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Prof, dr Stanisław ~rusz~ńsH 
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE. 

U narodów, mających własny byt polity
czny i, co za tern idzie, rozliczne zakłady 
i instytucyje, poświęcone wyłącznie celom 
nauki, wytworzył się oddawna mnogi za
stęp ludzi, pracujących naukowo ku ogól
nemu i własnego kraju pożytkowi. U tych 
szczęśliwych narodów ubytek jednostki, je
żeli ta jednostka pracami swojemi nie wy
rosła ponad zwykłą miarę i nie zasłynęła 
w nauce wielkiemi odkryciami, przemija 
częsfokroć prawie niepostrzeżenie, w każ

dym zaś razie nie pozostawia za sobą głęb

szego śladu i budzi żal tylko w szczuplem 
kółku krewnych, przyjaciół i znajomych. 

U nas inaczej. U nas, gdzie zastęp ludzi 
pracujących naukowo jest tak nieliczny, że 

nietylko przodowników, ale nawet prostych 
szeregowców można bez pomocy almana-

, chów zliczyć i wymienić z nazwiska, zgon 
każdej jednostki, choćby zakres jej działa
nia był niewielki a zasługi skromne, bywa 
stratą. nade t· dotkliwą, bo zazwyczaj pozo
stawia lukę, której niekiedy i lata cale wy- . 
pelnić nie mogą. O ileż boleśniejszą. musi 
być strata, jaką. ponosi nauka i społeczeń
stwo, jeżeli śmierć zabierze z pośród nas 
osobistość wybitniejszą, obdarzoną wyższe

mi zdolnościami i pracują,cą na polach za
niedbanych, leżących prawie wieczystym 
odłogiem. 

Taką. stratę poniosła niezawodnie nauka 
przez przed wczesny zgon ś. p. dra Stani
sł:'twa Kruszyńskiego, profesora zoologii 
i hodowli w krajowej średniej szkole rol
niczej w Czernichowie. Umarł w sile wie
ku, bo w 36 roku życia, w ·chwili, kiedy po 
długich trudach i zawodach dobił się wre
szcie stanowiska bardziej niezależnego, ila 
którem mógł UL"zeczywistnić to, co było ma
rzeniem jego lat młodszych, w chwili wre
szcie, kiedy umysł jego dojrzały, a wsparty 
sumienną pracą badawczą. irloświadczeniem, 
zaczął wyda wać pierwsze doniosłe dla kra
ju owoce. 

Ś. p. Kruszyński urodził się w r. 1851 na 
Ukrainie, jako syn zamożnych niegdyś, ale 
wówczas już podupadłych rodziców. Po
czą,tkowe nauki pobierał w domu, nastę

pnie kształcił się w g;imnazyjum w Kijo
wie, skąd, po przesiedleniu się ojca do Ga· 
licyi, dostał się do Krakowa. Ukończywszy 
gimnazyjum w Krakowie, wstąpił, ulegając 

życzeniu rodziny, na wydział prawny, ale 
wkrótce go porzucił, bo nauka prawa nie 
odpowiadała jego skłonnościom i nie zaspa
kajała jego pragnień umysłowych. Prze
niósłszy się na wydział :filozoficzny, słuchał 

wykładów nauk przyrodniczych, w szcze
gólności zaś oddawał się z zamiłowaniem 
naukom bijologicznym: botanice i zoologii, 
pod kierunkiem pt·of. Czerwiakowskiego 
i Nowickiego. W owym czasie, było to 
w r. 1873, w kilka lat zaleci wie po pamię
tnem nadaniu swobód i praw Galicyi, uni
wersytet krakowski nie był jeszcze tak wy
posażony i nieposiadał takich zbiorów i środ
ków naukowych i tak urządzonych labom
toryjów, jakiemi dzisiaj się cieszy. M-ło

dzież~ kształcąca się na przyrodników, nie 
mogła wtedy podążać dość szybko za nowo
czesneroi prą,dami i kierunkami nauki, nie 
mogła tez obeznać się praktycznie z nowo
czesnemi metodami badań, a tern samem, je
że}i już nie wyrobić się, to przynajmniej 
usposobić na samodzielnych badaczy. W ta
kim stanie rzeczy młody człowiek, kształ

cący się na pt·zyrodnika, po przyswojeniu 
sobie tego, co dawały wykłady pt·ofesora, 
albo uważał swoję wiedzę za skończoną 
i dobijał się z nią. o stanowisko i chleb co
dzienny, albo też wyjeżdżał za granicę i ~am 
dopełniał braki swojego wykształcenia. S. p. 
K. nie mógł obrać tej ostatniej drogi, bo 
nie miał środków na wyjazd za granicę, zmu
szony więc pozostać w kmju zwrócił się 

z konieczności do studyjów nad historyją. 

i filozofiją. nauk przy1•odniczych. Rezulta
tem tych studyjów była rosprawa inaugu
racyjna o Jędrzeju Śniadeckim i jego po
glądach na rozwój świata zwierzęcego, na 
podstawie której uzyskał stopień doktora 
filozofii "cum laude". Opuściwszy uniwer
sytet w r. 1876, spostrzegł się dopiero, że 

obrany kierunek nauk i zdobyta wiedza nie 
dają. mu jeszcze nic, bo nawet nie uwalnia
ją go od troski o chleb powszedni na przy-
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szłość. Mógł wprawdzie starać się o posa
dę nauczyciela w gimnazyjum, ale widział 
jasno, że jako przyrodnik, przy panują-cej 
przewadze kierunku filologicznego w nauce 
gimnazyjalnej, będzie musiał przez długie 
lata wysługiwać się jako suplent i uczyć 
nietylko tego, do czego się sam sposobił, ale 
i wszystkich tych innych nauk, do których 
chwilowo zabraknie wykładających. Wte
dy to powstała w nim myśl spożytkowania 
nabytej już wiedzy tam, gdzie ona znajduje 
bespośrednie i ważne dla haj u zastosowa
nie, to jest w gospodarstwie wiejskiem. 
W urzeczywistnieniu tej myśli wstą,pił jako 
zwyczajny słuchacz do wyższej szkoły rol
niczej w Dublanach, a ukończywszy ją,, uzy
skał od wydziału krajowego stypendyjum, 
z pomocą, którego wyjechal w r. 1878 do 
Lipska i tutaj przez dwa lata pracował 
w laboratoryjach zootomicznych pt·ofesorów 
Leuckarta i Ziima, oraz w ehemicznem la
boratoryjum prof. Knopa. W tym czasie 
ogłosił rosprawę p. t. "Zur anatomisohen 
Kenntniss der Euters bei der Stute", wyko
naną, w pracowni prof. Zuma, w której pro
stuje niektóre szczegóły, odnoszą-ce się do 
budowy anatomicznej tego organu, oraz 
zwraca u wagę na stałą, obecność w wymie
niu klaczy dwu gmczolów gronkowatych 
znacznej wielkości, położonych obok kana
łów mlecznych, wyjaśniają-c zaraze~ ich 
znaczenie fizyjologiczne. 

Po powrocie do kraju powolany został 

na docenta do wykładów zoologii systema
tycznej w Dublanaeh, po otwarciu zaś asy
stentury przy katedt·ze zoologii obją,l także 

czynności asystenta w tamtejszej pracowni 
zootomicznej. Urzą-dzenie i zaopatrzenie 
tej pracowni (której opis później zamieścił 

w I tomie Wszechświata str. 250) w pt·epa
raty oraz materyjaly, potrzebne do ćwiczeń 
z uczniami, nie pozostawiało mu wiele cza
su na własne prace i badania, pisał jednak 
w tym czasie wiele, zasilając sprawozdania
mi z ruchu naukowego oraz oryginalnemi 
rosprawami pisma pt·zyrodnicze i rolnicze. 
Z większych prac dL"Ukował wtedy w Kos· 
mosie: "Najnowsze badania świata pierwo
tniaków Protozoa", (tom VII, zesz. III i IV) 
oraz przekład dra O. Schmidta: "0 zwie
rzętach", wyJany nakładem księgarni Łu
kaszewicza we Lwowie. Naj więcej czasu 

poświęcał wszakże studyjom nad hodowlą, 
zwierzą-t, w szczególności zaś poznaniu róż
nych ras bydła rogatego pod względem ich 
pochodzenia, przymiotów, użyteczności iwa
runków, wśród któt·ych się tworzyły i utrzy· 
mywaly, ku ezemu znajdowal zachętę i ży
czliwą, pomoc w pierwszorzędnym znawcy 
bydła rogatego, profesorze Pańkowskim 

z Dublan. To też, kiedy w roku 1882 za 
inicyjatywą, komitetu galic. towarzystwa 
gospodarskiego we Lwowie rozwinięto sy
stematyczną. działalność w celu podniesie
nia hodowli bydla w kraju, przez utworze
nie obór zarodowych i subwencyjonowa
nych stacyj rospłodników, ś. p. Kruszyński 
powołany został przez tenże komitet na in
spektora hodowli bydła w Galicyi. Częste 

wszakże i dalekie podróże, jakie z obowią-z
ku inspektora odbywać musiał w nieprzy
jaznych porach roku, · wśród słot jesiennych 
i wiosennych lub zamieci śnieżnych, oddzia
ływały zbyt szkodliwie na wą,tłe jego zdro
wie, po roku więc zmuf!zony był usunąć się 
od czynności mu powierzonych i wrócił na 
skromną posadę docenta do Dublan do wy· 
kładów zoologii, a później także i niektó· 
rych części hodowli. Podt·óże po kraju da
ły mu nietylko :1?-ajlepszą, sposobność do za
poznania się ze stanem i kierunkami hodo
wli bydła w kraju, z rospowszechnieniem 
różnych ras i warunkami ich bytu, ale po
służyły także do spostrzeżeń nad bydłem 
krajowem, którego typ pierwotny wskutek 
ustawicznego krzyżowania z naj rozmaitsze
mi rasami obcemi coraz bardziej się zacie· 
rał i niebawem mógł zupełnie się zatracić. 
Widział on, że bydło to od wieków zanie
dbane, żywione niedostatecznie i paszą, czę
stokt·oć najlichszą,, pozbawione wszelkich 
starań i opieki, daje przecież stosunkowo 
wielkie pożytki czy to jako bydło robocze, 
czy jako mleczne. Jako przyrodnik miał 
to przekonanie, że bydło to, przystosowane 
Jo warunków klimatycznych i innych kraju 
naszego, przedstawia wdzięczny matet·yjał, 
z którego można najlatwiej przy umiejętnej 
hodowli dochować się dobrego bydła użyt

kowego, przynajmniej dla włościan i uboż
szych okolic kraj u; jako badacz pragnął do
ciec, skąd to bydło do nas przyszło, jakie 
jest jego pochodzenie i jakieroi drogami 
roschodziło si~ po kraju. 
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Odtą.d w obu tych kierunkach pracuje 
bez przerwy prawie aż do ostatnich chwil 
niedługiego swego życia. Pisze zatem dzieł
ko popularne o hodowli bydła rogatego, 
przeznaczone dla włościan i oddaje je wy
dawnictwu "Maciet·zy polskiej", ch·ukuje 
w Kosmosie rosprawę o bydle krajowem 
z puszczy sandomierskiej p. t. "Czaszka by
ka z puszczy Sandomierskiej", t. VIII, a ró
wnocześnie w pismach i na zjeździe przyro
dników polskich w Poznaniu zwraca się do 
hodowców i przyrodników z prośbą. o nad
syłanie mu czaszek bydła krajowego, robie
nie i porównywanie ich pomiarów. Wśród 

tej pracy wytężonej zapadł na ciężkie zapa
lenie płuc, które sztuka lekarska zdołała 
wprawdzie zażegnać, ale po którem rozwi
nęła się w następstwie groźna choroba pier
siowa. Na łożu boleści otrzymał w Gru
dniu 1884 roku nominacyją. na profesora 
hodowli w szkole Czernichowskiej, ale do
piero w Maju następnego roku stan jego 
zdrowia polepszył się o tyle, że mógł objąć 

poruczone mu nowe obowiązki. Tymcza
sem polepszenie byłotylko chwilowe. Zkoi't
cem Czerwca 1885 roku wyjechał za pora
dą lekarzy do Zakopanego, a następnie do 
Meranu, skąd po roku wrócił pokrzepiony 
na siłach i, jak się zdawało, zupełnie wyle
czony do Czernichowa. W czasie kuracyi 
swej nie ustawał w pracy: w Merunie bada 
bydło doliny Adygi i ogłasza o niem rospra
wę w "Rolniku", w Zakopanem zbiera czasz
ki bydła z Podhala, robijego pomiary izbie
ra dane, odnoszące się do właściwości i ros
postarcia tej rasy. Na podstawie tych po
miarów i badań ogłasza następnie w Kos
mosie (t. XII, 1887 r.) rzecz p. t. "0 czasz
kach bydła z Podhala", w której dowodzi, 
że bydl'o podhalskie wywodzi swój początek 
od tura (Bos primigenius), a nie od Bos bra
chyceros, jak przypuszczali poprzedni ba
dacze tego bydła. W tym samym czasie pi
sze także dla Pamiętnika Fizyjograficznego 
rosprawę: "0 badaniu bydła krajowego", 
której ukazania się w druku nie danem m:u 
już było oglądać. Z końcem Maja r. b. stan 
jego zdrowia nagle i gwałtownie się pogor
szył; kaszel się wzmógł, przyszły silne go
rączki trawiące, które w paru dniach wy
cieńczyły organizm i przykuły go napowrót 
do łoża. Z ustaleniem się pogody i ocie-

pleniem powietrza wyjechał z ko1'tcem Czer
wca do Zakopanego i tam w dniu 29 Lipca 
śmierć przerwała pasmo dni jego żywota. 

Zgon ś. p. Kruszyńskiego stał się także 

bardzo dotkliwy m ciosem dla szkoły Czer
nichowskiej i jej ciała nauczycielskiego. 
W zmarłym straciła szkoła jeunego z naj
lepszych swych nauczycieli, który grunto
wność wiedzy łączył z wszechstronnem wy
kształceniem i łatwością słowa, ciało nau
czycielskie zaś dobrego i uczynnego kolegę, 
biorącego żywy i przeważny udział we 
wszystkich sprawach, tyczących się uobm 
i rozwoju szkoły. Pod tym względem zgon 
ś. p. Kruszyńskiego sprawił wyłom, który 
na razie trudno będzie zapełnić. To też 
wiadomość o jego śmierci wzbudziła żal 

głęboki tak w gronie nauczycieli, jako też 
między uczącą, się młodzieżą, a żal ten wy
mowny objawił się na odprawianem w dniu 
9 Września, ku uczczeniu jego pamięci, na
bożeństwie żałobnem, na którem niejedna 
serdeczna łza popłynęła. 

Ad. P1·. 

NOWSZE POGLĄDY 

N A .ISTOTĘ DZIEDZICZNOŚCI. 

II. 

W pierwszej_ części pracy niniejszej za
trzymaliśmy się na teoryi O. Hertwiga, we
dług którego ją.dm komórek płciowych, 

a głównie, jak się zdaje, chromatyna ich, są 
przenosicielami właściwości dziedzicznych. 
Jednocześnie prawie z pracą O. Hertwiga 
zjawiło się (1884) studyjum znakomitego 
botanika C. v. Naegeliego, dotyczące teoryi 
rozwoju i pochodzenia gatunków, a wypo
wiedziane tam poglądy zostają w bardzo 
ścisłym związku ze sprawą, dziedziczności. 

Uczony ten wychodzi z następującej za
sady. Jeśli porównamy z sobą. wielkość jajka 
i ciałka nasiennego rozmaitych istot żyją

cych, to zobaczymy, że element żeński co 
do wielkości przewyższa zawsze kilkadzie
siąt, kilkaset a nawet kilka tysięcy razy ele
ment męski; ale niety lko, dodać możemy od 

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



Nr 43. WSZECHŚWIAT. 677 

siebie, samo jajko większem jest znacznie 
od ciałka nasiennego, lecz i najgłówniejsze 
składowe ich części, a mianowicie jądra, 
znaczne co do wymiarów przedstawiają róż
nice: jądro żeńskie jest stale większem od 
męskiego. Ponieważ zaś cechy dziedziczne 
przywiązane są do substancyi elementów 
płciowych, należałoby zatem przypuścić, 

że im więcej tej ostatniej, tern większą jest 
też ilość cech, których jest ona podścieli

skiem, co znów prowadzi do wniosku, że 

element żeński przekazywać powinien po
tomstwu znacznie więcej cech dziedzicznych, 
niż męski. Wszelako obserwacyje wska.
zują., że tak nie jest; matka nie ma żadnej 
przewagi nad ojcem pod względem ilości 
lub jakości cech odziedziczanych, nie cała. 
przeto ilość plazmy elementów płciowych, 
jakiej dostarczają. one zapłodnionemu jaj
ku, zdolną jest do przenoszenia cech dzie
dzicznych, lecz tylko pewnajej cząstka, za
warta równomiernie w komórkach płcio

wych i męskich i żeńskich tego samego ga
tunku zwierząt. Ową. plazmę, będącą wy
łącznym substratem właściwości dziedzicz
nych, Naegeli nazywa idioplazmą.. Według 

tego zaś, co mówiliśmy wyżej o procesie 
zapłodnienia, to wnieść można, że owa 
hypotetyczna idioplazma mieścić się musi 
przedewszystkiem w jądrze komórki płcio
wej, ft prawdopodobnie jest nią chromatyna 
jądra; zaznaczyć wszakże wypada, że sam 
Naegeli podobnego zestawienia nie robi. 

Naegeli twierdzi dalej, że substancyja ta, 
podobnie jak wszelka wogóle plazma i każ
de ciało organizowane, "składa się z krysta
licznych, podwójnie łamiących światło czę
ści materyi, t. zw. micelli, leżących obok 
siebie luźno, lecz w ściśle określonym sto· 
su n ku". Każda taka micel! a otoczona jest 
mmeJszą lub większą warstewką wody 
i przedstawia skupienie pewnej ilości czą

steczek fizycznych, czyli molekuł. Poje
<lyt'lcze micelle są zbyt słabe, abyśmy mogli 
je dojrzeć zapomocą. narzędzi optycznych; 
wszelako ułożenie ich prawidłowerui szere
gami może być dostrzeżone w rozmnitych 
substancyjach organizowanych, jak np. 
w ziarnach krochmalu, błonach komórko
wych i t. p., w postaci warstw lub włókien. 
Rodzajów idioplazmy istnieje bardzo wiele; 
ile gatunków . zwierząt i roślin, tyle form 

idioplazmy, ile osobników, różniących się 
od siebie czemkolwiekbądź (a niema nawet 
dwu osobników całkiem identycznych), tyle 
odmian idioplazmy, ile cech roślin i zwie
rząt, tyle różnic pomiędzy idioplazmami. 
Na stadyjum istoty jednokomórkowej, czyli 
na stadyjum jajka, wszystkie rośliny i zwie
rzęta są najbardziej do siebie podobne. 
Wszelako już jako jajka, organizmy różnią 
się od siebie nie mniej niż formy dojrzałe, 
jakkolwiek różnice te ukryte są. dla zmy
słów naszych. "Gdyby jajko kmze nie za
wierało w sobie całej istoty gatunku, w ta
kim razie nie zawsze rozwijałoby się z nie~ 
go kurczę. W jajku spoczywają wszelkie 
właściwości stanu dojrzałego, jak gdyby 
napięcie w stanie energii potencyj alnej, któ
ra, przeistaczając się w kinetyczną, nadaje 
określony i stały kierunek rozwojowi, pod
trzymywanemu przez odżywianie i prze· 
mianę materyi". Te najrozmaitsze cechy, 
przywiązane do danej idioplazmy, specy
ficzność jej w każdym pojedyńczym wypad
ku, zależy od różnic w budowie jej, a mia
nowicie od właściwości, a nadewszystko od 
sposobu ugrupowania micelli, który wamn
kuje rozmaite bijologiczne cechy w taki 
sposób, jak układ molekuł warunkuje wła· 
ściwości fizyczne cinl, a atomów-cechy ich 
chemiczne. Pomiędzy micellami wywiązu
ją. się najrozmaitsze kombinacyje sil, które 
ujawniają. się jako różne objawy bijolo
giczne. 

Jak przez kombinacyją wyrazów osiąga 
się nieskończoną. różnorodność języka, jak 
ograniczona ilość tonów przez umiej~tne 
skombinowanie wystarcza do wytworzenia 
naj wznioślejszego dzieła muzycznego, tak 
też i ograniczona ilość micelli, zawartych 
w idioplazmie komórek płciowych dostate
czną jest, aby wytworzyć najbardziej złożo
ne zjawiska, których najprostsze elementy 
one właśnie stanowią. Różnorodność tych 
kombinacyj nietylko jest olbrzymią. z powo
du nadzwyczajnie małych wymiarów mi· 
celli i wskutek tego ogromnej stosunkowo 
ilości ich w szczupłej przest.L·zeni, ale i dla
tego także, że każda micella może zawierać 
różną ilość cząsteczek fizycznych i różnić 

się też może składem swym chemicznym. 
"W taki sposób budowa idioplazmy zarodka 
stanowi jakby mikrokosmiczne odtworzę· 
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nie makrokosmicznego osobnika; podobnie 
jak ten ostatni zbudowany jest z organów, 
tkanek i komórek, tak też idioplazma skła
da się z gromad micelli, które, ł'ącząc się 
i kombinują-c w wyższe jednostki różnych 
szeregów, przedstawiają zaczyny owych ele· 
mentów organizmu". 

W taki sposób rozmaitość budowy ma 
stanowić o różnicy idioplazmy tego samego 
osobnika, jako też o różnicy jej u rozmai
tych gatunków. 

Siły wewnętrzne, przywiązane do idio
plazmy i z budowy jej wynikają-ce, stano
wią bespośrednią przyczynę wszelkich pro
cesów· wzrostu i przemiany materyi. Jeśli 

jakiekol wiekbądź mieJSCe w organizmie 
nie rośnie lub nie przekształca się, to wska
zuje to brak idioplazmy lub też nieodpo
wiednie parnięszanie jej z plazmą odżywczą, 
(t. j. z 'Pozostałą plazmą, znajdującą się 
w danem miejscu organizmu obok idioplaz
my). Jeśli znów z dmgiej strony obserwu
jemy, że zjawiska wzrostu w ciągu rozwoju 
osobnikowego zmieniają się co do czasu 
i miejsca, że np. łodyga roślinna produkuje 
naprzód łuskowate listki przykorzeniowe, 
później liście środkowe, następnie szczegól
me ukształtowane liście ··wierzchołkowe, 

a wt·eszcie w różny sposób zmodyfikowane 
liście kwiatowe, natenczas musimy przy
puścić, że kombinacyje sił, przywiązanych 

do idioplazmy, podczas wzrostu osobnika 
ciągle się zmieniają, by później znowu przy 
tworzeniu komórki płciowej powrócić do 
pierwotnego . swego stanu. W ten sposób 
idioplazma znajduje się we wszelkiej żyją
cej i rosnącej części ciała, a siły między

micelarne ujawniają się we wzajemnej 
kombinacyi pod postacią rozmaitych kształ
tów i funkcyj ustroju. Komórka jajowa, 
zawierająca pewną ilość idioplazmy, gdy 
dzieli się, przekazuje potomnym komórkom 
czą,stkę· swej idioplazmy i w taki sposób 
wszystkie komórki ciała za wierają tę sub
stancyją,; dlatego też idioplazma rozmiesz
czona jest po calem ciele w pm;taci rozgałę
zionej i komunikującej z sobą sieci. Nae
geli twierdzi, że w idioplazmie miceile są 
ułożone podłużnerui szeregami. W ten spo
sób posiadać ona musi budowę włóknistą. 

Do tego wniosku teoretycznego upoważnia
ją Naegelego różne fakty, a zwłaszcza włó-

knista i siatkowata budowa plazmy wielu 
komórek roślinnych i zwierzęcych, oraz 
siatkowato-włóknista budowa jąder komór
kowych. W ten sposób substancyja, która 
jest przenosicielką cech z rodziców na po
tomstw o, substancyj a, kierująca razwoj e m, 
przeobrażeniami, wzrostem, jednem słowem 
wszelkierui życiowerui właściwościami isto
ty organicznej, rospastarta jest w postaci 
siateczki delikatnej po calem jej ciele. Przy 
rozmnażaniu płciowem odziedziczanie cech 
rodzicielskich przez potomstwo odbywa się 
za pośrednictwem idioplazmy komórek płcic
wycb, przy rozmnażaniu zaś besplciowem 
za pośrednictwem idioplazmy różnych czę

ści ciała, n p. u roślin: łodygi nadziemnej, ło
dygi podziemnej, liści i t. d. 

(d, c. nast.) 
Józef Nusbaum. 

KOMETA OLBERBA. 

Szczupły szereg komet peryjodycznych 
o dlugim oluesie obiegowym został w roku 
bieżącym zwiększony o jednę kometę, która, 
będąc odkrytą w r. 1815 przez lekarza Ol
bersa w Bremie, została spostrzeżoną w dniu 
24 Sierpnia r. b. przez Brooksa w Harvard 
College, sprawdzając dokładność rachun
ków astronomicznych swoim powrotem po 
72 latach niewidzialności. Przez ten czas 
kometa obiegła elipsę ,wydłużoną, sięgają-cą 

w najodleglejszym punkcie do 700 milijo
nów mil odległości od słońca i wychodzącą 
tym sposobem poza krańce znanego dziś 
układu słonecznego. 

Wiadomo jest, że te tylko komety zowie
my peryjodycznemi, które faktycznerui po
wrotami do słońca sprawdziły ich drogi teo
retycznie obrachowane. Takich komet o krót
kich czasach obiegów od 3,2 do 6,6 lat zna
my już 9, jednę o czasie obiegu 7,5 lat ije· 
dnę potrzebującą 13,8 lat do obejścia w oko· 
ło słońca; z tych zaś, których czas obie
gu przechodzi lat 70, kometa Olbersa jest 
trzecią. ·W czasie jej odkrycia w r. 1815 
znano tylko jednę kometę Halleya, która 
z obserwacyi r. 1682 zapowiedzianą była 

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



, 

Nr 43. WSZECHŚWIAT. 679 

na r. 1759 i zapowiedź się sprawdziła. Na
stępnie w r. 1812 Pons odhył kometę o wy
dłużonej eliptycznej drodze z obiegiem lat 
72 i ta byl'a po raz drugi spostrzeżoną, w ro · 
ku 1883-1884, w roku zaś bieżącym kome
ta Olbersa jest trzecią, sprawdzającą wy
soką dokładność rachunku opartego na pra
wach Newtona i Kepplera. 

Nie jest ona zbyt świetną, bo i za czasów 
Olbersa tylko w lunetach była widzialną , 

znajdując si~ w odległości przewyższaj ącej 

odległość słońca od ziemi. W tegorocznym 
zaś powrocie jest w warunkach jeszcze tru
dniejszych do widzenia, jak to można wy-

około 10 Października, a ziemia znajduje 
się na pt·zeciwleglej części swej dL"Ogi w pun
kcie tąż samą datą oznaczonym. Kometa 
w tym dniu jest od ziemi o 37 milijonów 
mil odtlaloną i w tej odległości słabiej świe
cie musi. w ualszym swym biegu lm pun
ktowi d jeszcze więcej od ziemi oddalać się 
będzie. 

Przypatrując się biegowi ziemi od lO Paź
dziernika do 10 Grudnia i odpowiedniemu 
biegowi komety w tymże czasie od punktu 
P do d widzimy, że tylko przed wschodem 
słońca obserwowaćją dogodnie można, wscho
dzi bowiem na parę godzin przed słońcem. 

0(6 
eh 

"'<e 
J,bJ{wiet~"" 

p 
10 pa~ilz, 

Pochylenie drogi komety Olbersa względem drogi ziemi. 

rozumieć z położenia jej urogi, przedstawio
nego przybliżenie na fig. l. 

Część wielkiej elipsy wyobrażającej dro
gę komety otacza drogę ziemi, płaszczyzna 

jej nachylona jest pod 45° prawie do płasz
czyzny ekliptyki, punkt przysłoneczny P le
ży od słońca S w odległości 24 milijonów 
mil. W punkcie tym P znajdowała się ko
meta w r. 1815 d. 26 Kwietnia, z położenia 
więc ziemi, tym dniem na figurze oznaczo
nego, lepiej ją widać było, aniżeli dziś, kie· 
dy przez tenże punkt P kometa przechodzi 

Wprawdzie i wieczorem można ją do
strzedz, ale tylko u samego jej zachodu, bo 
wcześniej zorza wieczorna, oświetlająca za
chodnie niebo, tłumi jej slaby blask. 

W lunetach większych już w końcu Wrze
śnia można by lo z au ważyć tworzenie się 

warkocza delikatnego i cienkiego, stanowią
cego pt·zedlużenie jasnej świecącej atmo
sfery, otaczającej małe błyszczące zgęsz

czeme. 
Dla interesających się tym przedmiotem 

może służyo do odszukania jej załączona tu 
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karta części nieba wschodniego (fig. 2), na 
której oprócz położeń słońca naznaczone są 
położenia kornety co 10 dni. Gwiazda l-ej 
wielkości Arkturus w gwiazdozbiot·ze W o
larza, łatwo dostrzegalna, może służyć do 
oryjentacyi. Poniżej tej gwiazdy korneta 
będzie się znajdowała w pierwszych dniach 
Listopada i dobrą lornetką może być odszu
kana. Potern będzie w blasku swym szyb
ko słabła, a w końcu, zachodząc za słońce, 
w jego świetle zniknie zupełnie. 

Ja n· J ędrzejeu: icz. 

_/[orana 

,Po·t,wcna 

\ 
\ l · ......... . _.-". 

NAJNOWSZE PODROZE 
I PRÓBYKOLONIZACYJNE 

W AFRYCE. 

(Ciąg dalszy). 

IV. 

Dalszy rozwój państwa Kongowego 1). 

Po ogłoszeniu dzieła o podróżach nad 
Kongiem W)'dał Stanley książkę, zatytuło-

1) Dzieje utworzenia tego nowego państwa poda
ne byly w artykule tegoż autora "Porzecze Kongo" , 
Wszechświat z r. 1885, str. 133 i nast. 

waną: "Państwo Kongo we". w którern opi
suje obecny stan społeczny i handlowy 
utworzonego przez kongres berliński pań

stwa i zastanawia się nad jego przyszłością . 

Po tej publikacyi posypały się inne, u silu
jące dowieść Stanleyowi, że dzieła jego są 
reklamą na sposób amerykański urządzoną. 
Aby zjednać nowemu państwu zwolenni
ków i zyskać pott·zebne środki pieniężne, 

opisuje on stosunki nad Kongiem nader po
chlebnie. Pochóżnik Pechuel-Lusche był 

przez pewien czas naczelnikiem jednej ze 
stacyj nad średnim Kongiem, a gdy uprzy-

----- -- - --- -----

Jtarlr..ocz 
. l 

krzył sobie tamtejsze stosunki, wr&eił do 
Europy i napisał broszurę, w której zarzu
ca Stanleyowi, że zwabia do państwa Kongo
wego ludzi, których później pozostawia wła
snemu losowi i febrze afrykańskiej, sam zaś 
siedzi w bespieczn ćj Europie lub Ameryce. 

W jaknajgorszern świetle przedstawił nie
dawno państwo Kongowe bezimienny au
tor, mieniący się wojskowym; streszczamy 
tu, poclług czasopisma "Ausland",kilka cha
rakterystycznych ustępów, chociaż nie zga
dzamy się ze wszystkieroi zapatrywaniami: 
w calem przedstawieniu widoczna jest ta sa
ma p~·zesada in pejorern, jakiej Stanley użył 
in rneliorern. 
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O Bananie, mieście portowem państwa 

Kongowego, wyraża się anonim bardzo nie
pochlebnie; jestt.o miejsce niezdrowe i gor
sze ma pod tym względem położenie, niż 

Czyloango i Landana, bo tych dosięga dzien
nie od godziny l do 7 świeży oddech mo
rza, w Bananie zaś wszystkie faktoryje, 
oprócz holenderskiej, leżą ukryte pomiędzy 
lagunami, śmiertelność dlatego jest tu więk
sza, niż np. w Gabunie. Zawiść rasowa, 
zazdrość i kłótnie pomiędzy kupcami czy
nią tam pobyt jeszcze nieznośniejszym. Gle
ba około Banany jest nieuroclzajna, murzy
ni trudnią się więc przeważnie pośredni

ctwem handlowem; zwykły to monopol kra
jowców nadbrzeżnych w Afryce, którzy nie 
pozwalają ani obcym zawozić towarów 
w głąb kraju, ani mieszkańcom wnętrza 

przybywać po nie do brzegu, lecz sami prze
noszą towary i mają z tego wielkie zyski. 
Oprócz handlu hodują murzyni nieco wa
rzywa, świń i kóz, czem zaopatt·~ją Bananę. 
Autor chwali bat·dzo dodatni wpływ kato
lickich misyj francuskich, osobliwie w St. 
Antonio, chociaż mieszkające tam plemię 

Muszerango dużo sprawia misyjonarzom 
przykrości, a nawet zagraża życiu. Jeżeli 

np. długo deszcz nie pada, przypisują bia
łym szkodliwy wpływ na powietrze; pewne
go razu zrabowali Muszerango zupełnie 

klasztor, a szczególnie zabrali z wielkim 
tryumfem fotel na biegunach, twierdząc, że 

on to specyjalnie spowodował panującą su
szę. Angielskich misyjonarzy spotyka ró
wnoczrśnie zarzut, że nigdy w takich nie-· 
bespiecznych okolicach się nie osiedlają. 

Musimy tu co do ostatnich zrobić małe za
strzeżenie; otóż zgadzają się wszyscy po
dróżnicy, że właściwa czynność apostolska 
misyjonarzy angielskich równa się zeru, za 
to wielu z nich, jak Livingstone, nauce zna
komite oddali p1·zysługi. 

Dla chorych, pisze dalej bezimienny au
tor w Ausland, wybudował rząd państwa 

Kongowego sanatoryjum w pobliżu Bomy, 
powszechnie jednakże nazywano to miejsce 
moratoryjum, bo chorym, których tam prze· 
niesiono, pozostawał tylko krótki czas do 
niechybnej śmierci; rząd musiał wkrótce 
dom opuścić, a groby na cmentarzu roz
grzebują, sza kale. 

Siedzibą władzy jest Vivi, dokąd jeszcze 

------- ---

małe statki mogą doj eżdżać; stacyja ta skła
da się z trzech domów mieszkalnych dla 
białych, kilku magazynów i kilkunastu chat 
murzy1'lskich. O urzędnikach powiada au
tor, że w sprawozdaniach, podobnie jak
Stanley, przedstawiają stosunki w lepszem 
świetle, swobodna zresztą korespondencyja 
o ut•ządzeniach w państwie Kongowem jest 
im kontraktem zakazaną . • Kreacyja Stan
leya napotyka obojętność nawet u kupców 
miejscowych, drwią oni sobie z państwa 
Kongowego, które zagarnęło wielkie obsza
ry, ale nie posiada żadnej siły, żeby zwierz
chnictwu swemu wyrobić uznanie. 

Ostatnia uwaga zdaje się być słuszną, bo 
rzeczywiście kilkudziesięciu żołnierzy nie 
jest w stanie obronić nawet stacyj, jeżeli im 
ktokolwiek zagrozi; widzimy to ze zdoby
cia stacyi nad wodospadami Stanleya przez 
arabów~ · Vv połowie Sierpnia 1886 roku 
schroniła się do tej stacyi niewolnica z le
żącego niedaleko obozu arabskiego, a naczel
nik stacyi Deane, anglik, zatrzymał ją, mi
mo reklamacyi jej właścicieli. Powstał 

z tego zatat·g, który skończył się oblężeniem 
i zdobyciem stacyi, spowodowanem gł'ównie 
brakiem amunicyi i ucieczką żołnierzy mu
rzyńskich. Deane i porucznik Dubois uszli 
nocą, wąską ścieżką pomiędzy Kongiem i je
go stromym bt·zegiem, przy('.zem Dubois 
wpadł w rzekę i utonął, Deane zaś ukry
tym został przez krajowców, a później odszu
kał go kapitan Coquilhat ze stacyi Bangala. 

Mimo małej liczby urzędników i wojska 
pochłonęło pali.stwo Kongowe podobno już 
40 milijonów frank., które ln-61 Leopold II 
z prywatnej wyłożył szkatuły, gdyż pa!'l
stwo nie ma dotąd żadnych niemal docho
dów. Praktycznych zaś rezultatów nie osię
gnięto prawie żadnych. Kongo jako dro
ga handlowa nie istniejej eszcze, chociaż na 
jego średniej części znajduje się mała :floty
la, brak bowiem dogodnego związku części 

spławnej z morzem. Kolej, która ma omi
nąć dolną częśó, pełną wodospadów, proje· 

. ktowano już oddawna; utworzyło się nawet 
konsorcyjum w Brukseli i wyslato w Maju 
r. b. znaczną. liczbę inżynierów na miejsce, 
ale do jej pobudowania jeszcze daleko, bo 
kapitaliści nie chcą. wkładać kapitałów 

w przedsiębicrstwo, które albo nigdy, albo 
dopiero za wiele lat będzie się opłacało. 
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Taką. samą. trudność napotyka pożyczka 
w wysokości 170 milijonów ft·anków rospi
sana przez państwo Kongowe. Ciała pra
wodawcze belgijskie potwierdziły ją. wpra
_wdzie, nie przyjęły jednakże żadnej gwa
rancyi, mimo więc gorą.ce poparcie króla 
belgijskiego bankierzy ociągają się z pod
pisami; jeden z poważniejszych dzienników 
belgijskich nazwał ją loteryją Kongową. 

To spowodowało króla Leopolda do szuka
nia pomocy we Francyi i zawarcia z tem 
pal'tstwem układu, którego treść podamy 
później. 

Jeżeli materyjalnych dochodów nie przy
niosło dotąd państwo Kongowe, tern wię

ksze korzyści odniosła z jego założenia nau
ka; z tego więc względu wielkie należy się 
uznanie hojnej ofiarności króla Belgów, któ
q, jako monarcha zasobnego kraju, będą

cego w stanie przy dobrych chęciach za
spokoić wszystkie potrzeby swych własnych 
mieszkańców, ofiaruje prywatny majątek na 
cele idealne. 

W latach 1884 i 1885 podróżowali nad 
Kongiem misyjonarz angielski Grenfeli 
oraz porucznik niemiecki Fran~,;ois i pozna
li bliżej dopl'ywy średniej części tej rzeki; 
podług ich pomiarów mapa porzecza Konga 
przedstawia się w niektórych częściach ina
cz8j, aniżeli podana na stronach 137 i 297 
Wszechświata z roku 1885, - zmiany te 
wprowadzone zostały na karcie dołączonej 
do Nr 37 Wszechświata z r. b.-Grenfell 
odkrył, jak wspomnieliśmy, dalszą część 

wielkiego dopływu z prawej strony nazwi
skiem Mobangi, Mobanszy lub Ubangi i po
płynął nim w górę aż do 4°301 szer. póln. 
Jestto ta sama rzeka, której ujście znajduje 
się na starszych mapach pod nazwą Mpaka, 
a którą. łączą z Uellem.-Bawili na prawym 
brzegu Konga i inni: nieco na wschód od 
Mobangi, mniej więcej, gdzie na dawniej
szych mapach znajduje się rzeka Kunya, 
odkrył porucznik Baert rzekę Mungala, bę
dącą na długości 220 mil angielskich spła

wną; przy stacyi wodospadowej poznał po
rucznik Webster poboczną rzekę Mburu, 
która przy ujściu ma 1100 stóp szero
kości. 

Fran~,;ois rozwinął przedewszystkiem ży
W!b czynność po lewej stronie, tu występują 

na jego mapie zupełnie inne rzeki, niż do
tąd podawano. Rzeka Ikelemba, uchodzą

ca dawniej za wielki dopływ, zamieniła się 
w małą rzeczkę i posunęła swe ujście na 
północ do stacyi równikowej (Aequator
ville); tuż przy tej stacyi znalazła się jesz
cze jedna, większa rzeka Czuapa, która pły
nie prawie równolegle z równikiem przez 
kraj Alolo. Trzecią znaczną rzeką. , zwie
dzoną, poraz pierwszy przez Fr::mgois jest 
Lulongo, wpadająca do Kono·a kilkadziesiąt 
mil na północ od ujścia Ikelemby. Źródl'a 
tych dopływów leżą w okolicach niezbada
nych. Nawet i Kongo, jak go w średniej 
części naszkicował niegdyś Stanley, a w dol
nej inni, zmienił podług nowszych pomia
rów swój bieg. 

Porucznik szwedzki Gleerup przeszedł 

po Stanleyu poraz pierwszy Afrykę środko
w~ nad Kongiem i rzucił nieco więcej świa
tła na tajemnicze zawsze jeszcze kraje śre
dniego Kon-ga. Gleerup był przez pewien 
czas dowódcą stacyi państwa Kongowego 
Kimpoki, następnie podkomendantem sta
cyi wodospadowej, z której w Grudniu 
1885 r. wybrał się w podróż na wschód. 
O wodospadach Stanlcya powiada, że są 

one właści wie tylko bystrzynami. W drodze 
do Nyangwe zwiedził stare Kibongo i Li
ba Riba, należące do araba Tippu Tip; na 
ostatniej znalazł plantacyje przez tego do
wódcę arabów pozakładae,-trzecią stacyją 
posiada Tippu Tip w Kassongo. Gleerup 
wrócił zwyczajną. drogą przez Tanganjikę 
i U dzidzi nad wybrzeże.-Podróż Lenza nad 
Kongiem, o której była już mowa, nastąpiła 
krótko po Gleerupie; porobił on podobno 
dokładne po.miary biegu Konga i poprawił 
swych poprzedników, ale rezultatów dotąd 
jeszcze nie ogłosił, z wyjątkiem krótkiego 
sprawozdania topografa tej ekspedycyi, 
Baumanna, z pomiarów w okolicy Leopold
ville i Bagnisk Stanleya, o których położe
nie sprzeczają się dotąd gieografowie. 

(d. c. nast.). 

Dr Nadmo1·ski. 
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Listy do Redakcyi. 

W dziale tym Redakcyj a zamieszcza otrzy
mane od korespondentów listy, mogące dla 
ogółu czytelników zajęcie przedstawiać. Li
sty te- przynajmniej dla wiadomości Re
dakcyi - winny być pt·zez autorów podpi
sane, a za wyrażane w nich poglądy Redak
cyja na siebie odpowiedzialności nie przyj
muje. 

Na odezw!) w Wszechświecie, Nr 15, odebrałem 
kilka spostrzeżeń meteorów jasnych, a mianowicie 
wartościowych: l) za laskawern pośrednictwem dra 
J!)drzejewicza od p. z. K. z Naborowa, 2) od p. Gru
szeckiego z pod Woloczysk, 3) od p. Stulgińskiego 
z Berczyna (gubernija Kowieńska), 4) od p. Padlew
skiego, Śledzie (Mohylew Podolski). Wymienione 
dobre opisy odnoszą się jednakowoż do rozmaitych 
ciał meteorycznych i dlatego trudno osięgnąć re
zultatów pomyślnych. Chodzi albowiem głównie 
o jaknajwi!)cej spostrzeżeń tego samego zjawiska. 

W dniu 18 Września r. b. naprz)kład widziano 
w kilku miejscowościach meteor jasny (Kurjer War
szawski z d. 23 Września r. b.). Gdyby się dało ze· 
brać pnynajmniej dziesi!)Ć opisów dobrych tego zja
wiska z najrozmaitszych okolic, możnaby obliczyć 

drogę ciała tego i wydostać zapomocą rachunku 
uklad, do którego meteor ten należał przed zetkni!)· 
ciem sil) z naszą ziemią. Zjawisko powyższe mu
siało być wspaniale, podtug otrzymanych ogólnych 
wiadomości o tymże meteorze. 

B. Buszczyflski. 

P,-z. Red. Zamieszczając list p. B., dodać musimy, 
że meteor, o którym mowa, widziany byl w War
szawie tuz po zachodzie slońca, gdy gwiazdy na nie
bie jeszcze nie wystąpiły. W warunkach takich nie
podobna miejsca ukazania sil) meteoru i pozornrgo 
jego przebiegu określić tak dokładnie, by dane te 
posłużyć mogły do obliczenia jego drogi. 

WYKŁADY 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE 
NA UNIWERSYTETACll 

Jagiellońskim w Krakowie i Lwowskim, 
w półroczu zimowem r. a. 1887/8. 

Podając poraz pierwszy w Nr 19 Wszechświata 
z r. b. wiadomość o wykladach w ubirgłem półro-

.. 

czu na tych uniwersytetach, wzmiankowaliśmy po· 
krótce o niektórych szczegółach urządzenia wewn!)
trznego obu wsz echnic, sprawiających, że stosunko
wo do uniwersytetów w państwie rossyjskiem, mniej 
jest profesorów, mniej wykładów jednocześnie pro
wadzonych. 

Powoluj ą,c się wi!)C na owę wzmianki), prz~>jdzie

my wprost do wyliczenia wykładów, jakie na tych 
uniwersytetach, według ogłoszonych programów, bg
dą, się odbywaty w bieżącym semestrze zimowym, 
t. j . od 8 Paźddernika do czwartku pned niedzielą 
"Bialą". 

N a u n i w er syt e c i e Ja g i e ll oń ski m: 

Ma tematyka: prof. zwyczajny dr F. Karliński: Ra
chunek różniczkowy, 3 godz. tygodniowo; prof. zw. 
dr M. A. Haraniecki: Gieometryja analityczna, 
3 godz.; Teoryja szeregów, 2 godz.; Równania algie
braiczne (dokończenie), l godz.; ćwiczenia w serni
naryjuro matematycznem, prof. Karliński i Bara
niecki, każdy po 4 godz. 

A st,-onomija: prof. Karliński: Astronomija sferycz
na, 3 godz. 

Fizyka matematyczna: docent prywatny dr L. Bir
kenmajer w tern półroczu wykładać nie b!)dzie. 

Fizyka doświadczalna; prof. zw. dr Z. Wróblewski 
(obecnie prodziekan wydziału): Fizyka ogólna, mo
lekularna, ciepło i akustyka, 5 godz., oraz ćwicze
nia w pracowni: dla początkujących 4 godz., dla in
nych w godzinach umówionych. 

Ohemija: prof. zw. dr E. Czyrniański: Chemija nie
organiczna, 5 godz.; Chemija farmaceutyczna, 5 godz.; 
ćwiczenia w pracowni, codziennie; prof. nadzw. dr 
K. Olszewski: Chemija analityczna jakościowa, 

3 godz.; Chemija analityczna ilościowa, 2 godz.; ćwi
czenia w pracowni w rozbiorach ilościowych, 6godz.; 
doc. pr. dr E. Bandrowski: Zasady chemii organicz
nej, 2 godz. 

MineralogiJa: prof. zw. dr F. Kreutz 1): Zasady mi
neralogii, 5 godz. 

Gieologija: prof. nadzw. dr W. Szajnocha: Gieolo
gija historyczna, 2 godz.; O budowie gieologicznej 
krajów Polski, 2 godz.; O wyst!)powaniu oleju i wo· 
sku skalnego w Galicyi, l godz ; ćwiczenia w ga
binecie, 4 godz.; konwersatoryjuro gieologiczne, 
l godz. 

Botanika: prof. zw. dr J. Rostafiński: Zasady bo
taniki, 3 godz.; Organografija roślin, 2 godz.; ćwi
czenia w pracowni, 4 godz.; prof. zw. dr E. Janczew
ski (obecnie delegat wydziału do senatu akademic
kiego): Anatomija roślin naczyniowych, 3 godz.; 
Budowa roślin lekarskich, 2 godz.; ćwicz.enia w pra
cowni, 4 godz. 

•) Nowomianowany od l Października r. b. W pół
roczu bieżącero prof. Kreutz b~dzie przenasil gabi
net i pracowni\) mineralogiczną z Collegium physi
cum do Collegium minus. 
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Zoologija: prof. zw. dr M. Nowicki: Zoologija sy
stematyczna, 5 godz.; ćwiczenia zootomiczne w ga

binecie, 2 godz. 

AnatomiJa poTównawc::a: prof. nadzw. dr A. Wierzej
ski: Anatomija porównawcza członkonogów, 3 gorlz.; 
Osteologija porównawcz~, 2 godz.; ćwiczenia mi
kroskopowe, 3 godz.; ćwiczenia zootomiczne, 3 
godz. 

.Anlropologija: prof. nadzw. dr J. Kopernicki: An
tropologija szczegółowa, 2 godz.; ćwiczenia w praco
wni, 4 go:lz. 

Gieografija: prof. zw. dr F. Czerny: Gicografija 
fizyczna, 3 godz.; liistoryja gieograGi, 2 gilrk 

Na uniwersytecie we Lwowie: 

Matematyka: prof. zw. dr IV. Żmurko: Zasady ra
chunku różniczkowego i całkowego, 4 godz.; Krzy
wizna figur plaskich i w przestrzeni, 2 go<lz.; prof. 
zw. fizyki matem. clr O. Fabian: Analiza algiebrai
czna, 3 godz.; doc. pr. dr J. Puzyna: Tenryja funk
cyj eliptycznych, 4 godz. 

Fizylca matematyczna: prof. Fabian: Mechanika 
3 godz.; Teoryja ciepla, 2 godz. 

Fizyka doświadczalna: prof. zw. dr T. Stanecki: 
Dioptryka, 5 god:r..; Fizyka dla farmaceutów, 5 godz.; 
repetytoryjuro dla farmaceutów, l godz. 

Ohemija:; prof. zw. dr B. Hadziszewski (obecnie de
legat do senatu akademickiego): Chemija ogólna, 
6 godz.; Chemija farmaceutyczna, 4 godz.; ćwiczenia 
w pracowni, codziennie. Doc. pr. J. Scbramm: Ana
liza jakościowa, 4 godz.; doc. pr. dr B. Lachowicz 
w tern półroczu wykładać nie biJdzie. 

·Minemlagija: z powodu przeniesienia sil) prof. 
I\reutza do uniwersytetu Jagiellońskiego wyklady 
mineralogii nie są, ogłoszone; prawdopodobnie za
stępstwo w cią,gu półrocza urządzone zostanie. 

GieologiJa: docent pryw. dr E. Dunikowski: Ogól
na gieologija, 4 godz.; O kopalnych mięczakach, 
l godz.; Wstęp do ćwiczeń gieologiczno·p~leontolo
gicznych, 2 godz. Docent pryw. mineralogii i gieo
logii w uniwersytecie, a prof. zw. i obecnie rektor 
szkoły politechnicznej we Lwowie, J. Niedźwiedzki 
w teru półroczu w uniwersytecie wykładać nie 

hędzi!'. 

Botanika: prof. zw. dr T. Ciesielski: Anatomija 
i fizyjologija roślin, 6 goclz.; ćwiczenia w pra

cowni. 

Zoologija: prof. zw. dr B. Dybowski (obecnie pro· 
dziekan wydziału): Zoologij a systematyczna, 4 godz.; 
Ryby krajowe, 1 godz.; ćwiczenia w gabinecie, 3 godz. 
Doc. pryw. dr H. WieJowiejski w tern półroczu wy
kładać nie będzie. 

Gieografija·: prof. zw. dr A. Rehman (obecnie 
dziekan wydziału): l'ostać i rozmiary ziemi, oraz 
rozwój jej powierzchni, 4 goclz.; ćwiczenia gieogra
ficzne, l godz. 

Na wydziale filozoficznym uniwersytetu lwowskie
go, wskutek żądania collegium profesorskiego, mini
steryjuro oświaty zgD<lzil:o sil) w ostatnich dniach 
Września urządzić wyklady anatomii człowieka 

i fizyjologii, jako zawiązek przyszłe~;o wydzialn le
karskiego. vVskutek tego już od początku semestru 
dr H. Radyi, prof. zw. szkoły weterynaryjnej we 
Lwowie, niegdyś asystent uniwersytetu Jagielloń
skiego, rospocznie 8ystematyczne wykłady anato
mii. Co się zaś tyczy fizyjologii, to wydział filozo
ficzny uniwersytetu lwowskiego wyjedual d-rowi 
G. Piotrowskiemu, asystentowi prof. N. Cybulskiego 
w uniwersytecie krakowskim, stypendyjam na wy· 
jazd za granicę dla dalszego kształcenia się w fizyjo
logii, w celu objęcia z czasem wykJadów tego przecl· 
miotu we Lwowie, 

B. 

SPRA W OZD ANIE 
z literatury obcej: 

M. Neumayr. Erdgeschichte. Lipsk, 1887, 2 tomy. 
W liczbie dzieł tworzących wspaniałą seryją bibli
jateki przyrodniczej, wydawanej przez lipski insty
tut biblijograficzny, a rospoczętej dziesięciotomo

wem "Życiem zwierząt'' Brehma, ukazała się z ko
lei gieologija w opracowaniu profesora wiedeńskie

go uniwersytetu, dra Melchiora Neumayra, niema
jąca sobie równej pod względem ozdobności wyda
nia. Artystycznie wykonane drzeworyty i chromo
litografij!', w liczbie przeszlo tysiąca, w znacznej 
części zaczerpnięte z najnowszych, szerszemu ogó· 
łowi niedostępnych źródeł lub bogatych kolekcyj 
wiedeńskich muzeów, ilustrują tekst przystępnie 
i barwnie, dla szerszej publiczności napisany wpra
wnem piórem wytrawnego gieologa. Tom pierw
szy obejmuje gieologiją fizyczną; drugi - history
czną i topograficzną. W dodatku mieści się chara
kterystyka minerałów pożytecznych, opracowana 
przez dra Uhliga. Dzi@lo to stanowi jeden z naj
lepszych podręczników gieologicznych. 

J. s. 

1\RONfKA NAUKOWA. 

METEOROLOGIJA. 

- Stan powietrza w Europie centralnej, w mie

sią,cu Lipcu 1887 r. 
Miesiąc Lipiec cechowal się powietrzem w ogólno

ści ciepłem, przeważnie pogodnem, slabemi wiatra
mi, dosyć częstemi burzami i ulewneroi nieraz de
szczami. 
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W ciągu pierwszych dni miesiąca rosciągala sil) 
ponad Europą środkową strefa wysokiego ciśnienia 
atmosferycznego, z powietrzem pogodnem i suchem, 
gdy ua pólnocy depresyje sunę~y ku wschodowi. 
Dnia 4 i 5 pl·zeniknl)ły one ku p ołudniowi, tak, że 
od zatoki Botnickiej aż do morza Śródziemnego 
przebiegał pas niskieg·o ciśnienia atmosferycznego. 
Xagły spadek barometru ujawnił sil) na wielu sta
cyjach, w Warszawie dnia 4 barometr wskazywał 
755,85 mm (maximum miesil)czne), d. 5 zaś 741,10 mm 

(minimum miesięczne), podobnież w Płońsku, d. 4: 
757,lm111 (max.), d. 5: 741,8 mm (min.), w Lubli nie 
d. 3: 749 111111 (max.), d. 5: 737 mm (min.). Dalej ku 
wschodowi minimum to wystąpi~o dopiero o dzień 
późmej, t. j. d. 6: w Żytynin na. Wołyniu 739,1 mm, 

w Sokołówce na Podolu 737,6 mm. W następstwie 
tego nastapiła zmiana pogody, temperatura z d. 5 
na 6 znacznie się obniżyła, niebo się zachmurzyło, 
a w wielu miejscach deszcze spadły ulewneo WWar
S2.awie po krótkotrwałem podniesieniu się barome
tru d. 8 i O nastąpił znowu spadek d. 10, a deszcz 
całodzienny d. 11 sprowadził 11,8 mm opadu, tegoż 

samego zaś dnia w Berlinie wysokość opadu doszła 

30 mm. :Na d. 12 przypada najmniejszość tempera
tury w Warszawie 9°, od d. 13 zostawała Europa 
środkowa znowu pod wpływem najwięk szości baro
metrycznej, a w d. 14, 15 i 16 temperatura znacznie 
wzrosła, w Warszawie, ostatniego z tych dni docho
dziła 310. Podobnie s:lne podniesienie termometru 
w Niemczech obserwowano d. 14, w Berlinie np. 38o. 
Nadciągająca od zachodu krótkotrwała depresyj a 
spowodowała zmian\) pogody, temperatura obniżyła 
się, w wielu miejscach w Niemczech miały miejsce 
burze w nocy z 16 na 17, u nas w wielu stacyjach, 
w Warszawie, Płońsku, Mlodzieszynie1 silna burza 
wystąpiła w nocy z 19 na 20. 

W ciągu ostatnich dni dziesięciu miesiąca ros
kład ciśnienia atmosferycznego nastąpił znów taki, 
jaki był w początkach miesiąca, t. j. z:Jaczne ciśnie
nie w Europie środkowej i depresyje ua dalekiej 
północy; powietrze było wogóle spokojne, pogodne 
i suche. Od d. 26 aż do końca miesiąca powietrze, 
przy wy sokiem i jednostajnem ciśnien.u atmosfery
eznern było wogóle suche, a temperatura wzniosła, 
się stopniowo do bardzo znacznej wysokości, w wie
lu miejscowościach przeszła znacznie 300 C; osta
tniego dnia miesiąca przypadło dla wielu stacyj ma
ximum temperatury z calego Lipca, jak w \'Varsza· 
wie 3J,20, w Plońsku 31,10, w Lublinie 31,80 (naj
wyższa temperatum miesiąca przypadła tu d 29, 
mianowicie 32,70), w Częstociaach 320,5, w Micha
lowie 330, w Młodzieszynie 350, w Silniczce 330,9, 
w Leśmierzu zaś, Sannika,ch i Miodzieszynie notowa
no dnia tego temperatury nadzwycz~j wysokie, 370. 

.Ogólna ilość opadu z calego miesiąca na stacy
jach Królestwa Folskiego nie była znaczna; naj
mniejszą okazują dane z Ząbkowic, ledwie 15,8 mm. 

Również niewielką była wysokość opadu w Płoń
sku 21,4mrn, większa w Lublinie 31,8 mm i w War
Rzawie 41,2 mm, Znaczniejsze ilości deszczu znaj
dujemy na stacyjach bardziej ku wschodowi wysu
niętych. Żytyii na Wołyniu miał wysokość mie-

sięczną 58,2 mm (z tego ua burzę d. 6 wypada 15,4mm 
~okolówka na Podolu 57,5 mm. 

Nadmienić tu wypada nader silną wichurg, któm 
dnia 25 okoto poludnin nawiedzaa zachoctnie wy
brzeże Niemiec. Van·BebbeJ· zanotował w Hambur
gu o godz. 2 min. 43 szybkość wiatru 14m, o godz. 2 
min. 45 szybkość 2cl m, a godz. 2 min. 48 szybkość 
22 m na sekund§. Przy pierwszych rzutach wiatru 
kierunek jego z WSW przeszedł w NNW, a tempe
ratut·a nagle opadła o 51/ 20, W Hamburgu i Wil
helmshaven nie byto ani deszczu ani piorunów, ale 
na pólnoc względem tej lin ii przy silnych piorunach 
spadły ulewne deszcze, a w niektórych miejscach 
i grady, które sp owodowały znaczne spustoszenia. 

Godnym też uwagi jest nadzwyczajny upal, jaki 
w połowie miesiąca panował w Stanach Zjednoczo
nych. W Waszyngtonie d. 19 termometr wskazy
wał 38,90; asfalt był prawie stopiony, kola lżejszych 
wozów pozostawiały głębokie ślady, a wozy cięższe 
zgoła posuwać się nie mogły. W Nowym Yorku 
przechodnie zarzucili formy przyzwoitości i prze
suwali się po ulicy, trzymając na ramionach tużur
ki swe i kamizelki; koleje i parowce przepełnione 
były ludźmi, uciekającymi z miast tłumnie do bliż· 
szych i dalszych okolic. Po tym nadzwyczajnym 
upale nastąpiły po dniu 20 gwałtowne i długotrwa
le ulewy, które zbiorom w stanach Nowego Yorku 
i Pensylwanii zrządzi~y znaczne szkody. Wody 
uniosły wiele mostów i poni~zczyly drogi. Ulewa 
w Massachusetts dnia 23 była najgwattowniejszą, za 
ludzkiej pamięci. W Gr. Barrington i okolicy ule
gło zniszczeuiu 25mostów i znaczna ilość fabryk. 
W wielu innych okolicach komunikacyja kolejowa 
została zatamowaną. 

FlZYJOLOGIJA. 

Szybkość obiegu krwi. Najdawniejsze badania 
co do szybkości obiegu krwi zawdzięczamy Heringo
wi w r. 1829; starał sil) on mianowicie oznaczyć czas, 
jakiego potrzebuje cząstka krwi, aby najkrótszą 

z wielu możliwych dróg w obi&gu przez pluc·a ·i przez 
ciało wróciła do punktu, ~ którego wyszła. Bada
nia polegały na tern, że rostwór bł~kitu pruskiego 
wstrzykiwano do żyły szyjowej w jej końcu zwró· 
conym ku sercu i oznaczano chwili), w której pior· 
wsze ślady przymięszki daly się na drugim koricu 
żyty wykazać przez chlornik żelaza. Vierordt w ro
ku 1858 badania te udoskonaloną, metodą przepro
wadził na różnych zwierzętach; czas ten wynosU 
u konia 31,5, u psa 15,2, u królika 7,8 sekund. Po
nieważ przymięszki te do krwi wpływać mogą na 
działalność serca, u~yl Meade Smith innej metody, 
wstrzykiwał mianowime w żyły psów i królików 
krew gołębia, posiadającą większe ciałka krwi, oraz 
rostwór wodny karminu. Szybkość , krwi okazała 
się tu mniejszą aniżeli z badań Vierordta, czas 
o biegu bowiem u psa okaz al się 17,5 u królika 11 sek. 

Niedawno znów p. L Kries okazał, że w rurach 
takiej szerokości, dla których służy prawo Poiseuil
la, szyb kość średnia prądu wyrównywa polowie 
szybkości maksymalnej (w centralnej nici cieczy)• 
Jeżeli wigc przyjmiemy, że krew w większej części 
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swej drogi ulega tymże samym prawom, to dla 
otrzymania średniego czasu obiegu krwi należy 
liczby wyprowadzone przez Vierordta pomnożyć 
przez 2. W rzeczywistości jednak czynnik tPn mu
si być mniejszy, część bowiem nączyń krwio'1ośnych 
je~ t zbyt szeroka, aby się do nich stosować mogło 

prawo Poiseuilla. (Humboldt). 
A. 

BOTANIKA. 

- Wpływ promieni ultrafijoletowych na kwitnienie. 
Znana jest własność rostworów siarczanu chininy 
zmieniania przez fluorescencyją promieni ultrafijo
letr,wych na promienie o mniejazem załamaniu i wy
wotywania w ten sposób zupełnej ich absorpcyi. 
Z t ej własności skorzystał prof. J. Sachs w Wirz
burgu ula zbadania wpływu, jaki wywrzeć moile 
brak ult.rafijoletowych promieni na rozwój roś lin. 

Do doświadczeń użytą została Nasturcyja ogrodo· 
wa (Tropaeolum majus); skrzynki zaś, w których 
sję one odbywały, były w ten sposób urządzone, że 
przednią ściankę zastępowały odpowiedniej f 1rmy 
naczynia szklane, napełniane raz rostworem siar
czanu chininy, drugi raz - dla porównania wyni· 
ków - wodą dystylowaną; światło do skrzynek 
rr.ogło się dostawać jedynie przez przednią, szklaną 
ściankę, tak że dochodzące do rośliny promienie 
przechodziły przez warstwę płynu, raz pochłania
jącą u !tra fioletowe promienie, drugi raz przepuszcza· 
jącą je. Doświadczenia rospoczynały się z chwilą, 
kiedy nasiona zakiełkowały. W każdero oknie la
boratoryjum stawiano po dwie roś linki, z których 
jedna otrzymywała światło pozbawione ultrafijo
letowych promieni, druga zwykle słoneczne. Do 
chwili kwitnienia żadnych różnic w rozwoju nie 
było: obiedwie roślinki rozwijały się zupełnie jedna· 
kowo. Ale od tej chwili począwszy, zjawial'y się 
zawsze uderzające różnice, rośliny otrzymujące 

zwykle słoneczne światło puszczały piękne pąki 

i obficie kwitly, podczas gdy maleńkie pączki ro· 
ślinki, otrzymującej światło pozbawione ultrafijo
letowych promieni, ba~;.d z o szybko obumierały; dwa· 
dzieścia roślinek, hodowanych przy normalnem 
świetle , dało 5fi kwiatów, zaś dwadzie3cia sześć, ho
dowanych przy świetle przepuszczanem przez ro
stwór siarczanu chininy, dato tylko jeden zwy
rodniały kwiatek. 

Sachs wnioskuje stąd, że promienie ultrafijoleto
we w liściach zielonych (obok wywoływanej przez 
żółte i są~ied11ie promienie asymilacyi) wywołują 
powstawanie .ciał kwiatotwórczych" (Bliitenbilden
de Stoffe), które, wędrując z liści do punktów we
gietacyjnych, powodują tam przekształcenie ostat
nich w kwiaty. Pod "kwiatotwórczemi ci~tłami" 
rozumie przytern Sachs nie wszystkie ciała (biał
ka, wodany W\)gla i t. d.) wchodzące w skład kwia
tów, lecz niezmiernie drobną ilość jednej lub kilku 
najwyżej substancyj, wytwarzanych w liściach, 
a posiadających własność pobudzania składowych 
ciał roślinnych do grupowania, się w formie kwia
tów. l'otlobnie jak fermenty, mogą one w niezmier
nie małych ilościach działać na wielkie masy pla
stycznej substancyi. 

Mielibyśmy w takim razie w widmie słonecznem 
trzy fizyjologicznie różnie działające strefy; żółte 

i sąsiednie promienie, wywołujące roskład dwu· 
tlenku węgla (resp. tworzenie się krochmalu), dalej 
widzi alne fijoleto we, działające jako bodźce rucho· 
we i ultrafijoletowe, wytwarzające w zielonych li
ściach ciała kwiatotwórcze. (Bot. Centr.) 

J, St. 

~ Przyczynki do znajo:ności czynności chiorofilu. 
P. Atsusuko Nagamatsz rostrzygal eksperymental
nie w wirzburskiem labotaryjurn botanicznem na
stępujące trzy kwestyj e; 

l. "C~y l i ści e roślin powietrznych mogą pod wo
d!1 asymilować?" Pogrążone w wodę, zawierającą 

dwutlenek węgla, liście zostaty poddane działaniu 

światła i porównane z liś ćmi, wystawioneroi na 
działanie światła w powietrzu, za wierującero dwu tle· 
nek węgla. Jeżeli pogrążone w wodę.liś.cie zm\lcza
ly się calkowicie, krochmn.l wcale się nie wytwa
rzał; jeżeli niezupełnie, wytwarzanie krochmalu 
miało miejsce. Na powietrzu krochmal wytwarzał 
się zawsze obficie. 

2. "Czy światło, które przes"zlo juź przez liść asy
milujący, może jeszcze w innym liściu wzbudzić 

asymilacyją?" Dwa liście zostały ze sobą w t en 
sposób połączone, że górny liść, o kilka centyme
tró .v od dolnego oddalony, całkowicie go pokrywał 

- i ocieniał. W górnym wytwarzał si\) krochmal 
obficie, w dolnym- wcale n~ e. 

3. "Jaki wpływ wywiera wil)dnięcie na tworze· 
nie si\) krochmalu przez asymilacyją?" Zwiędły 
liść wcale krochmalu nie wytwarza. (Botan. Cen
tralbl.) 

J. St. 
MINERALOGIJ A. 

- Krystobalit, nowa postać krzemionki w przyro· 
dzie. Prof. Gerhard v. Rath znalazł na górze Cerro 
San Cristobal kotu Pachuca w Meksyku pomiędzy 
kryształami trydymitu białe krysztalki równoosiowo
o3miościenne; twardość= G-7, c. w. = 2,27 nieto
pliwe w płomieniu dmuchawki. Analiza chemiczna 
wykazała 91% krzemionki i 6,2% żelaza z glinką, 

pochod tących z zanieczyszczenia krysztalków przez 
wrosłe w nie blaszki błyszczu żelaznego. Zachodzi 
dotychczas wątpliwość, czy nie są to pseudomorfo
zy po jakimś nieznanym minerale, może nawet po 
mimetycznych ośmiościanach trydymitu, jakie zna
ne są z Nowej Zelandyi. Pomimo tych wątpliwości 
autor, wielce zasłużony prof. uniwersytetu w Bonn, 
skłania się do mniemania, że krystobalit jest równo
osiową odmianą krzemionki. (N. L f. Min. 1887, 
tom I). 

J. s. 

R O Z M A l T O Ś C I. 

- Dwa okr!lłY wojenne z r. 1837 i 1887 . . Z ok azyi 
wielkiego prze:5lądu marynarki w S,1ithea.d, 23 Lip-
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ca r . b., ofi:uowano królowej angielskiej mudele 
dwu okrętów wojennych z r . 1837 i 1887. Pierw
szym z tych okrętów był statek linijowy pierwszego 
rzędu, "Trafalgar", zbudowany w Woolwicb; dru
gim pancernik noszący tęż sarnę nazwę, niedawno 
spuszczony na wodl) w Portsmoutb. Zestawienie 
dwu tych statków jest r~eczywiśuie ciekawe. Tra
falgar dawny był t o statek żaglowy, zbudowany wy
łącznie z drzewa, o długości 62,5 m i szerokości 
18,7 m; mógł unieść 120 armat o przecięciowym 

ciężarze 2236 kg, wyrzucających pociski ważi)]ce po 
7,48 kg. Wymagał on nadto załogi l 000 ludzi, za
równo dla oLsługi statku jak i armat.. Trafalgar 
nowy zbudowany całkowicie ze stali, ma długoś ci 

105,15 m, szerokości 22,25 m; maszyny jego, pracują.

ce z siłą, 12000 koni parowych, nadawać mu będą, 
s?.ybkość 161/ 2 węzłów na godzinę. Zapas węgla na 
statku wynosić bl)dzie l 200 ton, co stanowi ilo~ć 

dostateczną, do przebieg u 2 OGO mil ang. z pełną 

szybkością, albo 6000 mil ang-. z szybkością 10 Wl)· 
złów na godzinę. Wzmocniony jest płytami stalo
wemi, których grubość wynosi od 364 do 520 mili 
metrów. Dwie jego wieżyl?zki ruchome uzbrojone 
będą, w dwie armaty gwintowane, stalowe, ważące 
po 68 ton, a długie na l i m. Przy ladunku prochu 
235,87 kg wyrzucać będą pociski po 567 kg, które, 
obdarzone prędkością, początkową 597 m na sekun
dę , przebijać będą mogły w odległości 900 m płyty 
żelazne grubośc i 70 cm. Pozostałe uzbrojenie okrę
tu stanowić będzie 8 armat o otworze 130 mm, 19 
armat rewolwerowych, oraz przyrządy do wyrzuca
nia torpedów. Do poruszania wieżyczek i nabijania 
armat służą maszyny hydrauliczne; oprÓC7. tego do 
różnych innych celów służy 50 maszyn parowych. 
W tych warunkach załoga składać się hl)dzie tylko 
z 520 ludzi, nie przechodzi przeto połowy :::ałogi 
dawnego T rafalgaru, ~ pomimo to okręt z 1887 r. 
nie mógłby być pokonany przez całą flotę z 1837 
roku.- Dodać tylko należy, że nowy ten pancer
nik kosztuje z górą milijon funtów szterlingów. 

T. R. 

Nekrologij a . 

Dnia 17 Października r. b. zmarl w wieku lat 63 
Gustaw l{irchboff, znakomity fizyk, wraz z Bunsa
nem twórca analiŻy spektr alnej, autor licznych 
prac z dziedziny zwłaszcza fizyki matematycznej. 
Śmierć ta stanowi dotkliwą dla nauki stratę. Ży
ciorys zm arłego fizyka podamy następnie . 

Dnia 26 Września r. b . zmarł w wieku lat 66 dr 
Leopol~ P t·owe, prof. gimnazyjum w Toruniu, bi
jograf Kopernika i zacięty szermierz niemieckiego 
pochodzenia wielkiego astron 1ma. Był on preze
sem towarzystwa kopernikowego, którego stara· 

niem wydany został pr zeklad niemiecki d ziela. 
"0 obrotach ciał niebieskich". 

Ksi ~Ażki i broszury nadesłane do Redakcyi 

Wszechświata 

J A K O N O W O Ś Ć. 

Przegl ąd Techniczny, zeszyt wrześniowy (IX) z r. b. 
z:>~wier·a : Oznaczenie wykreślne sil działających 

w belce ciągłej o dwu otworach, przez Maksymiiija
na Thulliego. O mierze fotometrycznej oświetlenia 
i o rozmieszczeniu świateł, przez A. Hołowińskiego. 
Xowy sposób scukrzania mączki roślinnej, podal 
K. Rose. Doświadczenia porównawcze nad lampa· 
mi naftowemi, podal Wł . Kolendo. Suer., Panama, 
Nicaragua, Tehuantepec (dok.), przez A. S. Kryty
ka i biblijografija. Przegląd ulepszeń i -celn. robót. 
Kronika bieżąca. Cukrownictwo: Przyczynek do 
wydatku cukru z masy w mączkarniach. pod»J St. 
Broniewski. Przyczynek do kwestyi użycia wód 
warzelnych do zasilania kvtlów parowych, podal 
K. Czapuczyński. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach. 

--- ·===== ======= 

ODPOWIEDZI REDAKCYJ. 

WP. H. L. ul. Ogro dowa. 
dziemy mogli dopiero 
pracy. 

Odpowiedź udzielić hę

po otrzymaniu Pańskiej 

WP. SI. P. w Szarogrodzie. "Przewodnik do zajęć 

praktycznych z botaniki'' wysyłamy. Jako odpo
wiednie dzieło z dziedziny badań najniższych orga
nizmów polecamy "Wykłarl. bijnlogii pr aktycznej" 
Huxleya, w przekładzie prof.Wrześniowakiego (War
szawa, 1883). 

WP. A. O. Z licznych przepisów na pr zygotowy
wanie polewy na żelazie przytaczamy następny: 
6 czę<ici szkła kryształowego, 2 cz. czystego potażu , 

2 oz. saletry, l oz . boraksu i 9 oz. minii. Jako pod
ręcznik astronomiczny podajemy "Kosmog-rafiją" 
dra Jędrzejewicza (Warszawa, 1886). 

Pp. Prenumeratorzy Wszechświata, pragnl!CY 
dopełnić sobie komplety z lat ubiegłych, mogi! 
nabywać je w Redakcyi po cenie zniżonej : po 

. rs. 1 za kwartał w Warszawie, a po rs. 1 kop. 

30 z przesyłk i! na prowincyją,- z tern nadmie· 
nieniem, że kompletów z l-go kwartału roku 1883 

Redakcyja nie posiada. 
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:Suletyn :meteorologiczny 
za tydzie1i od t2 do t8 Paidzlernil•a 1887 r. 

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

Barometr B.~ l 
'§ 700 mm + Temperatura w st. C. g,..§ Kierunek wiatru 
" ------ ~ -~ ~ 

O 7r. j 1p j 9w. 7r. j lp.j9w. jl:\njw,:-\ajn . .-'"' 

l Suma 

opadu 

12 ~.o l 43,5 1 45,1 5,3 1 9,8 1---;:--;1 s) Gsl sw,sw.ssw o,v 
13 4-!,f> 42,0 l 43,7 1 4.2 8,4 , 3,2 10,2 2,2 8G S,WSW,SW 2,8 
1 ~ 43,0 41,8 40,9 1 2,8 1 9,4 7,li 10,2 1 O O 68 SSW,SSW,SSE o,o 
15 30,9 40,6 44,il 5,0 8,2 7,6 11,8 4,2 1 99 J!:SE,E~E.NE 5,5 
111 41,7 48,9 5o,s

1 
6,0 8,2 ' G,6 9,8 5,8 8d w:;w.wsw,wswl 0,1 

11 49,9 51,0 1 53,9 ! 52 6,8 5,4
1 

7,0 5,0 91 N,WNW,NW 10,7 
18 53,4 1 G2,9

1 
52,4 2:4 9,0 5,4 9,2 1,2

1 
78 W,WNW,W 0,0 

l l l l 
~ -----------Średnia 46,3 6,7 81 19,1 

Uwagi. 

Rano mgła 
Rano mgła, po pot desz,·z 
Rano mgła i szron 
Deszcz z nocy, w pot mg t<~. 
Deszcz dr. w nocy 
,o. z n. ciąg. do pol późn.tlr. 
!Rano mgła 

UWAGI. Kierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ój po porudniu i 9·ej 
wieczorem. b. znaczy burza, d. - deszcz. 

OGŁOSZENIE. 
Tom VII Pamiętnika Fizyjograficznego 

uyfdzie z druku w 11ied!ug-z'm czasie. 
Treść tego tomu stanowią: w dziale I (~'!eteorologija i Hidrografija) Spostrzeżenia stacyj meteorolo· 

gic:mych. A. Pietlciewicza, O wiatrach w ·warszawie. Spostrzeżenia fenologiczne. J. Jędrzejewicza, Tablica 
porównawcza czynników meteorologicznych etc. !JJ. Szystowskiego, Roboty regulacyjne na rz. Wiśle w grani· 
cach Królestwa ł'olskiego; w dziale li (Gieologija z Chemiją) prace: Ks. A. Giedro.'Jcia, Spra,wozdanie z ba
uań gieologicznych wzdłuż linii Wileń~ko-Rowicńskiej. J. Siemi..adzkiego, Sprawozdanie z badań gieologicz
nych w zachodniej części gór Kielecko·Sandomierskich. A. Michalskiego, Krótki zarys gieologiczny poludn.· 
wschodn. cz~ści gub. Kieleckiej. Tegoż, Nafta w Wójczy i zdrojowiska mineralne w Busku. W. 0/wroszew
skiego, O własnościach wl)gla kamiennego. M. Flauma, Rudy miedziane gór Kieleckich. Z. Toeplitza, Przy
czynek do znajomości rud cynkowych. Br. Znatowicza, Nowe rozbiory wody wiślanej; w dziale III (Botani
ka i Zoologija) prace: K. Łapczy•!skiego, Stosunek flory Królestwa Polskiego. Tegoż, Roślinność Sandomiena 
i gór Pieprzowych. K. Dr.!fmmera, Sprawozdanie z wycieczki botanicznej, odbytej w Nadniemeńskie okoli
ce. .Ll. Ejsmon1a, Sprawozdanie z wycieczki botanicznej w powiecie Płockim, Rypińskim, Sierpeckim i Mb w· 
skim. Tegoż, Wycieczka bolaniczna w Grodzieńskie nad Supraśl i Narew. J. Sznabla, Przyczynek do fauny 
owadów dwuskrzydłych (Diptera). S. K1'1tszy1isfciego, O badaniu byd~a krajowego; w dziale IV (Antropolo· 
gija) prace: T. Dowgi,.da, l'amiątki z czasów przedhistorycznych na Zmujdzi. A. Szumowskiego, Wykopaliska 
z pod Leszna. 

PRENUMERATA - rs. 5, a z przesyłką rs. 5 k. 50- może .być wnoszona do chwili ukazania się to
mu Vll w handlu ksil)garskim. Osoby, pragnące być wymienioneroi w liście prenumeratorów, która obecnie 
sil) kompletuje, uprasza się o pospieszne nadesłanie przedpłaty. 

PRZEGLĄD TECHNICZNY. 
CZASOPISMO MIESI~CZNE. POśWIĘCONE SPRA WOM TECHNIKI I PRZEMYSŁU. 

rospoczęło XIII rok S"'VV'ego istnienia. 
PRZEDPŁATA WYNOSI: 

w Warszawie: rocznie rubli 10, półrocznie rubli 5. 
z przesyłką pocztową: ,, " 12, " " 6. 

BIURO Redakcyi i Administracyi Przeglądu Technicznego (Warszawa, Kmkowskie
Przedmieście, Nr 66), otwarte każdodziennie, za wyłączeniem niedziel i dni świątecznych, 

od godziny 5-ej '[lO połuuniu do 8-ćj wieczorem. 

TREŚĆ. Prof. dr Stanisław Kruszyński. Wspomnienie pośmiertne, przez .A.d. Pr. -Nowsze .poglądy na 
istot\) dziedziczności, podal Józef Nusbaum. -Kometa Olbersa, opisał Jan Jl)drzejewicz.- NaJnowsze po· 
d róże i próby kolonizacyjna w Afryce, przez dra Nadmorskiego.- Listy do Redakcyi.- Wyklady ma
tematyczno·przyrodnicze na uniwersytetach Jagiellońskim w Krakowie i Lwowskim w półroczu zimowem 
r. a. 188718, podal B.- Sprawozdanie_- Kronika naukowa. - Rozmaitości.- Nekrologija.- Książki i bro
szury nadesłane do redakcyi Wszechświata.-Odpowiedzi redakcyi.-Buletyn meteorologiczny.-Ogłoszenia. 

Wydawca E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz. 

JJ;oasouao UeHayporo. B:1pmaBa 9 0RTa6pa l~87 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna NJ 26. 
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