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TEOFIL ŻEBRA WSKI. 

Chowano w Kt·akowie dnia 8 Lutego r. b. 
męża, nad któt·ego trumną słusznie powie
dział prezes akademii, Mnjer: 

"Teofila Żobrawskiego niguy nie wiuzia
no tam, gdzie walczono frazesami, zawsze 
zaś on był pierwszy tam, gdzie pracą isto
tną. trzeba było nadłożyć". 

U rodzony d. 5 Kwietnia 1ROO r. w W oj
niczu w rodzinie szlacheckiej, Teofil Szelu
ta-Żebrawski kształcił się naprzód w liceum 
krakowskiem, następnie studyjował na uni
wersytecie Jagielońskim, lecz w roku 1821 
przeszedł do szkoly górniczej w Kielcach, 
po ukończeniu której wstąpił do wojska 
polskiego, jako konduktor kwatermistrzow
stwa, czyli, jak dziś mówimy, sztabu giene
ralnego. Brał udział w różnych pracach 
inżynierskich, a w szczególności gieodezyj
nych, odnoszących się do 'Wisły od Warsza
wy do Torunia, do Buga od Uściługa do 
ujścia, nakoniec do okolicy między Wiliją, 
Świętą i Łokiją. Za wojenne zasługi otrzy
mał stopiel'1 kapitana kwatermistrzowstwa 
i krzyż virtuti militari. 

W końcu roku 1831 kapitan Żebrawski 
zasiadł znów na ławach szkolnych w uni
wersytecie Jagielm'lskim, a w roku 1832 po 
zuaniu egzaminów uzyskał stopień doktora 
filozofii. 'V spisie wykładów uniwersytec
kich na r. a. 1832- 3 znajdujemy zapo
wiedź, że dr Żebrawski prowadzić będzie 
kurs gieodezyi i topografii. W roku jednak 
następnym i dalszych tak ten kurs, jak i to 
nazwisko już się w spisach wykładów nie 
pojawiają. Po ustąpieniu z uniwersytetu 
w r. 1842 Karola Hubego, ubiegał się Że
brawski o wakującą. katedrę matematyki 
elementarnej. Profesurę otrzymał ówcze
sny a.djunkt obserwatoryjum astronomicz
nego, Jan Kanty Steczkowski, znany autor 
póżnićj ogłoszonych podręczników matema
tycznych i astronomii popularnej, który już 
od r. 1833 wykładał na uniwet·sytecie nie
które działy matematyki. Żebrawski zaś 
obją.ł w r. 1842 urząd inspektora komuni
kacyj wodnych wolnego miasta Kmkowa 

i jego okręgu. Po miejscowej zawierusze 
w r. 1846 wyjechał do Belgii, guzie z zami
łowaniem szperał w archiwach, oraz study
jował architekturę, czem sig także zajmo
wał w powt·otnćj pouróży do Krakowa, 
w r. 1848, gdzie obj ą.l ponownie swój urząd, 
którego ostatecznie pozbawiono go pouczns 
germanizacyi w r. 1853. 

'Vkrótce po powrocie do Kt·akown, w ro
ku 1849, uzyskał patent na budowniczego, 
tak, że po stracie urzędu mial pt·zed sobą. 
inne pole praktyczne ot wat·te. J ednocze
śnie jednak Żebmwski rospoczyna pracę na 
innych polach, jak zaraz zobaczymy, baruzo 
od siebie dalekich, a swe badania tak pro
wadzi, że spis chronologicznie ułożonych 
jego rospraw i dziel przedstawia dziwną 
mięszaninę. Mimo to, każda jego praca jest 
poważna, dzięki sumienności wielkiej w jej 
przeprowadzeniu, widocznemu poznaniu ou
powieuniej literatury, oraz nieszczędzeniu 
sobie zachodów z wyjaśnieniem szczegółów. 
Naogół biorąc, jego praca w kierunku at·
cheologiczno-historycznym jest może cen
niejsza od działalności na polu matematycz
no-teclmiczncm i zoologicznem. Słusznie 

też przy twot·zeniu akademii umiejętności 
w Krakowie wybrano go na członka wy
działu filologicznego, lecz wkrótce sam Że
brawski ze ś. p. Skoblem przemienili wy
działy, wskutek czego Żebrawski przeszedł 
uo wydziału matematyczno-przyrouniczego. 
Szczegół ten najlepiej może charaktet·yzuje 
różnostt·onną. Żobrawskiego działalność. 

Aby o nićj dać pojęcie, przejt·zymy ją. 
pobieżnie weuług działów, pod któt·e podcią
gnąć ją można. 

Jako architekt, Żebrawski był bardzo 
czynny tak w Krakowie jnk i ·w okolicy. 
Najważniejszem pod tym względem jego 
dziełem, bezwątpienia, jest odbudowanie, po 
wielkim pożarze Krakowa w r. 1850, staro
żytnego kościoła dominikanów, zniszczone
go wówczas zupełnie. Dzięki głównie fun
duszowi, udzielonemu przez hr. Augustową 
Potocką, pod opieką towarzystwa naukowe
go troskliwie tę piękną świątynią. z gruzów 
wzniesiono, a całą robotą. kierował Żebraw
ski dt·obiazgowo, pedantycznie niemal. Za
znaczyć tu należy, że szpecący ją. dziś wiel
ki ołtarz powstał już później, niezależnie od 
Żebt·awskiego. Pięknemi mają. być wysta-
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wione pt·zczcń kościoły gotyckie, jeden 
w Ustrobn~j, przy wej ściu do doliny Kt·o· 
sna, drugi w Jlll'kowie pod Wiślicq . Był 

czynnym pomocnikiem profcsorn. Łepkaw
skiego przy porządkowaniu grobów królew
skich nn. W n.welu, bm. l udzial gorliwy w od
nowieniu sławnego ołtarza wielkiego w ko
ściele Mn.ryjackim, Ol'az kierował restaura
cyją. ołtarza ś w. Jana w kościcle ś w. Flo
ryjana, który to ołtarz mn. być również <llu
tn. \Vita Stwosza. Tu należy wspomnie ć. 
o czynnym jego udziale 40-letnim w komi
tecie opieki mogiłą. Kościuszki i kilkunn.sto
letnim w komisyi plantacyjnej. Do budo
wnictwn. należą. dwie jego prace: "Odpo
wiedź na uwagi p. Ed. Stehlika, dotyczące 

obecn~j budowy kościoła św. Trójcy (domi
nikanów) w Krakowie" (Kraków, 1865) 
i "\Viadomość o ołtarzu św. Jana Chrzcicie
la, dziele Wita Stwosza" (Cieszyn, 1870, 
a poniemiecku w r. 1881 w Mittheilungen 
centralnej komisyi konserwatorski~j w Wie· 
dniu). 

Ze studyjów swych inżynierskich wydał: 
"0 moście wiszącym pomysłu Teofila Że
brawskiego" (Kraków, 1841, 8-vo, str. 41 
z tabl.). \V rosprawie tćj Żebrawski pro
jektuje i oblicza most, połączony z d wiemn. 
parami łuków, opiemją.cych się na słupach, 
wystawionych na brzegach rzeki, tak, że 

z każd~j strony mostu znajdują. się dwa łu
ki, z których jeden jest w górę, a drugi na 
dół wygięty w ten sposób, że każdy z nich 
przedstawia tak zwaną. liniją. łańcuchową., 

a w obu końcach te dwa łuki są z sobą. spo
j()ne na owych slupach na brzegach rzeki. 
Nadto ogłosił rzecz "O przyczynach wyko
lejania pociągów na drogach żelaznych 

i środkach zapobiegania temu" (Roczniki 
towat·z. nauk. krak., 1850). Tu miejsce na 
wzmiankę o jego mapach: okręgu wolnego 
miasta Krakowa (1833, 1843), miasta. Kra
kowa (1836), zdrojowisk lekarskich w Gali
cyi i Bukowinie (1862). Chyba również tu 
zaznaczymy jego pomysly "Narząd do pręd
kiego ogt·zewania wody mineralnej do pi
cia" (Kraków, 1860, odbitka z Czasu), któ
ry ·według autora wspomnienia o Żebraw
skim w Kłosach (z r. b. Nr 1131) ma być. 
dotąd używany w Czechach i w Galicyi. 

Jeszcze w peryjodzie między rokiem 1832 
a 1842, pod wpływem E~treichera, pt·ofeso-

ra nauk przyrodniczych na uniwersytecie 
JaaielOJ'tskim Żebrawski znalazł czas na 

o ' 
studyja w kierunku zoologicznym. Otrzy-
mawszy zaś w darze, po śmict·ci Estreiche
ra, od jego rodziny cenny zbiór owadów, 
zdeterminował go i starannie powiększał 
przez czas długi. Owocem tych systema
tycznych zajęć było naprzód dzieło "Owa
dy łuskoskrzydłe czyli motylowato okolic 
Krakowa, ?:ebrał i według własnego układu 
opisał..." (Kraków, 1860, nakt. h t·. \Vłodz. 
Dzieduszyckiego, 8-vo, stt·. 354 i l 2 tablic), 
a następnie dopełnienia: "Spis owadów łu
skosln-zydł'ych z okolic Krakowa", "Pierw
szy" i "Drugi dodatek do spisu owadó~v mo
tylowa tych z okolic Krakowa" (w Sprawo
zdaniach komisyi fizyjogt·aficzn~j z lat 1867, 
1868 i 1878). Prócz tego ogłosił: "0 cety
nówce jodlance" (Kraków, 1858) i "0 bo
brach" (Kraków, 1864). 

Prace matematyczne Żebrawski ogłosił 
następujące: "Kilka zadań z gieomett·yi wy
kreśln~j z przykładem zastosowania po
wierzchni wichrowatych w ciesiołce" (Kra
ków, 1847, 8-vo, str. 19 i 4 tablice). Ros
prawka ta 'jest owocem sumiennego prze
studyjowania znan~j gieometryi wykreślnej 
Sapalskiego, do której kilku ustępów Że
brawski podaje tu pewne poprawki lub 
uzupełniające wyjaśnienia, a prócz tego za
stanawia się nad niezwykłem wiązaniem 
ścian drewnianych w niektórych domach 
przedmieścia Kowna, zwanego Słobodą i wy
jaśnia je w związku z jednym z rozważa
nych upt·zednio w tej rosprawce zadań. "Po
czątkowe wiadomości z gieometryi dla pra
ktycznego użytku. Część I. Planimetryja" 
(Kraków, 1~49, 16-o, str. 85 i 6 tablic fig.) 
nie odznaczają. się niczeru szczególnem, co
by je zalecać mogło do takiego użytku, jaki 
miał na myśli autor. Wykład, a raczej opis 
figur, suchy, bez wszelkiej pomysłowości.
"Nowe rozwiązanie podzin.łu kąta na trzy 
równe części" (Roczniki t. n. k., 1862 i od
bitka: str. 16 i 3 tablice; także: "Nouvelle 
solution de probleme de la tl'isection d'un 
angle", Kraków, tegoż roku). Sposób po
dany tu przez Żebrawskiego rozwiązania 
tego sławnego zadania polega na tern, że 

z jakiegokol wiek punktu na jednym z ra
mion kąta danego BAC, np. z punktu na 
ramieniu AB, jako środka, zakreślamy koło 
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styczne do drugiego ramienia AC, nastę

pnie <lo tego kola prowadzimy taką. styczną, 
żeby jej odcinek między punktami przecię
cia się jej z ramieniem AB w punkcie E 
i z przedłużeniem ramienia CA w punkcie 
F był podzielony przez punkt styczności na 
połowy; wówczas kąt FEA jest trzecią czę
ścią kąta BAC, jak to łatwo udowodnić. 

Żebrawski podaje sposób kreślenia owej sty
cznej do kola, jakoteż konsekwentnie wy
snuwa myśl przyrządu, nader prostego, któ
ry mógłby służyć do dzielenia kątów ja
kichkolwiek wielkości na trzy równe części. 

Do historyi nauk ścisłych odnoszą się 

d wie prace Żebra w ski ego. Jedna, "vViado
mość o Adamie Kochańskim i pismach jego 
matematycznych" (Roczniki t. n. k., 1862 
i odbitka str. 11 i l tablica), jest poświęco
na wspomnieniu tego jezuity, profesora 
w kolegijuch w Moguncyi (1659), we Flo
rencyi (1667), w Pradze (1670), a następnie 
biblijotekarza Jana III ·w vVarszawie, zmar
łego między 1690 a 1696 r., jakoteż wyli
czeniu jego pism, z których Mirabilia chro
nometrica zajmuje dziewiątą księgę Tech
niki Kaspra Schotta (1687), a osiem było 

pomieszczonych w Acta eru<litorum lipskich 
(l 682, 1685, 1686). Szczegółowiej Żebraw
ski zastanawia się nad jedną z nich, zawie
rającą rozwiązanie przybliżone znanego za
dania o odcinku prostej, przedstawiającym 

długość okręgu kola (ze ścisłością do 0,0001 
promienia). Wiadomość o tern rozwiązaniu 
jest dość rospowszechniona: przytacza je 
Montucla; jest ono także podane w podrę
czniku szkolnym Dawidowa do nauki gieo
metryi. -Drugą z tego zakresu pracą Że
brawskiego są "Uwagi nad rosprawą pro
fesora Maxim. Curtze w przedmiocie piso
wni imienia i narodowości vVitka, autora 
optyki z XIII wieku". (Rosprawy wydzia
łu filolog. akad. urn. w Krakowie, t. VI, 
1878 i odbitka str. 11, oraz: "Quelques mots 
au sujet de la note de Maxiroilian Kurtze 
sm· l'orthographie du nom et do la pat!·ie 
de Vitelio" w czasopiśmie rzymskiero Bulie
tino di bibliografia e di storia delle scienze 
matematiche e fisiche, 1879). Podobnie jak 
szanowny dr L. vVituski w znakomitej swej 
monografii: O życiu i dziele optycznem Vi
tellona (Poznań, 1 870), Żebrawski stanow
czo odrzuca domysł, jakoby autor owej gło-

śnej optyki miał się Ciołkiem nazywać 

(czas by juz także history kom literatury pol
skiej przestać to błędne przypuszczenie 
wciąż powtarzać!), poddaje kt-ytyce domysł 
Curtzego, jakoby imię Witelo było niemiec
kiero zdrobnieniemWito albo Wid.o i stawia 
swoję hipotezę, że któt·yś z przepisywaczy 
mylnie przeczytal gockieroi literami napi
sany wyraz Witek, biorąc gockie k za lo, 
a później s i to zachowali; popiera zaś ją przy
toczeniami z dokumentów łacińskich XIII 
wieku imion: Benek (Benedykt), Stasek, 
Blasek, Vithco, Witek, Withek, Dersek 
i t. d. 

N aj bliższem prac poprzednich jest mo
zolne opracowanie przez Żebrawskiego bi
blijografii matematycznej i fizycznej . Pierw
szą przezeń ogłoszoną pracą. wogóle była 
broszura: ,,Dopełnienie dawnej biblij ografii 
polskiej" (Kraków, 1838, 12-o, st1·. 28); 
w niej wylicza 120 wydawnictw lekarskich 
i o lekarzach, weterynaryjnych, przyrodni
czych, gospodarskich i technologicznych, 
które przez Liblijografów niewspomniane 
lub niedostatecznie były opisane. Skupu
jąc przez długie lata wydawnictwa matema
tyczne, astronomiczne i fizyczne, zebrał bar
dzo poważny księgozbiór specyjalny, który 
przed kilkunastu laty sprzedał hr. Janowi 
Działyńskiemu, dla wcielenia do zbiot·ów 
Kórnickich. Przeglądając zaś biblijoteki 
i archiwa, wertuj ą.c różne dzieła, tt·oskli wie 
zbierał materyjały do biblijografii polskiej 
tych przedmiotów. V\-r r . 1873, na obchód 
400-nej rocznicy urodzin Kopernika, wspo
mniany Dzialy1iski wydał owoc tej kłopo
tliwej pracy Żebrawskiego: "Biblijografija 
piśmiennictwa polskiego z działu matema
tyki i fizyki oraz ich zastosowań" (Kraków, 
1873, 8-vo, str. 617 i 5 podobizn tytułów). 
W zeszłym zaś roku obecny właściciel Kór
nika, hr. Władysław Zamojski, ogłosił jego 
,,Dodatki do biblijografii piśmiennictwa 

i t. d." (Kraków, 1886, 8-o, st1·. 155 i jedna 
podobizna). Autor zebrał tu wiadomości 
o wydawnictwach do końca 1830 r., z póź
niejszych druków pomieszczaj :!C te tylko, 
które do owych z przed. roku 1830 się odno
szą. Pośród 3 245 numerów, które ta bibli
jografija obejmuje (t·ękopisów, książek, bro
szur, kalendarzy, ważniejszych artykułów 

w pismach zbiorowych) znajdująsię wpraw-

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



Nr 14. WSZECHŚWIAT. 213 

dzie obce, ale są to albo takie, które u nas 
były czy to kopijowane, czy też przedruko
wywane, służąc przy wykładzie w dawnych 
szkołach, alboteż takie, które mają. bespo
średni związek z temi pracami polaków, 
obok których są. przytoczone. Można za
rzucać nieprzejrzystość układowi tego dzie
ła, wytykać, że niejednego autora prace nie 
są. wszystkie obok siebie pomieszczone, lub, 
że nie jest choć przy pomocy odsyłań ta 
wada usunięta, dostrzedz pewne opuszcze
nia, może zresztą. biblijograf z powolania 
mógłby fachowe zaznaczyć usterki, w każ
dym jednak razie długo ta biblijografija po
ważne usługi świadczyć będzie. Dobrze, że 
literatura nasza posiadła tak pożyteczną. 

książkę podręczną.. 

Nie naszą. jest rzeczą zastanawiać się nad 
działalnością. Żebra w skiego w innych jesz
eze dziedzinach, w których poważne bardzo 
ślady swej sumiennej pracy pozostawił. Dla 
uzupelnienia jednak chamkterysty ki tego 
badacza wielostronnego choć kilku słowy 
o nich wspomnieć musimy, posilkując się 

ogłoszoneroi już jego biografijami. 
Żebrawski bierze udział w wypracowaniu 

przez towarzystwo naukowe krakowskie: 
"Wskazówek do badań i poszukiwań ar
cheologicznych" (1850), jedzie wysłany 

przez tę instytucyją. po wydobyty pod Hu
siatynem posąg Światowida i ogłasza "Wia
domość o bożyszczu słowia1'lskiem znalezio
nem w Zbruczu 1848 r." (Rocznik t. n. k., 
1851). W tymże roku. 1851 w Biblijotece 
warszawskićj pomieszczono artykuł: "Dzie-· 
ło p. V ossberg o chorągwiach kt-zyżackich." 
Późnićj ogłasza: "Wiadomości numizmaty
c,zne" (Kraków, 1857) i "Spis cząstkowy ry
cin polskich" (Kraków, 1858). W r. 1865 
rospoczyna wydawnictwo: "Nasze zabytki", 
zeszyt I, o pieczęciach dawnćj Folski i Li
twy, na które mimo jego istotnej wartości, 
nie mógł znaleść nakładcy; zeszyt II, o pie
częciach, dawnych kościołach i rozmaitości, 
wydał w r. 1871; zeszyt III, podobno dawno 
przygotowany, pozostał wrękopisie. Wresz
cie w tym dziale pod tytułem "Teofil, ka
płan i zakonnik. O sztukach rozmaitych 
ksiąg troje" (wydawnictwo akad., 1880) 
ogłasza przekład zabytku: Artium schedula 
Teophili monachi. 
Zajmowała także Żebrawskiego literatura 

piękna; z czasów jego młodości śladów 

w tym kierunku wprawdzie nie zo 3tało. Do
piero w r. 1875 ogłasza w Krakowie "Pie
śni Ossyjana," przekład z angielskie;!:O tek
stu Macphersona. Nadto wskutek zachęty 
hr. Aleksandra Przeździeckiep;o, z notat, 
pozostawionych pt·zez Wisznicwskiego, opra
cował tom IX jego Literatury, a w tomie X 
poelal skorowidz do całego dzieła (Kraków, 
1857). 

Przeździecki wezwał Żebrawskiego także 
do komit~tu wydawniczego dzieł Długosza. 

Jakoż Zebrawski opracował "Banderia" 
i "Cleinodia," a co ważniejsza, podjął się 
ogromnej pracy i znakomicie ją. miał wyko
nać, ułożenia indeksu z objaśnieniami tak . 
do dziejów Długosza, jak i jego Li ber bene
ficiorum. Sprawdzał tu nazwiska i nazwy 
miejscowości z różnych rękopisów, oznaczył 
te, które pt·zcstały istnieć lub zmieniły mia
no, cenne przytem czynią.c wyjaś nienia. Te 
indeksy wyszły w r. 1864. - Tu chyba za
znaczyć należy jego "Mapę chwnćj dyjece
zyi krakowskiej według spisów synodalnych 
i wizyt biskupich z czasu 1621- 1750," 
(Kraków, 1881) i "Mapę zgromadze1'l za
konnych dawnćj dyjec. hak. według spi
sow .... " (Kraków, 1881). 

Niekoniec na tem. Żebrawskiego obcho
dziła żywo gramatyka polska i słownik ję
zyka polskiego. vV r. 1876 ogłosi!: "Gm
matykę praktyczną języka polskiego" (Kra
ków), a w roku 1883 akademijakrakowska 
wydala jego "Słownik wyrazów technicz
nych, tyczących się budownictwa" (8 -vo, 
stt·. 433, drzeworytów 100), obejmujący wy
razy polskie z dołączeniem niemieckich 
i francuskich, oraz wyjaśniających pojęcia 

uwag dość szczegótowych.- Prócz tego 
ogłosił rzecz: "Potrzeba, wątek i układ slo
wnika polskiego" (Kraków, 1882), a w osta
tnich latach pracował gorliwie nad rozwi
nięciem i uzupełnieniem słownika Lindego, 
ku czemu już bardzo liczne materyjały, t. j. 
wyciągi i zestawienia, przygotował. 

vVymienione prace tylko część działalno
ści pożytecznej Żebra wskiego przedstawia
ją.. Dodaćby trzeba udział jego bardzo czyn
ny, a za wsze chętny, w różnych towarzy
stwach i komisyjach miejscowych. Zawsze 
gotów do pracy, o zaszczyty i odznaczenia 
nie ubiegał się. Gdy mu niedawno propo-
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nowano uczczenie je{:!O zasług jubileuszo· 
wym obchodem, odpowiedział: "wszystkie 
moje rocznice pięćuziesiąte dawno już prze
żyłem; muszę obchodzenie jubileuszów po
zostawić młodszym." 

M. A. Baraniecki. 

GNIAZDO 

CIERNIKA MOR.SKlEGOl) 
(SPINACHIA VULGARIS. FLEM). 

Wiadomo powszechnie, że pewna liczba 
ryb pielęgnuje dość starannie złożoną przez 
siebie ikrę; jedne ryby strzegą ikry złożonej 

oddzielnie, inne znoszą ją do gniazd w róż

ny sposób zbuJowanych, a budową ich i pil
nowaniem zwykle zajmują się sarnce: Od 
dość da w na poznano sposób buJowania 
gniazda ciernika zwyczajnego czyli kacika 
(Gasterosteus aculeatus), bo już Jan Hall 
1829 r. obserwował je dokładnie, a nastę
pnie przez Bradleya i Costea (1844) zostało 
opisane i narysowane. 

Ciernik nasz buduje gniazdko z delikat
nych korzonków włókienkowatych i innych 
części roślin wodnych i umieszcza je zwy
kle na dnie wód stojących w maJem zagłę

bieniu. 
\-V odmienny sposób buduje gniazdo cier

nik morski (Spinachia vulgaris Flem.), któ
ryjest naj większym z cierników, dochodzi 

1) Naturforscher Nr 9, 1886 r. Brehm Tbierle
ben wyd. 2·e, t. 8, str. 83. 

15 - 18 cm długości i odznacza się ciałem 
mocno wydłużonem, wrzecionowatego kształ
tu, pyszczek posiada spiczasty, ogon bardzo 
długi, oczy duże. Piętnaście promieni wol
nych, ostrych, zastępuje pierwszą płetwę 

grzbietową, druga zaś pletwa grzbietowa 
i podogonowa są położone ponad sobą, w po
łowie tUurrości ciała. Grzbiet ciała mazie~ o 

lono-brunatny, boki żółtawe; obiedwie sti'O-
ny głowy, pokrywy skrzelowe, podgardle 
i brzuch srebrzysto-białe, z przoJu dl'Ugiej 
płetwy grzbietowej i poJogonowej ciemna 
plama. Zamieszkuje on morze Północne 
i Baltyckie; pierwsze jest właściwą ojczy
zną tej rybki, skąd jednak dochollzi na po· 
ludnie aż do zatoki Gaskm'lskićj; wpływa 
także do niektórych rzek. 

Ciernik morski buduje swoje gniazdo 
w pasie trawy morskiej, na parę stóp pod 
wodą; używa do budowy różnych roślin, ro-

snących w danćj miejscowości, jak trawy 
morskiej (Zostem marina), mot·szczyny pę
cherzowatćj (Fucus vesicnlosus), zielenic 
różnych (Confervac) i t. p., niekiedy nawet 
liści roślin lądowych, które wpadły do wo
dy. Z materyjałów wspomnianych cier
nik ten buduje gniazdo mniej więcej kuli
ste, o średnicy 5-8 cm, poprzeszywane 
w różnych kierunkach nitkami srebrzysto
białemi i zawiesza je na roślinach wodnych, 
albo też przyczepia do pali wzmacniających 
brzeg lub podpiemjących pomosty, służące 
do wyładowywania towarów w portach. 

Gniazda ciernika morskiego ·w zatoce 
Kiel spotykać można od początku Maja do 
c!rugićj połowy Czerwca. vY każde gniazd
ko samiczki składają jajka czyli ikrę w ma
sach zawierających 150- 200 sztuk; jajka 
w części są pozlepiane pomiędzy sobą, 

w częsCl zaś mieszczą się pomiędzy cząstka
mi roślin, wcho .~zących w skład gniazda. 
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Samiec obwija gniazdko owemi nitkami 
i zbliża ku sobie masy' jajek, jeżeli te leżą. 
w pewnem oddaleniu od gtównej masy 
w bliskości gniazda. Odstraszony, powraca 
po pewnym czasie i strzeże gniazda. F. 
Heincke złowił (w zatoce Kiel) samca strze
gącego gniazdo, przywiązał mu nitkę kolo
rową. do ogona, ażeby go naznaczyć i uczy
nić widocznym i w odległości 500 kroków 
od gniazda puścił napowrót do wody. W go
dzinę później znajdował się ten samiec przy 
gnieździe, poprawiając je i pilnują-c dalej. 
1\itki, któremi samiec obwija i spaja cząstki 
gniazda, posiadają, średnicę 0,12-0,13 mm; 

pod mikroskopem okazują. się utworzone 
z podłużnych pasemek, złożonych z bardzo 
cieniutkich niteczek. 

Jaki organ wydziela te nitki, dokładnie 

nie było wiadomo. Według F. Heinckego 
wychodzą. one z pęcherza moczowego. Po
szukiwania Moebiusa nad tym przeJmiotem 
wykazały, że pęcherz moczowy i tylny ko
niec nerek w czasie wydzielunia owej masy 
były u samca ciernika daleko większe niż 
u samicy, a budowa mikroskopowa wykaza
ła, że nabłonek kanalików nerkowych wy
dziela ową. substancyj ą., służącą do przędze
nia nitek. Wytworzone w delikatnych ka
nalikach moczowych cienkie nitki śluzu łą

czą. sig w grube pasma w przewodach 
wspólnych czyli zbierających i w moczo
wodach. 

Substancyja, z której wytwat·za sig ta 
szczególna przędza, zbiera się w pęcherzu 
moczowym jako śluz przezroczysty, biały, 

lepki i okazuje następujące własności. 
W wodzie zimnej tak słodkiej jakoteż 

i morskiej nie rospuszcza się, również jest 
nierospuszczalna w wodzie letniej i alkoho
lu, w których to płynach staje się masą. bia
łą, nieprzezroczystą . 

Przy paleniu wydaje woń spalonego ro
gu. Ogrzewana z kwasem solnym stężo

nym, zabarwia się na kolor fijoletowy i ros
puszcza się w nim; kwas azotny zabarwia ją 
na kolor żółty lecz jej nie rospuszcza. Od 
jodu .zabarwia się na kolor bmnatny. Go
towana z kwasem octowym nie rospuszcza 
się, przy gotowaniu zaś z potażem · gryzą

cym zabarwia się na kolor żółty, staje się 
przezroczystą i rospuszcza się. Od gorące
go azotanu_rtęci przyjmuje kolor czerwono-

brunatny. Gotowana z wodą barytową za
banvia się na żółto i rospuszcza się w niej. 
Gotowana z wodą . wapienną zabarwia się 
na kolor słabo-żółtawy, ale się w niej nie 
ros puszcza. vV e dl ug tych wszystkich wła
sności zbliża się ta masa do mucyny, którą 
E ich wal d znalazł w śluzie ślimaka winnico
wego (Helix pomacia), od której jednak róż
ni się nierospuszczalnością w wodzie wa-
pifmnej. ' 

Moebius utt·zymuje, że podczas doj l'zewa
nia nasienia w jądrach, końcowa część kisz
ki, sąsiadująca z jądrami u ciernika mor
skiego, znajduje się w stanie przerostu i że 
powiększenie nerek, w porze tarła tych ryb, 
jest niezawodnie zjawiskiem normalnem 
i zostaje w ścisłym związku z wydzielaniem 
śluzu, używanego do budowy gniazda. Ros-, 
szerzony koniec tylny nerek ciśnie zapewne 
nadzwyczaj silnie na ścianki brzucha, wsku
tek tego ciśnienia ryba może z łatwością 
wyrzucać śluz. . Dotykając zaś uciskanem 
miejscem obcych przedmiotów, jest ona 
w stanie pl'zyklejać śluz i wyciągać go 
w nitki. 

Gdy w czasie godowym samiec razem 
z samiczką. pędzi życie i jajka złożone w ma
sy na roślinach wodnych zapładnia, znajdu
je najdogodniejszą sposobność pozbycia się 
cisnącego na ścianki brzuszne śluzu, któt·y 
wyciąga się w nici służące do budowy 
gniazda. 

A. Ślosa1·ski. 

ROZWOJ ZMYSŁOW U DZIECKA. 

Obszar wiedzy przyrodniczej, na którym 
fizyjologija ściśle styka się z psychologiją, 
tak mało dotychczas jest zbadanym, że za
ledwie słabe posiadamy pojęcie o zjawiskach 
odnoszących się do funkcyj· mózgowych. 
W ostatnich dopiero latach, dzięki wielu 
wybitnym pracom w tym kierunku, ośmie

lamy się psychologiją zaliczać do rzędu 
. nauk przyrodniczych, a zupełnemu zagar
nięciu jej do tego szeregu stoi jedynie na 
przeszkodzie brak ścisłych metod badania 
zjawisk psychicznych. Być może, że w dal-
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szym rozwoju psychologii metody te zdoby
te będą i pozyskamy sposoby ilościowego 
mierzenia tych zjawisk, co ostatecznie upo
ważni do umieszczenia psychologii obok :6.
zyjologii w szeregu ścisłych nauk przyro
dniczych. Trudno przewidzieć, kiedy się 

to stanie. Tymczasem jednak należy po
stępować drogą naj naturalniejszą, drogą, ja
ką wszystkie nauki w pierwszych okresach 
swego istnienia idą, mianowicie zbierać ma
teryjał, który dać może rękojmię, że stanie 
się trwałym gruntem dla gmachu przyszłej 
psychologii fizycznej. Jak zaś prawdziwie 
cennym materyjał ten się okazać mo
że, przykład tego zamiet·zam czytelnikowi 
przedstawić. 

Znakomity współczesny fizyjolog niemiec
ki, W'. Preyer, podczas trzech pierwszych 
lat życia syna swego robił nad nim spostrze
żenia i doświadczenia elutyczące rozwoju 
zmysłów mowy i osobowości. O ile się zda
je, jestto jetlna z pierwszych prób, w którćj 
ścisłość podobnego badania tak daleko za
chodzi. Ze względu zaś na niezmiemie cie
kawe rezultaty, otrzymane .przy badaniu, 
pozwolę je sobie tu w streszczeniu przy
toczyć. 

Rospocznijmy od wzroku. 'V pięć mi
nut po urodzeniu odbieranie wrażenia świa
tła, nie jest bardzo iywe'!n; ale przed koń
cem jeszcze pierwszego dnia dziecko już 
z pewnością ujmuje różnice jego natężenia 

i doznaje przyjemnego uczucia na widok 
światła. Drugiego dnia dziecko zamknęło 
oczy, gdy nagle zbliżono świecę. W pierw
szych jui godzinach życia istnieją odruchy 
źrenicy, a światło, padając na oczy śpiącego 
dziecka, wywołuje lekkie ruchy lub drżenia 
powiek. W raili w ość więc na światło, lub, 
jeśli chcemy wyrażać się ściślej, czynność 

mózgowa, przemieniająca podrażnienie ner
wów wzrokowych na wrażenie, istnieje od 
samego urodzenia, a odruchy źrenicy są. 

odziedziczone a nie nabyte. 
Niemniej ciekawe są doświadczenia Pre

yera tyczące się zdolności odróżniania barw. 
Zdaj e się wą.tpli w ości nie u legać, że jeszcze 
w niemowlęctwie dziecko odróżnia barwy. 
Trudność jednak obserwacyj nie pozwala 
nam w tym wypadku wyjść poza obręb do
mysłów i hipotez. Doświadczenia Preyera 
nad tym przedmiotem rospocz~ły się od koń-

ca dmgiego roku życia dziecka. Polegały 
one na t0m, że eksperymentator powtarzał 
wielokrotnie dziecku wyrazy: czerwony 
i zielony, pokazując mu jednocześnie jedna
kowego ksztaltu kartony na czerwono i zie
lono pomalowane. Następnie polecal dziec
ku odróżniać karton czerwony lub zielony. 
Gdy doświadczenia w tym czasie nie dały 
żadnych rezultatów, przerwał je Preyer 
i rospoczął je powtórnie 758-go dnia w 25-m 
miesiącu. Po kilku dniach odpowiedzi 
okazały się zupełnie dokładne: dziecko do
brze odróżniało barwę czerwoną od zielonej 
i kojrn:zyło niewątpliwie wrażenie barwy 
z wymzem barwie odpowiadającym. Wów
czas dołączono jeszcze barwę iótt:}; dziecko 
często mięszało kolor zielony z żółtym, 
w 110-ym tygodniu barwa żółta najłatwiej 
była rospoznawaną, t. j. przy jej wybiera
niu omyłki były najrzaclsze. Następnie do
elano do powyższych jeszcze kolor niebieski, 
a po krótkim czasie rezultat był taki, że 
barwą. najlepiej rospoznawam" była żółta, 
po której kolejno następowały: zielona, nie
bieska i czerwona. 

Po dołączeniu fijoletu najłatwiej wyrÓż· 
niaj~cemi się były barwy: żółta, zielona i fi
joletowa, a po nich doJ?iero następowały 
czerwona i niebieska. Zółta pozostawała 
za wsze na czele. '\'V d w a tygodnie później, 
po dodaniu kartonu szarego do powyższych, 
żótta barwa zachowuje swe miejsce naczel
ne, niebieska - ostatnie. W 34-ym miesią
cu, po dołączeniu kolorów: brunatneO'o 

o ' czarnego, różowego i pomarańczowego, sto-
sunek odpowiedzi mylnych (do 100 ogólnej 
ilości) był następujący: 3,3 dla barwy żółtej; 
9,2 dla brunatnej; przeciętnie 14 dla czer· 
wonej, fijoletowej i czarnej: 27 dla różowej; 
32 dla pomarar'lczowej; 48 i 55 dla szarej 
i zielonej; 71 dla niebieskiej. Bat·wa zielo
na dzięki roślinności bardzo rospowszech
niona, prawie ie nie jest odróżnianą. Preyee 
przypuszcza, źe wydaje się ona dziecku sza
rą. Ogólny stąd da się wyciągnąć wniosek, 
że podczas drugiego i pewnej części trzecie
go roku życia dziecko z trudnością. jeszcze 
rozróżnia baewy, polegające na mniejszej 
liczbie drga!'l. Zgadza.się to z doświadcze
niami d11.wniejszemi. 

Ruch oczu przez dość długi czas jest nie
symett·ycznym. Pod tym względem, jak 
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wiadomo, dwa przeciwne sobie istnieją, po
glądy. Empiryści twierdzą,, że ruchy oby
d w u oczu stają, się symetryczneroi dopiero 
pt·zez ćwiczenie, przez doświadczenie osobi
ste. Według zaś natywistów zdolność wy
konywania tych ruchów j est odziedziczoną, 
i dziecko na świat ją z sobą przynosi. Do
ś wiadczcnia P 1·eyera stanowczo przemawia
ją, za zdaniem pierwsze m. Podczas d w u 
pierwszych miesięcy ruchy niesymetryczne 

swym wzrokiem wedle woli, rzucając mm 
z jednego przedmiotu na dl"Ugi. 

Przystosowywanie oka do widzenia zda
leka i zbliska jest rezultatem mechanizmu, 
który udziela się dziecku dziedzicznie. Wy
stępuje ono w samym początku życia. Nie
mniej jednak odruch ten wymaga długiego 
ćwiczenia, aby widzenie było zupełnie wy
raźne w razie prędkich zmian odległości. 
Przyb1wa tu jeszcze naturalnie konieczność 

Karta nieba na Kwiecień (do str. 222). 

są, nadzwyczaj częste; dziecko więc zwolna 
dopiero nabywa pewności w skierowywaniu 
swego wzroku według woli. Możemy po
wi&dzieć, że widzą.c, nie zawsze dostt·zega 
ono przedmiot obrany, ponieważ, aby to 
ostatnie miało miejsce, trzeba, aby o bad w a 
oczy były ku obranemu miejscu skierowa
ne. Dopiero pod koniec dl"ugiego miesiąca 
swego życia syn Preyera począł kierować 

percepcyi trzech wymiarów pt·zestrzeni, lecz 
ta ostatnia nabywa się dopiero znacznie 
później; wymaga ona bowiem całego szet·e
gu doświadczeń osobistych i w ogólności 

akkomodacyja doskonali się dopiero przez 
ciągłe ćwiczenie. Czy dzieci lepiej widzą. 
zdaleka, czy zbliska - trudno wogóle po
wiedzieć. Preycr mniema, że jedno i dru· 
gie ma wpływ na rozwój psychiczny dzieci 
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i silnie powstaje przeciwko rospowszechnio
nemu zwyczajowi zajmowania dzieci robo
tami delikatnemi, wymagającerui patrzenia 
zbliska. Oko bowiem przytern nabiera szko
dliwych nawyknień, a hafty wykonywane 
przez dzieci są. bezwątpienia przyczyną. 

wielu przypadków krótkowzroczności, nie
mówiąc już o zboczcniach i shzywieniach 
kości, wynikających również z podobnych 
robótek. 

Kiedyż, zapytajmy, poczyna dziecko zda
wać sobie sprawę z przelimiotów postrzega
nych? Nie może tQ naturalnie zachodzić 
wtedy dopiero, gdy widzenie jest już ja
snem. Póki bowiem przedmioty wszystkie 
przeustawiają się dziecku w postaci różno
barwnych plam mniej więcćj położonych 
w jednćj i tej samej odległości, póty oczy
wiście o interpretacyj tych obrazów nie mo
że być mowy. W tym względzie dziecko 
znajduje się w położeniu mniej korzystncm 
aniżeli człowiek ociemniały od modzenia po 
wykonanćj nadnimoperacyi, która mu wzrok 
zwróciła; ten ostatni bowiem uprzednio 
przy pomocy zmysłu dotyku zdobył już pe
wien zasób wiadomości, które ułatwią. mu 
oryjentowanie się w uzyskanem polu wi
dzenia. \V szóstym miesiącu syn Preyera 
doskonale pojmuje znaczenie pt·zyjazpych 
znaków dawanych mu przez ojca głową.. 
Hównież, widząc twarz ojca w zwierciedle, 
ogh!da oryginał i obraz, jakgdyby je poró
wnywał. Każde obce oblicze robi na nim 
wrażenie czegoś mu nieznanego; każda szka
tułką podobna do tćj, w której się przecho
wuje mączka do karmienia go, wzbudzaje
go zaciekawienie. Lecz w wieku tym bar
dzo też często powtarzają. się omyłki przy 
zdawaniu sobie sprawy ze spostrzeganych 
przedmiotów. Piętn2stego miesiąca dziecko 
chwyta zapalam~ świecę, czego jednak nie 
powtarza po jednoln·otnem bolesnem do
świadczeniu. W siedemnastym miesiącu 
stara się zatrzymać w ręku dym tytuniowy. 
Bardzo niedostateczne jest też j es7.cze po
czucie odległości, które dopiero nabytG zo
staje przez współczesne ćwiczenie wzroku 
i dotyku. 

Do ciekawych wniosków dojść można, po
równywnj<!C zdolności wzrokowe dziecka 
ze zdolnościami nowonarodzonych zwierząt. 
Doświadczenia ze zwierzętami dawniej już 

prowadzone były pt·zez Spaldinga i Romanc
sa, Preyet· je powtórzył. Wynika z nich, że 
zwierzę, na świat przyszedłszy, nieskończe

nie lepiej jest rozwinięte aniżeli człowiek. 

Młode kurczę w kilka godzin po urodzeniu 
uwija się już zdoskonałą.pt·ecyzyją,codowo
dzi wyraźnego widzenia i sądzenia o odle
głościach; również doskonałe stosunkowo 
rozwinięcie wzroku w tak wczesnej dobie 
życia okazują. pro.;:ięta i kozy. I nietylko 
organy zmysłów n nowonal'odzonych zwie
rząt lepiej są, rozwinięte aniżeli u czlowie
lm, ale i mózg zwierząt w tym okresie oka
zuje się doskonalszym od mózgu dziecka; 
lecz gdy zwierzę przynosi z sobą. na świat 
prawie wszystko, co w cią,gu całego swego 
życia umieć będzie, dziecko ma zdolności 

sw& w stanie zarodkowym, utajonym. \'Vła

dze zmysłowe i umysłowe do swego rozwi
nięcia wymagają. znacznego czasu i długiej 
osobistej działalności. Dlaczegóż tak jest? 
Zdaje się, że dlatego, że działalność ludzka 
jest bardzo wielostt·onną,. Podczas życia 

osobnikowego rosprasza się ona w naj t•oz
maitszych kierunkach, niezatrzymując sig 
długo na jednym punkcie i dla tej "vłaśnic 
przyczyny nie może się wytworzyć pamięć 

dziedziczna w oddzielnych czynnościach. 

Pies daje nam doskonały przykład tego, 
o ile lat wiej stworzyć pamięć dziedziczną. 

u zwierząt niż u ludzi. Cały bagaż dzie
dziczny, przynoszony z sobą. na świat przez 
człowieka, jest niezmiernie lekki. Stanowi 
go tylko kilka odruchów pt·eegzystujących. 
Reszta znajduje się w stanie zarodkowym 
i wymaga długotrwalego ćwiczenia. Ro
dzaj ludzki żyje w sposób zbyt urozmaico
ny, tętnem zanadto żywcm, aby ujawnić się 
w nim mogla zdolność tworzenia trwałych 
wspomnień dzieuzicznych. 

(Dok. nast.) 

Maksym ilijan Flaum. 

ENERG!JA CHEMICZNA 

ŚWIATLA SLONECZ:NEGO. 

Działania chemiczne światła, ujawniające 
się zarówno w wywoływaniu przez_nie połą-
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czeń jak i roskładów chemicznych, a prze
dewszystkiem w podtrzymywaniu życia. ro
ślinnego, dawno już zwróciły uwagę bada
czy. Przyrządy, zupomocą których mierzo
ną być może energij a chemiczna światła sło
necznego i innych ognisk sztucznych, zowią 
się fotometrami chemicznemi albo "aktyno
metl'ami". Jeden z najdawniejszych foto
metrów tego rodzaju (Fizeau i Foucault) 
składa się z soczewki, która skupia promie
nie świetlne na płyty fotograficzne; miarę 

chemicznego natężenia różnych świateł sta
nowi tu względne zabarwienie obrazów, 
otrzymanych po oznaczonym czasie wysta
wienia tej płyty na działanie badanego świa· 
tła. Aktynometr E. Becquerela posługuje 
się d wierna płytami dagerotypowemi, które, 
po przygotowaniu ich w ciemności, zanu
rzają się w wodę zakwaszoną. i łączą z ob
wodem gal w a no metru. Jeżelijedna z tych 
płyt wystawioną, będzie na światło, to na
stępuj e roskład warstwy wrażliwej (chlor
ku i bromku srebra) i wytwarza się prąd 
galwaniczny, który odchyla igłę galwano
metru w stosunku do pochłoniętej energii 
chemicznej. Zasadę metody nowszej Bun
scna i Roscoe stanowi reakcyj a odmienna, 
a mianowicie mięszanina równych objętości 
chloru i wodoru: gazy te łączą, się na chlo
rowodór pod wpływem światła, a zmniej
szenie ich objętości pienvotnej przez rospu
szczenie w wodzie, w pewnych odstępach 

czasu, mierzy wielkość energii przeobrażonej. 

Wszystkie te aktynometry wszakże wy
magają. bieglej i zmudnej obsłul!i i nie na
dają. się przeto do spostrzeże!'! ci~glych 

w meteoL"ologii pL"aktycznej. To też fizycy 
usiłowali niejednohotnie obmyślić prostszą 
metodę pomiarów, pt·zy któL"ej skutek che
miczny działania słońca, oddzielony od skut
ków jego cieplikowych, sumo wał by się pt·zez 
dziel't cały w różnych porach roku. Pomię

dzy innemi, p. Duclaux przeprowachił nie
dawno szereg doświadczeń, które rokują 

pomyślne rozwiązanie owego zadania, tak 
doniosłego dla studyjów klimatologicznych 
i rolniczych. Przyrząd p. Duclanx składa 
się z naczyń plaskich i odkrytych, o objęto
ści jednakowej, które napełnione są rostwo~ 
rem kwasu szczawiowego (3 g na l litr wo
dy). Przy współudziale tlenu powietrza 
i pod wpływem światła, kvyas szczawiowy 

rosklada się na wodę i na dwutlenek węgl::t, 
a postępujący ubytek kwasu może być ozna
czony z łatwością zapomocą cieczy miano
wanej np. wodanu wapnia. z doświadczGil 
p. Duclaux wynika, że reakcyja postępuje 
prawidłowo i niezależnie od rozgrzewania 
się rostworów, czyli od działania ciepliko
wego promieni padających. Odczynnik, 
pomimo swego roskłaclu, zachowuje zawsze 
swę bezbarwność i przezroczystość, oraz 
pochłania jednakowo pt·nmienie świetlne 
i chemiczne widma słonecznego. Stąd wnio
skuje p. Duclaux, że ubytek kwasu szcza
wiowego w danym odstępie czasu jest ści
śle proporcyjonalny do pochłoniętej energii 
chemicznej, t. j. stanowić może jej mian;} 

Przygotowanie rostworu wymaga jednak 
zachowania pewnych ostrożności, bez któ
rych rezultaty pomiarów współczesnych po
równywać się miętlzy sobą nie rladzą.. I tak 
n p., przy innych warunkach jednakowych, 
rostwór świeżo przygotowany rosklada się 
o wiele powolniej, aniżeli taki sam rostwór, 
który przez kilka miesięcy vrzechownny 
był w ciemności. Co dziwniejsza, rostwór 
stężony kwasu szczawiowego zyskuje wra
żliwość naj większą. nietylko przez dluższy 
pobyt w ciemności, ale też i przez wysta
wienic w ciągu kilku godzin na słońce; na
ówczas nie traci on t ej wrażliwości naj
większej, nawet po większem roscieńczeniu 
przez wodę - co stanowi przeto łatwy spo
sób przygotowani~t cieczy normalnych, je
dnakowej czułości. P. Duclaux zaznacza 
jeszcze inną nieprawidłowość, która zależy 

. prawdopodobnie również od powolnych 
zmian czą.steczkowych kwasu szczawiowe
go. Jeżeli wystawimy równocześnie na 
ś wiatlo szereg ros t worów j celnako wy ch, 
z których jeden podlegać będzie działaniu 
przez dzień cały, inne zaś działaniu przcrt 
wanemu co godzina, to roskład w naczymu 
pierwszem będzie bez porównania większy, 
niż suma roskłAdów we wszystkich innych 

naczyniach. 
Dowodzi to, że promienie światła, powo-

. dujące reakcyją chemic:mą, nie działają od
razu i natychmiastowo, lecz skupiają na
przód swę enet:giją przez pewien czas "mar
twy"; zjawisko to zaznaczone już było po
przednio przez Bansena i Roscoego, którzy 
je naz!'' ali "indukcyją foto-chemiczną." 
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Koitezę to sprawozdanie kilku u wagami 
ogólniejszemi. Wszystkie nasze pomiary 
energii chemicznej światła s~ względne czy
li zależne zupełnie od odczynnika, którym 
się posługujemy. Rezultaty liczbowe moż
na porównywać między sob~ o tyle tylko, 
o ile stosujemy odczynnik jednakowy dla 
porównania świateł różnych swem natęże· 
niem, ale o względnie równym składzie wi
uma. Albowiem, każda oddzielna reakcyja 
chemiczna zużywa i pochłania fale eteru 
różnej długości i to w stosunku niejedna
kowym. 

Fizycy odróżniaj~ wprawdzie, w widmie 
świetlnem, fale eteru o względnie małej 

częstości na 111 (czerwone i ultraczerwone ), 
które zowi~ cieplikowcmi, od fal średnich 
(optycznie najjaśniej szych) i od fal che
micznych czyli aktynicznych (fijoletowych 
i ultrafijolctowych), które s~~ względnie 
najkrótsze i najczęstsze. 

Powyższe jednak odróżnienie należy ro
zumieć wyłącznie w znaczeniu podmioto
wem t. j. zupełnie względnem. Promień 

monochromatyczny, jednej barwy i często
ści, skupia swę enel'gij~ cieplikową,, opty
czną. i chemiczm} w jednem i tern samem, 
przedmiotowo identycznem drganiu eteru; 
odosobnić lub zmniejszyć jednę jego wła· 
ściwość niezależnie od dwu innych jest 
rzeczą niemożli w~. Skutki działania tej 
energii mechanicznej mogą, jednak obja
wiać się inaczej na termometrze, aniżeli 

na oku lub na odczynniku chemicznym, 
a te różnice będą. wydatne tak samo dla 
jednego promienia jak i dla promieni róż
nej częstości. 

U wagi te o względnem znaczeniu po
miarów energii słonecznej nie zmniejszaj~ 
zresztą by naj mniej doniosłości praktycznej 
tych badań, związanych bespośrednio z po· 
znaniem warunków naszego istnienia or
ganicznego. 

A. H. 

BPRAWOZDANIA. 

A. M. Łomnicki. Słodkowodny utwór trzeciorzę· 
dny na Podo~u galicyjski.;m, Sprawozdan~a Korni-

syi Fizyjograficznej Akademii Umiejętności w Kra
kowie. Tom XX, str. 48- 119, tab. 1-3. 

Na Podolu galicyjskiero w wapieniu słodkowo· 
dnym, należącym do środkowego mijocenu, znalazł 
autor: Brzuchopełzów (Gastropoda) 52 gatunki, po
między niemi 3•) nowych; Małżów (Larnellibran
chiata) 5 gatunków, pomiędzy niemi 3 nowe; Mał
żoraczka ( Cypris) l nowy gatunek. Nadto w pia
skach i żwirach Jeżących pod wapieniami znalazł 
autor: zgby 4 gatunków Żariaczy (Selachoidei), Mał
żów (Lamellibranchiata) 8 gat., pomigdzy niemi 2 

nowe, l nowy gatunek gąbki. Wszystkie nowe ga
tunki starannie są opisane. 

.A. W. 

Z. Fiszer. Stacyja zoologicr.na w Neapolu i ply· 
wające laboratoryja. Kosmos (lwowski), rok XI, 
str. 103 - 115. 

Autor podaje dokładny opis historyi powstania 
i urządzeuia stacyi zoologicznej w Neapolu, za l<tó
rą należy sil} wieczna wdzigczność oraz najgorętsze 

poparcie jej założycielowi d-rowi Dohrnowi. Wresz
cie autor wspomina o projekcie dra Dohrna założe
nie pływającego Jal.Joratoryjum morskiego, 

.A. TV. 

AKADEMIJA UMIEJĘTNOŚCI 
\Y KRAKOWIE. 

l'osiedzenie wydziału matematyczno - przyrodni
czego odbyło się d. 21 Marca, pod przewodnictwem 
prezesa dra Majera. Prof. dr Rostafiński zdal spra
wę: a) z pracy p, Teisseyrego pod tyt. "Proplanili· 
tes nov. gen.", b) z pracy dra A. Zalewskiego pod 
tytułem .,Clathoxosphaera spiryfera, nowy rodzaj 
grzyba i historyj a jego razwoj u.'' Odesłano obie
dwie rosprawy do komitetu wydawniczeg.>. Prof. 
dr Cybulski wyłożył rzecz "O samopoddawaniu 
u osób hypnotyzowanych" i objaśniał swój wykład 
doświadczeniami. N a posiedzeniu administracyj
nem przewodniczący wyrnienil nazwiska kandyda
tów, przedstawionych na członków Akademii Umie
jętności. 

Posiedzenie komisyi antropologicznej odbyło si§ 
dnia 11 Marca r. l.J., pod przewodnictwem dra J. 1\Ia
jera; sekretarz komisyi dr Kopernicki zawiadamia 
zebranych, że druk tomu XI Zbioru wiadomości do 
antropologii krajowej już się rospoczął od jego czę
ści etnograficznej. Następnie podaje do wiadomo
ści, że instrukcyj a co do spostrzeżeń nad objawami 
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życia płćiowego u kobiet, rozesłaną, została do 300 
osób w kraju, z tych jednakże 17 tylko osób spo
strzeżenia swe y;adeslało. Po załatwieniu kilku 
spraw bieżących p. G. Ossowski przedstawU dorę
czony mu przez ks. Wł. l::!ia1 kowakiego artykuł p. t. 
"Wiadomości o zabytkach przedhistorycznych na 
Turku pcd Leszczynami, oraz w Morawicy, w okoli· 
cach Kielc" wraz z darem dla zbiorów Akademii, 
składającym się z wyrobów kamiennych, bronzo· 
wych i żelaznych. 
Następnie p. G. Ossowski złożył sprawozdanie 

z zeszłorocznych badań jaskiń krajowych. Tym 
razem sprawozdawca badał rospoczętą przez nirgo 
jaskinię Wierzchowską-Górną, pod Ojcowem w kilku 
jej punktach, głównie w hali Wielkiej-Dolnej , w ch o· 
dniku Bezimiennym, w Przeernyku-Dlugim, w hali 
M i w hali Wielkiej Górnej 1). Wypadki tych ba
dań dały i tym razem wykopaliska niemniej liczne 
i pod względem naukowym niemniej interesujące 
jak w latach poprzednich. W hali Wielkiej-Dolnej, 
na poziomie dolnym znajdowały silj zabytki wieku 
kamiennego: narzędzia kamienne szlifowane, noże, 
piły, ułamki zdobionych naczyń glinianych i kości 
zwierzęcych łupanych i t. d. Do najcelniejszych 
wyrobów znalezionych na tym poziomie należą, na
rzędzia z rogu jeleniego i sarny, oraz grzebień 
kształtu bardzo pierwotnego o siedmiu wypiłowa

nych zębach, wyrobiony z blaszki kostnej. Cha· 
rakter ogólny tych przedmiotów, oraz wspomniane 
spalenisko nadają, tej hali charakter mi~>jsca prze-
7.naczonego do palenia ciat Na poziomie górnym 
tejże warstwy znajdowały się wyroby czasów póź
niejszych, mianowicie przedmioty bronzowe i że
lazne. W warstwie dolnej znajdowały się kości nie
d-źwiedzia jaskiniowrgo, mamuta i renifera . . W Prze
smyku-Długim znajdowało się mnóRtwo kości nie
dźwiedzia jaskiniowego. Nakoniec w hali M, która 
stanowi dalsze przedłużenie Przesmyku, wierzch 
namuliska stanowiła gruba (50 cm) skorupa stala
gmitowa, w której wjednę masę skalną, z gruzowi· 
skiero zlane były kości niedźwiedzia i innych ga
tunków zaginionych, oraz kośc i ludzkie z kawałka
mi węgla i z popiolnmi. Pod skorupą, tą,, w gł!jho
kości l rn od powierzchni znajdowały sil) koś ci dłu· 

gie i czaszki lwa i hijeny, a pomiędzy tern wszyst
kiem, ułamki i skorupy naczyń glinianych ręcznie 
lepionych i jedno okazale narzędzie z rogu łosia ko
palnego. W tejże hali, po roskopaniu badanej jej 
części okazał się luk otworu prowad1ącego do no
wej i dotychczas n'eznanej komory tej jaskini. 

G. O. 

Posiedzenie Komisyi fizyjografi()zn ej Akad emii 
umiejętności odbyro się d. 25 Lutego r. b., pod prze-

1) Położeuie wszystkich tych czę ści jaskini Wirrz· 
chowskiej wykazane jest na planie t ej jaskini, dołą· 
czonym do artykułu p. G. Ossowskiego w tomie VI 
Pa!nięt.nika Fizyjograficznego, Warszawa, 1886, 
Dz1ał IV, str. 3, tabl. l. 

wodnictwem prof. Rostafińskiego. Po zagajeniu po
siedzenia, odczytaniu i przyjęciu protokułu z posie· 
dzenia poprzedniE-go, miał odczyt p. Rl\ciborski 
o Thalictrum nncinatum, Rehman, który to gatu
nek p. Blocki połączył z gatunkiem petaloideum L. 
Przedstawiwszy okazy obu gatunków tych ro· 
ślin, p. R. udowodnił, że połączenie ich w je· 
den gatunek niema żadnej podstawy i ze utworze· 
nie przez dr. Rehmana gatunku uncinatum jest naj
zupełniej uzasadnione. W dyskusyi, która siiJ wy
wiązała z tego powodu, brali ud?.iał liczni członka· 
wie. Nast\jpnie dr Jaworawski mówil o doś wiadcze· 

niach i obserwacyj ach, jakie dokonał na okazie ży
wej kijanki żahy, która ehowana była u niego w ci ą 
gu 9 miesięcy, przyozem rozwijała się o wiele po
wolniej niż w stanie wolnym, w naturze. Po długiej 

i wielce ożywionej dyskusyi, która sill wywiązała 

z tego powodu, posiedzenie zostało ukończonem. 

G. O. 

RRONfKA NAUKOWA. 

FIZYKA. 

- Mikrofon w doświadczeniach akustycznych. Dla 
okazania węzłów w fujarkach używa si\l 7wykle bło
nek roscią,gniljt.ych, posypanych drobnym piaskiem 
lub innym lekkim proszkiem. Jeż eli blonk\l taką, 
zapuszczamy na sznurkach w fujarkij szklaną, to 
w mirj scach, gd zie przypadają węzły, piasek pozo
staje w spoczynku, natomiast, gdy błonka znajduje 
si!j śród góry fali, gdzie powietrze ulega, drganiu, 
piasek żywo podskakuje. Do tegoż samego celu po
sługiwać się też można małym mikrofonem, który 
sil) zapuszcza w fujarkę . Mikrofon ten wtrącony 
j est w obieg prą,du wytwarzanego przez dwa ogni
wa Bunsena; telefon, wtrącony w t.en?:e sam obieg , 
zuradza ruchy pr!jta węglowego mikrofonu, skoro 
przypada w pośród fali. 

S. K. 

FlZYJOLOGIJA. 

- Nowy środek znieczulający odkrył dr J. R.ei<l 
z Port Gm·main w Australii, jak o tern donosi J onr
na! of the American medical AsRociation. Substan
cyj a ta, nazwana drnmina, po('hodzi z rośliny wil
czomleczowatej Euphorbia Drnmmondii; tworzy 
kryształki, łatwo rospuszczalne w wo:Jzie i chloro
formie. R.oślina wydająca ten alkaloid jest zabój
cvą dla bydła, gdy znajduje się w paszy. Zastrzy
knięcie rostworu druminy pod skórę powoduje znie
czulenie mipjscowe, innych objawów nie sprowadza. 
Dr Reid sam na sobie wywoływał znieczulenie języ
ka, nozdrzy, ręki; język stawał się nawet niec?.ułym 
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na poczucie smaku. W znacznej dozie zadana zwie
rzętom, sprowadza śmierć z paraliżem kończyn. No
wy ten środek stać się moi:e rywalem kokainy. 

T. R. 

- Trawienie substancyj proteinowych. P. S tutzer 
stara się w szeregu doświadczeń nad trawieniem 
sztucznem określić współczynniki strawności związ
ków proteinowych w rozmaitych pokarmach. Do
tychczasowe baclania doprowadziły autora do wnio
sku, że ilość azotu rospuszczalna przez pepsynę jest 
ściśle ograniczoną, że więc związki proteinowe ros
puszczalne w soku żaląelkowym różnią się jakościo

wo od nierospuszczaluych. Jeżeli następnie na część 
przez sok żolądkowy nierospuszczoną działamy al
kaliaznym płynem trawiącym (wyciągiem trzuotki), 
można znów tylko ograniczoną jej ilość rospuśCJić. 

Okazało się przytem, źe zupełnie jest obojętnem, czy 
płyn alkaliczny zawi t'ra 1Jt- 1/ 2 czy też nawet 10fo 
węglanu sodu, również ilość strawiamij substancyi 
nie zależy w silnym stopniu od czasu trwania działa
nia rospuszczalników. W przeciągu dziewięciu go
dzin nie strawiono więcej aniżeli w trzy godziny. 
Temperatura 40° okazała się najodpowiedniejszą. 

Dalsze badania tego rodzaju powinny pr-zynieść du
żą korzyść praktyczną w kwestyi kal'mienia ?.wie
rząt domowych. Metoda p. Siutzera okazuje się 

w tym celu zadawalającą. (Dziennik zjazdu niem. 
przyJ". i lek.). 

At. Fl. 

MINERALOGIJ A i GIEOLOGlJA. 

Węgiel brunalny pod Poznaniem. Wobec sprze
mmych wiadomości dziennikarskich o odkryciu osta
tnieroi czasy pokładów węgla brunatnego pod Po
znaniem, podajemy wiadomość zamieszczoną przez 
dra Kosmans z Wrodawia w Nr 2 czasopisma Stahl 
u. Eisen za r. b. Po odkryciu przed kilkunastu laty 
w pobliżu Bydgoszczy większych pokładów węgla 

hrunatnego, którego wydobywanie jednak, czy to ze 
względu na jakość czy też z powodu nieodpowie
dniego do wysyłki położenia, nie nabrało znaczenia, 
świeżo po rozległych wierceniach w pobliżu Pozna
nia wykryto znaczne pokłady węgla brunatnego 
u bram samego miasta. \Vydzierżawione pewnemu 
kupcowi z Grodziska pola, zajmują powierzchnię 

13 milijonów metrów kwadratowych (ukoło 5200 
morgów), położone są na prawym brzegu Warty po
między linijami dróg żelaznych, prowadzących z F o
znania na wschód. Z pólnocy odgranicza je linij a 
Poznań - Torm), na poludniu Poznań - Kluczbork, 
trzecia linija Poznań - Wrześr.ia prurzyna na po
przek najbardziej na pólnoc wysuniętą ich część. 
l'okbdy węgla brunatnego okazują wogóle ułożenie 
prawie poziome, a w pólnocnej części zlanie się dwu 
potężnych pokładów równej prawie pięcio -metrowej 
grubości, tylko 0,4 m grubą warstwą pośrednią od-

dzielonych, dajepoklad 11,4 m gruby. Mający przez 
pokład ten przechodzić szyb dobywalny odległy jest 
na 1 lcm od miasta. Głębia, z jakiej węgle! ma być 
dobywany jest większą nieco od napotykanych w in· 
nych miejscowościach; wpływa to jednak kurzyst
nie na własności poznańskiego węgla, jest on ści

ślejszym, posiada większy polysk i ma odłam musL
lowy. 

Próba nawiercona na polu Wilhelm zawierała po
piołów 6,380fo, l kg daje 4 216 cieplostek (dr Kos
mao). Rozwój grubych warstw gliny (34-35 m) 

szaro-niebieskiej w nadkładzie korzystnie warunku
je dobywanie i stworzyć może przemysi gliniany. 
Według dra K. odkrycie tych pokładów węgla 

brunatnego stać się może podstawą rozwoju prze
mysłu górniczego w Poznańskiem. 

St. Pr. 

Kalendarzyk astronomiczny 
na. Xvviecień. 

Kwiecień. 
1887. 

Dnia 

]0 
20 
30 

10 
20 
nO 

1 \) 
20 
'lO 

10 
20 
30 

lO 
20 
no 

]0 
20 
30 

lO 
20 
110 

Wschód 

4. 43 r. 
4. 2~" 
4. 7 " 

6. 11 r. 
5. 58,. 
5. 53 " 

5. 24 r. 
4. 57 " 
4.32 " 

7. 4~ w. 
6. 57 " 
6.ll " 

9. 41 r. 
9. 4 ,, 
8. 20" 

5.39 w. 
4. 57 " 
4. 15 •• 

6. 41 r. 
5. 38 " 
5.23" 

P L A N E T Y. W konste
lacyi. 

lUet·km·y. 

Zachód Przejście pr1.ez 
południk 

4.17 w. 10. 30 r. Ryby 
4. 18 ,, 10.21 

" }wieloryb 4.49 ,, 10.28 
" 

\Venus. 

9.47 w. 
10. 18 " 
lO. 47 " 

1 • 59 w. Baran 
2. s" }s k 
2. 20" Y 

lllars (niewidzialny). 

7. 4 w. 
7. 9 " 
7. 12 " 

o .14 w. Ryby 

1?: 5~ ;; } Baran 

Jowisz. 

5. 55 r. 
5. 13 " 
4. 31 ,. 

O. 49 r. ( 
O. 5 " l Panna 

11.21 " 

Saturn. 

2.11 r. 
l- 34 " 
o .ii7 " 

5.56 w. ( 
5. 19 " l Bliźnięta 
4.43 " 

Ut·an. 

5. 11 r. 
4.31 " 
3. 51 " 

11.25 w. ł 
10. 44 " Panna 
10. 3 " 

Neptun. 

10. 7 w. 
9. 24 " 
8. 51 " 

2. 24 w. ( 
1.41,.l13yk 
l. 7 " 
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Porównanie karty Kwietn:owej nieba z Marcową, 
(Nr 11 Wszechświata) uczy wyraźnie, jaka zmiana 
zachodzi w widoku nieba gwieździstego wskutek po
zornego przesunięcia się slońca między gwiazdo
zbiorami zwierzy11ca. W godzinach wieczornych, 
dla których karta ta sln~y, nie widzimy już gwiaz· 
dozbim·ów Ryb i Barana, który zachodzi ze słoń
cem; Byk pochylił się ku zachodowi, a natomiast od 
strony wschodniej wynurza się przeciwległy gwia
zdozbiór Zwierzyńca-Waga. Wspaniały trapez 
Oryjona zbliża się coraz więcej do poziomu i zacho
chi wczesnym wieczorem, zwłaszcm w kol1cu mie
s.ią,ca, dwie wszakże inne gwiazdy pierwszej wielko· 
ści, które w Marcu ukazywały się na niebie w go· 
dziuach późniejszych, wschodzą, teraz wcześni ej, 
mianowicie Kłos w Pannie i Wega w Lirze; ta osta
tnia jednak świetna gwiazda wirozorem znajduje 
się w północnej stronie nieba barrlzo jeszcze nisko 
nad poziomem. 

W ciągu bieżącego Kwietnia niebo przedstawia 
widok szczególnie wspaniały z powodu obecności 
nad poziomem wszystkich prawie większych planet, 
oprócz Marsa i Merkurego, które zachodzą prawie 
współcześnie w słońcem. Gwiazd pierwszej wielko
ści witlzimy wieczorem jedenaście, a mianowicie 
Aldebaran w Byku, Koz& w Woźnicy, Beteigeza 
i Rigel w Oryjonie, Syryjnsz w Psie wielkim, .Pro· 
cyjon w Psie małym, Folluks w Bliźniętach, Regu
lus we Lwie, Kłos w Pannie, Arktur w "Wolarzu 
i Wega w Lirze.- Co się tyczy planet, to Wenus 
jest teraz gwiazdą wieczorną i w p-czątkach miesią
ca znRjduje się w Baranie a następnie przechodzi 
do Byka; w polowie miesiąca przypada niedaleko 
Neptuna, który &toi w pobliżu Plejad. Jowisz, 
w gwiazdozbiorze Panny, widziany jest wieczorem 
na poziomie wschodnim; ozdabia pięknie i ranne 
niebo. Uran znajduje się również w Pannie, a Sa· 
turn w Bliźniętach, w pobliżu gwiazdy (). W tabli
cy powyższej , oprócz czasu wschodu i zachodu pla· 
net, podajemy też chwilę przejścia ich przez połu
dnik. 

Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy przypada 
w zenicie, na północ względem uiego i\iedźwiedzica 
mala, Cefeusz i Kasyjopea, na pótnoco-wscbócl Smok, 
Herkules i Lira, na wschói Wularz. Na poludnio
wschód znajdujemy gwiazdozuiór Panny, na polu
dnie Lw11 i Węża wodnego. Na poludnio-zachód 
przypada Rak, Pies wielki i mały, na zachód Bli
źnięta i Oryjon, wreszcie na pólneco-zachód Woź
nica, Perseusz i Byk z Plejadami. ~ Perseusza jest 
to jedna z najciekawszych gwiazd zmiennych -
Algol. 

W Kwietniu ziemia przechodzi przez 18- 20 ro· 
jów meteorycznych,- najważniPjszy z nich wybie
gający z punktu połozonego na polndnie Liry, roz
rzuca gwiazdy spadające po niebie w nocy z l t na 
13. Wogóie z miesięcy pierwszego pólrocza Kwie
cień w gwiazdy spadające jest najobfitszy. 

Stońce w ciągu Kwietnia wznosi się o 10012' na 
pótnoc równika, - l-go bowiem zboczenie wynosi 
l03i', a 30-go dochodzi J.!0491• 

Z pozornym tym ruchem gwiazdy dzieanej pro 
mienie jej doLiegają nas coraz bliżej kierunku pro· 
stopadłego, dn!e się przedtużaj~ i wiosna się rozwija. 

Nekrologij a. 

Dnia 15 Marca r. b, zmarl w Włocławku lekarz 
tameczny, Adam ChaiU()CZyi•sld, ur. w Piotrko· 
wie 1822 r. Pierwotnie farmaceuta, ukończył stu· 
dyja lekarskie w Moskwie; lata 1850- 1853 przepę· 
dzil w twierdzy w Zamościu, następnie jako lekarr. 
praktykował w różnych miastach Królestwa, 03ta
tnio w \Yloclawku. Ogtosil dzieło filozoficzno-przy· 
rodnicze "Pomysły do dziejów iycia świata" (1860) 
oraz broszurę "O niektórych błędach w teoryi Dar
\vina". 

Posiedzcnie 5-te Komisyi stałćj Teot·yi. 
ogrodnictwa. i Nauk przyt·odniczych po
mocniczych odbędzie się we czwartek d. 7 
K wictnia r. b., o godz. 8 wieczot·em, w lo
kalu Towat·zystwa Ogrodniczego (Chmiel
na, 14). Porządek posiedzenia: 

l. Odczytanic protokulu posiedzenia po
przedniego. 

2. P. J. Sztolcman ,,0 pezyczynach po
watawania płci u istot organicznych." 

~========~=--~=======================~ 

OD WYDAWNICTW A 

PAMIETNIKA FIZY JOGRAFICZNEGO. 

Wydawnictw o Pamiętnika Fizyj ogmficz
nego ma zaszczyt przypomnieć osobom, któ
re podjęły pracę zapisywania pojawów 
w świecie istot ożywionych, że zbliżają.ca 

się wiosna wzywa napowrót do obserwacyj. 
P1·zeszlorocznc schematy, wypełnione i zw1·ó
cone przez korespondentów, są. już oprnco
wane i dmk ich w VII tomie Pamiętnika 
wkrótce się rospocznie. Ich autorowie otrzy
mają. wkrótce nowe schematy do zapisywa
ma. Oaoby zaś, które pragną. od roku bie
żącego przystą.pić do zapisywania pojawów 
w świecie istot ożywionych, raczą. zgłosić 

się do Wydawnictwa Pam. Fizyjoge. (Krak. 
Pezedm. 66) z wyeażeniem życzenia i załą-
czeniem adresu, pod któ1·ym schematy zo
staną. 1m niezwłocznie wysłane. 
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Euletyn :r.n.eteor91ogiczny 
za tydzień od n do 29 ~[:IJ'Ca 1887 l', 

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

Średnie o:s,....:......= 

ciśnienie Temperatura . ·a.;j ~ 
D at a barom e- '"d ~ ~ 

Q;l.....--< N 

tryczne Śred. [ Max. l Min. 
~· .... a) 

:n ;>:,n 

23 Środa 747,40 l 0,1 3 -t l -2,61 4,3 
' 24 Czwartek 743,93 4,5 7,6 l, li 5,4 

25 Piątek 743,117 3,6 5,4 0.0 4,7 
26 Sobota 740,88 3,7 7,0 l' l 5,0 
27 Niedziela 744,25 2,6 5,4 l ,l 5,0 
28 Poniedz. 740,90 1,8 4,4 -0,5 4,8 
29 Wt rek o 744 ,2 o l 22 o 

. "' l 
m Hl '"d ""~ Kierunek wiatru 
"' ~"" Jj'~ ~ 

l 89 S.S,f:i l 
86 wsv,r,wsw,sw 
80 SS I<;,ssE.SW 
1:1 3 sw.wsw,wsw 
90 SW,W,SW 
93 SW,SE,NW 
88 W,NW,NW 

Suma 

opadu 

3,0 
3,5 
1,8 
0,2 
1,3 

-
Uw a g i. 

Poch. śo. do 2e j po pot 
ano Poch. deszcz r 

Poch.; deszcz p o pol. 
po poł. 
t wiecz. 
la 

Poch. kr. ok. 4 
Poch. r. desz. b 
1:-'och. rano mg o,o 

3 p h.' .r. śn. ,8 OC SD 1 zd.c.dz. ,31 ,1 1 4,4 

·-!-:-;----!~!:~, !f~:---'----1 ----,---1 ~~'-1 -.------
2,5 7,6 -2,6, 4,8 87 13,6 

Średnie l 
z tygodnia 7 43,63 

UWAGI. Ciśnienie barometryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są w milimetrach, 
temperatura w stopniach Celsyjusza. Kierunek wiatru dany j est dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, l-ej 
po południu i 9·ej wieczorem. 

ODCZYTY 
na rzeuz Kasy pomocy naukowej imienia Mianowskie~o. 

Komitet Kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia · dra Mianowskiego, podaj e 
do wiadomości, że po ukończeniu odczytów z zakresu elektrotechniki, odbędą, się w dalszym 
ci~gu, w sali Muzeum Przemysl:u i Rolnictwa, w godz. od 7-8 wieczól· w następują-ce unie 

odczyty seryi II- Przyrodoznawstwo: 

l) M. Ciemniewski: "Meteorologija, jej środki i cele", dnia 12 Marca. 
2) J. Siemiradzki: "Wulkanizm i jego rola w ogólnem gospodarstwie przyrody" d. 16 Marca. 
3) K. Kozłowski: "Przemysł górniczy w dawnej Polsce" d. 19 Maren. 
4) Br. Znatowicz: "0 tworzeniu się materyi żywej z nieożywionych części składowych" 

d. 23 Marca. 
5) O. ł3ujwid: "Bakteryje, jako fermenty i czynniki chorobowe" d. 26 Marca. 
6) A. Slósarski: "Rośliny iglaste" d. 30 Marca. 
7) J. Sztolcman: "Obraz życia zwierzęcego w lasach południowej Ameryki" d. 2 Kwietnia. 

Bilety na powyższe odczyty w cenie po rs. l, po kop. 75, 50 i 30, oraz abonamentowe po 
rs. 5 kop. 50, rs. 4 kop. 25 i rs. 3, są do nabycia od dnia 3 Marca r. b. w biurze Kasy 
im. Mianowskiego (ul. Mazowiecka, dom W-go Kronenbcrga Nr 22, od godz. 10 rano do 
4 po południu), w Redakcyi Wszechświata (ul. Krakowskie-Pl'zedmieście, 66, dom Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa od godz. 5 do 7 wieczór), w księgarni W endego (ul. Krakowskie 
Przedmieście róg ul. Królewskiej), oraz przy wej ściu na salę przed rospoczęciem każdego 

odczytu. 

TRESĆ. J;eofil Żebrawski, przez M. A. Baranieckiego. - Gniazdo c:ernika morskiego (Spinachia vulgaris. 
Flem~, ~ap1sal A. Ślósarski. - Rozwój zmysłów u dziecka, przez Maksymiiijana Flauma. - Energija chemi· 
czna sw1atla słonecznego, przez A. H. - Sprawozdania.- Akademija umiej ętności w Krakowie.- Kronika 
Naukowa.- Kalendarzyk astronomiczny na Kwiecień. - Nekrologija.- Buletyn meteorologiczny. -

Ogłoszenia. 

Wydawca E. Dziewulski. Redaktor Br. Znałowicz. 

l{osBO.IICRO IleFsypoxo. BapmaBa 20 MapTa 1887 r. Druk Emila Sk~wskiego, Warszawa, Chmielna ]li 26, 
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