśnienia przyczyn , w y w o łu ją cy c h  w spom nia
ne zjawiska, badał liczne gniazda. Przecte- 
w szystk iem  okazało się, że w ielkość  p oszcze
gó ln y ch  kom órek w  każdem  gn ieździe je s t  
nader zm ienna, w jednem  np. z gniazd roz
miary siedm iu zbadanych kom órek w y n o 
siły 9—15 m m , komórki w iększe zawierały  
także w ięk szy  zapas pokarmu. W  kom ór
kach  w ięk szych  rozwijają się samice, 
w m niejszych  zaś sam cy, stąd w y p ły w a  
w niosek , że larwy, z k tórych  powstają sa
mice, w ym agają  w ięcej  pożyw ienia  niż te,  
z k tórych  powstają sam cy.

Aby w y k r y ć  związek m iędzy wielkością  
osobników a ilością pożyw ienia ,  z łożouego  
w komórkach, P opovici  na wiosnę w całym  
szeregu  gniazd zm niejszył zgrom adzone zapa
sy. W jesieni zmier-zona została w ielkość  
w y lęg n ię ty c h  osobników i porównana z w ie l

kością osobników, pochodzących  z gniazd  
norm alnych. Okazało się, że zmniejszenie  
pożywienia  w p ływ a  w sposób w idoczny na 
powstrzym anie  wzrostu. D łu gość  sam ców  
wynosiła  7-—-8»/2 m m ,-  sam ic 71/,— 9'/3 m m , 
gd y  tym czasem  sam cy p ow sta łe  w w aru n 
kach norm alnych  dochodziły  do 9 — 11 mm, 
sam ice zaś— 10— 12 mm. K ok on y  o t r z y m a 
ne drogą doświadczenia b y ły  mniejsze, niż 
normalne. B u dow a wreszcie  i barwa k oko
nów w yk a z y w a ły  również pew ne zmiany;  
k okony rozwijające się w  w arunkach  nor
m alnych  są m ocniejsze i c iem niejsze ,  niż 
otrzym ane w doświadczeniach.

Cz. St.
(N aturw . R undschau).

Amoeba terricoia. P. Grosse-  A llerm ann  
nazw ę tę  przyjął dla dość rozpow szechnio
nej pełzaka, ży jącego  śród w ilgotnych  liści 
i mohu. Przypu szcza  on, że jego  A .  terri- 
cola je s t  iden tyczn a  z op isyw auem i pod ró- 
żnem i nazwami, jak: A . yerrucosa, A . qua- 
drilineata, A. natans. Najczęściej am ebę tę  
m ożna spotkać w  miejscach c ien is tych  i w i l 
g o tn y c h ,  na spodniej stronie m chów, pora
s ta jących  kamienie; szczególniej s to suje  się  
to do g a tu n k u  Hypnum. Zjawisko to  t łu 
m aczy  się tem , że podczas posuchy  liście  
H yp nu m  składają się i w taki sposób prze
chowują m iędzy sobą dłuższy czas w ilgoć.  
A żeby  otrzym ać kulturę A . terricoia p. 
Gr.-A. zbierał m ech, trzym ał go jakiś  czas  
w wilgoci,  a potem  przepuszczał przezeń  
silny rozpryskujący się prąd wody; woda  
unosiła  ze sobą ameby; gd y  wodę tę  zebrał  
w w ysok iem  naczyniu , am eb y  grom adzą się  
na dnie. Po  ustan iu  się wody 6 . -A .  o d le 
wał górną jej w arstw ę, a pozostałą część  
przelewał do innego naczyn ia  z w ęższem  
dnem; po kilkakrotnem  pow tórzen iu  takiej  
m anipulacyi,  otrzym ał znaczną ilość am eb  
w niewielkiej ilości wody. W natu rze  A .  
terricoia rzadko można sp otk ać  w  wodzie;  
jednak po d u żych  d eszczach  tworzą s ię  śród 
m chów  w  lesie drobne kałuże i w  n ich  m o 
żna często  znaleść te am eby. G .-A . p r z y 
puszcza ,  że podobne p rzyp ad kow e w aru n k i  
w yw ołują  w ystęp ow an ie  w  w odach  s to ją 
c y c h  t .  zw. A .  verrucosa, g a tu n k u ,  k tó r y  
w gruncie  je s t  id en ty c zn y  z poprzednim .

C h ar akterystyczne  są . ru ch y  pełzaka,  
o k tórym  mowa. Może się p oruszać w taki  
sposób, że na w szy s tk ie  s tron y ,  na boki,  do 
góry  i nadół w y p u szc za  n ibynóżki; w  re
zu ltac ie  całe  jeg o  ciało znajduje s ię  w p e 
wnej ch w ili  oparte na jednej n ibynóżce;  
w tej samej chw ili ,  w s k u t e k  ja k ie g o ś  z e 
w nętrzn ego  podrażnienia, zm ienia  się  p o ł o 
żenie środka ciężkości zw ierzęc ia  i ameba  
znajduje oparcie na jednej z sąsied nich  ni- 
bynóżek; gd y  szereg podrażnień takich  (c h e 



m icznych, term iczn ych  i t. d.) następuje  
szybko jeden  za drugim, ameba porusza się 
w określonym  k ierunku  i ruch jej w  tym  
przypadku polega na „toczeniu  s i ę “. Inny  
sposób ruchu w y stęp u je  u  tejże am eby, gd y  
plazma przelewa się w niej w  sta łym , okre
ślonym  kierunku; w te d y  ruch jest  jedno
stajny: środkiem am eby plazma p łynie  od

ty łu  naprzód, a tu zawraca bokami w tył;  
jednakże na powrotnej drodze nie p łynie  
równo, lecz wytw arza  m nóstw o drobnych,  
m iejscowych  w irów — w skutek  tego  cała po
wierzchnia am eby je3t pokryta zawsze dro- 
bnemi nibynóżkami.

H. R.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 grudnia 1910 r.

(W iadom ość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość. 700 m m +

Temperatura w stf Cels
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
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7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P' 9 w. N ajw . N ajn . 7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. mm

43,1 44,4 45 ,0 6.6 8,7 7,8 9,4 5,6 Ss 3« S 5 3 3 6 —

45,5 47,2 49 ,7 7,6 9,4 7,4 9,7 5,4 s s s w 3 w , 7 0 4 10 0 ,7 • n. =  2 p.

50,4 51,3 51,8 6,1 7,6 7,8 8,3 5,5 SE, 0 0 1 0 = 10 1 0 = 0,2 • n.

51,1 50,2 49,5 4,6 7,6 6,9 8,9 3 ,5 e 4 E 5 1 0 = 9 1 0 * 2,2 • 11.

49 ,0 49,2 49,3 4 ,0 2,1 5.1 7,5 1,1 W 3 s e 2 s e 2 1 0 = 1 0 = 1 0 = 0,1 = a.

50,2 51,0 49 ,5 5,6 7,6 4.7 9 ,2 4,5 s 2 S5 s e 4 6 0 2 0 — = 130 p _ 2 S 0  p.

4G,6 45,8 44 ,5 5,7 8,3 6,4 9,0 3,5 S6 s w , S 4 10 9 9 1,4 • n.

42,4 43,3 44,9 6,1 8,3 6 ,4 8,4 5,5 s w , s w , s w , 1 0 * 8 9 0 ,3 • 8 a.

45.9  47,6 50,1 4 ,3 4,9 3,6 7,4 3,1 N W , N W , W 4 1 0 = 10 9 0,0 • 1 0 «  a.

49,2 49 ,4 52,1 3,2 4,2 3,4 4,5 2,5 s w 7 s w 6 0 10 0 1 8 0 ,7 • 720 10 a.; 
•  n.

47 ,3 47,9 48 ,0 5,°4 6,°9' 6,°0
1

8,°2 4,°1 j 3,7 3,6 2,8 8,6 6,6 8,1 —Sre-
dnie

Stan średni barometru za dekadę '/3  (7 r- | 1 p ~f~9 w =  748 ,0  mm

Temperatura średnia za dekadę: ' / ł  (7 ł". j 1 P -~f~2X 9 w —  6,°0 C els.
Suma opadu za dekadę: —  5,6 mm

TREŚĆ N U M E R U . H enryk  W iktor R egnault, przez S. R ozenblata. — Ks. T. Moreux. W ie l
kość bierni w  św ie t le  now ych  danych, tłum . S. B.— Luźne u w agi, przez Zn. — Zabytki paleontolo
g iczn e z ostatn ich  czasów  w  G alicyi, przez d ra F . W .—Spis książek i broszur, nadesłanych do red. 
W szech św iata  w  IV  kw arta le  r. 1910.—K ronika naukow a.—Spostrzeżenia m eteorologiczne.
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