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POJĘCIA 0 PIERWIASTKACH.
(Podług H. K o  p p a).

skreślił

G.  P i o t r o w s k i .

Celem chemii jest poznanie części składowych 
wszystkich ciał, warunków w jakich się te ze 
sobą łączą i sił, które działanie to powodują. 
Z czego powstają chemiczne połączenia, lub 
na jakie części składowe rozłożyć się dadzą: 
oto pytania, które sobie chemija zawsze za
daje. Nim jednak nauka ta stanęła na wyso
kości dzisiejszego swego rozwoju, błądziła dłu
go po manowcach alchemii, najlepsze si
ły trawiła na poszukiwania kamienia filozofi
cznego, mocą którego kruszce nieszlachetne 
w szlachetne zamienicby można. Kolej to 
zresztą wspólna wielu naukom, tak samo 
astrologija zrodziła rzetelną naukę astrono
mii, a medycyna przez długi czas marzyła 
o wynalezieniu środka, któryby ludziom nie
śmiertelność nadawał. Lecz jakkolwiek fał
szywe były drogi, któremi początkowo chemija 
kroczyła, w skutku jednak przyniosła du
żo ważnych spostrzeżeń i wiadomości, szcze
gólnie praktycznych. Mimochodem i ponie

kąd niezależnie od rozwoju doświadczalnej 
części, dochodzono do coraz większych zdoby
czy teoretycznych, a szczególnie do rozpoznania 
pojedyńczych części składowych materyi, t. j. 
pierwiastków.

Pierwotne pojęcia o pierwiastkach były jak - 
najrozmaitsze.

Tak np. Persowie uważali ogień, .jako je 
dyną pierwotną materyją, Egipcyjanie zaś wo
dę, Indowie przyjmowali pięć pierwiastków, 
które w połączeniu ze sobą wszystkie ciała 
tworzyły, a te są: ogień, eter, woda, powie
trze i ziemia. Podług nich, każda materyja 
z tych pierwiastków się składała, nawet i cia
ło człowieka, a śmierć uważali za rozkład cia
ła ludzkiego na te pierwiastki.

Ze starożytnych narodów, najlepiej nam są 
znane pojęcia w tym przedmiocie Greków. 
Przyjmowali oni wodę jako główny pierwia
stek, bez którego nic istnieć nie może. Wy
powiedział to zdanie Thales (około r. 600 
przed Chr.), który w wilgoci widział pierwszy 
warunek bytu i powstawania wszelkich istot 
organicznych. Anaximenes z Miletu, uważał 
za pierwotną materyją powietrze; przez roz
rzedzenie powietrza miał powstawać ogień, 
przez zagęszczenie woda.

Tak jak u Anaximenesa powietrze, tak, 
u Heraklita z Efezu (około r. 500 przed Chr.)
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ogień był pierwotnym składnikiem wszystkich 
rzeczy. Ogień mógł się przemieniać w wodę 
i ziemię. Wogóle napotykamy u Greków po
jęcia, że jeden pierwiastek w inne materyje 
może się zmieniać jużto przez rozrzedzenie, 
jużto przez zagęszczenie. Dokładniejsze nie
co pojęcie o pierwiastkach miał już Anaxi- 
mander z Miletu (około r. 610 przed Chr.), 
który nie przyjmował jednej pierwotnej ma
teryi, lecz utrzymywał, że ciała z rozmaitych 
cząstek powstają, które na mocy jakiegoś po
krewieństwa ze sobą się łączą. Również i A- 
naxagoras z Kladiomene (450 przed Chr.) po
dobne miał wyobrażenia; przyjmował, że przed 
powstaniem ziemi, a więc gdy chaos jeszcze 
istniał, najdrobniejsze cząstki wszystkich ciał 
tam się znajdowały, jednak nie połączone ze 
sobą. Cząstki te drobne były dla jednorod
nych ciał równe, różne zaś dla różnorodnych.

Wszystkie te pojęcia usunęła nauka A ry
stotelesa o żywiołach czyli elementach. A ry
stoteles przyjmował ich cztery, t. j. ogień, po
wietrze, wodę i ziemię, a własności ich two
rzyły ze sobą zamknięte koło: i tak, ogień był 
suchy i gorący, powietrze gorące i wilgotne, 
woda wilgotna i zimna, ziemia zimna i sucha. 
Pojęcia te udzieliły się również i Rzymianom, 
jak to  się uPlinijusza daje spostrzedz;do A ra 
bów dostały się w V I stuleciu, gdy księgi 
Arystotelesa na arabski język zostały przetło- 
maczone. Również i u późniejszych Greków 
spotykamy się z tym zapatrywaniem, jak 
u Michała Psellusa (ok. 1050), jednego z naj
słynniejszych mędrców byzantyjskich. W  fi
lozofii scholastycznej zachowały się te poję
cia aż do X V I stulecia. Jako cechy żywio
łów podawali ówcześni scholastycy niemo
żność dalszego rozłożenia, a zarazem możność 
przemiany jednych w drugie. Możność prze
miany polegała na podobieństwie głównych 
własności dwu pierwiastków, jak  to nastę
pujący schemat uzmysłowią:

S u ch y  i  g o r ą c y  o g ie ń

tjpoAv B tira iz i  t fn jo S n A i

Różne żywioły posiadały te własności w roz
maitym stopniu, według przewagi jednej z wła

sności następowała przemiana w poprzedni 
lub następny pierwiastek.

Własności wyżej przytoczone nazywały się 
pierwszorzędnemi, ąualitates primae, w prze
ciwstawieniu do drugorzędnych, ąualitates se- 
cundae, jak  np. gęstość, twardość, i t. d.

Gęstość uważano za skutek zimna, które 
cząstki wzajem zbliżało; twardość była wyni
kiem suchości, miękkość zaś wilgoci. Prócz 
tego dzielono żywioły na lekkie i ciężkie. Lek- 
kiemi, które miały dążność do odłączania się 
od ciał ziemskich, były ogień i powietrze, 
pierwszy bezwzględnie, drugie względnie lek
ki żywioł; również, woda była uważana za 
względnie, a ziemia za bezwzględnie ciężką.

Poglądy Arystotelesa panowały w ten spo
sób do X V I stulecia, od którego dopiero za
czyna się objawiać dążność do szukania do
świadczalnie części składowych ciał złożo
nych, a więc poszukiwanie w dzisiejszem zna
czeniu słowa pierwiastków. Pierwsze ślady 
takiego najważniejszego badania znajdujemy 
w ósmem stuleciu u słynnego alchemika Ge- 
bera. O ile Arystoteles przeważnie zważał 
na własności ciał sądząc, że pierwiastki, t. j. 
żywioły, były raczej stanem w jakim się ciało 
jakieś znajdowało, a nie samem ciałem, o ty
le Geber zwraca uwagę na samąż materyją. 
Tak np. podług niego pierwiastkami i czę
ściami składowemi wszystkich metali są siar
ka i rtęć. Rozmaitość ciał zależy według te
go poglądu od stosunku w jakim te pierwiast
ki pomięszane są ze sobą, a zarazem od czy
stości tychże. Pojęcia Gebera odziedziczyli 
następni alchemicy z małemi tylko zmianami 
i dodatkami. Tak np. Albert Wielki w X I I I  
stuleciu w wodzie i arszeniku widzi pierwiastki 
i części składowe metali, którym zimno nada
je twardość i spójność. Inni słynni alchemi
cy,jak Rajmund Lullius i Arnold Villanovanus, 
przyjmowali pojęcia Gebera bez najmniejszych 
zmian. Rajmund Lullius jasno to tłomaczy 
w swem dziele o czterech pierwiastkach (ży
wiołach), gdzie o dawniejszych teoryj ach wspo
mina: „Wykażemy jeszcze tobie, o synu, iż 
każda rzecz tego świata, materyjalnie złożo
na z substancyi czterech żywiołów, nie jest 
czem innem jeno rtęcią i siarką”, (Adhuc fili 
tibi manifestamus, quod omnis res mundi 
composita ex substantia ąuatuor elementorum 
substantialiter, non est nisi sulphur et argen- 
tumvivum), pisze w swym niejako testamencie,
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synowi pozostawionym. Basilius Yalentinus 
w X V  stuleciu, dodaje jeszcze do siarki i r tę 
ci sól, którą za pierwiastek uważa; mniemanie 
to stale się przyjęło. Szczególnie gorliwym 
obrońcą tego mniemania był Paracelsus 
w X Y I stuleciu, który na mocy tego przekona
nia tłumaczył własności lecznicze ciał, tak or
ganicznych jak  nieorganicznych i własności fi
zyczne, a szczególnie zachowanie się w obec 
ognia. Sól stanowiła cząstki opierające się 
wpływom ognia, rtęć — części bez rozkładu się 
ulatniające, w końcu siarka — części palne. 
Wszystkie kruszce, wszystkie minerały, to tyl
ko siarka, sól i rtęć, człowiek cały z niczego 
nie powstał jak „ex sulphure, mercurio et 
sale”.

Gdy tak od V II I  do X V II stulecia poglą
dy te utrzymały się u chemików, fizycy skłon- 
niejsi byli do przyjmowania teoryi Arystote
lesa, o ile, że im nietyle zależało na badaniu 
części składowych ciał, jak  ich własności fi
zycznych, a do tego o wiele bardziej były im 
przydatne zapatrywania Arystotelesa. Rów
nież inne mniemania znajdujemy u lekarzy 
ówczesnych i u chemików w lekarskim kie
runku pracujących.

Starali się oni o wytłumaczenie własności 
leczniczych, szukali składników działających 
i dla tego więcej przyjmowali składowych czę
ści ciał. Van Helmont w połowie X V II stu
lecia, nie uznaje pierwiastków przez Gebera 
przyjętych, zarazem jednak oświadcza się 
przeciw zapatrywaniom Arystotelesa, z tego 
też względu, że ten filozof nie był chrześcijani
nem. „Wstyd zaiste chrześcijanom, za tym 
(Arystotelesem) iść dotychczas w rzeczach fi
zycznych jako za patronem11, („Turpe sane 
Christianis, istem (Aristotelem) in physicis 
patronum adhuc sequi”), mówi w swem dzie
le „Physica Aristotelis et Galeni ignava“. 
Ogień, podług Arystotelesa za pierwiastek 
przyjęty, nie uznawał Helmont za taki, ponie
waż nie jest materyją lecz własnością. „Wnio
skuję, — mówi on, — że ogień nie jest mate
ryją, ani zasadniczym kształtem m ateryj“. 
(Concludo quod ignis non sit substantia, nec 
forma essentialis substantiarum). Za pierwia
stek uważa Helmont wodę, która się może 
w ziemię zamienić, która odżywia rośliny 
i tworzy w nich alkalija i części organicz
ne, a wreszcie jest częścią składową spi
rytusu, z którego się po spaleniu wydziela.

Prócz ognia, nie uznaj e też i ziemi za pier
wiastek, jak  to z powyżej przytoczonego 
mniemania o powstawaniu ziemi z wody wyni
ka. „Dlaczego zaś ziemi za żywioł pierwotny 
nie uważam, chociaż stworzonej na początku, 
ta jest przyczyna, iż zmienna jest w wodę“. 
(Our autem terram non inter primaria ele- 
menta, licet initio simul creatam, existimem, 
causa est, quod tandem convertibilis sit in 
aquam). Co do powietrza zdaje się, że je 
uważał za pierwiastek, nieuznając żadnego 
jego związku z wodą, gdyż przemiany wody 
w powietrze i na odwrót uważał za niemożli
wą; pary wodnej nie nazywał powietrzem 
i twierdził, że powietrze przez zagęszczenie 
nie może się w wodę przemienić. Nie znajdu
jemy w jego dziełach wypowiedzianego zda
nia, źe powietrze jest pierwiastkiem, wniosku
jemy to tylko z wyżej przytoczonych poglą
dów. {D o k . n a s t.) .

0 WYROBIE ŻELAZA

Z P I A S K U  Ż E L A Z I S T E G O

napisał

E. P a i d l y .

Niejednokrotnie zastanawiano się nad tem, 
czy nie wyczerpią się rudy żelazne w niebar- 
dzo odległym okresie czasu z powodu ogrom
nych zapotrzebowań żelaza i stali dla przemy
słu, budowy kolei, telegrafów i t. p. Zwróco
no więc natężoną uwagę na poszukiwania 
rzeczonej rudy w krajach, dotąd pod tym 
względem mniej zbadanych i poszukiwania ta 
kie rzeczywiście dały rezultaty dosyć pomyśl
ne. Wspomnimy między innemi o nowych od
kryciach w tym kierunku w niektórych zacho
dnich Stanach Ameryki północnej.

Jakkolwiek przezorność we wszystkiem jest 
chwalebna, lecz w tej mierze obawy wszelkie 
można uważać jako przedwczesne, tembar- 
dziej, iż nie umiano dotąd należycie wyzyski
wać istniejących już i znanych zasobów żela
za, jak np. pokładów pod postacią piasku że- 
lazistego rozpościerających się na powierz
chni w różnych częściach świata, szczególnie 
na wybrzeżach morskich. Najobfitsze i naj
bardziej znane pokłady takie znajdują się
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w Kanadzie wzdłuż brzegów rzeki Ś-go W a
wrzyńca,następnie na zachodniem wybrzeżu 
północnej części Nowej Zelandyi (która jak 
wiadomo składa się z dwu wysp), wreszcie 
na brzegach Islandyi również znane są ob
szerne pokłady piasczystego żelaza.

O bogactwie zawartości żelaza w tych pia
skach nadbrzeżnych świadczą zbadane naj
staranniej w tym względzie okolice w Kana
dzie przy ujściu rzeki Moisic do zatoki S-go 
Wawrzyńca. Studyja gieologiczne bowiem 
wykazały, że szerokim pasem wzdłuż wybrze
ża zalegają piaski zawierające 50 procentów 
czystego żelaza bez wszelkiej przymięszki 
siarki i fosforu. Pokuszono się wprawdzie po- 
kilkakroó o wydobywanie z tego piasku że
laza użytkowego, miało to miejsce w K ana
dzie i Nowej Zelandyi; lecz dotąd bez dodat
nich skutków dla inicyjatorów, narażających się 
jedynie na wielkie straty. Tak między innemi 
towarzystwo akcyjne Gitanic Steel Company 
w New - Plymouth na północnej wyspie Ze- 
landzkiej, wydawszy wiele tysięcy funtów 
szterlingów zmuszone było zaprzestać dal
szych doświadczeń i zamknąć swoje zakłady.

Dwie głównie trudności stały na przeszko
dzie w wyrobie surowca z piasku źelazistego. 
Najpierw drobno-ziarnistej rudy żelaznej, 
składającej się przeważnie z tlenotlenniku że
laza nie można było należycie oczyścić, a ra
czej oddzielić od zmięszanego z nią piasku 
zwykłego, gliny i t. p., a powtóre do pewnego 
już stopnia z trudem oczyszczony piasek żela
zny, tylko przy postępowaniu nader kosztow- 
nem nadawał się do przerobu na surowiec.

Obiedwie wspomniane przeszkody w ostat
nich czasach powiodło się szczęśliwie pokonać 
i jeżeli rozpoczęte na większą skalę doświad
czenia wydadzą, jak  spodziewać się należy, 
korzystne wyniki, to nowe ogromne zapasy 
żelaza tak szczodrze rozsiane w przyrodzie, 
nietylko zniweczą pojawiające się obawy, ale 
jak na teraz nowy sposób wydobywania żela
za może poważną konkurencyją zrobić dotych
czasowemu przemysłowi żelaznemu, co w dal
szym przebiegu nawet wpłynąć zdoła na obni
żenie cen żelaza w wielu miejscowościach.

Rozwiązanie pierwszej trudności zawdzięcza
my znanemu wynalasczemu gienijuszowi ame
rykańskiemu Edisonowi. Zaproponował on

bowiem zastosowanie magnesów w celu oczy
szczania piasku żelaznego od domięszek i w isto
cie tym sposobem i zapomocą przyrządu zwa
nego Edisonowskim separatorem doprowadzo
no do nadspodziewanych rezultatów, otrzyma
no mianowicie 70 do 75% piasku żelaznego 
składającego się, jak to poprzednio wspomnia
no, z tlenotlenniku żelaza, zawierającego 72% 
czystego żelaza metalicznego i 28% tlenu.

Do drugiego zagadnienia t. j. mniej koszto
wnego niż dotąd przerobienia piasku żelaziste- 
go na żelazo użytkowe, pierwszy przystąpił 
zmarły w roku ubiegłym w Londynie D -r Sie
mens, który przy dokonywanych większych 
doświadczeniach zauważył, iż piasek ten w skon
struowanych przez niego piecach rotacyjnych 
daje się przerabiać wprost na żelazo kute 
a następnie na stal. Szczęśliwiej jeszcze, bo 
postępowaniem o wiele tańszem rozwiązał toż 
samo zadanie Amerykanin Joel Wilson.

Uprzywilejowany już wynalazek Wilsona 
polega na wprowadzeniu oczyszczonego przez 
seperatory piasku żelaznego do pieca wyso
kości około 10 metr. i o średnicy 2 metr., piec 
ów pomieszcza w sobie wielką ilość retort, gdzie 
piasek żelazny do czerwoności rozpalony po
zbywa się połączonego z nim tlenu, gazy ucho
dzące zużywają się do ogrzewania pieca pu- 
dlingowego ustawionego poniżej pieca retorto
wego. Oswobodzony od tlenu piasek żelazny, 
żarzący się jeszcze wypuszcza się z retort do 
pieca pudlingowego i tam odwęglając go prze
rabia się na żelazo użytkowe. Szczegóły po
stępowania według sposobu Wilsona, jako trzy
mane w tajemnicy, nie mogą jeszcze dokładniej 
być wiadome, lecz o korzyściach niepodobna 
wątpić, gdyż na tych zasadach powstaje coraz 
więcej wielkich zakładów, wśród których co do 
wielkości wyróżnia się huta założona w prze
szłym roku przez spółkę anglo-amerykańską 
w Onehunga w pobliżu Auckland na północ
nej wyspie Nowej Zelandyi, gdzie w najbliż- 
szem otoczeniu zalegają milijony tonn piasku 
źelazistego.

; : v v ^ f c v  |"
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0  PRZESZŁOŚCI Ś W IA T A  FIZYCZNEGO.
Odczyt D -ra J. lędrzejewicza,

w ygłoszony w  dtiii. 2 2 - im  M a rca  r .  b. na  ko rzyść  7'ow.

OSarf R o ln ych .

(C iąg dalszy,).

Woda rzeki zastawiona szluzą i pozostają
ca w spokoju, również przedstawia energiją 
atrakcyi ukrytą — gładkie jej zwierciadło 
nie zdradza żadnej siły, ani żadnego ruchu— 
ale dość otworzyć szluzę, aby energija ukryta 
zamieniła się w energiją czynną, woda parta 
siłą ciężkości rzuci się na koła młyńskie 
i wykona pracę mechaniczną, poruszając jakąś 
fabrykę. Jeśli przytem osie kół obracają
cych się nie będą naoliwiane, cała maszyne- 
ryja będzie funkcyj ono wała źle, część siły wo
dy zostanie stracona dla fabryki, ale w natu
rze nie zginie, — zwyciężając tarcie rozgrzeje 
osi kół, a nieraz je zapali, to jest część ener
gii czynnej siły ciężkości zamienia się na cie
pło. Zamiana ta siły mechanicznej na ciepło 
jest podstawą dzisiejszej teoryi ciepła, we
dług której można z pewnej ilości pracy me
chanicznej obliczyć ściśle ilości wytworzonego 
ciepła — w życiu zaś codziennem widzimy ją 
bardzo często: kawałek ołowiu od silnego 
uderzenia młotkiem rozgrzewa się w skutek 
zamiany siły muskularnej ręki na ciepło; 
świder, którym wywiercono otwór w twardem 
drzewie jest tak gorący, że parzy rękę i za
pala przyłożoną do niego zapałkę.

Ciepło samo wytworzone pracą mechanicz- 
ną, jako energija cząsteczek materyi, również 
w dwu objawach może się przedstawiać. J e 
śli gotować będziemy wodę w kotle otwar
tym, para z niej tworząca będzie wskazywała 
100° ciepła, tak, jak i gotująca się woda choć
byśmy jaknaj więcej węgla lub drzewa pod 
kocioł podkładali; gdzież się tu podziewa cief 
pło węgla, skoro nie ogrzewa silniej ani wo^| 
ani pary? Nie ginie ono — jest złożone jako 
energija ukryta czyli ciepło utajone w parze 
wodnej; dość tę parę wpuścić do chłodnego 
pokoju, ciepło wystąpi jako energija czynna 
ogrzawszy pokój, a para zgęści się na krople 
wody, pozbawiwszy się utajonego ciepła, któ
re ją  w stanie gazowym utrzymywało.

Ta zamiana sił jednych na drugie odbywa 
się w naturze bez przerwy; machina parowa 
ogrzana węglem, poruszając wagony kolei że
laznej jest pośredniczką zamiany ciepła węgla 
na pracę mechaniczną; gdy zaś tę samą ma
chinę zaprzęgniemy do przyrządu Grammea 
wytwarzającego światło elektryczne, wtedy 
siła mechaniczna machiny przemienia się 
na światło. Im pragniemy większej ilości 
światła elektrycznego, tym silniejszej machi
ny do jego wytworzenia użyjemy.

Przykłady te wskazują zasadę dzisiejszego 
pojęcia sił, na tej zasadzie możemy oprzeć 
badania przeszłości świata, według niej ża
dna siła w naturze nie ginie, bo i materyja 
z którą jest związana zginąć nie może, zamie
nia się tylko jedna w drugą; i siła grawita- 
cyi dziś tkwiąca w słońcu i planetach mogła 
ulegać przemianom, ale w ilości swej jako 
energija ukryta, nie zmieniła się od wieków.

Jeśli od powyższych przykładów przemiany 
drobnych sił ziemskich przejdziemy do siły 
grawitacyi ogólnej, pojmiemy łatwo, że jej 
przemiany mogą sprowadzać skutki potę
żniejsze nad wszelki wyraz. Ilość pracy me
chanicznej przy poruszaniu tych olbrzymich 
globów jest nie do obliczenia. Pomijając 
nateraz świat gwiazd stałych stosunkowo 
mniej znanych, sam układ planetarny, to jest 
świat najbliżej nas otaczający, którego istnie
nie tak ściśle z naszą ziemską egzystencyją 
jest związane, dostarcza nam dość na to do
wodów. Rozpatrzmy ogólną jego budowę.

Środek układu zajmuje kula słoneczna na 
pół gazowa, rozpalona do tego stopnia, że me
tale nawet na jej powierzchni dostrzegane 
znajdują się w stanie pary. Wybuchy roz
żarzonych gazów przerywają płomienną jej 
atmosferę, od wieków dostarczającą ciepła 
i światła krążącym w około światom.

Masa słońca 700razy przewyższająca ma
sę wszystkich planet, obraca się około swej 
osi od zachodu na wschód w ciągu 25 dni.

W odległości około 8 milijonów mil od 
słońca znajdujemy pierwszą planetę M erku
rego, obiegającego swą drogę w ciągu prawie 
3 miesięcy. W miarę wzrostu odległości pla
net i czas ich obiegów jest dłuższy. Wenus, 
jako dalsza obiega wolniej, potrzebując na 
odbycie swej drogi 7 miesięcy przeszło. Zie- 

; mia, będąca naśzem mieszkaniem, zajmuje 3-e 
I z kolei miejsce; kula ta, której rozmiary są
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nam dobrze znane, pędzi po swej drodze z tru 
dną, do uwierzenia szybkością, przebiega w cią
gu 1-ej sekundy 4 mile, kiedy najszybsze po
ciągi do zrobienia tejże samej drogi, około pół 
godziny czasu potrzebują. Szybkości tego bie
gu nie czujemy wcale, bo go wraz z ziemią 
odbywamy, tak jak  nie czujemy biegu pocią
gu, cho'dząc powoli po przedziale wagonu.

Bieg ziemi daje nam wyobrażenie o po
tędze i siły atrakcyi słonecznej, która jest 
w stanie tak rozpędzoną masę na jej drodze 
utrzymać.

Szybkość ta  ziemi przedstawia zarazem 
ogromną pracę mechaniczną, a powyżej wspo
mniana teoryj a ciepła z całą ścisłością obli
cza, że, gdyby.w tym pędzie ziemia gwałtow
nie wstrzymaną została, wytworzyłaby przez 
zamianę taką ilość ciepła, że od niego wraz 
ze wszystkiemi na niej istotami spaliłaby się 
całkowicie i zamieniła w parę. A  jednak zie
mia nie należy jeszcze do największych pla
net, przeciwnie jest jedną z mniejszych, tak 
jak  i czwarta z rzędu planeta Mars, o kilka 
milijonów mil dalej od niej krążąca. M ars 
wyróżnia się od ziemi między innemi i tem, że 
posiada 2 księżyce takie jak nasz ziemski, — 
obiegają one około niego od zachodu na 
wschód, tak jak  księżyc ziemski około ziemi.

Po za temi 4 planetami znajdujemy kolistą 
przestrzeń pozbawioną wielkiej planety, ale 
usianą w około drobnemi planetami, które 
stanowią niejako pierścień otaczający drogę 
Marsa, złożony z dwustu kilkudziesięciu kul 
wspólnie obiegających około słońca, a tak 
drobnych, źe niektórych średnica zaledwie 
kilku mil dochodzi.

Za tą  grupą drobnych planet czyli tak 
zwanych Asteroidów, w odległościach coraz 
wzrastających znajdujemy 4 największe pla
nety układu. Odróżniają się one od po
przednich wielkością, wyższą tem peraturą po
wierzchni, lekkością, a wreszcie, znaczną ilo
ścią księżyców. Jowisz, największa planeta 
ma 4 księżyce, dla których jest niejako słoń
cem, utrzymującem je  na drogach siłą swej 
atrakcyi. Dalszy jeszcze Saturn, otoczony 
jest pierścieniem z drobnych bardzo ciałek zło
żonym, obok którego krąży ośm księżyców 
stanowiących z Saturnem miniaturowy układ, 
podobny w swem urządzeniu do układu sło
necznego. Cały ten drugorzędny układ obie
ga w koło słońca w ciągu lat prawie 30-tu.

Ostatnie wreszcie 2 planety Uranus i Neptun, 
stanowią krańce znanego dziś układu plane
tarnego. Neptun ostatni krąży w odległości 
600 milijonów mil od słońca, potrzebuje 164 
lat do całego obiegu.

Przestrzeń, w której obiegają te wszystkie 
światy, postacią swą zbliża się do olbrzymiej 
soczewki, której środkową grubość stanowią 
2 bieguny słońca, od nich w około grubość 
soczewki zmniejsza się, a brzeg jej prawie ko
listy stanowi ostatnia droga Neptuna.

Zastanawiając się nad całością tego ukła
du, widzimy w nim pewne szczególne właściwo
ści: spostrzegamy, że wszystkie planety obie
gają swe drogi w tym samym kierunku od za
chodu na wschód, w jakim słońce obraca się 
około osi; niema ani jednej, któraby biegła 
od północy do południa lub odwrotnie; dalej 
widzimy, że drogi ich prawie na jednej płasz
czyźnie się znajdują, mało co od niej odstępu
jąc; badając dalej obrót planet około ich osi, 
przekonamy się, źe one wirują również od za
chodu ku wschodowi: księżyce nawet w obie
gach około planet nie różnią się także od te
go kierunku.

Proste zastanowienie się nie pozwala przy
puszczać, aby ten ogólny kierunek ruchu tylu 
i tak różnorodnych ciał, mógł być czysto przy
padkowym, a jednak nie widzimy między nie
mi żadnego materyjalnego łącznika: mimo- 
woli dochodzimy do wniosku, że ten łącznik 
istniał dawniej i znikł przy dalszych przemia
nach materyi, jednem słowem, że wszystkie 
planety wraz z ziemią i słońcem stanowiły nie
gdyś jednę ogólną masę.

Takie przypuszczenie wyraził pierwszy raz 
filozof królewiecki K ant w r. 1755, a po nim 
niezależnie Laplace w r. 1796, na tej samej 
podstawie rozwinął szczegółową teoryją, która 
wsparta nowoczesnemi wynikami badań, mi
mo pewnych niejasnych punktów, przyjętą 
jest przez naukę jako wielce prawdopodobna.

Nie będę szczegółowo rozbierał pojęć obu 
twórców tej teoryi, bo nie idzie nam o histo- 
ryją pojęć, ale postaramy się przedstawić 
szczegóły samej teoryi, wsparte temi najnow- 
szemi badaniami, których autorowie sami 
w owym czasie jeszcze nie znali.

Tak K ant jak  i Laplace przypuszczają, że 
cały układ słoneczny dziś istniejący, przed
stawiał pierwiastkowo jednę wielką masę ga
zową, mglistą, rozciągającą się na olbrzymiej
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przestrzeni zakreślonej dzisiejsze mi krańcami 
układu słonecznego. Ztąd powstała nazwa 
hipotezy nebularnej czyli mgławicowej.

Jeśli przypuszczenie tak wielkiej masy ga
zowej w wolnych przestworach świata zawie
szonej, mamy przyjąć za podstawę dalszych 
wyników, winniśmy przedewszystkiem być 
przekonani o możności istnienia podobnych 
utworów: i w samej rzeczy dowód na to znaj
dujemy dziś dopiero w tak zwanych mgławi
cach. Są to utwory różnych postaci poroz
rzucane pośród gwiazd stałych daleko po za 
układem słonecznym; przedstawiają się jak 
mgły nieokreślonych często konturów, tak że 
na rzut oka wydają się gazowemi. Za takie 
je przyjął Herschel w zeszłym wieku i odkrył 
ich parę tysięcy; gdy jednak w celu dalszego 
badania zbudował większy teleskop, przeko
nał się, że niektóre z nich dały się rozebrać 
na drobne skupione blisko siebie gwiazdy, 
przez to gazowa ich natura podaną została 
w wątpliwość, z możnością bowiem posiadania 
większych teleskopów, może i pozostałe oka
załyby się nie gazem, lecz skupieniem bliskich 
gwiazd.

Tu spotykamy się znowu z tem jakby pro- 
roczem przewidywaniem gienijalnych pomy
słów. Laplace jako współczesny Herschła, 
znał jego badania, a mimo to wypowiedział 
swoję teoryją gazową, kiedy w kilkadziesiąt 
lat dopiero po jego śmierci natura gazowa 
niektórych mgławic została dowiedziona uży
ciem dzisiejszych spektralnych przyrządów. 
Iluggins najpierwszy dostrzegł tym przyrzą
dem stanowcze oznaki gazów rozpalonych, swo
bodnie zawieszonych w przestrzeniach.

Jednę z takich mgławic przedstawiam tu 
rzuconą na ekran za pomocą latarni magicz
nej. Znajduje się ona w konstelacyi Oryjona 
pośród wielkiego czworoboku gwiad tego na
zwiska, poniżej 3-ch gwiazd stanowiących 
przepaskę Oryjona *) i nawet gołem okiem 
a lepiej przez zwykłą lornetkę może być do
strzeżona w zimowych wieczorach na południu, 
a w obecnej porze na zachodzie. Rozbiór jej 
światła przyrządem spektralnym dowiódł, że 
się składa z rozpalonego gazu [rozlanego na 
przestrzeni daleko większej, aniżeli cały obszar 
układu słonecznego; a w skutek tego podsta-

!)  K osarze.

wa teoryi Laplacea zyskała wielkie prawdo
podobieństwo.

Pierwiastkowa mgławica jakiejkolwiek by-

Fig. i.

ła lekkości, rozciągnięta na ogromnej prze 
strzeni, przedstawiała tak wielką masę czą-' 
stek materyjalnych, że ich siła atrakcyi mu
siała mieć odpowiednie tej masie skutki. 
Prócz siły atrakcyi druga jeszcze energija 
ukryta tkwiła w materyi mgławicy, to jest 
ciepło utajone, właściwe każdej materyi gazo
wej. Pod wpływem tych dwu głównych sił 
pierwiastkowych, miały się odbywać wszystkie 
przemiany bezkształtnej z początku masy.

Siła atrakcyi, ściągając cząstki materyi ku 
sobie, dokonywała ogromnej pracy mechanicz
nej. Każda cząstka dążąc energiją czynną 
do środka, zetknąwszy się z innemi, musiała 
swój ruch zamienić na drobną ilość ciepła, 
tak jak ów kamień spadający z wieży rozżarzył 
odrobinę żelaza w postaci iskry; ale cząstek 
tych napływały milijardy, ciepło powoli gro
madziło się całemi wiekami, a jednocześnie 
mgławica w skutek zbliżania się cząstek zgę- 
szczać się poczęła. Zgęszczanie prowadziło 
za sobą utratę ciepła utajonego, które wydzie
lało się promieniując w przestrzenie świata, 
tak jak zkażdej materyi zgęszczającej swój stan 
skupienia. Przewaga jednak, jak  tego uczą 
dzisiejsze prawa fizyczne, była po stronie przy- 
bytu ciepła, siła grawitacyi wytwarzała 
przez zamianę więcej ciepła, aniżeli go uby
wało przez promieniowanie; masa cała wraz 
ze zgęszczaniem rozgrzewała się powoli. Gdy
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by można było przypuścić bezwzględną jedno- 
stąjność gęstości w całej masie, skupiłaby 
się ona pod wpływem wzajemnego przyciągania 
w jednę kulę, tak jak  kropla wody puszczona 
na szkło, lub odrobina rtęci rozlana na stół 
płaski. Takiej jednak jednostajności trudno 
przypuścić, a jeśli w ogólnej masie znalazły 
się gęstsze miejsca, silniej tym sposobem przy
ciągające, wtedy cząstki ogólną atrakcyją 
przyciągane do środka, zbaczały od centrycz- 
nego kierunku, dążąc do wytworzenia ruchu 
wirowego. Jeśli bowiem w masie gazowej

F ig . 2 .

a, b, c przypuścimy istnienie dwu tylko miejsc 
gęstszych A  i B, wtedy cząstka K  dążąc do 
środka A  nie będzie biegła po kierunku 
K  A, ale przyciągana i przez B , przyjmie 
kierunek K I A ,  inna K ‘ biedź będzie po li
nii K ‘ l' A ' i t. d.

W  pierwotnej mgławicy takich cząstkowych 
zgęstnień mogło być więcej i zboczenia pow
stawały różne. Zboczenia jednak większe 
wzięły w końcu górę nad mniejszemi, choćby 
odwrotnemi i powoli ruch obrotowy około 
środka mgławicy owładnął całą masą.

Dla stwierdzenia możliwości tego teoretycz
nego przypuszczenia, przedstawiam przykład 
mgławicy znajdującej się w konstelacyi Psów 
gończych, obserwowanej i rysowanej przez lor
da Rossę. Widzimy w niej dwa miejsca zgęsz- 
czenia i spiralne kierunki smug mgławicy dą
żące do ruchu obrotowego, tak samo jak  to 
w powyższem przypuszczeniu było wypowie- 
dzianem.

W miarę dalszego zgęszczania się mgławi
cy objętość jej stopniowo malała, ta  sama 
więc siła obrotowa na mniejszy obrót musia
ła działać silniej, ruch obrotowy przyśpieszał

się, ukształtowała się wielka kula gazowa, wi
rująca i rozpalona od zamiany atrakcyi na

F ig . 3.

ciepło tak, że stała się świecącą jak  te mgła
wice, które dziś na niebie widzieć się dają.

(D ok. n.)

ZARYS HISTORYI R0ZW 01U ZW IERZĄT

(EM BRY JOLO GII).

skreślił

J ó z e f  N u s b a u m ,

kand. \ Tauk P rzyr.

II.

,? I)ie T hatsach e  an  sich ist eben so we- 
n ig  ein w issenschaftliehes E rgebniss, ais 
eine W issenschaft aus blossen T h a tsach en  
sich  zusam m ensetzt“ .

C. G egenlaur. ( 1 8  7 8 ).

Anatomija porównawcza i embryjologija 
zwierząt, oświetlone ideą stopniowej ewolucyi 
organicznego świata, szybkim krokiem poczęły 
kroczyć naprzód, złączone wspólnością celów 
Embryjologiczne badania, szczególniej zaś po
szukiwania nad pierwszemi procesami roz
woju, dotąd, z małemi wyjątkami tylko, sto
sujące się do zwierząt wyższych, zaczęły się 
zwracać i ku zwierzętom niższym, a dąż-ność 
do porównywania z sobą otrzymanych stąd 
rezultatów, oraz wyprowadzania wniosków 
ogólnych, coraz silniej i wymowniej występo
wać zaczęła.

Poszukiwania v. Benedena (1844), Hux-



N r. 15. W SZEC H ŚW IA T. 233

lcya, Gegenbaura, Johannesa Mullera (1852 
— 1857), Krohna, Kollikera i innych nad 
rozwojem zwierząt bezkręgowych, dostarczyły 
nauce mnóstwo materyjału faktycznego, które
mu jednak aż do czasu ukazania się dzieła 
Darwina (1859) brakowało jakiejś przewodniej 
myśli filozoficznej. Po ukazaniu się teoryi 
ewolucyi, liczba prac na polu embryjologii niż
szych zwierząt niezmiernie zaczęła wzrastać, 
a świetne i imponujące odkrycia w tej dzie
dzinie jedne po drugich bez przerwy następo
wały i aż dotąd ukazywać się nie przestają.

Z tym najnowszym okresem, chcę też bli
żej zapoznać czytelnika, aby wykazać mu 
w ten sposób stanowisko i zadania nowocze
snej historyi rozwoju zwierząt.

Dla zrozumienia zaś tego, zastanowić się 
naprzód musimy nad kilkoma ogólnemi pra
wami rozwoju, stanowiącemi oś, około której 
obraca się nowoczesna embryjologija.

Jeszcze E. Baer, jak  to powiedzieliśmy wy
żej, doszedł do wniosku, że organizmy zwie
rząt wyższych przechodzą w samym rozwoju 
stadyja, przypominające zarodki zwierząt niż
szych. Ernest Haeckel w swem dziele „Die ge- 
nerelle Morphologie der Organismen (1866)“, 
zmienił do pewnego stopnia tę ideę Baera 
i zwrócił uwagę uczonych na olbrzymią jej do
niosłość dla wykrycia gienealogicznego pokre
wieństwa zwierząt. Haeckel zwraca uwagę 
na to* iż historyja rozwoju zwierząt tak jak 
dotąd była pojmowana, t. j. historyja rozwoju 
oddzielnych osobników, nauka o zarodkach 
(embryo) czyli embryjologija właściwa, jest 
tylko połową tego, co właściwe zadanie histo
ryi rozwoju stanowić powinno. Drugą jej 
połową winno być śledzenie rozwoju rodowe
go zwierząt, czyli badanie tych powolnych 
i stopniowych przemian, jakim ulega cały 
świat zwierzęcy, rozwijający się od form naj
niższych do coraz wyższych. Tę część histo
ryi rozwoju nazywa Haeckel filogieniją (roz
wojem rodowym) dla odróżnienia jej od em
bryjologii właściwej, czyli ontogienii (rozwoju 
osobników). Obie połowy historyi rozwoju, 
ontogienija i filogieniją pozostają w najściślej
szej wzajemnej zależności. Zależność tę na
zywa Haeckel bijogienetycznem prawem zasadni- 
czem, a daje się ono w następujący sformuło
wać sposób. Ontogienija jest krótkiem pow
tórzeniem filogienii, czyli mówiąc inaczej, sze
reg form jaki przebiega rozwijający się orga

nizm, poczynając od jajka aż do stanu dojrza
łego, jest krótkiem powtórzeniem tego szere
gu form, przez jaki przechodzili przodkowie 
tego organizmu (lub wogóle przodkowie tego 
gatunku) od najdawniejszych czasów powsta
wania organizmów aż dotąd. Prawo to mo- 
żnaby jeszcze w ten sposób literami uzmy
słowić.

Przypuśćmy, że pewien organizm w swoim 
rozwoju osobnikowym przechodzi stadyja A , 
B, G, D, E\ szereg przodków zaś tego organi
zmu od najpierwszych śladów pojawienia się 
życia na ziemi, przedstawiał kolejno następu
jące formy: a, b, c, d, e... Otóż, na zasadzie 
prawa bijogienetycznego kolejne zmiany orga- 
nizacyi w stadyjach A, B, C, D, E, winny być 
odpowiedniemi do kolejnych zmian organiza- 
cyi u form «, b, c, d, e, tak że stadyjum A  
winno odpowiadać prarodzicielskiej formie a, 
stadyjum B — b i t. d.

Bardzo myliłby się jednak każdy, ktoby 
sądził, iż prawo bijogienetyczne dosłownie ro
zumieć należy i że każdemu stadyjum rozwo
ju rodowego odpowiada pewne stadyjum roz
woju osobnikowego. Przeciwnie, jeśli dany 
organizm, rozwijający się przez lat milijony 
od form najniższych do coraz wyższych, prze
biegł szereg a, b, c,d, e ,/..., to w rozwoju oso
bnikowym niepodobieństwemby było rzeczy
wiście wszystkie te stadyja bez wyjątku od
szukać; odróżnimy tu może zaledwie wyraźnie 
stadyja A, B, D, F...., przyczem niektóre 
z nich np. B, lub F  będą znacznie odstępowa
ły w organizacyi swojej od odpowiednich form 
rozwoju rodowego 6, /, tak iż trudno będzie 
nieraz odnaleść między niemi bliższe po
dobieństwo.

Zasadnicze to prawo rozwoju istnieje je 
dnak w całej swej sile, bywa ono tylko mniej 
lub więcej maskowanem i dlatego często tru- 
dnem do wyśledzenia w pojedyńczych wy
padkach. Przyczynę zaś tego łatwo bardzo 
pojąć. A mianowicie, rozwój rodowy trwa 
lat milijony, przejścia i przemiany, jakie tu 
mają miejsce, odbywają się niezmiernie powo
li i stopniowo w skutek działania rozlicznych 
czynników, jak dziedziczności, przystosowania, 
walki o byt, doboru naturalnego i innych być 
może nieznanych nam jeszcze dotąd przyczyn. 
Rozwój zaś osobnikowy trwa niewięcej jak 
kilka lub kilkanaście miesięcy, a nawet tygodni, 
lub dni kilka. Cóż za olbrzymia różnica czasu
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Jeśli więc osobnikowy rozwój jest rzeczywi
ście krótkiem powtórzeniem rodowego, jakże 
silnem jest to skrócenie, jak szybkiemi te 
wszystkie zmiany, jedne na drugie zachodzące 
i jedne maskowane przez drugie. Użyję tu 
takiego porównania: Gdybyśmy obszerne, bo
gate treścią kilkotomowe dzieło, zawierające 
kilkaset paragrafów, zapragnęli skrócić, stre
szczając paragraf za paragrafem, tak, aby za
wrzeć to wszystko w niewielkiej broszurze, to 
pomimo, iż treść broszury byłaby krótką re- 
kapitulacyją treści dzieła, to jednak setek po
jedynczych myśli, setek przykładów, cytat i ro
zumowań, zawartych w dziele, napróżnobyśmy 
na stronicach broszury szukali; z drugiej zaś 
strony, w krótkich słowach wyrażone myśli, 
stanowiące streszczenia obszernych trakta
tów, byłyby na pozór tak różnemi od tych 
ostatnich, iż nieraz zaledwie z trudnością do- 
patrzećbyśmy się mogli, że myśli te są rze
czywistym wyciągiem z traktatów. Przy stre
szczeniu takiem dla zachowania jasności mu
sielibyśmy nieraz zmieniać porządek w szcze
gółach, co jednak wcaleby nam nie przeszka
dzało zachować bez zmiany ogólny plan biegu 
myśli. Podobnie i rozwój osobnikowy, stano
wiący, że tak powiem, krótkie streszczenie 
rozwoju rodowego, zachowuje bez zmiany 
ogólny plan i porządek następujących po so
bie stadyjów tego ostatniego, pomimo licz
nych opuszczeń i zmienionego czasami do pe
wnego stopnia porządku w szczegółach.

Inna przyczyna, dla której często nie znaj
dujemy pozornie dokładnego parallelizmu 
w ontogienii i filogienii polega na tem, iż zaro
dek rozwijając się i pozostając często w związ
ku z organizmem macierzystym, w innych jest 
warunkach życia, niż odpowiadający mu w ro
dowym rozwoju przodek, stanowiący dojrzały 
już organizm, a tem samem samoistny wiodą
cy żywot.

Te to odmienne warunki życia powodują, 
iż w rozwijającym się płodzie występują nie
raz pewne takie zjawiska organizacyi, których 
w rozwoju rodowym nigdzie dopatrzeć się nie 
można, a które są specyjalnie wynikiem przy
stosowania się płodu do warunków życia. 
Stąd też objaśnić sobie można czasowe wy
stępowanie w płodzie takich organów, jak 
błon zarodek otaczających, pęcherza zawie
rającego żółtko, które stanowi odżywczy ma- 
teryjał dla tkanek zarodka i t. p., które to

organy, w filogienetycznyin rozwoju u dojrza
łych osobników nigdzie nie istnieją; zjawiska 
te, nic a nic nie przeczą tedy prawu bijogiene- 
tycznemu. Wobec tego rzeczywiście dziwić 
się należy, iż taki uczony, jak Kolliker, sta
wiając pewne zarzuty temu prawu powiada: 
„....jeszcze większą wagę (!) ma inna, przez 
naukę aż dotąd mało uwzględniona okolicz
ność, że w ontogienii pojawiają się utwory, 
z któremi filogienija nic nie ma wspólnego 
i które jako zupełnie nowe występują (omo- 
cznia, owodnia, sznurek pępkowy i t. d .“). 
(„Entwick. d. Menschen u. d. Thiere”).

Ponieważ prawo bijogienetyczne, jak widzie
liśmy wyżej, bywa maskowanem z dwu głów
nie przyczyn, a mianowicie z powodu krótko- 
trwałości rozwoju osobnikowego i specyjal- 
nych warunków życia zarodka, to a priori 
przypuścić już należy, że w tych wypadkach 
wystąpi ono jaśniej i wyraźniej, gdzie sam 
osobnikowy rozwój trwa dłużej, odbywa się 
powolniej i gdzie zarodki swobodny zupełnie 
wiodą żywot. Zjawiska takie występują też 
u organizmów rozwijających się drogą prze
mian czyli posiadających t. z. larwy, swobo
dnie żyjące. Takim przemianom czyli meta
morfozom w rozwoju ulegają, np. liczne roba
ki, szkarłupnie i t. d.; u organizmów tych pra
wo ontogienii i filogienii w wielu razach zna
komicie też występuje.

Idea równoległości osobnikowego i rodo
wego rozwoju stanowi podstawę nowoczesnej 
historyi rozwoju. Wszystkie nowsze embryjo- 
logiczne prace obracają się około tej myśli 
przewodniej, a zobaczymy jak  piękne i ob
szerne pozostawia ona jeszcze pole dla przy
szłych poszukiwań.

Mając na względzie olbrzymią doniosłość 
tej idei, uważam za konieczne bliżej objaśnić 
ją  czytelnikowi na kilku przykładach.

Weźmy naprzód, jako przykład, rozwój 
osobnikowy najniższego kręgowca, ryby zwa
nej lancetnikiem (Amphioxus lanceolatus). 
Jajko lancetnika przedstawia pojedyńczą ko
mórkę organiczną; otóż na stadyjum jednoko
mórkowego organizmu pozostają liczne niż
sze formy zwierzęce (monery, ameby, wy
moczki), stanowiące najodleglejszych przod
ków lancetnika, a zarazem najdawniejszych 
protoplastów zwierzęcego świata.

Jajko to dzieli się na pewną ilość części, czyli 
komórek, jedna przy drugiej mniej lub więcej
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w skupieniu pozostających. W rodowym roz
woju zwierząt spotykamy odpowiadające te
mu stadyjum—organizmy, złożone z pewnej 
ilości skupionych razem komórek (np. orga
nizm Uvella, Pandorina i t. d.). Dalszy roz
wój ontogienetyczny lancetnika polega na tem, 
iż komórki zarodka coraz bardziej się w po
środku rozsuwają i tworzą środkową jamę 
kulistą, tak, iż zarodek przedstawia się jami
stym jak  piłka. W  rozwoju rodowym także 
spotykamy odpowiadające temu stadyjum or
ganizmy (np. t. z. Magosphaera planula HK., 
lub Parcella lainprosa Grimm.), które stano
wią z licznych komórek złożoną kulę, wew
nątrz jamistą. Następne stadyjum rozwoju 
osobnikowego lancetnika polega na tem, iż 
jedna połowra ścianki kuli wpukla się w dru
gą (podobnie jak w piłce przedziurawionej je
dnę jej połowę wepchnąć, czyli wpuklić mo
żna w drugą) i zarodek wydłużając się przed
stawia ślepo zamknięty woreczek o dwu ścia
nach i jednym otworze, zwanym gębowym. 
I  w rozwoju rodowym zwierząt spotykamy od
powiadające temu stadyjum organizmy (np. 
gąbki zwane Gastreada), przedstawiające się 
w kształcie ślepo zakończonych woreczków
0 dwu ściankach ciała i o jednym otworze do 
przyjmowania pokarmów. Aż dotąd więc z ca
łą jasnością widzimy równoległość ontogienii
1 filogienii. (dok. n.)

KORESPONDENCYJA WSZECHŚWIATA.
(S  p ó ż  u i o u a ) .

Posiedzenie Komisyi antropologicznej Akade
mii Umiejętności 12 Marca 1884 r.

Dnia 12 Marca b. r. odbyło się posiedzenie 
Komisyi antropologicznej Akad. Umiejętno
ści, zagajone przemówieniem przewodniczące
go komisyi, prezesa Akademii, dra J .  Majera, 
w którem oznajmił on zebranym o bolesnej 
stracie, jaką ponieśliśmy ostatniemi czasy 
przez zgon nieoczekiwany znanego z wielkie
go uzdolnienia i sumiennej pracy, ś. p. Wł. 
Klugera, b. prof. inżynieryi w Limie. S. p. 
ten rodak nasz należał do liczby tych Pola
ków, którzy, przeniósłszy pole swej działal
ności do Ameryki, chlubnie zapisali w dzie
jach cywilizacyi drugiej półkuli ziemskiej swe I

imiona, łącząc je  z najznakomitszemi po
mnikami tamecznej sztuki inżynierskiej. Od
dalony przestrzenią i zakresem pracy od oj
czyzny, nie przepomniał on o tych dla niej 
obowiązkach obywatelskich, które wywołuje 
prawdziwie dobrze zrozumiane ich poczucie. 
Do najpiękniejszych, a zarazem i do najtrwal
szych objawów takiego poczucia obowiązków 
ze strony ś. p. zmarłego, należy zgromadzenie 
przez niego znakomitych przedhistorycznych 
zbiorów wykopaliskowych peruwiańskich, któ
re, zebrawszy przez czas swojego pobytu 
w Ameryce z wielkim mozołem, ofiarował dla 
muzeum Akademii Umiejętności. Powołany 
z Ameryki przez władze miejskie do Krako
wa w celu urządzenia w tem mieście systemu 
wodociągowego, zmarły miał jeszcze przy spo
sobności możność zajęcia się tym zbiorem na 
miejscu i uporządkował go umiejętnie i zwiel- 
ką troskliwością w system ściśle naukowy ’). 
Wkrótce po tem zakończył życie w San Re- 
mo. Obecni członkowie, przejęci uczuciem 
prawdziwej boleści, jaką smutna wiadomość 
ta wywołała, oddali hołd pamięci i czci dla 
zmarłego przez powstanie.

Po odczytaniu następnie przez sekretarza 
komisyi dra J . Kopernickiego, protokułu 
z posiedzenia poprzedniego i po przyjęciu go 
przez obecnych bez zmiany, tenże sekretarz 
komisyi przedstawił dary złożone przez roz
maite osoby do zbiorów komisyi, mianowicie:

1) Dłuto krzemienne, znalezione luźnie 
w okolicy Ryczyna, w powiecie Wągrowie- 
ckim, ofiarowane przez pannę LeokadyjąMiro- 
sławską i 2) znaleziska luźne wyrobów ka- 
mienych z okolic Modlnicy, zebrane i ofiaro
wane przez p. Julijana i pannę Józefę Konop
ków, złożone za pośrednictwem p. G. Ossow
skiego, oraz 3) wykopalisko z kurhanu roz
kopanego przez p. Bołądzia, we wsi Żydow- 
cach i w Jerczykach-Żydowieckich w powiecie 
Skwirskim, a ofiarowane przez p. W ejmana 
z Kijowa, na ręce dra Kopernickiego.

Dłuto krzemienne ryczyńskie, odznacza się 
oryginalnem i rzadko u nas znajdowanym ro-

' )  Zbiór ten godny ze wszech m iar w ysokiego uznan ia , 
złożony z w ykopalisk grobow ych, b ron i, tkan in  i ce
ram ik i peruw iańskiej znajdu je  się w tem  m uzeum , ja k o  
zbiór osobny w dziale archeo log ii p rzed h isto ry czn e j.

(P rzyp . K oresp.).
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dzajem krzemienia plamistego, przechodzące
go w jaspis mozaikowy, z którego jest ono 
wyrobione, oraz szczególnie pięknem ogładze
niem powierzchni. Znaleziska z okolicy Módl- 
nicy, złożone z sześciu wyrobów kamiennych, 
uzupełniają, piękny już zbiorek tego rodzaju 
znalezisk pochodzących z tejże miejscowości, 
który, zebrany staraniem tychże ofiarodaw
ców, znajduje się od dawna w zbiorach arche
ologicznych Muzeum Akademii Umiejętności 
w Krakowie. Wykopalisko kurhanowe z Ży- 
dowiec i Jerczyków, zawiera przedmioty roz
maite: bronzy, wyroby kamienne i ceramikę. 
Dla poznania charakteru kurhanowych na
szych wykopalisk stanowi ono przyczynek po
żądany. Obecni członkowie komisyi przyj
mują z wdzięcznością pamięć ofiarodawców 
o jej zbiorach i złożone przez nich te dary.

Następują potem wnioski sekretarza komi
syi dra J .  Kopernickiego, jako redaktora pi
sma „Zbiór wiadomości do antropologii k ra
jowej*, dotyczące ustalenia naprzyszłość pew
nych zwyczajów, któremi się ma kierować re- 
dakcyja przy druku w tem piśmie takich ustę
pów etnograficznych, które bądź z treści, bądź 
z formy swej należą do zbyt wolnych i do pu- 
blikacyi z tego względu nie zupełnie się nada
ją. Wnioski te załatwione zostały w myśl 
wnioskodawcy.

Z kolei następuje sprawozdanie p. G. Ossow
skiego, z badań paleontologicznych dokona
nych przez niego podczas ostatniego lata 
w jaskiniach okolic Ojcowa.

Ze sprawozdania tego okazuje się, że pan 
Ossowski po kilkoletnich badaniach poprzed
nich jaskiń znajdujących się w okolicach K ra 
kowa, uważając je za dostatecznie pod wzglę- 
dem naukowym wyczerpane, dalszy ciąg swych 
badań paleontologicznych przeniósł na oko
lice Ojcowa. Badanie tego nowego obszaru 
rozpoczął on od wąwozu ojcowskiego, gdzie 
zbadał między innemi, z wielkiem powodzeniem 
jaskinię Maszycką. Jaskinia ta leży w części 
południowej wąwozu, o '/* mili na południe 
od zamku ojcowskiego, w lesie należącym do 
wsi Maszyc. Referent przedstawił przekrój 
pionowy tej jaskini, z którego można było wi
dzieć i jej budowę i układ warstw stanowią
cych pokład ńamuliskowy jej wnętrza. Mając 
na względzie, że w szpaltach „ Wszechświata” 
była już zamieszczona wiadomość o warun
kach sytuacyjnych tej jaskini, a równie też

i o zdobyczach wykopaliskowych wyzyskanych 
z jej namuliska (ob. „Wszechświat” T. II , 
Nr. 45, str. 705), przeto opuszczając tu tę 
część sprawozdania, zatrzymujemy się na wy
wodach naukowych, jakie referent z badań tej 
jaskini osiągnął.

Wyroby ręki ludzkiej jaskini maszyckiej 
należą do dwu zupełnie odrębnych warstw 
jej namuliska (wierzchniej i spodniej) i stano
wią zabytki dwu zupełnie oddzielnych ogniw 
w rozwoju cywilizacyi przedhistorycznej je 
dnego okresu neolitycznego. Oba te ogni
wa znajdowały się w warstwach bezpośrednio 
na sobie leżących w położeniu poziomem i zu
pełnie z sobą zgodnem.

Zabytki ogniwa dawniejszego zawierały się 
w warstwie dolnej, spoczywającej bezpośre
dnio na skalnem dnie jaskini. Charakter ar
cheologiczny wyrobów tego ogniwa stanowią 
przedmioty wyrobione z kości wyłącznie ko
palnej: groty broni pociskowej i rohatyny 
z żeber zwierząt gatunków zaginionych (ma
muta, nosorożca i t. p.), zdobione ornamenty
ką archaiczną, oraz gładkie, z kości słoniowej 
(z kła mamuta), łopatki płaskie (także zdo
bione) i wypukłe, bez zdobienia i szydła-, wy
roby z rogu renifera (godło? baton de comman- 
dementf)-, kamienie gładzone (Żarnowe?); na
rzędzia krzemienne grubo łupane, przeważnie 
otłukiwane i klocki wielkie; ślady farb mine
ralnych (limonitu) i użytku ich; luźne kośct 
ludzkie, oraz kości napłynięte zwierząt fauny 
dyluwialnej: pospolicie, — mamuta, nosorożca, 
renifera, -łosia, jelenia, muła, konia, niedźwie
dzia jaskiniowego; rzadziej hijeny, kozy skal- 
nój, lisa, dzika, borsuka i gatunków psich (wil
ka lub psa); bardzo rzadko, żubra, suhaka, pi
żmowca ( Ovibos moschatus), jelenia kanadyj
skiego, niedźwiedzia szarego; wyjątkowo, — 
lwa.

Zabytki ogniwa nowszego, znalezione w war
stwie wierzchniej, złożone są z narzędzi ka
miennych gładzonych (młotki, siekierki, kliny 
i t. p.); ze znacznej ilości cienko łupanych dro
bnych narzędzi krzemiennych nieotlukiwanych, 
z klockami i odłupkami; z narzędzi i ozdób 
wyrobionych po części z kości bydlę.cój tego- 
czesnej, a po części kopalnej (szydełka, łopat
ki i ozdoby); z wyrobów z rogu jeleniego 
(młoty); ze szczególnego mnóstwa lepionych 
naczyń glinianych użytku domowego, przewa
żnie pięknie obrobionych i ornamentyką przy
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ozdobionych. Przy tem wszystkiem znajdu
je się wielka ilość kości bydlęcych łupanych, 
niekiedy spaleniska i ułamki luźnych kości 
ludzkich. Kości zwierzęce łupane tej warstwy, 
należą do fauny tegoczesnej domowej i leśnej 
(wół, jeleń, sarna, dzik, Świnia, niedźwiedź 
szary, koza skalna i t. p.); w małej ilości po
kazują się także ułamki drobne kości ko
palnej.

Ogniwo pierwsze, dawniejsze, w zupełnym 
charakterystycznym jego składzie zostało w ja 
skini maszyckiej odkrytem poraź pierwszy 
(ogniwo maszyckie), a ostatnie, nowsze, naj
więcej i naj charakterystyczniej występuje 
w jakiniach całego północnego pasu obszaru 
krakowskiego (ogniwo północno-krakowskie). 
Oba ogniwa te w rozwoju dziejów przedhi
storycznych nie mogły po sobie następować, 
lecz istnieć musi na ziemiach polskich jeszcze 
inne ogniwo, między niemi pośredniczące, śla
dy którego jednakże dotychczas odkrytemi 
niezostały. Po ogniwie zaś północno-krakow- 
skiem w najściślejszym bezpośrednim związku 
chronologicznym następuje ogniwo mnihow- 
skie. (Ob. „Wszechświat", T. II, Nr. 45 1. c.).

Wszystkich znalezionych zabytków w obu 
warstwach jaskini maszyckiej nienależy zgoła 
uważać za zabytki stałego mieszkania czło
wieka przedhistorycznego w jaskiniach, lecz 
przeciwnie za ślady krótkoczasowego jego 
tam pobytu, a odnosi się to szczególnie do ogni
wa dawniejszego (właściwie maszyckiego).

Po ukończeniu sprawozdania nastąpiła dłu
ga i ożywiona dyskusyja, w której udział bra
li wszyscy zebrani członkowie komisyi. Na
stępnie posiedzenie zostało zakończone.

G .,0 .

SPRAWOZDANIE.

Br. P  a w 1 e w s k i, doc. Szk. Politechnicz
nej. Kilka uwag o nafcie galicyjskiej. (Odbi
tka z „Kosmosu“, str. 7. Lwów. 1884).

P. Bronisław Pawlewski, doc. Szkoły Poli
technicznej we Lwowie, poddał badaniu co do 
zapalności, ciężarów właściwych i punktów 
wrzenia rozmaite gatunki nafty galicyjskiej 
i porównał otrzymane rezultaty z własnościami 
nafty amerykańskiej i rossyjskiej (kauka

skiej). Zbyt żywo obchodzi nas kwestyja 
dobrego oświetlania, byśmy pracy p. Pawlew- 
skiego nie mieli tu streścić w głównych zary
sach.

Na samym początku swej pracy p. Pawlew
ski słusznie zaznacza, że dotychczasowe prace 
nad naftą mają mało praktycznej wartości 
dla jej konsumentów, gdyż odnoszą się albo 
do surowej nafty, która wcale nie obchodzi 
konsumentów, — albo też są prowadzone we
dług rozmaitych metod nad naftami handlo- 
wemi rozmaitego pochodzenia i z tego powo
du nie nadają się do porównań. Trudność po
równań pochodzi poczęści i z tego powodu, że 
zagranicą przez wyrazy „nafta“ i „olóju poj
mują co innego niż w G-alicyi. W Ameryce 
wszystkie produkty, przechodzące przy desty- 
lacyi poniżej 150° nazywają essmcyjami, u nas 
zaś benzynami; w Ameryce „naftą11 nazywają 
tylko te produkty, które dystylują się pomiędzy 
150° i 270°, dalsze zaś produkty płynne dy- 
stylujące powyżej 270° nazywają olejami, a na
zwa ta utarła się i w Niemczech; u nas zaś 
(w Galicyi) pod wyrazem nafta pojmują pro
dukty, otrzymane z surowej ropy, pomiędzy 
150° i 300°, a więc granice dystylacyi nafty 
rozszerzono o całe 30°.

Mając na względzie te różnice p. Pawlew
ski poddał „naftę” galicyjską w jej rozmai
tych gatunkach badaniu według metody Dra 
J . Biela w Petersburgu. Nafty brał następu
jące:

Nr. 00 oznacza „naftę niezapalnąu od Dra 
Fedorowicza z Ropy.

Nr. 0 oznacza naftę kryształową.
Nr. 1 oznacza naftę salonową.
Nr. 2 oznacza naftę białą.
Nr. 3 oznacza naftę żółtawą gospodarską.
Rezultaty otrzymane streszczają się w na

stępującej tablicy:
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„  3 20„ 0,80122 96„ 87,1 11,7
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Z oznaczeń tych możnaby wnioskować, że 
żadna z tych naft handlowych nie odpowiada 
wymaganym pojęciom o nafcie, gdyż 1°) po
siadają zaniski punkt zapalności, 2°) wszyst
kie zaczynają wrzeć poniżej 150° i 3°) wszyst
kie zawierają zawielką ilość olejów, których 
nafty handlowe zawierać nie powinny.

Po takiem oznaczeniu własności handlo
wych gatunków nafty galicyjskiej p. Pawlew- 
ski zajął się porównaniem ich z bardzo cenio- 
nemi amerykańskiemi gatunkami „Astral-oil“ 
i „Standard-oil”, oraz rossyjskim Kerosinem 
A. Porównanie dotyczyło punktów wrzenia 
pojedynczych frakcyj i ich ciężarów właści
wych i z niego okazuje się, że w nafcie rossyj- 
skiej przemagają (ilościowo) części lotniejsze 
a więc lżejsze, podczas gdy w nafcie galicyj
skiej przewaga jest po stronie produktów tru 
dniej lotnych, a więc cięższych. Zdawałoby 
się, iż odpowiedniem mięszaniem rozmaitych 
frakcyj nafty galicyjskiej możnaby otrzymać 
naftę zupełnie odpowiadającą amerykańskie
mu „Astral-oil” — lecz p. Pawlewski zadania 
tego nie uważa za tak proste i łatwe, z powo
dów, których nie wyłuszcza bliżej.

J. J. B.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizylcd).

— F o s f o r e s c e n c y j a  d y j a m e n -  
t u. Rzadko zdarzający się wypadek przy
czynił się do stanowczego potwierdzenia daw
nych podań o świeceniu dyjamentu. W iado
mo, że jeszcze w starożytności opowiadano, 
jako dyjament, wystawiony na światło sło
neczne, promienie słońca zatrzymuje w sobie, 
a potem w ciemności napowrót je wydaje, 
świecąc tak silnie, że przy nim czytać można. 
Stwierdzenie naukowe tego wierzenia było je 
dnak utrudnione, z powodu, że w rzadkich 
tylko wypadkach dyjamentami większych roz
miarów mogą rozporządzać ludzie oddani ba
daniom naukowym. Lecz niejaki p. P ., wła
ściciel jednego z największych zakładów do
starczających drogich kamieni w Paryżu, 
a zarazem zwolennik doświadczeń naukowych, 
przed kilkoma tygodniami poddał badaniom

bardzo piękny dyjament, ważący przeszło 30 
karatów i odznaczający się wspaniałą wodą 
i doskonałem szlifowaniem w brylant. Oka
zało się, że dyjament, oświetlony przez go
dzinę promieniami słonecznemi i przeniesiony 
następnie do ciemnego pokoju, wydaje w cią
gu 20 minut dość silne światło fosforyczne, 
wystarczające do oświetlenia kilku centyme
trów kwadratowych białego papieru, na któ
rym dyjament był położony. Toż samo zja
wisko, lecz z mniejszem natężeniem występu
je po oświetleniu dyjamentu światłem elek
trycznem lampy o łuku Yolty. Nakoniec, 
można wzbudzić dość silną fosforescencyją 
dyjamentu, pocierając go silnie twardą fla- 
nelą. (R e v . S c ie n t.) . B.

— W z o r y  e l e k t r y c z n e  (Electrical 
Standards).

Komisyją wyznaczona z łona Towarzystwa 
Brytańskiego do prac nad jednostkami elek- 
trycznemi, ukończyła już wszystkie przygoto- 
towania do sprawdzania oporów przedsta
wianych jej cew. Cały plan poszczególnych 
sprawdzań został opracowany przez lorda 
Reyleigha i p. Glarebrooka i przedstawio
ny w najdrobniejszych szczegółach Towarzy
stwu Brytańskiemu, a to głównie w celu 
wzbudzenia zaufania do dokonywanych po
miarów.

Gdy potrzeba jakąś cewę sprawdzić (po
świadczyć), wówczas wybiera się najbardziej 
zbliżona do niej cew a wzorowa (Standard- 
coil) i obie na kilka godzin (zwykle na noc) 
zanurzają się w kąpieli wodnej. Następnie 
porównanie cewy badanej ze wzorową doko
nywa się według metody prof. Carey Fe- 
stera. Następnie cewki wyjmują się z wody 
na pewien czas i porównanie powtarza się 
powtórnie w wodzie mającej inną tempera
turę, według postanowienia bardzo mało ró
żną od temperatury w czasie pierwszego po
równania.

W  ten sposób otrzymują się dwie wartości 
na opór cewki przy dwu bardzo mało róż
nych temperaturach.

Średnia wartość oporu z dwu powyższych 
oznaczeń jest szukanym oporem przy tempe
raturze średniej w obu doświadczeniach.

Po dokonaniu tych badań wypisuje się 
świadectwo w następującej formie: „Zapew
nia się, że cewa N r. X . była porównaną
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z wzorami Towarzystwa Brytańskiego i że 
wartość jej oporu przy temperaturze A°C. 
wynosi P B. A. jednostek ') czyli P  R 
ohmów. Jedna B. A. jednostka stanowi 0,9867 
R. ohmów“. Oprócz tego wszystkie spraw
dzone cewki oprócz właściwego numeru będą, 
opatrzone monogramem wziętym z początko
wych głosek pracowni, w której dokonywają 
sprawdzeń (Cavendish Laboratory).

Na żądanie oznaczają tam  również współ
czynnik zmiany oporu wraz ze zmianą tempe
ratury, a opłata za powyższe czynności zgo
dnie z postanowieniem Towarzystwa Brytań
skiego, wynosi około 11 rs. za sprawdzenie 
pojedyńczej jednostki (IZ Is), a około 16 rs. 
(U l is )  za sprawdzenie każdej innej cewki.

J . J .  B .

(Chemija fizyjologiczna),

— O s k ł a d n i k a c h  p o t u  przez Stefa
na Capranica.

Autor czyni spostrzeżeń ie, że pot otrzyma
ny za pomocą łaźni parowej posiada ten sam 
skład, co i pot prawidłowy. Posługując się 
tą metodą mógł otrzymać 450 cm. potu o c. 
wł. ró wnym 1,005—1,006. Po wyliczeniu istot 
znalezionych przez innych badaczy w tej wy
dzielinie i po wymienieniu, które z nich po
chodzą z gruczołów łojowych, ogłasza autor, 
że znalazł w pocie siarkę (zapomocą przyrzą
du widmowego) i kreatyninę. Tę ostatnią wy
krył za pomocą reakcyi Weila z nitropru- 
sydkiem sodu i ługiem sodowym, z którym 
kreatynina daje zabarwienie czerwone. Po
dług przypuszczeń autora znajduje się w po
cie 0,004% kreatyniny. Metoda poszuki
wania polega na podparowaniu potu w pró
żni przy niskiej temperaturze, dodaniu alko
holu absolutnego, przesączeniu, powtórnem 
podparowaniu i badaniu za pomocą powyżej 
wymienionej reakcyi. p . Q.

— P o s z u k i w a n i a  n a d  m l e k i e m  
przez G. Albini i P. Malerba.

Praca podzielona na dwa rodzaje doświad
czeń; jeden nad wpływem światła na mleko,

*) B . A . znaczy B ritish  A ssociation. B . A . U n its—  
znaczy jed n o stk i T o w arzystw a 'B ry tańsk iego .

drugi nad działaniem soków trawiących na 
tęż substancyj ą. _

Mleko wystawione na działanie światła sło
necznego przybiera znacznie wcześniej oddzia
ływanie kwaśne i śmietanka wcześniej się od
dziela; w kilka dni po wystawieniu na światło 
przybiera lekko różowe zabarwienie na po
wierzchni, co się znacznie później i mniej wy
bitnie dzieje w miejscu ciemnem. Podczas 
gdy w mleku wystawionem na światło wszczy
nała się fermentacyja mleczna z oddziaływa
niem mocno kwaśnem i z tworzeniem się ga
zów i kilku tylko rodzai bakteryi,—w mleku 
trzymanem w ciemności tworzyła się fermen
tacyja gnilna, bez pęcherzyków gazowych, 
bakteryj nader wiele się wyradzało i to nader 
szybko, oddziaływanie zaś było słabo kwaśne, 
Zielone grzybki wytwarzały się szybciej na 
powierzchni mleka przy działaniu światła ni- 
źli w mleku w ciemności trzymanem.

Jeśli się trzyma w ciemności mleko poprze
dnio już na światło wystawione i odwrotnie, 
jeźli się wystawia z ciemności na światło je 
żeli rozkład daleko jeszcze nie postąpił, mle
ko, które już było wrystawione na działanie 
światła traciło swe wybitne kwaśne oddziały
wanie, trzymane zaś najpierw w ciemności 
traciło woń gnilną, nabierając aromatycznej 
i oddziaływania mocno kwaśnego.

Podobne rezultaty lecz mniej wybitne otrzy
mano z mlekiem poprzednio zagotowanem.

Tłumaczenie tych faktów można znaleść 
w tem, że silniej odbywa się utlenianie pod 
wpływem światła, podczas gdy w mleku utrzy- 
mywanem w ciemności ma się oddziaływanie 
słabo kwaśne i fermentacyją gnilną zależną 
od wielkiej liczby bakteryj nader czynnych, 
przeciwnie rzecz się ma gdy światło jest żywe 
szczególniej jeśli jest skierowane wprost, jest 
zgubnem dla bakteryj i innych czynników 
gnicia. Co do soków trawiących, wynika z do
świadczeń autorów, że silniej rozpuszczająco 
działa na twaróg (kazeinę) ferment trzustko
wy pankreatyna, aniżeli inne fermenty tra 
wiące. W  pierwszym okresie działania roz
puszcza się twaróg z cechami białka, przy 
przedłużonem działaniu zamienia się na pep 
ton.

Pepsyna obojętna już sama bez kwasu spra
wia skoagulowanie mleka, nim się stanie kwa- 

| śnem, aby jednak rozpuścić je trzeba dodać- 
( kwasu w stosunku 'prawidłowym; zadużo lub
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zainało kwasu osłabia równie jak alkohol wła
sność rozpuszczania.

Ptyjalina, t. j. ferment śliny nie wywiera 
najmniejszego wpływu na mleko. G. P.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— D. A. B e r n s t e i n ,  autor znanycb 
i tłumaczonych na polski język dziełek popu
larnych przyrodniczej treści, zmarł w Berli
nie. Urodził się w Gdańsku 1812 r.

— K o n k u r s .  Drugie Towarzystwo Tey- 
lera w Haarlem (The second Teyler Society 
of Haarlem), przyzna złoty medal wartości 
400 florenów za najlepsze studyjum krytycz
ne nad wszystkie mi pracami ogłoszonemi 
w ciągu ostatniego dwudziestopięciolecia za 
i przeciw samorodztwu. Konkurs je s t  mię
dzynarodowy. Szczegółowe warunki można 
otrzymać listownie pod adresem: „La mai- 
son de la Fondation du feu M. P. Teyler van 
der Hulst, Haarlem”.

Kalendarzyk foM raficzny.

14 K w ietnia 1 62 9 u r. C hrysty jan  H uyghens w H a- 
adze; um . 16 9 5 .

15 K w ietnia 1 7 72 ur. S tefan Geoffroy de S ain t-H i- 
laire; um . 1 8 4 4 .

I 8 K w ietnia 1 8 7 3  rocznica śm ierci jednogo  z n a j
w iększych chem ików  i filozofów Ju s tu sa  L iebiga.

19 K w ietnia 1 7 9 5  u r. C hrysty jan  E hren b erg , jeden  
z najp ierw szych, którzy zajm ow ać się zaczęli b ad an ia 
m i m ikroskopow em i.

T r e Ś Ó :  P o jęc ia  o pierw iastkach, (pod ług  H . K op- 
pa), skreślił G . P io trow sk i. —  O wydobyw aniu żelaza 
z p iasku  źelazistego, n ap isa ł E . P aid ly . —  O przeszłości 
św ia ta  fizycznego, odczyt D -ra  .T. Jędrzejew ieza w ygłos- 
szony w dniu  2 2- im  M arca  r . b. n a  korzyść T ow . Osad 
R olnych (dalszy c iąg ). —  Zarys historyi rozw oju  zw ie
rzą t (em bry jo log ii), skreślił Jó z e f  N usbaum , kan d . N auk  
P rz y r . —  K orespondeney ja  W szechśw iata. —  Spraw o
zdanie. —  K ron ika  naukow a. —  W iadom ości bieżące. 
—  K alendarzyk  b ijograficzny. —  O głoszenie.

W y d aw c a  E. Dziewulski. R e d a k to r  Br. Znatowicz.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G R A F I C Z N T
T O M  W  ZA ROK 188 4

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

W  dziale I-ym (Meteorologija): J .  Jędrzejewieza, 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. Ejchnera, K. Łapczyńskiego M. Twardowskiej H. Dziedzic- 
kiego, F.Osterloffa, J .  Sznabla, A. Wałeckiego; w dziale IY-ym: L. Dudrewicza, Z. Glo-

giera, J .  Karłowicza, J .  Kozłowskiego, T. Łuniewskiego.

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
P P .  D r . T . C ha łub ińsk i, J .  A leksandrow icz były  dziekan  un iw ., K . D eike, D r . L . D udrew icz, E . D ziew ulski, 
K . Ju rk iew icz  b. dziekan  u n iw ., S . K ram sz ty k , A . Ś lósarski, J .  T rejdosiew 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 arszawy, 
oraz rs . 5  kop. 5 0  dla prowincyi z przesyłką

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

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

Pp. Prenum eratorów, k tórzy w n ieśli przedpłatę na Wszechświat tylko  
do I-go K w ietn ia , u praszam y o wczesne odnowienie prenum eraty.
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