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NASZE ZADANIE. 

Z dniem dzisiejszym rospoczynamy rok 
szósty istnieni a naszego pisma. Tmdności, 
z j akieroi walczyć nam pt·zychodzi, znane 
są czytelnikom naszym; przezwyci ężenie 
i pokonani e tych trudności osiągni ętem być 
może j edynie przez współdział'anie zobopól
ne, przez życzliwość i poparcie ze strony 
czytelników, zarówno jak i przez pracę 
i us i lność naszą . Dlatego też wypada się 
nam porozumieć, winnismy powiedzieć, co 
czytelnikom przynieść możemy, czego od 
nas oczekiwa ć mogą, jaki wytknęliśmy so
bie kierunek i j ak go elalej rozw ijać pra
gniemy. 

Mówić o potrzebie pisma naukom pt·zy
rodniczym po ś wi ęconego, by loby zapewne 
rzeczą. zbyteczną. Ci nawet, co na najda1-
szem od tćj gałęzi wiedzy trzymają. się ubo
czu i na teoretyczne j ej zuobycze z lekcewa
żen i em i z nieufnością. bodaj spoglą.dają, 
czysto przynaj mniej praktycznym jej rezul
tfttom za pt·zeczać nie mogą. i konieczność jej 

dla społeczm'lstwa uznawać muszą. . Rozwój 
bowiem przemysłowy epoki dzisiejszej jest 
niewą.tpli wie wynikiem olbrzymiego postę

pu nauk przyrodniczych, ich jedynie zasto
sowaniom zawdzięczamy udogodnione fo r-· 
my naszego bytu materyjalnego. 

Jakkol wiek zależność ta przemysłu od 
stanu nauki jest wprost widoczną., nie znaj 
eluje ona w ogólności należytego uznania. 
Na okoliczność tę silny rnianowil\ie nacisk 
polożyła komisyja techniczna w Anglii 
w sprawozdaniu za rok 1884, wykazując, że 
jeżcli nauki przyrodnicze nie zyskają wy
bitniejszego, aniżeli dotą,u, stanowiska w wy
chowaniu publicznem Wielkiej B rytanii, 
utracić musi onaswe pierwszorzędne w prze
myś le znaczenie. Dzięki zabiegliwości kil
ku większych miast angielskich klasy robo
tnicze otrzymują. tam w naukach ścisłych 
wykształcenie wyższe, aniżeli młodzież klas 
śt·ednich ; skutkiem tego młodzi ludzie, do 
warstw tych należący, z trudnością led wie 
zdobywać mogą. posady, wychowanie ich bo
wiem nie odpowiada potrzebom życia współ
czesnego. Skutkiem takiej różnicy w spo
sobie kształcenia się klasy robotnicze nabie
raj ą. w Anglii coraz wyższego znaczenia 
w porównaniu z klasami średniemi, a cho-
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ciaż przeobrażenie to dokonywa się stopnio
wo i nieznacznie, nie uchodzi jednak by
st1·ym obserwatorom życia społecznego. 

Gdy Lovoisier za dni teroryzmu skazany 
został na śmierć, podano do komitetu ocale
nia publicznego prośbę o powstrzymanie 
wykonania wyroku, dopóki uczony ten prac 
swoich nie ukończy. Odpowiedź była krót
ka: rzeczpospolita uczonych nic potrzebuje. 
Rzeczpospolita dzisiejsza -sądzi inaczej, -
na jej budżecie ciążą silnie wydatki na pra
cownie i na środki do badań naukowych. 
Niemcy nie ustępują. pod tym względem 
Fnmcyi, jeżeli nad nią. nic górują, ale naj
silniejszego poparcia doznają. nauki ścisłe 
w Stanach Zjednoczonych, lubo tam ofiar
ność jednostek występuje w miejsce działal
ności państwowej. Gdy w około nas wiedza 
przyrodnicza wzrasta i praktycznym dąże
niom społeczeństw coraz donioślej sze usługi 

oddaje, u nas wykształcenie przyrodnicze 
nietylko jest nieznacznc, ale nawet od czasu 
usunięcitt tych nauk z programów szkol
nych przeciętny jego stopień bezustannie się 
obniża. 

Wartości wszakże i doniosłości nauki mie
rzyć nie będziemy jedynie skalą jej dot·ob
ków praktycznych, jakkol wiek potężne by 
były i zdumiewające. Umysłowe, ducho
we nasze wymagania, podobnież jak i mate
ryjalne, zaspokojenia potrzebują, a poczQ-w
szy od pewnego stopnia dob1·obytu i od pe
wnego stopnia wyksztalcenia zarówno dla 
jednostki jak i dla społeczeństwa znaczenia 
coraz większego nabierają. Śród tych po
trzeb umysłowych wybitne miejsce zajmuje 
poznawanie otaczającego nas świata, bada
nie przyrody. Cywilizacyja nasza przede
\'!szystkiem na podstawie wiedzy przyro
dniczej się opiera, dzieje jednćj i drugiej 
postępują, t·ównorzętlnie obok siebie, Koper
nik otwiera zarówno pt·zyrodoznawstwo no
woczesne jak i nowożytny okres cywiliza
cyi. Pogląd nasz na świat w każdej epoce 
zależy od współczesnego stanu wiedzy przy
rodniczej, a w miaręjej rozwoju cot·az ści
ślej się z nią. jednoczy; już dla tego względu 
znajomość zasad i rezultatów nauk przyro
dniczych jest niezbędnym warunkiem ogól
nego wykształcenia. 

Rospowszechnianie wiedzy przyrodniczej 
jest zadaniem naszego pisma, -ma ono b,}' Ć 

pośrednikiem między nauką, a ogółem, a ja
ko pismo dla ogółu przeznaczone winno 
mieć charakter popularności. 

Co do zakresu tej popularności sl'yszymy 
żądania różne, napotykamy nieraz i zarzu
ty. Moglibyśmy powiedzieć, że często po
chodzą, one i ze strony tych, co pismo nasze 
z tytułu tylko znają., wolimy jednak wyja
~nić, jak pojmujemy zadanie pisma popu
larnego. 

Mówi~ nam - piszcie lekko, ogót n:-~ sz 
nawykł do rzeczy lekkich, pott·zebuje czy
tania lekkiego. Rzekłbyś, że słyszysz iro
niczne slowa. z "Dziadów" - jak pięknie 
lekko tańczysz pan. 

Otóż, pismu populamemu lekkość nadać 
moglibyśmy dwiema tylko dt·ogami,- bą.dź 

pomijając wszelkie poważniejsze sprawy 
nauki, bądź też traktują-c je w sposób po
bieżny tylko. 

Nn. jedno i na drugie zgodzie się nie mo
żemy a ogót czytelników naszych zapati·y
wanie to podzieh zapewne. Jeżeli mamy 
odzwierciedlać postęp nauki, która comz 
glębićj w tajniki przyrody się pt·zedziera 
i nie unika dróg choćby najmozolniejszych, 
nie możemy pisma prowadzić w SJ)Osób 
anegdotyczny i popt·zestawać jeuynie na 
drobiazgach, dlatego tylko, że latwiej je nn
pi~ać i pt·zeczytać. 

Pobicżne znów tmktowanie rzeczy pole
ga na podaniu gotowych rezultatów nau· 
ki z pomijaniem drÓir, jn.kicmi nauka rezn l
taty te zdobywa:, jakieroi do celów swych 
dąży. SQ- całe książki, głośne i chwalone 
nawet, które się w ten sposób z nauką za
latwiajq. Możemy tam lekko przeczytać, 

że do slOI'tea tyle a tyle milijonów mil, albo 
że światło czerwone jest objawem tylu a ty
lu trylijonów drgań, ale nie poznamy zgola 
metod, które nam świadomość tę osięgnąć 

dozwolil'y. Taka wszakże świadomość rze
czy pozorną, jest tylko, nie to bowiem, co 
wiemy, ale jak wiemy, stanowi umysłową, 
'posi~tulośl> naszą. · Taką lekka i pozorna 
nauka staje się też podstawą pozomego filo
zofowania; filozofija rzetelna na t•zetelnej 
tylko opierać się może nauce. Jeżeli nauki 
przyrodnicze wskutek wysokiego swego ro
zwoju innym gałęziom wiedzy przodują i za 
wzór- irn slużą, to właśnie raczej dzięki wy-
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robieniu swych metod, aniżeli osięgniętym 

przez siebie rezultatom . 
.Nie za lekkością tedy ubiegać się nam 

wypada, starać się nam raczej o dostępnośc 
należy. 

Rzecz popularna od wykładu ścisłego tem 
się przedewszystkiem różni, że winna mieć 

11 ~t u wadze czytelnika, dla którego pt·zed
miot rozważany nowym jest zupełnie i ob
cym. ·winna tedy wą-tek swój snu6 od po
c~ątku samego i od zasad naj prostszych, 
winna u su wać szkopuły, jeżące się w posta-
ci terminów naukowych, a gdzie ich uni
knąć nie zdoła, podsunąć winna wyjaśnie-

1 

nic. Wykła<l populamy ma być tylko tłu
maczeniem czy też przekształceniem kun
sztownych form i mozolnego języlm nauko
wego na mowę jasn~b i zrozumiałą dla wszy
stkich. 

Ton tylko popularności różnym by6 musi; 
brzmieć będzie inaczej w piśmie ludowem, 
nniżeli w organie dla warstw wykształco
nych przeznaczonym. Sądzimy, że na u wa
dze 1uieć musimy czytelników, którym zna
ne są, już te pojęcia, co stały się udziałem 
życia z1rykłego, te wyrazy, co weszły w skład 
mowy potocznej, te wreszcie zasady, które 
daje szkoła, choćby w zakresie najskro
mniejszym wiedzę przyt"odniczą traktująca. 
Dostępnoś6 więc osięgnąc możemy jedy

nie sposobem przedstawiania. rzeczy, nie 
omijaniem trudności ale ich pokonywaniem. 
Nie t1·cścią swoją., ale formą. różnić się tylko 
może nauka populama od ścislclj, a przez tę 
formę swojQ wią.że siQ onn. z litemturą ogól- 1 

nQ.. Jest ona nauka i literaturą. zarazem· 
jako nauka czerpaĆ może swój materyjat 
z badaJ} umiejętnych jedynie, jako literatu
ra troszczyć się musi o sposób, w ja ki s we 
~yśli wypowiada, o powabność, jasność 
t czystość jQzyka. Pod tym ostatnim wzglę
dem mamy i godne wzory do naśladowania · 
i o~owiąz~k do spełnienia. W i1iśmienni
ctw1e bow1em polskiero przyrodnicy i mate
matycy dbali zawsze o zalety stylu i o po
prawnośt; językn. i więcej zapewne aniżeli 
prze?~ta .... ;iciele innych umiejętności przy
czymh SIQ do wyi·obienia języka nauko
wego. 

To wszakże, cośmy powiedzieli, nie zna-
czy b · · ,. · b · · ' ynaJrnmeJ, ze ysmy p1smu nuszemu 
nadawać chcieli chal"aktee ściśle naukowy' 

żebyśmy je wypełniali kwestyami, któreLy 
specyjalistów tylko zajmować mogły. w· e 
wszystkich swych działach nauki przyro
dnicze tak starannie obmbiają. swe dziedzi
ny, że najdrobniejsza i najskromniejsza nn.
wet cząstka pola znujduje licznych i gorli
wych pracowników, któezy się nn. niej stn.
rannie hząt~tją. Wszystkiej tćj zmudnej, 
mrówczej pracy objąć wzeokiem niepodo
bna; sumienny nawet specyjalista nie może 
dążyć za wszystkieroi pracami, które się we 
własnej jego dziedzinie prowatlzf);. Czyż 

jest chemik, któeyby zdołaJ choćby prze
czytać tylko spt·awozdania o wszelkich no
wych związkach, analizach, przeksztalce
ni:teh, albo zoolog-, któremuby znane być 

mogly L1okl"nclnie coraz banlziej rosnące 

spisy wszelkich grom~td zwierzęcych, albo 
też badania nad buuową. lub historyją. roz
woju drobnego jakiegoś tworu. \Vszystkie 
te ptace stanowi:). cegiełki, które gmach 
wiedzy comz silniej gruntują., comz go ros
szet·zają. lub wyżej go wznoszą. ; znaczenie 
takiej cegiełki wszakże ujawni się wteuy 
dopiero, guy n:t wlaśeiwem swem miejscu 
stanie. Być. może, że miejsce to pl·zypa
tlnie jćj na wieży, skQ.d na okolic\: cal<} roz
legły otworzy się widok, który nauce nowe 
tory wskaże; wtedy naLierze ona znaczenia 
ogólnego i zwróci ku sobie wzrok tych, co 
kolo budowy gmachu się mozolą. i tych, co 
:6 zajęciem budowie się całej przyglądaj(!; 

tymczasem wszakże jest to cegiełka skro
mna, któm uwagi pOII'szechnej jeszcze ku 
sobie nie ścią.ga. Tak pojmujemy różnicę 
między tern, co nazywać się zwykło kwe
styją. ogólnQ. w nauce a spt·nwą, jej specy
jalną.. Po rusztowaniach, na któt-ych gęsto 
rozrzucone są. matm·yj ały nieobrobione, czy
telnicy podą,żyć by za nami nie chcieli, ani 
my ich też tam prowadzić nie zamierzamy. 
Różne wszakże działy nauki nie stanowi:} 

gmachów odosobnionych; owszem, na wszy
stkich piętrach wią.żą. się one i spajają. li
cznemi przejściami i kt-użgankami; jest to m
czćj jedna tylko budowa wspaniała, którćj 

. odrębne nr.pozó1· części w jed.en harmonij
ny styl się lączą., tak jak i przyroda sama 
jednę tylko całość stanowi. Tego lub owe
go zajmują. żywiej te lub owe strony budo
wli, te lub owe j~j części, bada je gnmto
wniej i ściAlej się w nich rozglącln., ale, by 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



4 WSZECHŚWIAT, Nr l. 

mieć pojęcie o znaczeniu każdej takiej czę

ści, nie można z uwagi całości gmachu wy
puszczać. Zadaniem pisma nnszego jest w la
śnie odzwierciedlać ogólne zat-ysy budowli, 
całej, choć· na tern tracą szczegółowe zalety 
wykończenia, misterne nawet często i ztln
miewające. Specyjalista zatem, co staran
nićj rospatruje się w pewnej gałęzi wiedzy, 
w piśmie ogólno-przyrotlniczem nie znaj
dzie tych wiadomości i tych wskazówek, 
które czet·pań może jedynie z organów spe
cyjalnych. W piśmie ogólnem zająć go mo· 
gą tylko obrazy dalszych, postronnych mu 
okolic nauki, które się ze specyjalnością je· 
~o wią.żą i z któremi łączności zrywać ni
gdy nie może. 

Uzasadnienie powyższe stanowić ma do
wód, że pismo nasze nie jest i być nic może 
dla specyjalistów przeznaczone. Stużyć ono 
pragnie ogółowi czytelników wykształco

nych, tym wszystkim, co uczestniczyć chcą. 

we współczesnem życiu umysł o wem, co za
mi-łowanie przyrody żywią i znać pragną, 

jej objawy, jej życic i działalność, oddzia
ływanie jej na człowieka, uslugi, jakie mu 
ona niesie i do któt·ych zmuszać ją po
trafi, 

Dla ogółu wykształconego popularyzacy
ja wiedzy przyrodniczej, niezależnie od ma
tel'yjalu, jaki przynosi, ma jeszcze to zna
czenie, że umysł strawą naukową odżywia. 
Troski i drobiazgi życia codzitnnego coraz 
nns bnrdziej oddalają. od czasów młodości 
naszej, coraz bardziej zrywają węzły z tym 
okresem życia naszego, który uczeniu się 

tego też pragniemy u wzglęclninć silnićj nic
które dzialy, dotąd słabiej u nas reprezento
wane, a mianowicie antropologij q. i etnogra
fij:} oraz fizyjologiją wraz wiążącemi si ę z 

1 nią zadaniami psychologii. Zamierzamy też 
pewne miejsce zachować i dla historyi nau
ki i dla spt·aw pedagogicznych w zakresie 
nauk przyrodniczych. Baclaniom przyrody 
krajowćj poś wi ęcony jest "Pamiętnik Fi
zyjograficzny," którego właśnie co ukazat 

' się tom szósty; o ile materyjał do wydawni· 
ctwa tego zbierany da się ująć w ramy pi
smu nnszemu odpowiednie, należy nam go 
i tu uwzględnić, znajomość bowiem przyro
dniczych właściwości kraju i jego zasobów 
naturalnych dla każdego jest konieczn<}. 
Obok sprawozd::u1 z piśmiennictwa nauko
wego polskiego staną i sprawozdania z waż-

' niejszych dziel obcych; kronikę zaś, która 
w ostatnich czasach znaczne już rosszerzc
nie zyskała, pragniemy uczynić ciekawr!· 
i zajmującą dla naj większej liczby czytel
ników. 

Przy wszelkiej wszakże usilności i godi
wości naszej pobłażanie czytelników pozo
stanie dla nas niezbędnem. Nicwielkie roz
miary naszego pisma, szczupły u nas zastęp 
popularyzatorów wiedzy i drobniejsza jesz
cze garstka uczonych naszych i profesorów 
uniwersyteckich, któt·zyby pióro swe nie
kiedy na usługi ogółu poświęcać chcieli -
niech uspmwiedli wiają. potrzebę tego po
błażania. 

i nauce wylącznie jest poświęcony, - od 
dziedziny tej sprawy życia potocznego co
t·az nas bardzićj oddalnją. Ale i poeta na 
wygnaniu, choć mu lira z qk wypada, śpie- 1 

wać nie pt·zestaje, - "by choć w swej pier-

Dodajmy tu wreszcie, że wkrótce stara
niem redakcyi \Vszechświata a z zapomogi 
Kasy Pornocy Naukowej imienia Mianow
skiego ukaże się worn~;inalnem przez autora 
obrobieniu, dzielo prof. Strasburgera "Prze
wodnik do znjęć botanicznych", którego 
wydanie niemieckie zyskało głośne uznanie 
w Europie, oraz przekład słynnej meteoro
logii Molwa. 'V miarę wzmożenia się sil 
naszych clzialalność tę mt polu wydawni
ctwa książek naukowych i naukowo-popu
lamych silnićj rozwinąć zamierzamy. 

si sprobować tchu, czy po dawnemu świeży 
i czysty, stepowe wiatru wygra poświsty". 
Życie z troskami swerui i (hobiazgami po
uobnem jest wygnaniem, na którem obumie
ra zwolna młodzieńcza jędrność umysłu 

i którą, podtrzymywać nam trzeba; matery
jał, jaki nauka popularna niesie, jędrność 
tę najdzielniej podtrzymywać może. 

Aby na tej drodze ogółowi służyć i aby 
pismo nasze zajmującero być mogło, stara
my się, o ile można, czynić je wszechstron
nem w całej~dziedzinie przyrodnicz6j. Dla-

Stanisław Kramsztylc. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Nr l. WSZECHŚWIAT. 5 

O SAMOWOLNEJ AMPUTACYI 

U ZWIERZĄ T. 

Odd:nvna znaną. była łatwość, z jaką. oLl
rywają. się nogi i inne ot·gany u rozmaitych 
zwierząt, fakt ten jednak przypisywano 
kruchości i delikatności odpadających orga
l!ÓW, jak również nieumiejętnemu lub nie
zbyt ostrożnemu obchodzeni a si ~ ·z badane
mi zwierzętami. 

W ostatnich dopiero czasach niektórzy 
uczeni zwt·ócili bliższą. u wagę na to szcze
gólne zjawisko i pt·zekonali się, że łatwość 
odrywania się kończyn, napotykana u wielu 
raków (skorupiaków), pająków, tysiącono
gów i owadów, nadto u niektórych gadów, 
a nawet mięczaków, zgolaniejest przypad
kową., lecz stale występuje i odbywa się po
dług pewnego ogólnego planu. 

Badaniem samowolnego odrywania się 

kończyn i innych organów zajmowali się 

H. Dewitz w Niemczech, de Varigny, P. Pa
rize i Leon Fredericq we Francyi, prof. 
Huxley i inni w Anglii. Wiele ciekawych 
faktów odnośnie do odrywania kończyn 

u różnych zwierząt zebrał i ollpowietlnio 
opl'Ucowal p. Leon Fredet·ieq 1), rezultaty 
zaś jego spostrzeże!'! poniżej potłaj e my. 

P. Fre<lericq nazwał automiją. czynność 
odrywania pewnych wlasnych organów 
przez zwierzęta czyli operowania samych 
siebie, czyuność, pt·zy pomocy k tórćj liczne 
zwier.zęta, jak padalec i jaszczurka z~yczaj
na, hczne raki, })ająki i owatly, schwytane 
rapt.ownie. za ~ończynę lub ogon pt·zez 
S\~otch . mept·zyJ.aciół, wyswobadzają. się 
z teh objęć. Zwiel'zęta pochwycone rozwi
jać U:~gą. :v mięśniach ściskanych organów 
ene.t•gtj~ m1m_o~olną, odruchową i pozby
vVają stę częsCI organizmu w celu oswobo-
dzenia całości. · 

H. De witz, d: V arigny, Parize i profesor 
llnxley u ważaH autotomiją. za czynność 

1
) .Leon Freder:cq. Le s mutilations sp on tances 

on l ~tutoto1nie. Rcn10 scientifiquc Nr 20, 1886 r. 

dowolną, odbywaną z całą świadomością 

przez napastowane zwierzę, p. L. :Fredericq 
zaH poczytuje antotomiją. za czynność bez
wietlną, czysto odruchową., wywołaną przez 
raptowne podrażnienie nerwów czuciowych 
w uchwyconej części ciała, które to podra
ż'nienie przenosi się na ośl'odki nerwowe, 
a następnie, drogQ. oclr·uchu na mięśnie or
ganu, któt·y się odłamuje. 

Na poparcie swoich zapatl'ywal't przyta
cza p. L. F. wiele ciekawych obserwacyj 
i doświadczet't, jakie przeprowadził na ra
kach, pająkaeh, owadach i gallach. Najdo
kładni ej zbadał p. F. autotomiją. u raków 
(skorupiaków). 

vVszystkim, którzy mieli sposobność za~ 
pozna6 się bliżej z krabami, wiadomo, z ja
ką. latwością. te zwierzęta tram1 swoje nogi. 
Wystarcza raptowne uchwycenie i mocne 
ściśnięcie za nogę kraba, bez względu na je
go rozmiary i kształty, aby noga ta złamała 
się pt·zy podstawie i pozostała w palcach, 
gdy tymczasem zwierzę wyswobodzone 
w tak szczególny sposób, ucieka tak pręd
ko, ile po z walaj q, mu nogi pozostałe. 

\V ten sposób można u jednego i tego sa
mego kraba spowodować stopniowe oder
wanie się dziesięciu nóg. Zlamanie nóg jest 
kołowe, następuje ono nie w stawie, lecz 
ztamaniu ulega drugi członek nogi, licząc od 
ciala; czlonek ten łamie się na d wic nieró
wne części, z których jedna, większa, odp:1-
da wraz z nogą, Ul'uga za ś, mniejsza, w kształ
cie pierścienia twardego pozostaje pt·zycze
piona do ciała, a właściwie do głowotuło
wia, Drugi ten łamiący się członek nogi 
kraba oupowiada dwóm członkom nogi ho
mara czyli raka mot·skiego lub raka rzecz
nego, zl'ośniętym w jednę całość, a miano
wicie dmgiemu członkowi (udo) i trzecie
mu (krętarz). Na nodze kraba, w miejscu 
zrośnięcia :się tych dwu członków znajduje 
się bl'ózda, niby szew wklęsły, w któt·ej za
wsze złamanie następuje. 

Fig. l przedstawia pierwszą. i drugą. nogę 
kraba widzianą. z powierzchni brzusznej. 
Na prawo, na każdej nodze, linija hopko
wana ab wskazuje miejsce na drugim człon
ku, w którem następuje oderwanie nogi. Na 

· lewo pierwszy członek i część drugiego, zo
s~ają.ca po oupadnięciu nogi, są narysowane 
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linijami cią.głemi, część zaś nogi odpadająca ; 
jest oznaczona li11iją. kropkowaną. 

U homara (rak morski) i raka 1·zecznego 
pierwsza para nóg, opatrzona szczypcami, 
posiada taką. samą. budowę anatomiczną jak 
nogi kraba. Na pozostałych czterech pa
rach nóg, dmgi członek (udo) jest oddzielo- 1 

ny od trzeciego (krętarz), tak, że te członki 
stanowią. odrębne części, ruchomo z sobą 
połączone zapomocą. stawu, bęclącego gmni- 1 

cą., przy której następuje oderwanie nogi 
homara. 

W ogóle jednak homar mniej jest podat
nym do podobnych doświadczeń od kraba 
i chcąc, aby doświadczenie się powiodło, po
trzeba używać okazów świeżo złowionych 

i zostających w pełni sił życiowych. Ra
kom rzecznym łatwo odpadają nogi opa-

to się napozór zdawać mogło. Doświadcze

nie proste przekonywa, że u kraba nieży
wego, lub też z systemem nerwowym spara
liżowanym, nogi są. bardzo wytrzymale 
i przy odrywaniu okazują. opór przenoszący 
kilkadziesiąt razy wzięty ciężar ciała. 

Przy odrywaniu nóg zwierzętom nieży
wym oddzielają się one zwykle w stawie 
biodrowym, pomiędzy głowotułowiem i pier
wszym członkiem (biodro), niekieuy w sta
wie następnym, przyczem powierzchnia zła
mania nosi na sobie wiązkę włókien mięs
nych, które się jednocześnie ourywają. 

W rzadkich tylko przypadkach u raków 
nieżywych odrywanie następuje w drugim 
stawie. 

Odrywanie nogi u zwierzęcia żywego nie 
jest również wypadkiem bt·aku wytt·zyma-

Fig. l. Pierwsza i druga para nóg kraba, widziane z powierzchni brzusznej. 
l. P1erwszy członek (biodro). 

2. Drugi członek, powstały ze zrośni~Jcia dwu (2·go i 3-go t. j. uda i krętarza). 

trzonekleszczami (szczypcami), odpadanie 
innych nóg rzadko się udaje. 

Fig. 2 przedstawia pierwszą. i drug:.y nogę 
prawą homara, widzianą ze strony brzusz
nej. Pierwsza noga jest w taki sam spo
sób zbudowana jak nogi kraba. Członek 
Nr 2 powstał ze zrośnięcia się dwu, w miej
scu oznaczonem liniją kropko·waną. a b. Na 
drugiej nodze i na następnych pierwszy 
członek (udo) 21 jest oddzielony od drugie
go (krętarz) 211 przez szew et b, w którym 
odbywa się odrywanie nogi. 

Odrywanie czy łamanie nóg raków, nie 
zależy zupełnie od kruchości nóg, jakby 

łości w h\j kot'lczynie, - przeciw nie, krab 
odłamuje sam swoję nogę w oznaczonem 
miejscu energicznym skurczem mięśni, któ
ry jest ruchem mimowolnym i następuje ra
ptownie. L. Fredericq przytacza na dowód 
tego kilka doświa\lczet'l. Jeżeli do gwoździ 
wbitych w dno drewnianego pudelka, w któ
rym utrzymywana była atmosfera wilgotna, 
przywiązano kraby, każdego za nogę, w ten 
sposób, że jedne z nich miały nogi umoco
wane tuż przy gwoździach, inne zaś były 

u wiązane na dłuższych nitkach, to przy sil
nych uderzeniach w pudełko zwierzęta te 
ulegały przerażeniu i robiły usiłowania 
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gwnltowne, by się ocalić i uciec. Pomimo 
wysiłków i szarpań, żaden z krabów, w po
wyższy sposób uwięzionych, nie zdolał się 
u woJnić z więzów przez odorwanic nogi 
przywiązanej. Co dziwniejsza, noga, która 
była tak dlugo przytrzymaną. , nie utr·aciła 

możności łnmania się, bo dosyć bylo ją, ści
snąć mocno w środku, aby wywołać oder
wanie u podstawy. Tak samo, żaden krab, 
trzymany w ręku za nogę dość łagodnie, 

nie podlega autotomii w celu uwolnienia siQ. 
Jeżeli obcinamy raptownie nożyczkami 

koniec jednej nogi, a za d l'llgą, zwierzę przy
tt·zynmjemy, kt-ab odłamie sobie nie tę osta
tnią. kol1czynę, coby mu zapewnilo wolność. , 

Fig. 2. Pie~·wsza i druga noga prawa homara, wi
dziane z powierzchni brzusznej. 

ale właśnie pozostałą część nogi odciętej, 
którćj strata żadnej mu nie przynosi korzy
ści. Zupełny brak wszelkiej świadomoś0i 
dzial'ania jest tutaj wyraźny, zachodzi tu 
działanie odl'Uchowe, ślepe, podobne do od
ruchów czyli ruchów refleksyjnych u zwie
t•zą.t kręgowych. Niektórym krabom wy· 
cinano zwoje nerwowe pod przełykowe, albo 
nnwet odcinano całą okolicę głowową. cial'a, 
a zatem pozbawiano ich głównych ośrod
ków nerwowych, a jetlnak nogi nic traciły 
możności ochywnnia się przy stosownych 
podrażnieniach. 

P. L. F. umieszczał żywe kraby w słoju 
szczelnie zamkniętym w1·az z gą.bką. napo
joną. ctet·em lub chl01·oformem; pam odu
rzająca tych ciał wywoływała napt·zód wiel
ką ruchliwość wspomnianych zwiet·ząt, na
stępnie ruchy stawały się coraz mniej ener
giczne, zwierzęta ulegały odurzeniu, nie 
okazywały ruciJów celowych, a jednak przy 
raptownem ścisknnin nogi ocUamywała się 

ona w oznaczonem miejscu. 
Oderwanie to nogi przedstawia się zatem 

jako akt bezwicclu.y, w wytw01·zenin którego 
wola zwicl'z~cia żadnego nie brała udziału. 
Jestto czynność czysto odruchowa, w któt·ej 
działaj<} głównie zwoje nerwowe brzuszne, 
oraz nerwy czuciowe i ruchowe nogi. Odet·
wanie nogi ma miejsce zawsze wtedy, gdy 
nerwy jej czuciowe są. silnie pobmlzone, czy 
to mechanicznie czy też chemicznie lub przy 
pomocy elektryczności i ciepła. 

Jeżeli podniesiemy żywego kraba za nogę 
chwytając go mniej więcej w polowie jej 
długości i zwierzęciu w ten sposób zawie
szonemu ciałem na dół odetniemy rapto
wnie koniec nogi na wysokości czwartego 
lub pi~ttego członka, wtedy podmżnienie 
nerwu czuciowego sprowadza nngle skurcze 

1 mięśni nog;i, która się odlamuj c na wysoko
ści drugiego członka. Koniec nogi zostaje 
w ręku operatora, krab zaś upaJa na ziemię 
i ucieka; można podobną. operacyją powtó
rzyć na kilku nogr,ch i zwierzę kolejno je 
obtnmuje. Guy zwierzą umicszcznmy na 
grzbiecie, nogami zwrócone ku gó1·ze, usi
łuje się ono odwrócić i porusza nog:uni, je
żeli wtedy odetniemy mptownie ostrerni no
życzlmmi koniec nogi na wysokości przy
najmnićj trzech czwartych piątego członka 
nogi lub bliżćj ciała, natychminst noo-a ros-

• • o 
c1ą,ga SIQ, udct·za o skorupę pokrywająm~ 
głoii'Otułów i lamie się w oznaczonem 
miejscu. 

Przy ścisknniu stopniowem nogi kraba 
między ostrzami nożyczek nas t ępuje odcię
cie zupelnc, niewywołuj[!c samowolnej am
putacyi, albowiem nerw jest uciskany sto
pniowo. Jeżeli jeclnak po takiero odcięciu 
nogi, zanurzymy zwiet·zę w plynie chażnią
cym np. w spirytusie, nerw odsłonięty bę
dzie pobudzany rrwaltownie i wtedy noo·a 

~ ~ 

odpada. Nawet bez poprzedniego odcina-
nia końca, wiele morskich skorupiaków 
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(raków) traci nogi, gdy się je zanurza w al
koholu w celu ich przechowanin. 

Dostatecznem jest przybliżyć nogę kraba 
do płomienir. świecy, aby się odłamała przy 
podstawie. Jeżeli podniesiemy raka za no
gę~ przez którą przepuszczamy prąd o·alwa-

• b 

mczny, w kiemnku przebieaaiaceao nerwu 
b ;.]i.> ~ ' 

pomiędzy 3 i 4 członkiem, noga odpada ra-
ptownie w oznaczanem miejscu w chwili 
przebiegu prądu. 

Pobudzenie wywoływane w nerwie czu
ciowym nogi dochodzić się zdaje tylko do 
zwojów brzusznych, bo doświadczenia auto
tomiczne udają się równie dobrze po znisz
czeniu zwojów podprzełykowych jak i móz
gowych. Skoro jednak wytniemy zwoje 
czyli węzły brzuszne, ustaje zdolność samo
wolnego odrywania się nóg; mozna wtedy 
po kolei odcinać końce wszystkich nóo- a nie 

""' otrzyma si ę owych chamkterystycznych 
odłamań. 

Samowolnn amputacyj a czyli raptowne od
łamywanie się k01'lczyn zostaje tedy w ścisłej 
zależności: l) od drogi nerwowej dośrodko
wćj czyli włókien czuciowych w nerwie 
mięszanym nogi, 2) od ośrodków nerwo
wych odruchowy:ch czyli zwojów brzusz
nych lub łar'Icucha brzuszneo·o 3) od droa i 

o ' b 

nerwowej odśrodkowej czy li nerwów ru-
chowych, udających się do mięśni, których 
sktll'cze wywołują odłamanie się nogi. 

(dok. nast.) 
A. Ślosa1·ski. 

METEORY 
I GWIAZDY SPADAJĄCE. 

Jakkolwiek istota meteorów i awiazd 
b 

spadających przestała już być dla nas za-
gadką niedostępną, pozostało dosyć jeszc~e 
szczegółów wą.tpli wych, które się rozwią
zania domagają. Przedmiot cały nie utm
cil dotątl da>vneQ:o sweo-o powalm zaró-

L.> u ' (, 

wno dla ogótu jak i dla badaczy, dlatego 
też często nnm do niego zwracać się wy
pada. Njcdawno slynny astronom amet·y-

kański H. A. Newton, najgorliwszy nie
wątp li wie z żyjących dziś badaczy tych 
drobn ych ciał niebieskich, przedstawił sto
warzyszeniu a mery km'lskiemu postępu nauk 
stan obecny wiadomości naszych o tej 
kwestyi- i tego właśnie przemówienia po
dajemy tu stL·eszczenie. 

Wszyscy w ogóle przyj mu ją pewną. licz
bę twierdze1'l, tyczących się meteorów. Za
czynają one świecić, przebiegając górne 
okolice atmosfery ziemskiej; mał'a ich tyl
ko liczba, albo może i wcale nie ukazują 
się w wysokościach przechodzących 160 km, 
a równie~ niewiele ich widziano w wyso
kościach mniejszych o<l 50 km ponad po
wierzchnią ziemi, wyjąwszy rzadkie te przy
padki, w których kamień lub żelazo me
teoryczne na powierzchnię ziemi spada. Są 

to wszystko ciała, które do naszej atmo
sfery przy by w a ją. z zewnątrz. Prędkość, 

z jaką. meteory biegną, zestawić można 

z prędkoś cią ziemi po jej drodze dokoła 

słońca; z zupełną dokładnością prędkości 

te trudno dają s i ę oznaczyć, przyjąć jednak 
można, że zawierają si ę one w gt·anicach 
przechodz:tcych 50 do 250 razy szybkość 
głosu w powietrzu lub prędkoś ć kuli dzia
łowej. Przyciąganie ziemi nie może wy
wołać prędkości tak znacznych, a stąll wy
wnioskować należy koniecznie, że meteory 
poruszają się dokoła słońca, a nie dokola 
ziemi, jako środka ciążenia. Meteory gw
pują się w roje, ukazują.ce się nam pery
jodycznie w oznaczonych dniach roku; zna
my cztery komety, stowat·zyszone z czte
rema rojami, któt·e pt·zybywają do atmosfe
l'Y nasz<1j 20 Kwietnia, lO Sierpnia, 14 
Listopada i 27 Listopada. Drobne ciałka, 
należące do każelego z tych rojów, stano
wi ą grupę, któt·ćj każdy osobnik porusza 
się po drollze, podobnej do drogi odpo
wiedni ej komety; przypadkowe, sporady
czne gwiazdy spadające niczem się nie róż
nią. od meteorów do podobnych rojów na
leżących. 

Co do meteorytów, to jest głazów rze
czywiście na ziemię spadaj:tcych, to bryły 
z różnych spadków pochodzące różnią.' się 

mięozy sobą składem chemicznym i forma
mi mineralnemi. Pomimo wszystkich tych 
różnic wszakże okazują pewne właściwo

ści wspólne, a wyróżniając e je zupełnie od 
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wszelkich skal ziemskich. Najściślejsze do
chodzenia nic zdołały dotąd wykazać w me
teorytach śladów życia organicznego, -
mniemane odkrycie szcz::j.tków korali i in
nych zwierząt, któt·e pt·zed kilku laty tyle na
robi ło wrzawy,okazałosięzupełnie błędncm. 

Co do powyższych punktów, jak powie
dzieliśmy, panuje Zl2:oda zupelnn; inne kwe
styj c są dotąd sporne. Nie należy wszak
że wątpi ć, że gwiazdy spadające są. to cia
la stałe i wszystko skłania nas do przyjQ
cia, że zarówno gwiazdy spadające jak i bo
lidy czyli kule ogniste, t. j. meteory spro
wadr.ahce spadek kamieni czyli aeroli
tów, stanowią jeunę kategoryją. Zachodzą 

w prawdzie między niemi różnice co do skła
du, gęstości i wielkości, ale począ. wszy od 
n:tjdrobniejszej gwiazdki spadającćj aż do 
głazu meteorycznego, przechodzimy pt·zez 
stopniowanie tak nieznaczne, że niepodo
bna wyt·óżnić tu kilku klas: wszystkie te 
ciala ukazują się w jednakiej okolicy atmo
sfery, prędkości ich odpowiadają zawsze 
drodze dokola słońca, barwy ich i smugi 
św i etlne, jakie za sobą ciągną, są. prawie 
u wszystkich jeclnakie. Dla wytłumacze
lli a rozmaitośc i , jaką dostrzegamy w obja
wach towarzyszących ukazywaniu się me
tc01·ó w, wystarczają zapewne różnice za
chodzące w ich wielkości i składzie . Prze
ci w łą-czeniu w je dnę rodzinę gwiazd spn
daj ących i bolidów stawiają. niektórzy za
rzut, że żaden rój nie dostarczył nam do
tąd aerolitów; że j ednak spadek meteory
tó w w ogó lności jest zjawiskiem stosunko
wo uosyć rzadkie m, zarzut ten jest niedo
stateczny wobec podobiet1stwa mnóstwa in
nych cech. 

N:-~j większe meteot·y w ch wili gdy wkra
czaj ą w nasza atmosferę, mieć moo·a masę 
kilku ton (kilku tysięcy kilogramÓ~~), cię
żat· zwykłej gwiazdy spadaj:]cej wynosi 
może ki lkaset gramów, albo i mnićj; naj
drobniej sze z nich, widzialne jeszcze dla 
oka nic uzbrojonego, wiclkościt~ swr~ wyró
wny wają drobnym kamykom. Niektól'zy 
astronomowie mniemali , że spadek bL"ył me
teor~cznych na ziemię i księżyc powoduje 
po.w 1ę kszenie ich mas, a tem samem przy
s_pt eszenie r uchu księżyca; z powodu wszak
ze dro.bnych mas tych bi·ylek wpływ gwiazd 
spadnJących na ciala 11iebicskic należy 

u waż~&6 za nieznaczny, przynajmniej dopó
ki nie Zllobędziemy dowodów bardziej pl·zc
lwnywających. Dlatego też trudno pogo
dzić się z teoryją, która spać!kowi metco
rytów na sloóce przypisuje źródło ciepła 

naszćj gwiazdy dziennej . 
Czas, przez jaki ukazują się nam meteory, 

najświetniejsze nawet z pomiędzy nich, któ
rym towarzyszy spadek kamieni, wynosi lc
d wic kilkft sekund. Z przelotnych te<ly tyl
ko dostt·zeżei1 snu6 możemy domysly o ich 
historyi i ich początku. 

Zft pierwsze źródło meteorów przyjmowa
no już to księżyc, już ziemię lub slm'tce, to 
znów jednę z wielkich planet lub jakąś pla
netę w gruzy rozbitą; wszystkie te domysły 
napotkały zarzuty niepokonane, zresztą 

wszystkie są zgoła nieuzasadnione. Skoro 
j et! n ak niektóre z rojów meteorycznych sto
warzysznne są z kometami, a między gwin
zdami spadającemi i wielkiemi meteorami 
nie możemy przeprowndzić linii odgranicza
jącej, będzie rzeczą nutuminą przyjąć) że 

wszystkie te ciała majt1 początek kometamy. 
Czyż hypoteza ta, wcdlug której meteory są 
tejże samćj natury co komety, że są okl'U
chami komet i że same być mogą dl'Obnemi 
kometami, czyż hypotcza ta napotyka. szko
puły nieprzezwyciężone? Jeżeli szkopuły ta
kie istnieją., mogą one pochodzić jeJynie ze 
strony mineralogów, mogą być oparte tylko 
na budowic wewnętrznej meteorów; astro
nomija bowiem żadnych przeciw poglądowi 
temu nic stawiła dotąd zarzutów. w·ydawać 
się to może dziwacznem, że komety rozpa
dają. się na kawatki; astronomowie jeunak 
nie pt·zcczą temu, jestto bowiem fakt znany 
z obsenvacyi. Dostrzeżenia te tycząsię wpra· 
wclzic tych tylko meteorów, które związane 
są w roje, ale z punktu widzenia astrono
micznego nie zn:-~jdujemy ż:vlnej trudności 

w przyznaniu takiego snmego począ-tku i me
teol'om sporadycznym, przypadkowym, za~ 
równo jak i wielkim bolidom i głazom me
teorycznym. Gdyby więc niepodobna by
lo się zgodzić na kometarne pochodzenie 
meteorów, to zarzuty polegaćbymusiały na 
naturze i budowie głazów metoorycznych . · 
Zachodzi teuy pytanie, czy kometa przed· 
stawiać może różne warunki i sily konieczne 
do wytworzenia budowy, jaką w meteorach 
znajdujemy? 
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Nie da w no jeszcze autorowie naj dokladniej 
z rzeczą, tą, oznajmieni, Lawrence Smith, 
Daubree i inni, pt·zyjmowali zgodnie, że me
teoryty mnjq poczq,tek ogniowy; za warunki 
konieczne, umożebniające ich powstawanie 
przyjmowano wysoką, tcmperaturg, w któ
t·ej moglyby się topić skały, ot·az znaczne 
ciśnienie. Dokludniejsze jednak baclania clo
prowaclzily mineNtlogów do zmiany poglą-
dów. W ostatniej swej pracy mówi Daubree: 

' j[}tkiem meteorów siet·pniowych, nie powta
rza się corocznie z jeclnakiem natężeniem. 

\V jaki sposób nici·ównc przyciąganie słm't
ca na różne części jednej grupy rozrzuca 
materyjal wzdłuż całej orbity? Czydziałanic 
to wymaga tysięcy lat., czy też dokonywa si~ 
w ciągu krótkiego stosunko-wo czasu? Są to 
zadania do roztrząśnięcia trudne. vV każdym 
razie nic należy zbytecznie rozciągać czasu, 
któryby można nazywać okresem rozsypy
wania komety; co do komety bowiem Bieli 
jest rr.eczą nicwątpliwą, że meteot·y, które 
wywolaly zjawisko ś wictnych deszczów 
ognistych w r. 1872 i 1885 oddaliły się od 
bespośredniego są,siedzt w a komety po r.1840. 
Dzieje tej komety zresztą opowiedzieliśmy 
nie da w no w nasze m piśmie 1). 

"Jest nadergodnem uwagi, że pomimo ce
chującej związki krzemionkowe dr1żności do 
wybitnćj kt·ystalizacyi, substancyj e te, z któ
rych utworzone są, meteoryty, występują 

tam tylko w postaci krysztalków bardzo 
drobnych, rozrzuconych bezładnie, jakby 
nie przechodziły pt·zez stan stopienia. Jeżeli 
poszukamy dokola siebie substancyi przed
stawiającej budowę analogiczną,, to zamiast 
przypominać długie igiełki lodowe, jakie 
tworzy woda marznąca, powiedzieć możemy, 
że drobnoziarnista tkanka meteorytów po
dobna jest raczej do tkanki białego mrozu l 

lub śniegu, która, jo.k wiadomo, jest następ
stwem nagłego przejścia pary wodnej atmo
sfery do stanu stałego." 

s./(, 

NIEWYZYSKANA SPUSC!ZNA NAUKOWA 
PO 

HOENE WROŃSKIM 
Przypuśćmy, że masa stanowi[}ca część 

pierwotnej mgławicy, za wierająca krzem, 
magnez, żelazo, nikiel, ograniczonq, ilość tle
nu i kilku innych pierwiastków, znajduje 
się gdzieś w przestrzeni oziębiona. Podczas, 
gdy materyjaly te grupują, się i krystalizuj[}, 
tlen ulega pochłanianiu przez krzem i ma
gnez, co powinno wywiązywać pewną, ilość 
ciepła, żelazo zaś i nikiel pozostaj[b w stanie 
metalicznym. w· dalszym swym biegtt tak 
1.1tworzona masa znajduje się w pobliżu słoń
ca, - tam ulega ona działaniu potężnemu, 

które jest zdolne do slopienia i do gwałto
wnego rosproszenia materyjałów komety. 
Zachodzą tam warunki dosyć rozmaite i wy
stępują, si!y dosyć wielkie, by mogły się wy
dać clostatecznemi llo wyjaśnienia wszyst
kich zachodzących tu objawów- i zapytać 
można, czy nic"taka jest historyj a wszystkich 
1i1eteorów'? 

Cząstki roju, przybywające do naszej 
ntmosfery, należą do grupy, której postać 
c.z~ściowo tylko znamy. Rój taki ma grubość 

nieznaczną, przerzynamy go bowiem w ciq,
gu krótkiego czasu; nie jest to pierściel'tjccl
nostajny, deszcz bowiem meteoryczny, z wy-

vViększa częsc rękopisów "\Vrm'l;;kiego, 
nabyta, jak wiadomo, przez nieoJżalowanej 
pamięci Jana Dzialyńskiego za sumę 100 000 
fmnków od spadkobierczyni i przybranej 
córki Wrońskiego, nieżyjącej już obecnie 
panny Batyldy ConseiUant i zlożona w Kór
niku, przeszla obecnie na własność hr. Wła
dysława Zamoyskiego. Pozostałe rękopisy 

treści przeważnie filozoficznej są własnością 

p: Leonarda Niedźwieckiego w Paqżu, je
dnego z najgorętszych wielbicieli i wydaw
cy niektórych prac vV ro1'lskiego. 

\V Czerwcu r. z., dzięki uprzejmości dra 
Z. Celichowskiego, zarządzającego biblijo
teką kórnicką, miałem możność przejrzenia 
zbiom rękopismów W roński ego, złożonego 

w jednej z sal pałacowych. Mając zale
dwie kilka dni wolnych do rosporz~plzenin, 
musialem z wielkim żalem ogt·aniczyc sig 
na pobieżnem przej t·zeniu cenny c l~ skarbów 
naukowych, zawartych w papierach Wt·ot't-

') Ob. Wszechświat t. V, str. 5G. 

o 
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skiego. Wobec ogromu tej spuścizny nie 
mogę znaleźć dość słów na wyrażenie me
go podziwu dla żeJaznej wytrwałości i nie
zmordowanej pracowitości wielkiego męża, 
który wśród najgorszych warunków: mate
ryjalnego bytu do ostatnich chwil życia nie 
ustawał w swej pracy twórczej \V najroz
maitszych dziedzinaćh wiedzy. Matematy
ka, astronomija, fizyka, ekonomija, statysty
lm, historyja, polityka, filozofij a i t·eligija
wszystko to stanowiło przedmiot rozległych 
i głębokich studyjów Wrońskiego. Olbrzy
mia wiedza we wszystkich kierunkach, głę
bokie wykształcenie filozoficzne, nadzwy
czajna zdolność do spekulacyi, do klasyfika
cyi zjawisk i pojęć, bogata naukowa wyo
braźnia - wszystkie te cenne przymioty, 
tak rzadko trafiające się w jednej jednostce, 
były udziałem Wrotiskiego. Był w nim, 
rzec można, nie jeden umysł, ale jakoby sku
pienie · umysłów, stanowiące istotną. potęgę 

naukową, która lekceważyła sobie szranki 
istniejące dla twórczości ludzkiej. 

Ale wróćmy do rękopisów spoczywają

cych w Kórniku. Spis ich dokładny po
mieszczony w dziełku: "Wstęp do wykładu 
matematyki przez H. vVrońskiego", wyda
nem przez L. Niedźwieckiego w roku 1880 
(str. 63 - 73), był mi wielkim ulatwieniem 
w przeglądaniu papierów. Spis ten jednak 
nie daje wyobrażenia o bogactwie zbiorów 
pod względem ich zawartości i dlatego ży
czyćby sobie należało, by zbiory doczekać 
się mogły szczegółowego opisu, na jaki za
sługują. Zawarte w nich są calkowite dzie
la lub też rosprnwy, monografije, większe 
i mniejsze notatki z dziedziny matematyki,· 
mechaniki, astronomii, fizyki, ekonomii i sta
tystyki. Dh czytelników '\Vszechświatn, 
których inte.L"esuj r~ nauki fizyczne, cieka W<! 

może będzie wiadomość, ze znajdują się tam 
zupełnie wykm'tczone prace o machinach pa
rowych, o refrakcyi i terrnometryi, program 
kursu fizyki, rosprawa o termometrze na· 
zwanym przez Wrońskiego filozoficznym, 
o narzędziach areometrycznych i t. d. Ja
ką. wartość naukową obecnie mają te prace, 
ocenić może dopiero specyjalista, który ze
chce podjl}ć się trudu zbadania rękopismów. 
Są~ząc z prac matematycznych '\Vrońskiego, 
~aj:!.cych niepospolitą wartość naukow:~ 
1 noszl!cych na sobie piętno pierwszo1:zg-

dnego umysłu przypuszczać się godzi, że 
i w powyższych pracach Wrońskiego za
wierać się winny oryginalne pomysły nau
kowe. Toż sarno stosuje się i do rękopi
smów z innych dziedzin wiedzy. W ogóle 
całą skarbnicę spaczy wającr! w Kómiku, po
dzielićby można na sześć działów: 

l. Rękopisy dziel lln.wniej drukowanych 
i obecnie mniej lub więcej znanych. Nale
żą tu dzieła z dziedziny matematyki i filo
zofii. 

2. R.ękopisy dzieł dawniej- drukowanych 
lecz dziś już zupełnie wyczerpanych, a tem 
samem nieznanych. Przedruk całkowity 

lub częściowy tych rękopisów w oryginale 
francuskim lub, co odpowiedniejsza, w prze
kładzie polskim uważałbym za rzeczywistą. 
przysługę dla literatury matematycznej lub 
jej dziejów. Należą. tu rosprawy pl'zedsta
wione Akademii Paryzkiej, kanon logaryt
mów i t. p. 

3. Rękopisy zupełnie przygotowane do 
druku przez samego vV l'Ońskiego. Należy 

tu .szereg całkowitych dzieł o lokomocyi, 
w których autor widział wielką reformQ tej 
ważnej gałęzi techniki. Zbadanie tych rę
kopisów jest obowiązkiem naszych mecha
ników i techników. 

4. Rękopisy, które dałyby się przygoto
wać do druku. Należą tu liczne rosprawy 
z matematyki i filozofii matematyki, za wie
rające badania niespożytkowane dotąd w wy
llanych dziełach Wrmiskiego. 

5. Rękopisy z dziedziny rachunku pra
wdopodobim'tstwa, mechaniki, astronomii 
i fizyki i t. d. 

6. Luźne notatki, u wagi i spostrzeżenia 
krytyki dzieł wydanych, obliczenia i t. p. 

Kiedyż znajdzie się u nas szczęśliwa rę

lm, która powola do czynnego życia myśl 

uśpfoną w papierach Wro!'J.skiego? 

W e Francyi istnieje komitet vvyda w ni czy 
pośmiertnych dziel Wro1'lskiego (Le Comite 
promotem de la publication des ouvrages 
manuscrits de Hoene vVrOI'lski). w roku 
bieżącym komitet ten wydal dzieło Wro1't~ 
skiego p. t. "Application nautique de la nou
velle theorie Jes maree s." Zabiegli w ości 
i niestrudzonym staraniom Leo11arda Nie
dźwieckiego zawdzięczamy również wycln.J 
nie niektórych prac vVr01'1skiego, między in-
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nemi "Kameralistyki", któm jest świetnym 
tmktatem ekonomii politycznej. 

U n::ts nazwisko Wrońskiego jest malo 
znanem, mnićj jeszcze znaneroi są. jego pra
ce, a przecież mą.ż ten to pierwszorzędny 
świecznik umysłowy, któqm słusznie chlu
bić się może spolecze1'lstwo nasze. Spędzi-t 

W roński żywot swój zdala od kraju, nie od
zywał się prawie nigdy językiem ojczystym, 
ale był polakicm nietylko z krwi ale i ser
cem, co moglibyśmy stwierdzić liczneroi cy
tatami z jego dzieł naukowych. Podejmu
ją.c swe wielkie prace w dzicdzini~ abstrak
cyi, nie zapominał o nicszczęśliwom spole
czer1stwie, dla którego żywił uczucia gorą
cego przywiązania. Więcej może znanym 
jest u nas Wrm1ski,jako twórca "mesyjaniz
mn", którego nic należy brać za jedno 
z mesyjanizmem Towiańskiego i Mickiewi
cza. Mesyjanizm Wrm'!skiego miał być osta
tecznem rozwiązaniem wszelkich zagadek 
wiedzy i bytu oraz rozwikłaniem wszelkich 
nieszczęść trapiących ludzkość, miała to być 
zapowiedź i gwarancyj a nowej szczęśliw ej 
ery życia człowieka na ziemi. Mesyjanizm 
pozostał złudzeniem i marzeniem, ale złu
dzeniem goJnem wielkiego myśliciela; jest
to zjawisko imponujące wspaniałością, mi
mo zupełnego nieurzeczywistnienia się prze
·widzeń jego twórcy. 

U obcych W roński jest znanym jako uczo
ny pierwszorzędnej siły. W e Francyi, Bel
gii i Anglii prace jego matematyczne są. 

wysoko cenione. Niedawno dopiero wyszło 
w Paryżu dzieło E. ·w es ta, p oś więcone ba
daniom nad vY rońskim, p. t. "Expose des 
methodes generales en mathćmatiques 

d'apres Hoene Wrm1ski". vY Belgii H. Gi
rard, matematyk, inżynier i filozof, stara się 
rospowszechniać w swych dzielach pomysły 
VV rońskiego. Zdaniem Gimrda - \Y rm1-
ski jest genijuszem, którego przyszle poko
lenia dopiero ocenić potrafią 1). 

1
) Oto wyją,tek z listu H. Girarda do Leonarda 

Niedźwieckiego: ,.Dans la tres faible mesure de 
mes moyens j'ai cherche a appeler l'attention du 
mond savant sur cet homme Monoant que l'avenir 
seul mettra a sa veritable place. II a tite tron fort 
pour etre compris de ses contemporains; il est trop 
fort cncore pour la gćnćratiou prćsente, son om!Jrc 

Obowiązkiem społeczeństwa naszego jes t 
oddanic należytego hołdu pamięci wielkic
go rodaka, a tym hołdem może być tylko 
gruntowne zbadanie jego prac naukowych, 
wyJanych i pozostających jeszcze w ręko
pisie. Wydostanie na światło dzienne tych 
płodów twórczości \V rOI'lskicgo, może dodać 
wspaniałg, kartę do dziejów umyslowości 
polskiej. Ziemia nasza wydala Kopernika, 
ale naukę mistrza podjęli i rozwinęli obcy. 
Nic mam zupełnie prawa robić porównm·I, 
wiem tylko, że gdy niemcy, francuzi i an
glicy z nadzwyczajną skrupulatnością rege
strują. najdrobniejsze zaslugi naukowe swych 
rodaków, my nic znamy prac i dzial'alności 
n::tukowej naszego umysłowego olbrzyma. 
Oby zw1·ot ku pmcom jęgo nie nastq.pil 
u nas zapóźno. 

S. Dickstein. 

SPRAWOZDANIE. 

Maryjan Jakowski. Gr z y L ki c h o rob o twór c r. e 
(Wydawnictwo Gazety Lekarskiej 1886 r. str. 181 
+ XXV II, tablic litografowanych 7). Książka ta 
przypi sana prof. d-rowi H. Hoyerowi, jest owocem 

l nader sumiennych, pracowitych i z krytyczną, zna
jomością, rzeczy prowadzonych badati, w pracowni 
zasłużonego profesora naszej wszechnicy uskutecr.
nionych. Pożyte czne, z rzadką, su.m i enuością i grun
townoś cią, napi sane dziełko, składa się przeważnie 

w szeregn monografij, drukowanych w ciągu rokn 
w Gazecie Lekarskiej, traktujących różne pasorzy
ty grupy bakteryjalnej. Monografije t e, zebrane 
w całość celem utworzenia z nich oddzielnej od· 
bitki, opatrzono krótkim tylko wstępem i krót
kiero - w części specyjalnej - uzupe~nieniem. 

W szeregu tych monografij żyjątek chorobotwór
czych każda, oddzielnie wzięta podaje przedewszy· 

doit esperer dans le8 generations futures. C'est le 
destinee du V rai - de n'exister que pour l'avenir et 
dans l'avenir". - Tenie sam Girard w tomie IV pi
sma la Revue belge (1880 r. str. 224) pisze: ,,Les 
temps modernes on produit trois gćnies-createnrs 
dans cette branche (mowa o matematyce). Descartes, 
Newton et Leibnitz, tous trois furent philosophes, 
auteurs de systemes philosophiques", 

J'en ai nomme trois, ilen a existe un quatrieme, 
Wroński, dont l'oeuvre co lossale est largement assisc. 
sur l<t phil iJ sophie de liant. 
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stkiem gruntowny opis pasorzyta według badań 
innych uczonych, oraz krótki rys stosunku owej 
istotki do samej choroby, następnie zawie ra CPnny 
materyjal systematycznych bada J\ i spostrzeżeń, 
kontrolują,cych te fakty, dokGnanych przez autora 
a częściowo i przez prof. Iloyera, wreszcie zaś 

rozwija przed czytelnikiem szereg wyl>ornych wska
zówek, jakie s~ najlepsze. sposoby badania odnoś
nego pasorzyta. Obok wielkiej jasno:§ci i dokła
dności, układ bżdej takiej m onografii zale c~t si ę 

treściwością, i doskonałym krytyryzm em co do 
faktów. Bakteryje mniej z:2aue lub d la lekarza 
mr:iej ważne op'sane zostaty znacznie pobici niej 
od innych, a mnóstwo uierotrzebnPgo halastu BU

tor wprost pominął. Z liczby najlepiej poznanych 
i etyjologicznie zdeterminowanych bakteryj pomi
niętym został jed~·nie pasorzyt ?gorzeli karLunku
lowej (Cbarbou symptomatiquP, Rauschhrand-Ar
loing, Cornevin i Thomas); mikrokok v. bacterium 
kurzej cholery niesłusznie nazwano "laseczniki<'m' 
(bacillus)- Są, to bardr.o drobne zaledwie usterki. 
Wogóle, CZI)ŚĆ spccyjalna przedstawia bezwarunko
wo pracę wielkiej wartości i dla naszej liten•tury 
stanowi ilabytek bardzo cenny i pożądany. Zna
komitym moglibyśmy go nazwać, grlyby calość ar
tykułów przez jędrny i wyświetlający wstęp uiętą 
byla w ramy po równawczej ścislej luytyki. Ogól
ny poglą,d jednak na naturę i chiałanie pasorzy
tów grzybkowych, naszkicowany pouieżnie na str. 
XV-XlX, nie daje naleźy.lego przygotowania do 
rospatrzeniasie wlaściwego w znaczeniu - bynaj
mniej niewspólrzędnem - pojedyńczych artykułów 
części specyjalnej. Tak np. autor nie poelal ścisłej 
i klasycznej clyjagnozy Kocha (die Milzbrandim
pfung, 1883 roku) co do czterech niezbędnych wa
runków naukowych, aby etyjol0giją, danej choroby 
zakaźne.j uważa6 za. bezwarunkowo pewną, i usta
loną. A przecież niepodobna stawiać dowiedzionej 
otyjologii ropnicy, róży, czarnej krosty (anthrax) 
i gruź licy na równym stopniu naukowego obywa
telstwa z najbardziej uzasadnioną a Ie niedowie
dz~oną jednak etyjologiją, cholery, gorączki powro
tnej, tyfusu brzusznego, a nawet.. . trą,du. Tym
cza~em, jedynie w rozdziale o przecinkowym lase 
c~mku ch?lery wyrażone są istniejące jeszcze bra
ki! wątp~mości '~ etyjologii tej choroby. Natc
nnast ~osw1aclczema N eissera nad szczepieniem trą· 
<lu \18 •D - 8 !) ynedstawione są na str. 52 zbyt 
stanowczo, co s1ę okazuje zresztą, wobec najnow
s~ych .prac Schotteliusa z Biiumlerem; doświadcze-
rmt Illuncha nad spirochet". (str 43) t b . . .. . . ., . po rze UJ:JJ co-
1,19JmmeJ sprawdzema, również jak szczepionki ty-
tnscwe . Frae~kela i Simmondsa, w połowie tylko . 
dodatn1m konczą,ce się rezultatem. 

. We wstępie zbyt mało znn.jduj emy dedukcyi z po-
sradanego dziś już przez nnuk" mater . ł . . " · " YJa u, poml-
met~ są, bard zo zajmujące, istotnie pierwszorzędnej 
w~gl kwestyje etyj ologiczne, profilaktyczne anato-
miczne, fizyjologiczne i t p r k . ' l 
dnione s w rz ' : · · a· np. meuwzg ę
. , . ą, eczy sameJ mekawe doświadczenia 
l rozne,_?łyną_c~ z nich dla etyjologii i fizyjologii lub 
patologu wymkl doświadczeń Metschnikoffa z roku 

1884 (Virchows Archiw XCVII str. &03), którego po· 
glądy niesłusznie na str. XVII autor kojarzy z po
jęciami de Baryego. To, co o tych badaniach po
wiedziR.no na str. XVIII i XIX, nie potrąca nawPt 
o ważną !me- tyją, cza2owej lub stalej odporności
Porl ane dalej we wstępie szczegóły co do pl·zyrzą 

dów, służących do hodowli i do badm1, zajmujące są, 
i bardzo poż) tcczne. Jedyną, przeto ujen1ną stroną, 
wybornej t.?j książki jest niedostateczne uwzglę
dnienie dedukcyi, ułatwiającej objgcie przedmiotu, 
pr?ez co książka, doskonała dla badacza w praco• 
wni, nie przyniesie t?.kiego ogólnego pożytku leka· 
rzowi jak daleko słabsze np. w porównaniu dziełk<> 
dra H. :.\1ittenzweiga (die Bacterien-Aetiologie d. 
I11fectionskranheiten, Berlin 1886) lub inne tego r o
dzaju wydania, przeznaczone dla ogółu lekarzy, 
a których naszej literaturze brakuje. Namawiamy 
gorąco znającego przedmiot i doskonale piszą,cego 
autora, aby jako dopełnienie clo wydanej ksią,i:ki 

wydal część ogólni),, bodajby 'nie krótszą, od obecnie 
wydanej cz~ści specyja!nej przedmiotu, który wte
dy dopiero należycie obrobionym będzie. 

Hysunki, po najwięks~ej części własne, z prepara
tów zdejmowane, zalecają się doskonałem wykoń

czeniem. Szkoda tylko, że autor podaje szkła mi
kroskopu, odpo"iadają,ce powiększeniu, a nie za
mieszcza w objaśnieniach cyfry linijnego powiększe
nia. l'rzez to lekarz - czytelnik nie zoryjentuje si l) 
w przedmiocie wrględnej wielkości rozlicznych pa
sor7.ytów, co jest praktycznie dość ważnym błędem 

(por. np. tab licę wstępną w dziele "!es Bacter ies" 
Cornil et Babes, gdzie wszystkie pasorzyty w celu 
pedagogicznym przy jednem zestawiono powil)k
szeniu) . 

Korekta w części specyjalnej staranna i zupełni e 

do1ra, we wstępie mniej troskliwa. 
J. s. 

owarzystwo Ogrodnicze. 

Posieclzenie dziewietnaste Komisyi teo
ryi ogrodnictwa i nauk przyrodniczych 
pomocniczych odbylo się dnia 23 Grudnia 1886 

roku, w. lokalu Towarzystwa, o godzinie 8 wie
czorem. 

l. l'rotokul]JOsiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyj~ty. 

2. 1:'. Józef Siemiradzki przedstawU krótkie spra
wozdanie z wycieczki w góry Ś-to Krzyskie, od
bytej w lecie 1886 roku. Rospocząwszy od topo
grafii gór Ś-to I\ r zyskich, przeszedł następnie do 
ich budowy gieologicznej, zastanawiają,c się bliżej 

nad formacyjami wchodzą,cemi do budowy pasma 
Ś-to Krzyskiego, oraz zwrócił uwagę na hydrogra
fiją wspomnianych gór. 

3. Nastgpnie p. S. odczytał krótkie sprawozdanie p. 
Bolesława Wydżgi, o górach Ś-to Krzyskich pod 
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względem przyrodniczo-rolnym, zatrzymując się 

dłużej nad rasą bydła Ś·to Krzyskiego i tamecz· 
nych koni. . 

Sprawozdanie to będzie zamieszczone w jednym 
z przyszłych numerów Wszechświata. 

Na temposiedzenie ukończone zostało. 

KRONtKA NAUKOWA. 

FIZYKA. 

- Piorunochrony. Ka żądanie ministra oświaty 
we Francyi sckcyja fizyczna akademii nauk zajęla 
się rospatrywaniem różnych kwestyj, tyczących sig 
urządzania piorunochronów na gmachach licea!· 
nych. S do glównie o wpl:yw, jaki na d z al a nie pi o· 
ruuochronów wywierać mogą masy metaliczne 
w coraz wzrastającym stosunku wchodzące do no· 
wych budynków; podłogi, dachy, schoily, niekiedy
bramy i okna urządzają się często z mas metalicz· 
nych, które są dobremi przewodnikami elektrycz
ności i stanowią CZI)sto masy znaczr1ych rozmiarów 
połączone między sobą, umieszczone w różnych od
ległościach od piorunochronów. Otóż zachodzi py · 
tanie, czy me!alowe te masy winny być polącwne 

zapomocą dolwych przewodników z piorun ochrona
mi, czy też pozostawione bez związku z niemi. Od· 
powiedź nie byl:a zgoła dla komisyi wątpliwą. Dla 
należytego uchronienia gmaclm potrzeb.t kon;ecznie 
zaprowadzić dobre połączenia migdzy piorunochro· 
nami a wszystkieroi częściami mctnlowemi znajdu· 
jącemi się wewnątrz gmachu i przedstawiającemi 

pewne znaczenie. Nadto, je~eli na gmachu istnieje 
kilka piorunochronów, części te.metalowe winny 
być poh1czone z kilku najbliższemi konduktorami. 
Hady te wszakże polegają przedewszystkiem na 
pr zypuszczeniu, że sam piorunochron dokladnie jest 
zaprowadwny, a zwłaszcza, że komunikacyja z zie
mią nie pozostawia nic do życzen: a, cr.yli ~e doko· 
nywa się zapomocą wody studni, która w żallnej po· 
rze r oku nie wysycha. (Comptes rendus). 

S. K . 

CHEMIJ A. 

O fermentach w ślinie zawal'!ych. W ślinie znaj
duje się pewn a subst.ancyja zamieniająca krochm al 
n a cukier i to fermentowe ciało uważane hyl:o do· 
tychczas za nieor ganizowane. L ecz gdy w ostatn 'ch 
czasach wszystkie prawie procesy fermentacyjne 
sprowadzone zostały do dzialalno.~ ci ~ywych orga
nizmów, naturalnem byto zapytanie, czy i w fer
mencie ślinowym organizm jakiś nie o'lgrywa roli. 
Należato przedewozystkienl ro3otrzygnąj pytanie, 

czy wogóle w ślinie ferment jako taki już istnieje 
i to w ślinie takiej, która właśnie zostaje przez gru· 
czoł wydzielona zanim jeszcze zzewnątrz f r rrnenta
cyjne wpływy działać na nią poczęły. Odpowiedź 

na to otrzymać można było w ten sposób, że wyko· 
nano badania porównawcze nad tworzeniem się cu· 
kru z krochmalu raz z śliną otrzymaną ber.pośre· 

dnio z gruczolu z zachowaniem wszelkich znanych 
obecnie ostrożności antyseptycznych a drugi ra~ 

z śliną zwyc?.ajuą. 
Badania te wykonane byty w szkole weterynaryj· 

nej w Drcznie przez p. Goldschmidta, który używat 
śliny z gruczołu usznego koni; prócz tworzenia się 
cukru oznaczano jeszcze ilość tworząceg0 się H:wasu, 
a warunki doświadczenia wielce bywały urozmai
cane. 

Dotychczasowe badania wprawdzie nie rosslrzy· 
gnęly głównej kwestyi, mianowicie, czy w ślinie Cer· 

ment jest preformowany; lecz wyl<aw.ty się już nie-
1 które nader interesujące fakty. l'rzedew;zystkiem 

więc, że ślina alltyseptyczua zawsze pozostaje bez 
wpływu na krochmal; staje się ona w tym względzie 
czynną d<Jp: cro po dluższem staniu przy pt'zypły· 

wie nieczystego powietrza. Świeża, ~wykta ślina 
te!: nieraz nie okazywala działa nia, k tórego jednak 
po pewnym cza•ie w silnym stopniu nalJierala. Po· 
wietrze wyjalowioue i czysty tlen nie zdo!&ły nigdy 
zamienić śliny autyseptycznej na czynną. Może

bnem więc j est, o ile się z tego zdaje, że ślina zn
wiera ferment niejako w zarodku i że dla rozwioię 

cia w ślinie wlasności tworzenia cukru koniecznym 
jeil t przystęp powietrza atmosferycznego (może za· 
wartych w ni em lu b w janrie ustnej mikroorganiz
mów). 

Czy ferm ent śliny j est utworem żyjąeym czy też 
chemicznym, nieorganizowanym, rospuszczaluym 
fermen tcrn, to ros,trzyguąć powinny l ra <lania hodo· 
wli podejrzanych organizmów z wycią~ami gruczo 
łów ślinowych, śliny i t. p. Z do:ychczns zakomn· 
nikcwanych przez p. · Goldsch·midta wiadomości 

(Zeitschr. fiir physiolog. Chemie, t. X, str-. 273) wy
nika, że najpr awdopodobniej mamy tu z drobnym 
organizmem do czynienia, !lle o naturze tego osta
tniego nic jeszcze pewnego nie wiadomo. Tyle tyl
ko jeszcze dodać trzeba, ze i w powietrzu (bez wszel
kiego wpl:ywu śliny) znaleziono organizm, który w 
kr ochmalu wytwarzał dość znaczne ilości cukru . 

.M. FL. 

- Sposoby roz poznan ia ~)owl'ok i srebrnej , niklowej 
i cynowej na przedmiotach metalowych. Z uwagi 
na trudności, jakie sprawia poznanie na d r odze zwy· 
ktego ror.bioru istoty metalu użytego do pokrycia 
jakieg0ś przedmiotu, L . Lovitau wypracowal w [,t· · 

boratoryjum francuskic,go ministeryj am handlu sp)-
~oby, zdaniem jego najzupełniej zaduwalniające da· 
jące wypad1, i. Zważyw~zy, że otrzymywane obecnie 
sp1 lobem g <tl waniczoym pokrycia biatą wantwl); 
metaliczną przedmiotów, mian')wicie mo3iężnych 
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są niezmiernie cienkie (par~ mg zaledwie na m2) 
a dalej, że zazwyczaj małe stosunkowo ilości pokry· 
tego przedmiotu mogą być Lauanc poją;ć łatwo, ze 
w rzeczy ~amej trudność taka w rospoznaniu metalu 
do pokrycia użytego istnieje i niemały ktopot che
mikom sprawia. 

Sposoby p. Lovitau jak zobaczymy są, bardzo pro
ste w wykonaniu i z tego wzgl~jdu dostępne nawet 
dla profanów. 

I. Umieszcza sig kawatek badanego przedmiotu, 
trzymając go w obcljgach, w utleniającym plomie
niu bunzenowskiego palnika i zauważa kolej zabar
wień, jakie pod wpływem wzrastającego ciepła po
wierzchnia przyjmuje. 

l) Niklowanie: a) szarożółtawe ~a.Larwienic, b) 
fijoletowy refleks, c) niebieskie Z3 barwienic z bardzo 
żywe m czarnem oclbiciem(cbarakterystyczne), d) ró
wnomierne szare zabarwienie z zielonym refleksem. 

2) Cynowanie: a) matowe szarożółte zabarwienie 
L) słabe fijolkowoniebieskie odbicie, szybko znika~ 
jące, c) szare zabarwienie z kropkowa••ą powierz
chnią;, d) powierzchnia pokryta zmarszczkami i żółte 
plamy. · 

3) l:'usrebrzanie: a) nasamprzód golem okiem nie 
można zmiańy zauważyć, b) małe plamki fijoletowe 
c) szybkie przejście do barwy szarej równom'ernej, . 
z białcmi punktami; smugowata szarożółtawa po-
wierzchnia. · ' 

ll. Przedm{ot zanurza sil) do wrf),cego stl)i:ouego 
rostworu chlorku sodu na p •trl) minut. 

l) Niklowanie. NieLieskoczerwonawe zabarwie
nie po upływie 10 minut. 

2) Cynowanie. Zaledwie dają,ce się zauważyć 
matowoszare zabarwienie. 

3) Posrebrzenie. Bez zmiany. 
Podob~e wynikj otrzymuje sil) w jednej chwili po 

zanurzemu przedmiotów badanych w wodzie utle
uionej i dodaniu dwutlenku manganu. 

III. Przedmioty pogrąża sil) do roscieczoneg-o 
rustworu siarku amonu lekko oo-rzauco-o 

o " • 
l ) Posrebrzenie. Powierzchnia czernieje. 
2). C~nowanie. Powłoka znika wslmtek rospusz

czPma Sil) cyuy. 

3) Niklowanie. Powierzchnia n'c zmienia się. 
(J nuru. Pharm. et Ohim. 1886, str. 227) 

St. p, .. 

ZOOLOGIJ A. 

- Przeobrażanie s· k" . . . . . •ę IJankl zab1ej na żab~ odbywa 
SliJ pr'ly zrzucaniu k' , 

k . . s ory w tt·n sposoL że najp;erw 
u azu;e s1ę tylna p . ' · 
dnie k . ara nog, a później dopiero prze-
nek <>lodonczynhy. llr Bartfurh zauważył, że u kija-

. "' zo>Jyc przeobr · · · nie · t . azeme Sil) w tym okresie lo-
ma nas ępu; e szyb .. . . . . , 

żywności po rldo~tatk · Cle~ Dlz u takich, Horc mają, 
głodzone m · . . Jem, ze gdy mianowicie kijanki 

a;ą JUZ przed u· k · 
i widoczne · h . . 10 onczyoy wykształcono 

, JC szcz~shwsze · 
Par" tyl l 1 , Siostrzyce mają; dopiero 

" nyc 1 wnczyn na! · · 
dając przycz ·u ~e 

0 
ezyc:_e uwydatnioną. Ba· 

s z ecU do p!· e k.) ll . g ' na pozor dziw n ego f<;tktu, do-
z onama że si" t d · . . ' " o ZieJe skutkiem szyb· 

-----------------
s~ego _zanikania zrzucanej przez kijankę s~óry, za
mkama polączonrgo naj widoczniej z wessaniem 
i zużyciem tego odrzucanego materyjatu na cele po
żywienia. Zg-adza się to z ionemi, zarówno na pła
zach (Maryja de Chauviu) jak i na owadach, czynio
neroi spostrzeżeniami, że w czasie lenienia i wor:rólc 
w pełnym biegu przeobraieuia zwierz~:ta poży;ie· 
nia w zupełności J,Jb prawie zupełnie nie przyjmują. 

J. N. 

WIA DO}IOŚCI BIEŻĄCE. 

Wystawa higieniczna. ;'huki przyrodnicze stoso· 
wane znajdą; w roku Lieżą,cym sposobuość wystąpie
nia przed najszerszą; publicznością i okazania, w ja
ki to głęboki sposób wniknęły już albo wuikąć usi
łują we wszystko, co odnosi si~: do naszego życia. 
codz iennego i wszel!<ich potrzeb ciala a nawet 
umysłu. Skf),<linąd w ; edzą, już nasi czytelnicy od
dawna, że w Warszawie organizuje sig na wiosnl} 
\Vystawa higieniczna. .Pomyślana w najszerszym 
zakresie, w swoich pięciu działach-higieny żywie
nia, odzieży, mieszkali, higieny specyj~lućj szkól, 
warsztatów, szpitali i t. p., nakonice w dziale staty
styki i meteorologii- wystawa higieniczna obejmie 
nietylko obraz tych dobrodziej~tw, które !u •lzkość 
zawdz'l)cza po>tl)pom nauk przyrodniczych, ale 
nadto, o ile możność pozwoli, okaże drogi do zasto
sowań wiodące. Szczegółowe komitety wystawy 
których prace przygotowawcze są, jui: ukończone, 
albo przynajmnifj n kończenia bliskie, bl)dą, samo 
wystawcami, niezale~uie. od powołania do udziału 
w ek~pozycyi wszystkich wytwórcfnv, których pro
dukcyja t.utaj sil) odnosi. Ubogi nasz kraj i bu<lzą,cy 
się zaledwie przemysł obsłuźyćhy nie mogły wysta
wy higienicznej-wil)c zarząd postarat sil) i o udzial 
zagranicy, a to w celu natlania wystawie jaknajbar
dziej nauczają,ceg l charakteru. l' orni mo trudnośei, 
z jakiemi przyszła ekspozycyja walczyć musi , nie 
\'\':);tpimy, że będzie ona ważnym wypadkiem w bie
żących dziejach naszego umysłowego i społecznego 
rozwoju, ze szczegółami wil)c o niej spotkają, się 

czyteluicy niPjed•Jokrotnie na kartach naszego 
pi~ma. Bliżej zai nteresowauych samym projektem 
i biegiem jego wykonania odsyłamy do "Zdrowia" 
dwul.ygo?nika higienicznego i zarazem urzl)dowego 
organu wystawy. Zn. 

Na rzecz Kasy pomocy naukowej imienia Mia
nowskiego: 

l'. E. Korbusz wniósł rsr. 5. Kwota ta została 
przesłaną, do Zarzą;du l{asy. 

SPROSTOW ANIE. 
. W Nr 52 Wszechświata r. z., w artykule ,l'aro

wanie w?dy u roślin" fig. 13, maj~ca przedstawiać 
wpływ CJŚillem~ · na wydzi~lanie kropel wody z liści, 
został~ przez menwagę odwróconą, co niniejszem si~ 
pro3tu;e. · 
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:Suletyn meteorologiczny 
za tydzicri od 22 do ?S r;ruduia iSSfi ,. 

Nt· l. 

(r:e spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy :\luzeum l'rr.emyslu i Ro~nictwa w Warszawie). 

Średnie te ...: ,_; ro _; a 
D at a ciśnienie Temperatura ·=~~L·:;~~ Suma 

~ OL~ r-ei OL-:-' Kierunek wiatnt U w a g i. barom e- ~--~CJ ........... t.() . opad n , ______ __ ~·..-<,J...~·::-~ 

tryczne 8rerl. j :\Jax.J :l!i~_ fJ_!_:' v.: "" ;: ---

:!2 Środa l -0,4
1 l 

760,0:1 -2~5 -4.8 3,7 !)(l EXEE,S\V 0.5 !Poc.r.kr. śn. 7. m. p.p. 
23 Czwartek 745,45 --4,'i -0,\;J -7,8 2!) HO W,SSW,'< 1,2 Pog. śn. w nocy. 
:24 l'iątek ";"43,!1;) -3,2 -0.3 -:>4 3,1 87 S~W,\\ ,SS \Y O, l l Poch. dr. śniPg. 
25 Sobota 745,40 -3,0 -l !l -8,1 o') 87 S S.S'>E 0,8 V,.:.o Poch. śu. wiucz. 
:W Niedziela 7J9,33 -o,n l 1 -4,6 4,2 97 s.ssw,sw on •" l'oc.k.p d.śn.m.r.i w. 
27 Ponietlz. 750,0:! -(\l 1,2 -2,1 3,8 (l() SW,Sl!:,t:>E o,o Pochmurny. 
28 Wtorek 746,63 0,3, 1.9' -3,51 4.1 8() S,S\\',::iW 0,1 Poch. dr. śn. ok. pol. 

-- ~ A.hs.l Ab-;,--~ 1 -~-
max. min. l l 

747,26 -4,";" 1,9 -8,-l, 3,G 90 3,0 , 

Średnie 
z tygodnia 

UWAGI. Ciśnienie barometryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są, w milimetrach, 
temperatura w stopniach Celsyjusza. Kierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ćj rano, J-ćj 
po po~udniu i U·ćj wieczorem. 

OGŁOSZENIE. 

Tom VI Pamiętnika Fizyjograficznego 
o p u ś c i ł p r a. s ę. 

Treść tego tomu stanowią,: w dziale I (:\feteorologija i Ilidrografija) pra0e: .J . .Jętlrze,jewicza, Spostrze
i:cnia stacyi meteorologicznej w Pło{tsku w gab. l'lockiej za rok li'i85. Te,rynż, '\Vspótrzędne obserwatoryjum 
w l'łońsktt. Spostrzeżenia meteorologiczne w Lublinie ?.a rok 18:>5. A. Pietkiewicza, t'oszukiwanie zmiany 
p0gody w War~zawie na zasadzie rachunku prawdopollobie:U.stwa A. lVal,ckierJn_, Wykaz spostrzeżeń fenolo
gicznych nadesłanych do RPdakcyi Wszer·hświata w roku 18fl5. ll. a,,;!,ul.skieg>. Srednie wypadki sposirzeże11 
titofenologicznycb, poczymonych w Ogrodzie Botanicznym w i'i'arsr.awio orl roku 1865-18~5. Tegoż, Tablica 
odstępstwa czasu kwitnięcia od średniego (not malr.ego); w dziale II (Gioologija z Chemiją,) prace: Ks. A. Gie
ch·oyda. Sprawozdanie z poszukiwań gioologicznych w gub. Groclzieli'lkiej i p1:zyległych powiatach Królestwa 
ł'olskiPgo i Litwy. Te.ąoż, Sprawozdanie o bad. gieol. w Augustowskiero i na Zmujdzi. St. f'.fa.ffiusa, Opis tak 
zwanego anamezytu wolyńskiego. .J . .:Jieuu>adzkiego, Przyczynek do fauny kopalnej warstw kredowych w gub. 
Lubelskiej. St. Pfa:ffiusa i Z. Toeplitza, Hozbiory chemiczne czterech rucl cynkowych. M. Plaum'<, Rudy mie
dziane gor Kieleckich, rozbiót· chemiczny; w dziale Ill (Botanika i ZoologijaJ prace: 1: Chalubińslciego, Enu
meratio muscorum frondosorum tatronsium. K. Łapc:.1JI!skie.ą?, Pót\\'ysep Birsztański. Tegoż, ·wspólne gatun
ki roślin jawnokwiatowych nasw i nadbaJkalskie. J. Rostafińsl"ieyn, Krytyczne zestawienie paprotników Kró
lestwa ł'olskiego. B. Ejchlm·ct, Spis porostów znalezionych w okolicach ;'.1iędzyrzeca. Tegoż, Budowa i zawar
tość pęchHzyków Plywaczy krajowych; w dziale IV (Antropologija) pra~e: G. Ossowslciego, Jaskinia Wierr.
chowska-Górna. T. Dowgi,.drr, Pamią,tki z czasów przedhistorycznych nA. Zmujdzi . .J. Zawiszy, Siekierki brou
zowe zne.Jezione we wsi Czubinie lH~li r. A . .:izumowslcie.go, Groty o inkrustowanych napisach i ich znaczenie 
w sprawie znaków nmicznych. J. Kad01eicza, ImionA. własne polskich miejsc i ludzi od zatrndnie!'t. 

Tom V l Pamiętnika Fizy.iograficznego obejmuje ó52 8tronice druku w formacie tomów poprzelinich 
i zawiera 15 tablic litogi•aficrnych. 

PP. Prenumerato1·ów, uprasza się o rychłe 
odnowienie przedpłaty, jeżeli życzą sobie, aby 
bieżące numery ,, Wszechświata" bezzwłocznie 

były im wysłane. 

Redakcyja zaw;adamia ZawAdY Ciytelni i księ
gozbiOI'ÓW stowarzyszeń uczącej się młodzieży, 
że w roku bieżącym "Wszechświat" b.ędzie im 
dostarczany w 1·azie żądania za połowę ceny pre· 
numeracyjnej, t. j. rocznie za rs. 5 z przesyłką. 

Tl~ESć. Xasze zadaniE', napisał Stanisław Kram
sztyk. - O samowolnej amputacyi n zwier~ą,t, przez 
r\. Sló>arsk'ego. - ::..1e'eory i gwiazdy spadająco, 
przez 8. K. - !\iewyzyskana spuścizna naukowa po 
Hoene Wro1rskim, napisał S. Dickstein. - Sprawo
zdanie. -Towarzystwo Ogrodnicze.-Kronika Nau
kowa. - Wiallomości bieżą,ce.- Na rzecz Kasy po
mocy naukowej imienia l\iianowskiego. - Sprosto
wan:e. - Buletyn meteorologiczny. - Ogłoszenia. 

Wydawca E. Dziewulski. Rerlaktor Br. Znatowicz. 

- ----------- ---
~03BOJieno IleRSyporo. Bapmana, 19 )J;mta6p.a 1886 r. Druk Emila Skiwakiego, Warszawa, Chmielna~ 26. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/


	Nasze zadanie.
	O samowolnéj amputacyi u zwierząt.
	Meteory i gwiazdy spadające.
	Niewyzyskana spuścizna naukowa po Hoene Wrońskim.
	Sprawozdanie.
	Towarzystwo Ogrodnicze.
	Kronika naukowa.
	Wiadomości bieżące.
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016

