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O sad R o ln y ch .

Szanowni słuchacze!

Znajomość przeszłości zarówno w dziejach 
narodów, jak  i w historyi świata fizycznego, 
przyczynia się wielce do wyrobienia sobie w ła
ściwego sądu o stanie rzeczy obecnym. Łączy 
ona związkiem przyczynowym początek z jego 
następstwami, objaśnia ich powstawanie we 
właściwy sposób, a nawet do pewnego stopnia 
umoźebnia przewidywania przyszłości. Z  tego 
też powodu między przedmiotami, stanowią- 
cemi zadania różnych gałęzi wiedzy, te są naj
lepiej znane, których historyja rozwoju do
statecznie je s t zbadana.

Gdy jednak badania przeszłości historycz
nej objawów ducha ludzkiego opierają się 
przeważnie na naocznych świadectwach i pro- 
dukcyjach działalności ludzkiej — początków 
świata fizycznego na innej zupełnie drodze 
szukać musimy, bo on wiekiem swym niezmier
nie wyprzedza istnienie człowieka na ziemi.

Podstawą tych badań musi być z jednej 
strony dokładna znajomość ogólnego układu 
świata nas otaczającego, z drugiej zaś strony 
ścisłe poznanie sił fizycznych, dziś działają
cych i wpływów, jakie one na materyją w ró 
żnych okolicznościach wywierać mogą.

Ponieważ siły, będące nieodłącznym a try 
butem materyi, nie zmieniają się w swych 
przerwach mimo zmian, jakie m ateryja w po
staciach swych przechodzić może, przeto o p ar
ci na tych stałych podstawach, badając roz
wój dzisiejszy, mamy prawo myślą cofać się 
wstecz za tym rozwojem i drogą rozumowania 
odgadywać to, czego zmysłami dosięgnąć nie 
możemy. Rezultatem  podobnych dociekań bę
dzie oczywiście tylko teoryja przeszłości, a nie 
jej historyja, bo w epoce tak odległej, w któ
rej człowiek nie istniał jeszcze na ziemi, o hi
storyi, opartej na świadectwie zmysłów, nie 
może być mowy; stąd też właśnie epoka ta  
zowie się wogóle przedhistoryczną. Trwanie 
jej dla ogółu światów jest nieokreślone; je s t 
ono równoznaczne z ogólnemi pojęciami czasu, 
a więc i nieskończoności. To jednak obszerne 
pole badań przeszłości nauki fizyczne ograni
czają, sięgają tylko tak daleko wstecz, dopóki 
wnioski wyprowadzone nie przestają być w zgo
dzie z dzisiejszemi pojęciami o własnościach 
sił i m ateryi. Ten warunek całkowicie okre
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śla pole przypuszczalnych badań fizycznych 
i na polu, temi granicami zakreślonem, wszel
kie wnioski stanowią właściwe teoryj e nau
kowe.

Że podobne teoryje, drogą rozumowania 
wyprowadzone, są często bardzo ciekawe, nie 
ulega wątpliwości, czy zaś są one dla nauki 
użyteczne, nie potrzebujemy się nad tem za
stanawiać, bo kwestyją tę zdecydowały naj
zdolniejsze umysły naszych czasów. Każda 
teoryją naukowa, jako pogląd na to, czego 
zmysłami objąć nie możemy, byleby była 
oparta na niezbitych prawach przyrody, przy
nosi dla nauki tę korzyść, że wskazuje kieru
nek, w jakim badania doświadczalne czynić 
należy, aby ją  albo poprzeć i udoskonalić, 
albo odrzucić, jako niedążącą do wykrycia 
prawdy, do której ostatecznie każda nauka 
zbliżyć się stara.

Zresztą, teoryje te nie są.znowu tak oder
wane, aby żadnej łączności z życiem prakty- 
cznem nie miały. Przykładem jest nauka gie- 
ologii, zajmująca się budową wewnętrzną zie
mi. Mimo tego, że dzieje utworzenia się sko
rupy ziemskiej na teoretycznych zasadach są 
oparte, jednak przy pomocy badań praktycz
nych dają możność określenia warstw pod
ziemnych z wielkiem prawdopodobieństwem 
i wykonania robót technicznych, na które nie- 
odważonoby się bez uprzedniego wyrachowa
nia. Przedsięwzięcia tak olbrzymich rozmia
rów, jak  przebicie Mont Cenis lub tunelu Go- 
tarda, musiały, obok praktycznych prób, po
siłkować się teoryj ami gieologicznemi, aby 
napróżno nie ryzykować ogromnych na ten 
cel kapitałów.

Gieologija, jako nauka o "przeszłości kuli 
ziemskiej, sięgając również czasów przedhisto
rycznych, doszła do obecnych rezultatów dro
gą początkowych teoryj, opartych na znajo
mości dostępnych badaniu warstw ziemi i dzia
łania sił fizycznych. Dziś jednak wiemy, że 
siły znane nam na ziemi, jak  siła ciężkości, 
siła powinowactwa chemicznego, ciepła, świa
tła nietylko naszej ziemi są właściwe. Postę
py fizyki ostatnich czasów dostarczyły nam 
dowodów, że i na dalszych światach też śame 
siły działają; rozbiór spektralny przekonał, że 
podobne pierwiastki z jakich ziemia jest utwo
rzona, znajdują się na słońcu, planetach i od- 
ległycb gwiazdach; teleskopy wreszcie wyka

zały podobieństwo zewnętrzne wielu planet do 
naszej ziemi. Wszystkie te dane, dowodząc 
jedności w pochodzeniu i rozwoju światów, 
prowadzą nas do usprawiedliwionego przypu
szczenia, że te odległe światy podobne stop
niowa zmiany, jak i ziemia nasza, przechodzić 
mogły, że badając je bliżej, natrafimy w nich 
na typy różnych postępowych stopni rozwoju, 
po których, jak po szczeblach schodząc do co
raz odleglejszej epoki, dojdziemy do ogólniej
szego wszystkich razem początku. Dane te 
i ich ścisłe poznanie, tworzą zarazem wyżej 
wspomniane warunki, na których jedynie opar
te teoryje mogą zbliżyć się do prawdy.

Wobec tych warunków badanią odległej 
przeszłości światów, nie możemy się dziwić, 
że nauka o tym przedmiocie, tak zw. kosmo- 
gonija, jest nauką nową. Starożytni, którzy 
w wielu przedmiotach pozostawili nam spuści
znę, świadczącą o dzielności ich umysłu, fan- 
tazyi i prawdziwem poczuciu piękna, pod 
względem jednak nauk fizycznych stali daleko 
poza nami. Astronomija ogólna jest nauką 
bardzo starą, — z urywków spostrzeżeń, jakie 
doszły do nas z czasów Nadgangesowych In- 
dyj, Laplace obliczył epokę, w której były 
czynione na 3012 lat przed Chr.; w Chinach 
również na półtrzecia tysiąca lat przed naszą 
erą, astronomija już praktycznie była upra
wianą; później już znacznie, za czasów świetnej 
szkoły Aleksandryjskiej w Egipcie, nauka ta 
miała nawet kilku przedstawicieli wysokich 
zdolności, głównie Hipparcha i Ptolemeusza, 
przedewszystkiem jednak astronomija staro
żytnych była nauką czysto gieometryczną, 
a nie fizyczną; przedmiotem jej było oblicza
nie i przepowiadanie zaćmień, wschodu i za
chodu gwiazd i wogóle biegów ciał niebieskich 
bez możności zdania sprawy z powodów fizy
cznych tych zjawisk. Przeceniana nawet zawy- 
soko astronomija Chaldejczyków tenże sam 
nosiła charakter. Zaledwie dopiero w Il-im 
wieku po Chr. zaczynają się pojawiać pierw
sze ogólniejsze myśli o układzie świata, a i te 
były jeszcze zbyt dalekie od prawdy. Dlatego 
też teoryj powstawania światów we właściwem 
ich znaczeniu napróźnobyśmy u starożytnych 
szukali, nie z powodu lekceważenia ich bynaj
mniej, ale dlatego, że przypuszczenia ich mniej 
lub więcej zdolnie pomyślane, były wynikiem 
czystego procesu myślenia, nieopartego na 
znanych dziś dopiero prawach fizycznych, któ
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re powinny być głównemi podstawami tego 
rodzaju badań.

Złudzenia, jakich doznajemy podczas obro
tu ziemi wobec tak różnorodnych ruchów ciał 
niebieskich, nie pozwalały przez długie wieki 
zrozumieć ich znaczenia. Obok tego człowiek 
w swej egoistycznej naturze, uważając się za 
pana świata, dla niego stworzonego, nie mógł 
się pogodzić z pojęciem drugorzędnego na 
nim stanowiska, uważał zawsze ziemię jako 
główny środek, około którego ciała niebieskie 
obracają się dlatego, aby mu świeciły i ogrze
wały go. Były wprawdzie i w starożytności 
domysły o ruchu ziemi; Eudoxus, Pytagoras, 
Philolaeus byli pod tym względem na drodze 
do prawdy, nie sformułowali jednak swych 
myśli tak, aby one drugim za naukę posłużyć 
mogły. Dopiero przed 4 wiekami Kopernik 
zepchnął ziemię z jej środkowego stanowiska, 
dowodząc, że ona jest tylko jedną z mniej
szych planet i tak samo, jak i one obiega do
koła słońca, które właściwie jest środkiem ca
łej tej grupy, zwanej dziś układem słonecz
nym. Pojęcia te Kopernika w pierwszych cza
sach były jedną z tych teoryj, o jakich przed 
chwilą mówiliśmy, a które w zawiłych zada
niach nauki poprzedzają prawdę — były teo
ryj ą, bo ruchu ziemi zmysłami zauważyć nie
podobna. Teoryja jego, zwana helijocentrycz- 
ną czyli środosłoneczną, bo słońce w środku 
stawiała, jakkolwiek odróżniała złudzenie od 
prawdy i dała podstawę do wszystkich dal
szych odkryć, nie była jednak doskonałą.— 
Przypuszczenie ruchu planet po kołowych 
drogach, nie było w możności objaśnienia 
wszystkich ich ruchów, ale wskazało drogę, 
po której do prawdy iść należało. Keppler, 
przejęty słusznością zasady Kopernika, szukał 
tego koła i znalazł elipsę, jako prawdziwą dro
gę planet. Elipsa wyjaśniła w zupełności ru
chy planet i teoryj ą Kopernika zamieniła 
w niezbitą prawdę. Dalsze prace Kepplera 
wykryły szczegóły ruchu planet po ich dro
gach; określiły stosunki części dróg do czasu, 
potrzebnego na ich przebieżenie; dowiodły 
wreszcie, że odległości różnych planet od słoń
ca zależne są od czasu, jakiego one do całko
witych swych obiegów potrzebują; jednem sło
wem, prawa, przez Kepplera wyprowadzone, 
połączyły związkiem zależności wszystkie te 
światy, na pozór bezładnie w przestrzeniach 

orozrzucane, tworząc z nich to, co zowiemy

układem czyli systematem. Taka harmonija 
i ład w grupie ciał i różnych od siebie i odle
głych, musi zależeć od jednej siły. Keppler 
przygotował wszystko do odkryoda tej siły, 
a Newton wkrótce po nim odkrył ją  i określił 
jako siłę ciężkości czyli wzajemnego przycią
gania. Siła ta, inaczej zwana atrakcyją, jest 
właściwością każdej materyi i każdej jej cząst
ki. Na ziemi nazywamy ją  siłą ciężkości; ona 
nas utrzymuje przy powierzchni ziemi i stano
wi ciężar każdego ciała, przyciągając je  do 
środka ziemi. Siła atrakcyi sięga do bardzo 
wielkich odległości i w tym razie zowie się 
grawitacyją. Siła grawitacyi słońca utrzymuje 
biegnące planety na ich drogach, bez niej roz
proszyłyby się one po przestrzeniach świata.

Na tej sile opiera się cała budowa świata 
i na niej też głównie musimy oprzeć wszyst
kie domysły o jego przeszłości. Konieczność 
przypomnienia w najkrótszych zarysach wła
sności tej siły, usprawiedliwi mnie z chwilowe
go zboczenia od głównego przedmiotu.

Siła atrakcyi, jak  każda inna siła w natu
rze, może nam się objawiać w dwu różnych 
objawach: raz, jako tak zwana energiją czyn
na, działająca, wykonywająca jakąś pracę 
mechaniczną, drugi raz zaś, jako energiją 
ukryta, gotowa tylko do działania '). Przykłady 
najłatwiej objaśnią tę zasadę.

Jeśli ciężki kamień zaniesiemy na wysoką 
wieżę, zmęczenie samo zaświadczy, żeśmy zu
żytkowali dużo siły, wykonaliśmy pewną me
chaniczną pracę; praca ta  jednak nie zginęła, 
jest ona, jako energiją ukryta, złożona w ka
mieniu, leżącym na wieży; dość go spuścić na 
dół, a przyciągany siłą atrakcyi ziemi, odda 
swym upadkiem siłę w nim złożoną, jako ener
giją czynną i odda ją  w różnej postaci, stoso
wnie do okoliczności przypadkowych, albo 
umyślnych. Jeśli w upadku swym natrafi na 
przedmiot kruchy, rozbije go, wykona pracę 
mechaniczną, jeśli upadnie na twarde żelazo, 
rozgrzeje jego cząstki tak, że te rozpalone, 
posypią się jako iskry — pracę mechaniczną, 
przez siłę atrakcyi sprawioną, zamieni na 
ciepło i światło. (C. d. n.)

' )  W szechśw iat —  E n e rg iją ,  N r. 6 , 7 i 8 z r  b.
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W  E L E K T R O S T A T Y C E .
(Ilość  elektryczności. —  P o ten cy ja ł. —  P o jem ność  i t . d .) 

przez

prof. Macha z Pragi.

(D okończenie).

Doświadczenie okazało, iż dla oceny tych 
spraw mechanicznych, najstosowniejszem jest 
pojęcie miary, oznaczone nazwą „pracy.” Ma
china dopiero wtedy zaczyna się poruszać, gdy 
siły, na nią działające, mogą wydać „pracę.” 

Weźmy np. pod uwagę krążki na jednym 
wale, ze średnicami równemi 1 i 2 metrom. N a 
pierwszym niech wisi 2 kilogr. na drugim 
1 kilogr. Obracając wał, zobaczymy, że cię
żar kilograma spadnie o 2 metry wtedy, gdy

F ig . 8 .

2-kilogramowy podniesie się o metr. Z  obu- 
dwu stron iloczyny

k lg r. m e tr . k lg r  m etr.

1 X 2 =  2 X 1
są sobie równe. A  dopóki oba te iloczyny 
są sobie równe, wał sam się nie poruszy. J e 
żeli jednak zmienimy ciężary lub średnice 
tak, że iloczyn po jednej stronie będzie 
większy, to ze strony tej ciężar zacznie spa- j 
dać. Iloczyn więc powyższy jest charaktery- j 
styczny dla podobnej sprawy mechanicznej ,

| i dlatego nadano mu specyjalne miano, na- 
; zwano go „pracą.”

Przy wszystkich sprawach mechanicznych,— 
a ponieważ wszelkie procesy fizyczne mają 
swą stronę mechaniczną, — więc przy wszyst
kich sprawach fizycznych „praca11 odgrywa 

I kardynalną rolę. Podobnież i siły elektryczne 
j  wywołują tylko takie zmiany, przy których 
I wykonywa się praca. O ile tylko siły mają 
| udział w zjawiskach elektrycznych, to bez 
! względu na swą naturę, należą do dziedziny 

mechaniki i muszą ulegać jej prawom.
Za miarę więc pracy uważamy iloczyn 

z siły przez drogę jej działania, a w systemie 
centymetro-gramo-sekundowym za jednostkę 

! siły uważa się działanie siły, które udziela 
masie grama, przyspieszenia jednego centyme
tra na sekundę, a więc biorąc okrągło działa
nie ciśnienia jednego miligrama na drodze =  
1 centymetr.

Z  ciała, naelektryzowanego dodatnio, elek
tryczność, ulegając siłom odpychającym i wy
konywaj ąc pracę, będzie spływała po przewo- 

: dniku do ziemi, jeśli jest z nią połączona, 
i Przeciwnie, w podobnych warunkach ziemia 
I udziela elektryczności dodatniej ciału naelek- 

tryzowanemu ujemnie. Praca, możliwa przy 
tem zobopólnem działaniu ziemi i ciała, cha
rakteryzuje elektryczny stan ciała. Nazwijmy 

! pracę, którą zużyjemy dla przeniesienia je 
dnostki elektryczności dodatniej od ziemi aż 

i do ciała danego, potencyjałem tego ciała l). 
W edług systemu O. G. S., przypisujemy 

wtedy danemu ciału potencyjał +  1, gdyśmy 
| musieli zużyć jednostkę pracy, dla przeniesie

’)  Poniew aż określenie to w swej uajprostszej form ie 
m oże d ać  powód do n ieporozum ienia, więc zwykle au to -  
row ie d odają  do n iego  objaśnienia . M ianow icie w idoczną 
je s t rzeczą, że nie m ożna dodać do c ia ła  np. K  żadnej 
ilości e lektryczności, k tó raby  nie zm ien iła  rozdzia łu  i po- 
tcn cy ja łu  na  tem  ciele K .  T rzeb a  więc w yobrazić sobie, 
iż ła d u n k i na  K  sta le  się u trzy m u ją  i że tak ą  m a łą  ilość 
elektryczności podnosim y ku  c ia łu  K  z ziem i, że w sku
tek  tego  nie m oże pow stać żad n a  w idoczna różnica. P o 
m nożywszy uży tą  p racę  tyle razy , ile razy  ow a m ała
ilość mięści się w jednostce , o trzym am y p o te n c y ja ł .-----
Zwięźle i w yraźnie da się p o tency ja ł jak ieg o ś  c ia ła  K  
\r  następujący sposób określić: jeżeli dla przeniesienia 
elem entu  clQ ilości dodatn iej elektryczności z ziem i 
na  przew odnik K ,  zużyw am y elem ent pracy  d W , to  po-

d W
ten cy ja ł p rzew odnika K  w yraża się w zorem  V  ~

d  Q
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nia dodatniej jednostki elektrostatycznej ilo- j  

ści elektryczności od ziemi do tego ciała. Po- | 
tencyjał —■ 1 będzie wtedy, gdy przy takiem j  

przenoszeniu zamiast zużyć, zyskamy jednost- j  

kę pracy, a potencyjał O, wtedy gdy żadna 
praca przy tej sprawie wykonaną nie zostanie.

Rozmaitym częściom jednego i tego samego 
przewodnika, znajdującego się w stanie ró
wnowagi elektrycznej, odpowiada jeden i ten 
sam potencyjał, gdyż w przeciwnym razie 
elektryczność poruszałaby się w tym przewo
dniku, wykonywając pracę i nie byłoby je 
szcze stanu równowagi. Jeśli połączymy z so
bą przewodnio rozmaite przewodniki o jednym 
potencyjale, to żadna wymiana elektryczności 
nie nastąpi pomiędzy niemi, podobnie jak nie 
nastąpi wymiana ciepła pomiędzy stykającemi 
się ciałami jednakowej temperatury, albo wy
miana cieczy pomiędzy dwoma naczyniami, 
w których panuje równe ciśnienie. Wymiana 
elektryczności następuje tylko pomiędzy prze
wodnikami o rozmaitym potencyjale i konie
czną jest rzeczą, aby dwa przewodniki danej 
formy i położenia miały pewną różnicę poten- 
cyjałów, ażeby pomiędzy niemi mogła prze
skoczyć iskra, przedzierająca odosobniającą 
warstwę powietrza.

Dwa przewodniki, połączone z sobą, przyj
mują natychmiast jeden i ten sam potencyjał, 
a okoliczność ta  daje nam możność oznacza
nia potencyjału danego ciała zapomocą inne 
go, zastosowanego do tego celu, zapomocą tak 
zwanego elektrometru, w tenże sam sposób, 
jak np. oznaczamy temperaturę danego ciała 
zapomocą termometru. Otrzymane tym sposo
bem miary potencyjałów ciał ułatwiają w wy
sokim stopniu wnioski o ich elektrycznem za
chowaniu się.

Przedstawmy sobie przewodnik, naelektry- 
zowany dodatnio. Jeśli podwoimy wszystkie 
siły elektryczne, które on wywiera na punkt, 
naładowany jednostką, to znaczy, jeśli podwoi
my na kaźdem miejscu ilość, a więc jeśli po
dwoimy całkowity ładunek, to jasną jest rze
czą, iż równowaga i nadal trwać będzie. Jeśli 
jednak przesuniemy teraz do tego przewodni
ka dodatnią jednostkę elektrostatyczną, to 
będziemy musieli na każdem miejscu przezwy
ciężyć siłę odpychania dwa razy większą niż 
poprzednio, będziemy musieli zużyć na to p ra
cę dwa razy większą: potencyjał podwoił się 
wraz z ładunkiem przewodnika, ładunek i po

tencyjał są do siebie proporcyjalne. Oznaczy
wszy więc całkowitą ilość elektryczności w prze
wodniku przez Q, a potencyjał jego przez V, 
możemy napisać Q — C, V, gdzie C oznacza 
ilość stałą, której znaczenie pojmiemy, gdy

zważymy iż C ~  Dzieląc bowiem liczbę je

dnostek ilości elektryczności przez liczbę jedno
stek potencyjału, dowiadujemy się, jaka ilość 
elektryczności przypada na jednostkę potency
jału. Właśnie tę ilość C nazywamy pojemno
ścią (capacitas) przewodnika ')•

* *
*

Zastosujemy powyższe pojęcia do objaśnie
nia innego ważnego stosunku, zachodzącego 
pomiędzy sprawami elektrycznemi i mechani- 
cznemi. Postaraj my się zbadać, ile zawiera 
przewodnik naładowany, np. butelka lejdej
ska energii potencyjalnej czyli zapasu pracy.

Nadawszy przewodnikowi pewną ilość elek
tryczności, albo mówiąc ściślej, wytworzywszy 
zapomocą pracy siłę elektryczną w przewo
dniku, wiemy, iż siła ta  może zwrócić pracę, 
wskutek której powstała. Zachodzi tedy py
tanie, jaka jest energija czyli zdolność do p ra 
cy przewodnika o znanym ładunku Q ze zna
nym potencyjałem V? Przedstawmy sobie ła 
dunek Q jako podzielony na bardzo małe czę
ści <j0> 9/j <2i i— In, które po kolei nakładamy 
na przewodnik. Pierwsza z nich ąa dostaje się 
na przewodnik łatwo, niewymagając wykona
nia jakiejś pracy, ale wywołuje ona na nim 
potencyjał Vr. Dla przeniesienia drugiej ilo-

' )  Pom iędzy pojęciam i „ciep łob ierność”  (pojem ność 
ciep ła) i „po jem ność  elektrycznościl< panu je  pewna 
zgodność, ale nie należy też przeczyć różnic pom iędzy 
obu tem i pojęciam i. C iepłobierność pew nego ciała z a le 
ży tylko od n iego  sam ego. Pojem ność zaś elektryczności 
jak ieg o ś c ia ła  K t je s t pod wpływem  wszystkich ciał są 
siednich, albow iem  ładunek  tych ciał m oże zm ienić p o 
tency ja ł c ia ła  K .  D la n ad an ia  więc pojęciu pojem ności 
(C) cia ła  K  ścisłego znaczenia, trzeba rozum ieć pod C 

Q
stosunek — dla ciała K  przy danem  po łożen iu  w szyst

kich ciał sąsiednich i po połączeniu  w szystkich przew o
dników  sąsiednich z ziem ią. W  p rzypadkach  w ażnych , 
w praktyce rzecz ta  p rzedstaw ia się daleko prościej. N a- 
p rzyk ład  pojem ność butelki le jde jsk ie j, k tó re j zbro ja  
w ew nętrzna je s t  praw ie zupełnie otoczoną . przez zew nę
trzną, odprow adzoną do z em i, nie doznaje  wcale w yra
źnego wpływu ze strony naładow anych  lub n ienaładow a- 
nych przew odników  sąsiednich.
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ści, musimy już wykonać pracę ą, F, i tak 
samo z następnemi ilościami prace qu V,,, 
Qia V,„ i t. d. Ponieważ zaś potencyjał przy
noszonych ilości rośnie proporcyjonalnie aż

F ig . 9 .

do V, więc zgodnie z naszem przedstawieniem 
graficznem ogólna praca będzie

w  =  ~ ar,
które odpowiadać będzie całkowitej energii 
naładowanego przewodnika. Ze względu zaś 
na równanie Q —  CV, gdzie C oznacza po
jemność, możemy także powiedzieć, że

W = ! j  C V l albo W  —Ci 2 0
Weźmy pod uwagę jako przykład naszą, bu

telkę lejdejską. Pojemność jej jest C —  3 700, 
potencyjał P =  110, a stąd ilość Q =  C V =  
407 000 jednostek elektryczności, energiją zaś 
W  =  y , Q V =  22 385 000 C. G. S. jedno
stek pracy.

Jednostka pracy systemu C. G. S. jest dla 
nas nieujętą i mało konkretną, gdyż jesteśmy 
przyzwyczajeni do działania z ciężarkami. J e 
żeli zaś przyjmiemy za jednostkę pracy gra- 
mo-centymetr, odpowiadający ciśnieniu cięża
ru grama na centymetr drogi, która to praca 
jest okrągło 1 000 razy większą od poprzednio 
za podstawę przyjętej, to i liczba powyższa 
wypadnie 1 000 razy mniejszą. A jeżeli przej
dziemy do tak używanego w praktyce za je 
dnostkę pracy kilogramometra, to spostrzeże
my, że z powodu 100 razy większej drogi i 
1 000 razy większego ciężaru, jakie w tym ra 
zie za podstawę przyjmujemy, jednostka ta 
jest 1 000 000 razy większą od poprzedniej, 
a 100 000 000 razy od jednostki pracy w ukła
dzie O. G. S. Liczba więc, którąśmy powyżej 
dla pracy otrzymali, zostanie na podstawie tej 
ostatniej jednostki zmniejszoną 100 000 000 r a 
zy i okrągło wypadnie nam =  0,22 kilogra
mometra. Pracę tę możemy sobie łatwo u- 
zmysłowić, wyobraziwszy sobie, że ciężar ki

lograma spada z wysokości 22 centymetrów. 
Ta to praca dokonywa się przy ładowaniu bu
telki i pojawia się potem przy jej wyładowa
niu, zależnie od okoliczności, częścią w postaci 
dźwięku i mechanicznego przerwania izolato
rów, częścią w postaci światła, ciepła i t. d.

Wielka bateryja Instytutu fizycznego w 
Pradze składająca się z 16-tu butelek, będąc 
naładowaną do takiego samego potencyjału, 
daje—chociaż efekt jej wyładowania jest pra
wdziwie imponującym — tylko około 3 kilo- 
gramometrów całkowitej pracy.

* **

Dla rozwinięcia powyższych myśli, nieko
niecznie trzeba się trzymać drogi przez nas 
obranej; daliśmy jej pierwszeństwo głównie 
dla tego, że wydaje nam się najbardziej odpo
wiednią do zoryjentowania słuchaczy. Zwią
zek pomiędzy zjawiskami fizycznemi jest tak 
wieloraki, że do tego samego celu można 
dojść różnemi drogami. Mianowicie zjawiska 
elektryczne są w tak ścisłym związku ze wszyst- 
kiemi innemi, że naukę o elektryczności mo- 
żnaby nazwać nauką o związku zjawisk fizy
cznych.

Co się tyczy specyjalnie zasady zachowania 
energii, która łączy zjawiska elektryczne z me- 
chanicznemi, to chciałbym zwrócić uwagę słu
chaczy na dwie drogi, po których można dojść 
do zbadania tego związku. Przed kilku laty 
prof. Rosetti nadawał maszynie elektrycznej 
(działającej przez wpływ), obracanej zapomocą 
ciężaru, jednakową prędkość w dwu, naprze- 
mian po sobie następujących stanach, elektry
cznym i nieelektrycznym i obliczył mechani
czną pracę zużywaną w obu razach. W  ten 
sposób po odjęciu pracy, spotrzebowanej na 
tarcie, otrzymywał ilość pracy mechanicznej, 
odpowiadającej samemu tylko wytwarzaniu ele
ktryczności.

Jeżeli, jak to Rosetti uczynił, połączymy 
oba bieguny machiny, to otrzymamy strumień 
ciągły, mający wszystkie własności silnego 
strumienia galwanicznego, odchylającego np. 
igłę multyplikatora wstawionego w obwód 
i t. d. Można tedy obliczyć' bezpośrednio pra
cę mechanizmu, potrzebną do podtrzymywania 
tego strumienia.

Drugim środkiem badania energii elektry
cznej jest zamiana jej na ciepło. Podobne do
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świadczenia robił Riess zapomocą, elektryczne- I 
go termometru powietrznego, wtedy (r. 1838) 
kiedy jeszcze teoryją ciepła nie była tak po
pularną jak  teraz. Doświadczenia te polegały 
na tem, że jeżeli wyładowywania będą się od
bywały przez cienki drucik, umieszczony 
w kulce termometru powietrznego, to okaże 
się podwyższenie temperatury, które będzie 
proporcyjonalne do przytoczonego już wzoru 
W  —  y2 QV. A  jakkolwiek jeszcze nie udało 
się zamienić w ten sposób całej energii na da
jące się zmierzyć ciepło, gdyż część jej traci 
się w iskrach w powietrzu poza termometrem, 
to jednak wszystko przemawia za tem, że cał
kowita, wytworzona we wszystkich częściach 
przewodnika i na drogach wyładowania ilość 
ciepła, jest równoważną pracy '/2QF.

* **

Mówiliśmy o elektryczności w tej ograniczo
nej formie zjawisk, która wyłącznie była zna
na przed Yoltą, a którą, może niezbyt szczę
śliwie, nazwano elektrycznością statyczną czyli 
elektrycznością napięcia (Spannungselektrici- 
tat). Rozumie się jednak samo przez się, że 
natura elektryczności jest wszędzie jedna i ta 
sama, że niema istotnej różnicy pomiędzy 
elektrycznością statyczną a galwaniczną. Tyl
ko warunki ilościowe s% w obu razach tak od
mienne, że dopiero przy drugiej formie mogą 
objawić się nowe strony zjawisk, jak np. dzia
łania magnetyczne, które się nie dają zauwa
żyć w pierwszej (unbemerkt bleiben), gdy znów 
przeciwnie, przyciąganie i odpychanie staty
czne zanika przy drugiej formie. I  rzeczywi
ście, można łatwo wykazać na multyplikatorze 
magnetyczne działanie strumienia machiny 
elektrycznej, ale niezmiernie trudną rzeczą 
byłoby zapomocą tego strumienia wywołać 
magnetyczne zdolności w ciałach. Podobnież 
statyczne działanie na odległość biegunów ele
mentu galwanicznego, bardzo trudno byłoby 
zauważyć, gdyby nam już skądinąd nie było 
dobrze znanem przyciągające i odpychające 
działanie elektryczności.

Chcąc obie dziedziny scharakteryzować 
w głównych zarysach, można powiedzieć, że 
w pierwszej występują wysokie potencyjały 
i małe ilości, w drugiej zaś małe potencyjały 
i wielkie ilości. Wyładowująca się butelka, 
oraz element galwaniczny mają się do siebie

niejako tak, jak wiatrówka do miecha organo
wego. Pierwsza wypuszcza nagle pod Wyso
kiem ciśnieniem małą ilość powietrza, a dru
gi daje bardzo wielką ilość powietrza pod ma- 
łem ciśnieniem. W  zasadzie nic nie przeszka
dza używać i w dziedzinie elektryczności gal
wanicznej miary elektrostatycznej i mierzyć 
np. siłę strumienia liczbą jednostek elektro
statycznych, które przez sekundę przechodzą 
przez przecięcie przewodnika, ale byłoby to 
niepraktycznem z dwu względów. Naprzód 
pozbylibyśmy się magnetycznych podstaw 
mierzenia, do których strumień bardzo się na
daje i wprowadzilibyśmy natomiast sposób 
mierzenia, który do strumienia z trudnością 
i małą tylko dokładnością zastosować można. 
Powtóre, użylibyśmy jednostki zbyt małej i 
tym sposobem wpadlibyśmy w ten sam kłopot, 
co astronom, któryby chciał przestrzenie nie
bios mierzyć metrami, nie zaś promieniem 
kuli ziemskiej lub średnicą jej drogi. Stru
mień bowiem, który według miary magnetycz
nej przedstawia jednostkę w O. G. S., prze
syła w sekundzie około 30000000000 (30 ty
sięcy milijonów) jednostek elektrostatycznych 
przez przecięcie przewodnika. Z tego powo
du trzeba tu się oprzeć na innych miarach, lecz 
wykład tej kwestyi nie należy już do mnie.

PODRÓŻE NAUKOWE OKRĘTÓW
F R A N C U S K IC H

„ T m a i l l e n r "  i „ T a l i s m a n ,"
dokonane pod przew odnictw em

p r o f .  A. M i l n e - E d w a r d s a  

w latach 1880—1883. 

podał A . . W ".

IY.

W  ostatnim numerze niniejszego pisma po
daliśmy krótki przegląd zbiorów zoologicz
nych, nagromadzonych podczas czterech wy
praw okrętów francuskich „Travailleur“ i 
,,Talisman.” Obecnie bliżej nieco rozpatrzy
my ciekawe formy rybie, złowione w otchła-
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niach morskich przez ostatni z wymienionych 
okrętów. Przy tej sposobności zamawiamy ' 
sobie cierpliwość czytelników i nadal, albo
wiem zamierzamy podać później wiadomości 
i o innych zwierzętach, zamieszkujących wiel 
kie głębokości oceanu.

Pomiędzy rozmaitemi zadziwiającemi zwie
rzętami, zebranemi podczas podróży „Tali- 
smana,“ największe zajęcie budzą ryby, bar
dzo liczne tak pod względem gatunków, jakoteź 
osobników. Dnia 29 go Lipca za jednem za
rzuceniem dragi w głębokości 450 metrów 
wyciągnięto 1031 ryb. Z ryb, na powierzchni 
morza mieszkających, najczęściej spotykano 
znanego żarłacza (Carcharias glaucus), który 
bardzo jest pospolity pomiędzy Senegalem 
i wyspami Przylądka Zielonego. Towarzy
szyła mu, jak zwykle, ryba, zwana pilotem 
(Naucrates ductor), której żarłacz nigdy nie 
napastuje. Na uwagę zasługuje także ryba 
Antennarius pictus, mieszkająca w morzu Sar- 
gasowem, o której bliższe wiadomości po
dano w poprzedzającym numerze niniejszego 
pisma, str. 204.

Najwięcej zajęcia budzą ryby, złowione 
w znacznych głębokościach morza, bardzo 
liczne i należące do wielu gatunków. „Talis- | 
man“ znajdował ryby aż do 4255 metrów głę- 1 
bokości. Osobniki, wydobywane ze znacznych 
głębin, bardzo cierpiały z powodu raptownie 
malejącego ciśnienia powietrza; skutkiem tego 
bardzo szybko rozszerzał się pęcherz pławny, 
oczy występowały ze swych dołów, a łuski 
opadały ze skóry. Niekiedy całe ciało ryby 
rozpadało się na kawałki. Pomimoto pas wo
dy, zamieszkiwany przez niektóre gatunki, 
bardzo jest głęboki. Tak Alepocephalus ro- 
stratus mieszka w głębokości pomiędzy 868 
i 3650 metrów; Scopelus maderensis pomię
dzy 1090 i 3655 metrów; Lepioderma macrops 
pomiędzy 1153 i 3655 metrów; Macrurus af- 
finis pomiędzy 590 i 2220 metrów. Zjawisko to 
tłumaczy się raz budową ryb, która je uzda
tnia do znoszenia ogromnego ciśnienia w tak 
znacznych głębokościach morskich, a powtóre 
tem,źe ryby bardzo wolno podnoszą się do góry 
i opuszczają na dół, skutkiem czego przyzwy
czajają się do zmiany ciśnienia. Wszystkie te 
ryby są mięsożerne i posiadają dobrze rozwi
nięty układ zębowy; brak światła nie pozwala 
rozwijać się wodorostom, a zatem poniżej 150 
metrów wszystkie ryby są z konieczności dra

pieżne. Ryby głębinowe nie należą do szcze
gólnych jakichś rzędów, lecz są zmienionemi 
formami ryb, na powierzchni mieszkających. 
Zboczenia bywają bardzo znaczne i z jednej 
strony są wskazówką walki o byt, z drugiej 
zaś dowodzą wielkiej zdolności form zastoso- 
wywania się do krańcowych warunków, w któ
rych żyją. Ze wszystkich zjawisk, zespolo
nych z życiem w wielkich głębinach, najbar
dziej bez wątpienia zadziwia straszne ciśnienie 
powietrza, które zwierzęta muszą znosić. Nie 
można powątpiewać, że w głębinach morskich 
zwierzęta prowadzą życie równie czynne jak 
na powierzchni i w rzeczy samej ich postać 
dowodzi takiej samej szybkości i siły ruchów, 
jak  u ryb, na powierzchni morza mieszkają
cych. — Należy przypuszczać, że ciśnienie 
w otchłaniach morskich ważną odegrywa rolę 
w nadawaniu spójności słabo zwapnionym ko
ściom i układowi mięśniowemu tych ryb i 
w utrzymaniu tych części ciała w stanie, od
powiadającym należytemu ich funkcyjonowa- 
niu. W  takich głębiach woda znajduje się 
w stanie ciągłego spokoju; nie porusza jej ża
dna burza i temu właśnie należy zapewne 
przypisywać niesłychane zwężenie niektórych 
części ciała ryb otchłaniowych. Tak Macru
rus globiceps (fig. 1), będący przedstawicie
lem jednej z otchłaniowych rodzin ryb kosto- 
łuskich (Granoidei), mieszkających w głęboko
ści od 600 do 3000 metrów, zamieszkuje cały 
ocean w wielkiej mnogości osobników i wielu 
odmianach, oraz posiada ciało z przodu kuli
ste, z tyłu zaś bardzo silnie zwężone.

Niektóre ryby głębinowe posiadają organy, 
których ryby, na powierzchni mieszkające, 
wcale nie mają. Są to utwory mniej lub wię
cej liczne, zaokrąglone, koloru perłowej masy, 
położone na głowie, w pobliżu oczów lub po 
bokach grzbietu. Prawdopodobnie są to orga
ny, wydające światło elektryczne, a soczewki, 
znajdujące się w niektórych pomiędzy niemi, 
zapewne grają rolę soczewek latarniowych.

U ryb, w mowie będących, dają się także 
spotykać długie, nitkowate organy, prawdo
podobnie wydające światło fosforyczne. Po
między rozmaitemi niezwykłemi formami tych 
organów, najdziwaczniejszemi są organy świe
żo opisanego nowego gatunku Eustomias ob- 
scurus, wydobytego w głębokości 2700 me
trów. W mowie będący organ przedstawia się 

| tu jako długa nitka, przyczepiona pod szczę-
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Fig . 2. Eustomias obscurus.
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ką dolną i na końcu rozszerzona jako brózdo- 
wany guzik fosforyzujący (fig. 2).

Charakterystycznem znamieniem ryb głę
binowych jest dalej nadmierny rozwój gęby 
i żołądka. U  rodzai Melanocetus i Chiasmo- 
dus obszerność żołądka pozwala pomieścić 
w nim zdobycz dwa razy tak wielką, jak ryba, 
która ją  połknęła, a najobszerniejszy otwór 
gęby niewątpliwie posiada Eurypharynx pe- 
lecanoides (porównaj pismo niniejsze, 1883, 
Nr. 9, str. 141). Największa głębokość, w ja 
kiej „Talisman” złowił rybę (Batbytes cras- 
sus), wynosiła 4255 metrów. (Okręt „Chal- 
lenger” złowił rybę Bathyopis ferox w głębo
kości 5000 metrów). (Naturę, 1884, Nr. 751).

ZARYS HISTORYI ROZWOJU ZWIERZĄT
(EM BRY JO LO G II).

skreślił

J ó z e f  N u s b a u m ,
lcand. N auk P rzyr.

(Dokończenie).

Ja k  już powiedzieliśmy wyżej, Teodor 
Schwann pierwszy odkrył w r. 1838 komórkę 
zwierzęcą. To ważne odkrycie olbrzymi wy
warło wpływ na rozwój całej bijologii, a tem 
samem i na postępy embryjologii.

Pierwsze pytanie, jakie nastręczyło się em- 
bryjologom po odkryciu przez Schwanna ko
mórki zwierzęcej, polegało na tem, jakie są 
najpierwsze procesy rozwoju zapłodnionego 
jajka i kiedy mianowicie powstają w zarodku 
komórki, w skład wszystkich organów dojrza
łego zwierzęcia wchodzące? Bischoff i Rei- 
chert zajęli się badaniem pierwszych stadyjów 
rozwoju wyższych zwierząt kręgowych i prze
konali się, iż jajko ulega stopniowemu podzia
łowi czyli przewężaniu na pewną ilość kul, 
zwanych kulami przewężnemi i że te kule są 
właśnie najpierwszemi komórkami ciała roz- 
wijącego się płodu. Liczba tych komórek po
większa się coraz bardziej .i one to grupują się 
wzajemnie obok siebie w specyjalne warstwy 
czyli listki zarodkowe, dalszym znów ulegają
ce zmianom. Jednakże pogląd ten, jakkol

wiek bardzo racyjonalny i zgodny z rzeczywi
stością, niezadługo został zachwiany przez 
Karola Vogta, który w r. 1842, opisując roz
wój płazów (Alytes) i ryb (Coregonus), twier
dził, iż kule przewężne, powstałe z dzielącego 
się jajka, nie stanowią komórek zarodkowych, 
lecz że ulegają zanikowi, zlewają się razem 
w jednorodną masę, w której zupełnie swobo
dnie na nowo formują się komórki, do budo
wy ciała zarodka służące. Późniejsze atoli 
poszukiwania Reicherta, Kollikera i innych 
wykazały całą bezzasadność poglądu Yogta 
i stanowczo stwierdziły, że kule przewężne są 
najpierwszemi komórkami zarodka, a następ
nie Ernest Haeckel utrwalił w nauce pogląd, 
że i samo jajko zwierzęce jest niczem innem, 
jak tylko pojedyńczą komórką organiczną, 
mniej lub więcej zmienioną, źe zatem dziele
nie się czyli przewężanie jajka jest wprost 
dzieleniem się komórek.

Gdy w taki sposób coraz bardziej wyświe
tlano znaczenie jajka zwierzęcego i produk
tów jego podziału, teoryją powstawania z tych 
ostatnich listków zarodkowych i dalszego 
udziału ich w rozwoju zarodka także coraz 

J  piękniej się rozwijała. Robert Remak, Polak, 
urodzony w 1815 roku w Poznaniu (drukował 
prace swe w języku polskim w Pamiętniku 
Towarzystwa lekarskiego w Warszawie, a głó
wnie po niemiecku; profesor w Berlinie) 
w wiekopomnem dziele swem „Untersuchun- 
gen uber die Entwickelung der Wirbelthiere” 
(1851), przeistoczył dotychczasowe poglądy 
na rolę listków zarodkowych. On pierwszy od
różnił w płodzie trzy listki zarodkowe, w ta- 
kiem znaczeniu, jak je do dziś dnia nauka 
przyjmuje. A mianowicie, z początku powsta
ją, według Remaka, dwa listki: zewnętrzny, 
z którego się rozwija stopniowo skóra, układ 
nerwowy i organy zmysłów i wewnętrzny, da
jący początek nabłonkowi kanału pokarmo
wego, oraz rozmaitych gruczołów (wątroby, 
trzustki i t. d.) i płuc. Pomiędzy te dwa listki 
wsuwa się następnie listek trzeci, czyli środ
kowy, oddzielający się od wewnętrznego i da
jący początek muskulaturze ciała, kościom, 
sercu i naczyniom krwionośnym, nerkom, oraz 
organom rozmnażania. Zasługi Remaka około 
posunięcia historyi rozwoju, do dwu spro
wadzić się dają punktów: on pierwszy ści
śle i trafnie ugruntował naukę o listkach za
rodkowych i pierwszy sprowadził embryjolo-
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giją na grunt histologiczny, t. j. zastosował 
do niej naukę o komórkowej budowie organi
zmu. Prof. Kolliker słusznie powiada, że dzie
ło Remaka, podobnie jak wyżej wspomniane 
dzieło Baera, należy do najklasyczniejszyck 
i najznakomitszych prac, jakie pojawiły się 
kiedykolwiek w dziedzinie morfologii zwie
rzęcej.

Podczas gdy nauka o rozwoju zwierząt, 
dzięki pracom Baera, Remaka, Bischoffa, 
Rathkego, Reicherta, Hisa, Kóllikera i in
nych, coraz bardziej i bardziej posuwała się 
naprzód i coraz obfitsze pod względem fakty
cznym zbierała plony, w rozwoju wszystkich 
bijologicznych nauk nastąpił olbrzymi prze
wrót, którego sprawcą był nieśmiertelny Karol 
Darwin.

Nie będę się tu szeroko rozwodził nad tre 
ścią teoryi doboru naturalnego, dotknę zale
dwie ogólnikowo najgłówniejszych jej punk
tów, a natomiast postaram się bliżej wykazać 
znaczenie jej dla postępu nowoczesnej histo- 
ryi rozwoju zwierząt *).

Dwa wielkie prawa występują w życiu or
ganicznego świata: dziedziczność i przystoso
wanie. Każdy organizm ma zdolność otrzymy 
wania od przodków swych cech im właściwych 
czyli odziedziczania właściwości ich budowy 
i funkcyj. Cechy przodków powtarzają się nie- 
tylko u dzieci, ale i w najodległejszem potom
stwie cechy te występują w mniejszym łub 
większym stopniu. Niezależnie atoli od tego 
każdy organizm wystawiony jest na ciągłe ze
wnętrze lub wewnętrzne wpływy, do których 
wciąż się przystosowuje; takie zaś ciągłe przy
stosowania wywołują pewne zmiany i zboczenia 
w organizacyi jego, którym sam ulega i które 
znów wskutek prawa dziedziczności w mniej
szym lub większym stopniu na potomstwo 
przelewa. Stąd też potomkowie odstępują co
raz bardziej w budowie od swych przodków. 
Przystosowanie tłumaczy nam powstawanie 
wszelkich zboczeń od rodzicielskiego typu, 
które pospolicie uważane są za zjawiska przy
padkowe przez tych wszystkich, co nie pojmu
ją  głębiej praw przyrody. Przypadków w na-

' )  C zyte ln ika, bliżej poznać p rag nącego  ogólne z a 
sady teoryi doboru na tu ra ln eg o , odsyłam y do a rty k u łu  
prof. W rześniow skiego „K aro l D arw in ,”  drukow anego 
we W szechśw iecie w r . 1 88  2.

turze niema, a każde, najdrobniejsze choćby 
zboczenie organizacyi zależy od pewnych przy
czyn, pewnych czynników bądź zewnętrznych 
bądź wewnętrznych, do których rozwijający 
się organizm odpowiednio się przystosowuje.

Ponieważ isto ty1 żyjące w większym rodzą 
się stosunku, aniżeli znajdują odpowiednie 
środki do życia, przeto staczać muszą ciągłą 
walkę o byt tak pomiędzy sobą, jakoteż i 
z rozmaitemi warunkami fizycznemi.

Te więc osobniki, które posiadają pewne 
zboczenia organizacyi, wygodne i odpowiednie 
do szczęśliwego prowadzenia walki, muszą 
zostać w walce zwycięscami i przelewają na 
potomstwo swe cechy; te ostatnie, z pokolenia 
na pokolenie przechodząc, coraz bardziej się 
utrwalają, a coraz to nowym znów ulegając 
zmianom, powodują w ciągu milijonów lat 
mniejsze lub większe przemiany w budowie 
organizmów. Wszystkie te pi-zemiany w orga
nizacyi zwierząt powstają tedy skutkiem bez
celowo działającego doboru, zwanego dobo
rem naturalnym, zachowującego przy życiu 
te osobniki, które posiadają pożyteczne w pe
wnym kierunku zboczenia organizacyi. Bez
celowo zatem działając, przyczyny wywołują 
zmiany, charakter celowości noszące. Tak 
więc dziedziczność, przystosowanie, walka 
o byt i dobór naturalny, przy wzajemnem 
współdziałaniu powodują przemiany organi
zmów.

Dziedzicznością i przystosowaniem objaśnić 
sobie możemy całą różnorodność budowy or
ganicznego świata. Pierwsza objaśnia podo
bieństwo w budowie przodków i potomków, 
druga — różnice w ich budowie.

Ozy twierdzić będziemy, źe teoryja doboru 
naturalnego może w zupełności wytłumaczyć 
różnorodność w budowie, oraz stopniowy roz
wój organizmów, czy też zgodzimy się na to, 
że tą teoryją wszystkiego objaśnić nie można, 
w każdym jednak razie uznajemy za fakt do
wiedziony ideę Lamarka i Darwina przemia
ny gatunków, oraz powolnego, stopniowego 

j  rozwoju organicznego świata od form niż
szych, prostszych do wyższych, coraz bardziej 
złożonych. Przyznanie tego faktu przez bijo
logów nowszych czasów,, olbrzymi wywarło 
wpływ na dalsze losy nauki.

Jeśli bowiem ox-ganizmy wszystkie rozwi
nęły się drogą powolnych przemian, jeśli niż
sze formy stanowią przodków niższych, to po
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między różnemi grupami zwierząt istnieć musi 
pewien stopień gienealogicznego pokrewień
stwa. Badaniem tego wzajemnego pokrewień
stwa zwierząt zajęli się też zoologowie now
szych czasów, a w ostatecznem jego wyjaśnie
niu widzimy rozwiązanie trudnej zagadki, jaką 
drogą mianowicie posuwał się rozwój powol
ny organizmów. Do wykrycia naturalnego po
krewieństwa zwierząt, nauka trzy posiada 
drogi. Przedewszystkiem bada ona kolejno 
występujące formy kopalne, które poprzedza
ły obecnie ziemię naszą zamieszkujące orga
nizmy, a które tem samem stanowią zaginio
nych przodków tych ostatnich; to jest zadanie 
paleontologii. Powtóre, bada ona organiza- 
cyją różnych, obecnie żyjących istot i drogą 
porównywania dochodzi do wniosków, które 
grupy zwierzęce uważać należy za prostsze, 
które za bardziej złożone; na zasadzie zaś po
krewieństwa w budowie wnioskuje o wzajem
nych stosunkach gienealogicznych tych grup. 
Jestto zadanie anatomii porównawczej. W re
szcie embryjologiczne poszukiwania nad ró
żnemi grupami zwierzęcemi niezmiernie wiele, 
jeśli nie najwięcej, nauczyć nas mogą w kwe- 
styi gienealogicznego pokrewieństwa, oraz 
stopniowego doskonalenia się w rozwoju świata 
zwierzęcego, jak się wkrótce o tem przeko
namy.

KALENDARZYK A S T R 0 S 8 I I C M
na K w iecień  1884.

Słońce przechodzi z gromady Ryb do gwiazd 
Barana. Nad poziomem Warszawy dosięga je 
go wysokość w południe dn. 10 Kwietnia sto
pni 45‘/ 2, w dniu 20 stopni 49, a w d -. 30-ym 
stopni 52 '/2; długość dnia w dn. 10-ym trwa 
godzin 13‘/2 i zwiększa się do końca miesiąca 
o godz. 1 >/4.

W schód słońca w W arszawie:

Dnia 10 Kwietnia o godzinie 5 minut 17 
» ^0 „ „ 4 „ 55
» 30 „ ,, 4 „ 34

Z ach ó d :

Dnia 10 Kwietnia o godzinie 6 minut 47

W chwili południa na kompasie, zegary po
winny wskazywać:

Dnia 10 Kwietnia godz. 12 min. 1
„ 20 „ „ 11 „ 59
„ 30 „ „ 11 „ 57

Odmiany księżyca:

1-a kwadra D. 2 o godz. 10 min. 41 wiecz. 
Pełnia „10 „ 1 „ 8 „
Ostat. kwad. „ 18 „ 5 ,, 19 „
Nów „ 25 „ 4 „ 22 „

Księżyc w apogeum d. 13, w perigeum dn. 
8-go i 22.

W dniu 10-tym przypada całkowite za
ćmienie księżyca około naszego południa, i dla
tego nie może być u nas widziane; świad
kami jego będą zachodnie brzegi Ameryki, 
wschodnia połowa Azyi i Australija. W dniu 
25-ym popołudniu odbędzie się znowu częścio
we zaćmienie słońca; ale zajmie tylko połu
dniowe wybrzeża Afryki i Ameryki, oraz le
żące pomiędzy niemi wody oceanu Atlantyc
kiego; u nas zatem nie będzie widzialne.

Planety.

Merkury pomiędzy gwiazdami Barana; 
wschodzi we dnie, zachodzi d. 10 o godz. 8-ej, 
d. 20 o godz. 9 min. 10, d. 30 o godz. 9 min. 
30 wieczorem; przy dobrej pogodzie nad za
chodem widzialny.

Wenus w gromadzie Byka; wschodzi we 
dnie, zachodzi d. 10 o godz. 11 min. 18, dnia 
20 o godz. 11 min. 40, dn. 30 o godz. 11 min. 
56 wieczorem; jako wspaniała gwiazda wie
czorna z łatwością dostrzegalna.

Mars pomiędzy gwiazdami Raka; wschodzi 
we dnie, zachodzi d. 10 o godz. 3 min. 30, dn. 
20 o godz. 2 min. 55, d. 30 o godz. 2 min. 24 
po północy; gołem okiem dostrzegalny.

Jowisz w gromadzie Bliźniąt; wschodzi \j?e 
dnie, zachodzi d. 10 o godzinie 2 ej minut 45, 

i d. 20 o godz. 2 min. 5, d. 30 o godz. 1 m. 30 
po północy.

Saturn w gromadzie Byka; wschodzi we dnie, 
zachodzi d. 1*0 o godz. 11, dnia 20 o godz. 10 
min. 30, dn. 30 o godz. 9 min. 57 wieczorem; 
niewiele wyprzedza Aldebarana, od którego 
o 4 stopnie na północ jest posunięty.

Z gwiazd stałych przechodzą przez połu
dnik w d. 15 Kwietnia około godz. 10 wieczo-
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rem: na północnej stronie poziomu drobne 
gwiazdy Cefeusza i Kasyjopei; w zenicie gwia
zdy Smoka i Wielkiej Niedźwiedzicy; na po
łudnie od zenitu gwiazdy Lwa i pierwsze gwia
zdy Panny. ' K.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— O p o c h ł a n i a n i u  ś w i a t ł a  p r z e z  
wo d ę .  W  Gienewie komisyją fizyków rozpo
częła niedawno badania nad barwą i nad 
przejrzystością wód Szwajcaryi; o rezultatach 
wstępnych doświadczeń referują pp. Soret 
i Sarazin w „Comptes rendus,” t. X O Y III, 
str. 624.

Wodę wlewano do czterech rurek szkla
nych, zamkniętych płaskiemi tafelkami: ka
żdy z pojedyńczych słupów wody miał dłu
gość 1,1 m. przy średnicy 0,05 m. Promienie 
słońca lub lampy gazowej, padały na soczew
kę o długiem ognisku, przechodziły przez 
ekrany o zwężonych otworach i przez wodę 
w rurkach zawartą; tym sposobem promienie 
świetlne nie mogły się zabarwić odbijaniem 
od wewnętrznych ścianek szkła i padały na
stępnie wprost na pryzmat spektroskopu. — 
Tworzące się widmo rozpoznawano, jak zwy
kle, przez lunetę. Pochłanianie światła przez 
jednę rurkę nie zmieniało względnego natę
żenia barw, zmniejszając tylko ogólne oświetle
nie widma. Dwie rurki, stanowiące razem słup 
wody 2,2 m. długości, wystarczały do utworze
nia ciemnego pręgu w barwie pomarańczowej 
(około fali świetlnej 0,0006 ram. długiej). Dłuż
szy słup wody tworzył prążekjeszcze wydatniej
szy który sięrozszerzał ku stronie czerwonej wi
dma. Doświadczenia te powtórzono na wo
dach Rodanu, jeziora Gienewskiego a nawet 
(niemniej udatnie) na wodzie chemicznie Czy
stej, dystylowanej w platynowym alembiku. 
Dowodzi to, że woda, niezawierająca rozpu
szczonych soli i nieunosząca cząstek stałych, 
pochłania chciwiej promienie pomarańczowe, 
niż promienie innych barw. W widmie świa 
tła, przechodzącego przez rurki, nienapełnio- 
ne wodą, żadnego pręgu nie postrzeżono: za
tem tego zjawiska, przy użyciu wody, nie mo- 
żna tłumaczyć ani pochłanianiem końcowych 
szklanych tafelek, ani zabarwieniem przez we-

| wnętrzne odbicie promieni. Yogel, w wodzie 
morskiej groty Capri, widział inny prążek 
zielono-żółty pomiędzy linijami E —b Fraun- 
hofera; nic podobnego nie zauważono w słu
pach czystej wody szwajcarskiej — nawet, 
gdy takowe miały ośm metrów długości.

P. E. Dziewulski *) dokonał tych samych 
doświadczeń w r. 1879 przed pracą komisyi 
Gienewskiej i dostrzegł, oprócz smugi poma
rańczowej, inne przyćmienie w barwie zielono
żółtej, gdy słup wody dystylowanej dosięgał 
dziesięciu metrów7. Zresztą na ten fakt, jako 
znany poprzednio, powoływał się już Schónn 
w pracy, ogłoszonej w Annalen Wiedemanna 
r. 1876, str. 269. A. H.

(Chemija).
— W o d a  ź r ó d l a n a  z Z a k o p a n e -  

g o. Państwo W., zamieszkali w Zakopanem, 
przesłali do Anglii do analizy chemicznej 
próbę wody ze źródła w Zakopanem, niedale
ko od wjazdu do wsi od strony Poronina. 
Próbka ta, analizowana przez Karola Anto
niego Burghardta, Ph. D. chemika i wy
kładającego mineralogiją w Yictoria-Uniwer- 
sytecie w Manchester, dała następujące re
zultaty:

Całkowita ilość ciał rozpuszczonych sta
nowi 10,0 gramów w galonie, co odpowiada 
0,143 grm. w litrze, czyli 0,0143%.

Lotnych części organicznych niema.
Ciał organicznych niema.
Swobodnego amonijaku niema.
Amonijaku albuminoidalnego (albuminoid- 

amonia) niema.
Części mineralne składają się z węglanu 

wapnia i węglanu magnezu ze śladami chlorku 
sodu.

Te rezultaty doskonale dowodzą, że prób
ka wody należy do niezwykle czystych wód, 
gdyż jest absolutnie wolną od jakiegobądź 
rodzaju zanieczyszczeń szkodliwych.

J. J. B.

(Botanika).
— W ostatnich czasach zauważono, źe u nie

których roślin protoplazmy sąsiednich komó
rek bezpośrednio ze sobą się łączą zapomocą 
nitkowanych wyrostków. Pomiędzy innymi

')  P am ię tn ik  T ow arzystw a T a trzań sk ieg o , t. V 
str . 4 1 . '
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E. Russów w roku zeszłym obserwował pO' 
dobne fakty w korze wielu roślin jak: Rham- 
nus, Fraxinus, Humulus, Gentiana cruciata, 
Quercus, Prunus, Popuius, Alnus, Aesculus, 
Lappa, Lunaria rediviva, Cucurbita i innych. 
Wspomniany obserwator brał tangentalne 
skrawki, kładł je w roztwór jodku potasu z pew
ną ilością jodu (0,2% jodu i 1,64% jodku 
potasu) a potem dodawał jeszcze pewną ilość 
kwasu siarczanego; poczem skrawki były wiele 
razy przemywane i zabarwione aniliną. Cza
sem, jeszcze przed zabarwieniem, skrawki by
ły umieszczane w kwasie pikrynowym. W  ten 
sposób przygotowane preparaty wyraźnie oka
zują nitki protoplazmy, łączące sąsiednie ko
mórki. Takich nitek bywa 3 - 5  między dwie
ma komórkami. W  każdej nitce widać liczne 
ziarneczka często w regularnych odstępach le
żące. Takie połączenia widzieć można w pa- 
renchimie łyka i promieniach rdzeniowych. 
Szczególnie wyraźne są połączenia u czterech 
pierwszych wymienionych roślin. Nawet w błon- 
kach zamykających zwyczajne pory są także 
małe otworki, przez które przechodzą nitki 
protoplazmy. Zasługuje na szczególną uwa
gę fakt, że w młodych elementach kory np, 
u klonu, a szczególniej u Mimozy w podobny 
sposób łączy się protoplazma komórek z za
wartością przestrzeni międzykomórkowych 
(intercellularplasma). Z  obserwacyj wypro
wadził autor wniosek, że w każdej roślinie, 
w ciągu jej życia cała ilość protoplazmy jest 
ze sobą połączona za pomocą nitkowatych 
przedłużeń. W. M.

— P r o t o c h i t r i u m  S p i r o g y r a e .  
W  komórkach wodorostu Spirogyra crassa 
znalazł p. A. Borzi pasorzyta roślinnego, któ
rego rozwój szczegółowo zbadał i pod nazwą 
powyższą w jednem z czasopism włoskich opi
sał. Protochytrium Spirogyrae przedstawia 
plasmodium małe, bezbarwne, prostej budo
wy, z protoplazmy płyn no-ziarnistej bez ją 
dra, porusza się amebowato i żywi się zawar
tością komórki Spirogyry. W  komórce Spiro
gyra crassa żyje jedno lub kilka plasmodyjów," 
w ostatnim razie plasmodyja dochodzą nie
znacznej wielkości. Rozmnażanie Protochy
trium Spirogyrae następuje po wyczerpaniu 
pokarmu. Plasmodyja stają się natenczas 
mniej ruchomemi, przyjmują postać kulistą i 
zamieniają się stopniowo na zarodnie (zoospo-

j  rangia), których objętość zależy od objętości 
| samego plasmodyjum. Zarodnia otoczona jest 

delikatną błoną białkową i w środku zawiera 
wodniczek (vacuola). Protoplazmatyczna za
wartość zarodni rozpada się na 2, 4, 8, 16 łub 
32 części, z których się tworzą zoospory. 
Cały proces dzielenia plasmodyjum i tworze- 

j  nia zoospor trwa pół godziny, poczem ścianki 
zarodni się rozpływają i zoospory wychodzą 
do wody. Postać ich jajowata z biczykiem, 
osadzonym na krótkim dzióbku, z jednej stro
ny której znajduje się mały pęcherzyk (prze
strzeń) kurczliwy. Po półgodzinnym ruchu, 
zoospora przechodzi w stan spoczynku i za- 

| mienia się na małego pełzaka śluzowego (My- 
xamoeba). Często zlewają się 3 lub 4 ameby,

■ co wszakże nie jest niezbędnem dla dalszego 
rozwoju. Kiedy Spirogyra crassa obumiera, 
co ma miejsce na początku lata, przechodzi 
Protochytrium w stan zupełnego spokoju, 
okrywa się cystą i dopiero w jesieni, kiedy 
zjawia się Spirogyra, z torebki tej wychodzi 
mały pełzak śluzowy, zupełnie podobny do 
tych, które powstają z zoospor i przedziura
wiając ścianki komórkowe Spirogyry, wciska 
się do jej wnętrza. W braku takiej sposobno
ści, pełzaki śluzowe zamieniają się na zaro
dnie, których zawartość rozpada się na 2 zoos
pory (niekiedy nawet zarodnia tworzy jednę 
tylko zoosporę), szybko się poruszające i ła
two mogące wynaleść potrzebną im i-oślinę.

Opisane powyżej Protochytrium Spirogyrae 
zalicza p. Borzi do rodziny Hydromyxae, sta
nowiącej przejście od Myxomycetes do Chy- 
tridiaceae i zawierającej najniższe organizmy, 
jak Yampyrella, Monas, Protomyxa i inne.

(Botan.Centrallb. Nr. 11 z r .  b.) S. G.

Jonsson za pomocą obserwacyj dowiódł, że 
przyczyną pełzania plasmodyjów myxomycetów 
jest woda. Jeżeli wziąć plasmodyjum na bi
bułę, leżącą w jakiemkolwiek położeniu, któ
ra dotyka się jednym końcem wody, to pełza 
ono w kierunku wody wsiąkającej, czyli pod 
prąd wodny powstający w bibule. Autor na
zywa to zjawisko reotropizmem, plasmodyja 
więc, jako pełzające w kierunku przeciwnym 
niż prąd, są dodatnio reotropiczne. Spory 
Phycomyce i Mucor posiane na bibule, wsysa
jącej z jednej strony płyn pożywny, tworzą 
włókna idące za kierunkiem wsysanego stru
mienia; są więc ujemnie reotropiczne. Ko-
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miały w samodzielne i swobodne życie prowa
dzącego pełzaka. Odnośnych badań zanie
chać musiał, jak utrzymuje z powodu brakli 
raateryjału, a jednak podaje iż na 700 bada
nych okazów świń (a raczej próbek mięsa 
wieprzowego) znaleziono w 400 okazach (okrą
głe cyfry biorąc) obecność zarodników śluzow- 
ca, któremu nadaje on miano Haplococcus 
reticulatus, np. sp. Zopf. Wobec tak kolo
salnego rozpowszechnienia tego pasorzyta, 
dziwnem się wydaje, zwłaszcza ze względu na 
niesłychanie liczne prace nad trychiną, iż nie 
zwrócono już dawno na niego uwagi; Zopi 
tłumaczy to bardzo małym wymiarem (0,016 
do 0,03 milimetra) kuleczek i bryłek zarodni
kowych, średnio 15 razy drobniejszych od 
normalnej opancerzonej trychiny mięśnio
wej, oraz nowemi dopiero postępami na polu 
konstrukcyi mikroskopowej. Jeżeli rzeczywi
ście, zgodnie z podaniem Zopfa, Haplococcus 
tak bardzo jest rozpowszechnionym, to przy- 
puścićby należało, że dla człowieka przy spo
żywaniu zarażonego nim mięsa nie jest szko
dliwym, że więc albo łatwą śmierć przy go
towaniu lub t. p. wieprzowiny znajduje, albo 
niezdolnym jest do rozwoju w kanale pokarmo
wym człowieka, w którym wszelako żyją inne

rżenie kiełkującej kukurydzy zbóż, które wi
szą w swobodnie płynącej wodzie, rosną pod 
prąd.

Podobnież rośliny z innych rodzin okazują 
najczęściej w korzeniach dodatni reotropizm.

W. M.

A. Engler badając okrzemki morza Bałty
ckiego, przy zatoce Kiel, zauważył pewną pra
widłowość ich kolejnego zjawiania się. I  tak 
w Lutym ukazuje się naprzód forma Cosci- 
nodiscus, w Marcu i Kwietniu: Rhizosolenia 
i Chaetoceros, szczególniej w czasie pogody. 
Gdy te znikną, zjawia się w wielkiej ilości 
Sceletonema costatum Grun, a w końcu Ma
ja  Nitzschia, Olosterinm Sm. i dotąd tylko 
z Tryjestu znana forma Atheya decora var. 
minutissima Grun. W- M.

(.Bijologija).
— No w y  p a s o r z y t  w wi e p r z o wi n i e ,  

a mianowicie śluzowiec (grzybek śluzowy, My- 
cetozoum cz. Myxomyces) będący pasorzytem 
w ciele świni domowej znalezionym i opisanym 
(Biol. Ctrbltt. I I I  673) został przez W. Zopfa, 
profesora w Halli. Pasorzyt ten osiedla się 
w mięśniach świni, podobnie jak  trychina 
i przedstawia dwie różne formy życiowe, 
a mianowicie: kuliste bryłki, wypełnione zaro- 
dzią, które są zarodniami naszego śluzowca 
(sporangium) oraz czworokańczaste kuleczki, 
z grubą skorupą, siatkowaną i nieprzejrzy
stą, które Zopf uważa jako zarodniki trwa
łe  ( Dauersporen ). Wewnątrz pierwszych 
widać, jak protoplazmatyczna masa rozpa
da się z postępem czasu na kilka lub kil
kanaście oddzielnych skupień zarodzi (Pla- 
smaportionen); pojedyncze te bryłki żywego 
białka, równie jak i zawartość zarodników 
trwałych, przekształcaćby się dalej powinny 
pośrednio czy bezpośrednio, — w swobodnie 
żyjące, monadinowate pełzaki (amoeby), — 
lecz tego przeobrażenia Zopfowi obserwować 
się nie udało. Tak więc samodzielna forma 
śluzowca tego, będąca trzecią formą życiową 
pasorzyta, nie jest dotychczas znaną, Zopf 
przypuszcza, że żyje ona w kałużach, w błocie 
lub w gnoju i, połknięta przez świnię, rozpo
czyna wewnątrz jej ciała wędrówkę do mięśni, 
połączoną z dalszemi przeobrażeniami. Nie 
powiada on jednak, jakim sposobem zarodni
ki tej lub owej kategoryi, przeobraźaćby się

pokrewne formy (Amoeba coli Losch, i t. d.). 
Interesującem a nie nazbyt trudnem byłoby 
sprawdzenie tej notatki Zopfa. N.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
— Szanowny Redaktorze! Wieczorem w po

niedziałek d. 31 z. m. znajdując się na ulicy 
Ogrodowej, spostrzegłem na niebie północno- 
wschodniego końca ulicy białawy, jakby mle
czny ze słabym niebieskawym odcieniem dość 
silnie świecący obłok. Światło jego nie po
siadało stałego natężenia, lecz zmieniało się 
rytmicznie, przyczem przejścia od najsilniej
szego do najsłabszego natężenia światła były 
daleko prędszemi od przejść odwrotnych, od
bywających się daleko powolniej i nieznacznie. 
Innemi słowy:—światło przygasało raptownie 
—wzmagało się powolnie. O ile niedokładna 
(bez sekundnika) obserwacyja może być ści
słą—o tyle sądzić mogę, że czas trwania je 
dnej fazy natężeń równał się w przybliżeniu 
0,5 do 1,5 sekundy i był niejednakowy. K il
ka po sobie bezpośrednio następujących mi
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gotań miało coraz to mniejsze natężenie świa- j  
tła; wreszcie po ostatniem przygaśnięciu o 9 g.
20 m. światło się ponownie przez ciąg 5 m. 
nie rozżarzyło, a dłużej obserwować nie mo
głem.

Długość świecącego obłoku wynosiła około 
10 do 15° a szerokość 2 do 6°. Forma jego 
była prawie prostokątna o podstawie pozio- j  
mej, kąty zaokrąglone, kontury niejasne, gi- j  
nące w ciemnościach bezgwiazdzistego nieba, j 
Środek obłoku znajdował się w północno-za* 
chodniej stronie nieba około 36° — 40° na 
wschód od południka ').

Zdaje się, iż było to zjawisko zorzy pół
nocnej .

' )  Św iatło  było b lade, b iaław e, pom im o je d n a k  po 
chm urnej bezgw iazdzistćj nocy bardzo  w yraźne.

P om iary  wielkości, ja k o  czynione n a  oko, są  rzecz 
p rosta  tylko przybliżone.

Kalendarzyk M jograficzny.
8-g o  K w ietn ia 1 8  18 ur. A . W . H o fm an n , jed en  

z na jsław niejszych  w spółczesnych chem ików ; obecnie 
prof. w B erlinie.

1 0 -g o  K w ietnia 1 7 55  u r. H ah n em an n , tw órca m is
tycznej szkoły w m edycynie, zwanój hom eopatyczną; j 
u m . w P a ry żu  1 84  3 .

13 K w ietnia 1 7 6 0 u r. H erm bstaed t. obfity pisarz 
t t  dziedzinie technologii chem icznej i farm acyi; k ilk a  
dzieł je g o  m am y w przekładzie polskim ; um . 1 8 3 3  r.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
W P . Ludw . G. W edług  życzenia P ańskiego w ysła

liśm y odpowiedź listowną..

Sprostowanie.
W  N r. 13 , na  str. 2 0  7 ła m  praw y 10 w. od góry 

zam ias t 4 5 0 0 0  rubli pow inno być 4 5 0 0 0  fu n tó w  szter- 

lingów czyli, 4 5 0 0 0 0  rubli.

Tl*eŚĆ: O przeszłości św iata fizycznego, odczyt
D -ra  J .  Jędrzejew icza w ygłoszony w dniu  2 2 - im  M a r
ca r. b. n a  korzyść Tow . Osad R olnych. —  P o dsta
wowe pojęcia w elektrostatyce (ilość elektryczności. 
P o ten cy ja ł. P o jem ność  i t. d .)  przez prof. M acha z P r a 
gi. (dokończen ie). —  Zarys historyi rozw oju zw ierząt 
(em bry jo log ii), sk reślił Jó z e f  N usbaum , kan d . N auk  
P rz y r. ( 'dokończenie). —  P odróże  naukow e okrętów  
francusk ich  ,,T rav a illeu r“  i , ,T a lism a n a  dokonane pod 
przew odnictw em  prof. A . M ilne-E dw ardsa w la tach  18 80 
—  1 8 8 3 .  podał A . W . IV  —  K alendarzyk  A stro n o 
m iczny za kwiecień 18 84  r .  —  K ron ika  naukow a. —  
W iadom ości bieżące. —  K alendarzyk  bijograficzny. —  
Odpowiedzi Redakcyi. —  Sprostow anie. —  O głoszenie.

W y d a w c a  E. D ziew ulski. R e d a k to r  Br. Zsiatow icz.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G R A F I C Z N Y
TOJVI IV  ZA ROK 1 8 8 4

w yjdzie  w  ciągu roku b ieżącego i zaw ierać będzie prace
następu jących  autorów :

W dziale 1-ym (Meteorologija): J .  Jędrzejewicza, J . Kowalczyka, Ap. Pietkiewicza; w dziale
II-im (Gieologija): W. Kosińskiego (zebrane przez J . Trejdosiewicza), A. Michalskiego, J . B. 
Puscha (tłum. B. Rejchmana), L. Zejsznera (zebrane przez W. Choroszewskiego); w dziale
III-im  (Botanika i zoologija): B. Ejchlera, K. Łapczyńskiego, M. Twardowskiej, H. Dziedzic- 
kiego, F. Osterloffa, J .  Sznabla, A. Wałeckiego; w dziale IV-ym: L. Dudrewicza, Z. Glo-

giera, J .  Karłowicza, J . L. Kozłowskiego, T. Łuniewskiego.
Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:

P P . D r. T . C ha łu b iń sk i, J .  A leksandrow icz były  dziekan  uniw ., K . D eike, D r . L . D udrew icz, E . D ziew ulski, 
K . Ju rk iew icz  b. d z iekan  un iw ., S . K ram sz ty k , A . S lósarski, J .  T rejdosicw icz prof. uniw . A . W a łe c k i, A . W rześ-

niow ski p rof. uniw ., B r. Znatow icz.

Prenum erata na tom IV -ty  Pam iętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5 dla W arszaw y, 
oraz rs . 5  kop. 5 0  dla prowincyi z przesyłką

i może być nadsyłana pod adresem W ydaw nictw a Pam iętnika Fizyjograficznego,
P od w ale  2.

Po wyjściu tomu zostanie ustanowiona cena księgarska na rs. 7 kop. 50.

P p. P ren u m e ra to ró w , k tó r z y  w n ie ś l i  p r ze d p ła tę  n a  W szechśw iat ty lk o  
do 1-go K w ie tn ia , u p r a s z a m y  o w czesn e o d n o w ien ie  p re n u m e ra ty .
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