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Jak ie umysł ludzki posiada środki pozna
wania rzeczy zewnętrznych?

Oto jest kwestyja, k tórą się dziś zająć wobec 
was postanowiłem.

Poeta Bunyan porównał duszę człowieka 
do cytadeli, leżącej na wierzchołku góry i ko
munikującej z zewnętrznem otoczeniem przez 
pięć bram: bramę oka, ucha, ust, nosa i do
tyku. Spróbuję wykazać, iż podział ten nie 
jes t dostatecznym i że należy go uzupełnić 
dodatkiem jeszcze jednego zmysłu. U trzy
mywano już wprawdzie niejednokrotnie, iż 
człowiek posiada siedm zmysłów. Nie wiem 
jednak, co to ma być za siódmy zmysł. Z da
je  mi się, iż z naukowego punktu widzenia 
niepodobna odróżnić więcej jak sześć zmy
słów. Jednakże, jeźli mi czas pozwoli, po
wiem wam słów kilka o tem, co nazwano 
„zmysłem magnetycznym”. Być może, iż on
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istnieje, ale dotychczas ani fakty, ani obser- 
wacyje nie wykazały jego istnienia.

I.

Zmysłami, które m ają być dzisiaj przedmio
tem mojego zastanowienia, są: wzrok, słuch, 
węch, smak, oraz dotyk, który ze swej strony 
dzieli się na dwie części. Sto lat już temu, 
doktór Tomasz Reid profesor filozofii moralnej 
w uniwersytecie glazgowskim ustanowił różni
cę pomiędzy uczuciem twardości czyli konsy- 
stencyi, którego organem jest głównie dłoń, 
oraz uczuciem ciepła. Pogląd Reida nie zo
stał należycie oceniony i jak  się zdaje nie zna
leźliśmy w elementarnych wykładach filozofii 
naturalnej, oraz w pismach fizyjologów po
działu na sześć zmysłów. Wprawdzie często 
pisywano o zmyśle mięśniowym i zmyśle do
tyku przyjętym przez Reida. Przyznać wszak
że należy, iż niedość jasno określił on różnicę, 
nad którą mam zamiar przez chwilę się za
stanowić.

Dotyk, którego głównym organem jes t dłoń, 
ale który jest rozpostarty po całem ciele, 
przedstawia nam się wyraźnie jako zmysł po
dwójny. Gdy dotykam jakiego przedmiotu, 
powstaje we mnie wrażenie złożone. Czuję 
twardość lub miękkość przedmiotu, ale jedno
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cześnie, doznaję pewnego wrażenia, które nie 
pochodzi od miękkości lub twardości.

Spróbujmy zanalizować te dwa odmienne 
wrażenia. Zanurzam rękę w naczyniu z wodą, 
gorącą. W chwili gdy dotykam ręką wody, 
czuję wrażenie gorąca. Czy to jest wrażenie 
miękkości lub twardości? Z pewnością nie. 
Zanurzam teraz rękę w tem naczyniu napeł- 
nionem wodą z lodem. Wrażenie, którego 
doznaję, jest zupełnie odmienne od poprze
dniego. Czy to jest wrażenie twardości lub 
miękkości? N ie jestn iem , jak pierwsze. Ale 
czy to jest wrażenie, które się da porównać 
z wrażeniem ciepła? Na to odpowiadam, źe 
tak jest rzeczywiście, jakkolwiek ostatnie jest 
przeciwstawieniem pierwszego. Nie posuwam 
się aż do określenia różnicy pomiędzy wraże
niem ciepła i zimna. Powiem raczej, że je 
dno i drugie są to percepcyje podobne do sie
bie, ale w różnych stopniach, obie zaś wyra
źnie odróżniają się od wrażenia dotyku.

Czemże więc jest ów zmysł dla twardości? 
Odpowiedź na to pytanie wymagałaby szero
kiego rozwinięcia kwestyi. Zgódź cie się ze 
mną od tej chwili, że jest to wrażenie ciśnie
nia. J a  zaś, przed złożeniem więcej dowodów, 
powiem, iż zmysły nasze stanowią: wzrok, 
smak, słuch, węch, poczucie ciepła i czu
cie siły.

Oddzielimy więc osobny zmysł dla siły, albo 
też jeśli chcecie, powiemy, iż zmysł dotyku 
dzieli się na dwa zmysły, dla ciepła i dla siły.

Wspomniałem o siódmym zmyśle, magne
tycznym. Roztrząśnięcie tej kwestyi zadale- 
koby mnie odprowadziło od mego przedmio
tu, a z drugiej strony, czas który mam do 
rozporządzenia nie pozwala mi czynić dale
kich wycieczek. Chcę tylko położyć nacisk 
na to, że mówiąc o zmyśle magnetycznym, nie 
mam bynajmniej na myśli magnetyzmu zwie
rzęcego, stolików wirujących, spirytyzmu, me- 
smeryzmu, jasnowidzenia, duchów pukających 
i innych ciemnych przesądów, podobających 
się pospólstwu. Na czem się to wszystko 
opiera? Na doświadczeniach źle przeprowa
dzonych, na oszukaństwie z jednej, a dobrej 
wierze i zaufaniu z drugiej strony.

Bądź co bądź, należy powiedzieć, że jeżeli 
zmysł magnetyczny nie istnieje, to brak zmy
słu podobnie doniosłego, zdolny jest w nas 
wywołać najwyższe zdumienie.

Magnetyzm stanowi jeden z najtrudniej

szych przedmiotów w nauce fizyki. Każdy wie 
co to jest kompas i każdy zna zachowanie 
się igły magnesowej, ale mało osób zgłębiło 
ten przedmiot, a tem samem mało może zro
zumieć odkrycia poczynione ostatniemi czasy 
w dziedzinie elektro-magnetyzmu.

Chciałem powtórzyć wobec was jedno z bar
dzo ciekawych doświadczeń z zakresu magne
tyzmu; niemając jednak pod ręką aparatów, 
ograniczę się tylko na jego opisie.

Wyobraźmy sobie bardzo silny elektro-ma- 
gnes, oraz kawałek miedzi. Z temi dwoma 
przedmiotami możemy powtórzyć doświadcze
nie Faradaya, znakomicie opisane przez uczo
nego Foucaulta. Powiedziałem, że bierzemy 
kawałek miedzi, ale z równym skutkiem mo
glibyśmy użyć kawałka srebra; atoli oprócz 
srebra i miedzi, żaden metal w takim stopniu 
nie posiada własności, na którą zwracam w tej 
chwili waszą uwagę; własnością tą jest „prze
wodnictwo elektryczne1*. Zobaczmy teraz jaki 
będzie rezultat naszego doświadczenia. Jeźli 
puścimy pomiędzy bieguny elektromagnesu 
kawałek srebra lub miedzi, to one, zamiast 
ulegania prawu spadku ciał, będą spadały po
woli, tak jak gdyby pogrążały się w błoto. 
Biorę taki kawałek i puszczam go: łatwo by
łoby obliczyć jakiego ułamka sekundy potrze
ba, aby spadł z wysokości jednej stopy. K a
wałek zaś miedzi, zanurzony pomiędzy biegu
nami elektromagnesu i puszczony, spadać bę
dzie powoli przed waszemi oczami i potrzeba 
mu będzie może ćwierci minuty dla przebycia 
z góry na dół kilku centymetrów.

Doświadczenie to zostało powtórzone w wa
runkach nadzwyczaj interesujących, przez 
lorda Lindsay przy pomocy Cromwella Yar- 
ley. Dwaj ci eksperymentator o wie, badając 
zjawiska mesmeryzmu czyli magnetyzmu zwie
rzęcego, postanowili wykonać doświadczenia, 
oparte na podstawach bezwarunkowo fizy
cznych. Zadali sobie następujące pytanie: 
jeżeli kawałek miedzi lub srebra może się za
ledwie poruszać pomiędzy biegunami elektro
magnesu, to czyż podobna przypuścić, iż isto
ta ludzka, stworzenie żyjące, umieszczone 
w tych samych warunkach, nie odczuje żadne
go wpływu?

Elektromagnes lorda Lindsay, miał takie 
rozmiary, że pomiędzy jego biegunami, w po
lu niezmiernie silnego wpływu magnetyczne
go, mogła się pomieścić głowa człowieka.
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Czy wiecie co nastąpiło? Rezultat doświad- ' 
czenia był zdumiewający, gdyż nie zauwa
żono żadnego skutku. Głowa, umieszczona 
w tem samem polu, którą kawałek miedzi 
przebywa jakby się zanurzał w środku pół
płynnym, nie doznaje żadnego wrażenia. Czyż 
to nie jest rzecz zdumiewająca! Pomimo to, 
nie mogę przyjąć, źe badanie tej kwestyi jest 
już wyczerpanem i nie mogę wierzyć, żeby 
środek, wywołujący wpływ tak dziwny na ka
wałek metalu, nie wywierał żadnego dającego 
się oznaczyć wpływu na istotę żyjącą. Zdaje 
mi się, iż ten rezultat ujemny nie rozwiązuje 
kwestyi ostatecznie; należy powtórzyć do
świadczenie i wypada przekonać się czy rze
czywiście potężny elektromagnes nie wywie
ra  żadnego pocliwytnego wpływu na zwierzęta 
i rośliny.

To właśnie miałem na myśli wspominając 
wam o siódmym zmyśle. W konkluzyi więc 
powiem, iż możliwem jest istnienie zmysłu 
magnetycznego, oraz powstawania, wskutek 
wpływu prądu magnetycznego o bardzo wiel- 
kiem natężeniu, pewnego wrażenia zupełnie 
odmiennego od czucia ciepła, oraz wszelkich 
innych wrażeń.

Czy istnieje zmysł elektryczny? Czy istota 
ludzka czuje wpływ elektryczności atmosfe
rycznej? Dla odpowiedzenia na to pytanie in
teresuj ącemi byłyby doświadczenia podobne 
do powyżej opisanych. Lecz mam powody 
nakazujące nie przyrównywać siły elektrycz
nej do siły magnetycznej. Stoimy tu wobec 
wrażenia określonego, które się zbliża do do
tyku. _ v

Gdy zbliżymy do machiny elektrycznej rę
kę, twarz lub włosy, czujemy jasno pewne 
wrażenie. Uczuwamy coś w rodzaju powiewu 
prądu powietrza, włosy powstają, a gdy za
nadto zbliżymy rękę do aparatu wyskoczy 
iskra. Więc przed postawieniem subtelnej 
kwestyi, czy istnieje zmysł dla siły elektrycz
nej, znajdziemy się wobec czynników mecha
nicznych, które wywołują wrażenie tempe
ratury i siły. Co się zaś tyczy owej tajemni
czej siły magnetycznej, spowodowanej przez 
ruchy cząsteczek materyi, to twierdzenie, iż 
nie wywiera ona absolutnie żadnego skutku, 
przynajmniej skutku dostrzegalnego, byłoby 
jak się zdaje, dość dziwnem; w każdym razie, j  

rzecz zasługuje na głębsze zbadanie. Śmiem 
spodziewać się, iż wyrażając się w ten sposób,

nie zostanę oskarżony o obronę przesądu ma
gnetyzmu zwierzęcego.

Jeśli mi czas pozwoli, powiem wam bar
dziej szczegółowo o podwójnym zmyśle doty
ku, o czuciu temperatury i siły; lecz naprzód 
muszę dokonać szybkiego przeglądu innych 
zmysłów, gdyż zastanawiając się zbyt długo 
nad pierwszemi, byłbym może zmuszony dó 
zamilknięcia o innych. (C. d. «.).

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

skreślił

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

(D okończenie).

Następcy Helmonta mało nam pozostawili 
wiadomości o tych poglądach na pierwiastki; 
hołdowano przeważnie pojęciom alchemistycz- 

1 nym lub Arystotelesowskim, a mało co wła
snej myśli dorzucano. Umysły słynniejszych 
uczonych jak Glaubera, Sylwijusza i innych 
skierowane w praktyczną stronę przedmiotu, 
mało się zajmowały tłumaczeniem zjawisk, 
aż do chwili ukazania się Boylea (w połowie 
XVIIstulecia), który wykazał, jakmałoracyjo- 
nalnych podstaw mają twierdzenia alchemi
ków z jednej strony, a jak z drugiej strony 
niemożliwa jest nauka Arystotelesa o czterech 
żywiołach. Dowodzi on mylności twierdzenia 
zwolenników Arystotelesa, że przez spalenie 
powstaje rozkład ciał na cztery pierwiastki, 
t. j. ziemię (popiół), ogień, powietrze (dym 
i gaz) i wodę. Badania części składowych ciał 
zapomocą ognia, uważał za niedostateczne; 
żądał wzajemnego działania ciał na siebie, ja- 
koteż rozmaitych rozczynników, a więc był 
pierwszym, który wprowadził pojęcie roz
bioru ciał (analizy) w sposób dzisiaj rozu
miany ; przedewszystkiem zaś występował 
przeciw przyjmowaniu jakichś pierwiastków, 
a priori, niedoświadczalnie. Wogóle pojęcia 
jego o metodzie badania są zupełnie zgodne 
z pojęciami obecnie w nauce chemii panujące- 
mi. O tem z czego materyja się składa, czy 
z jednego pierwiastka, czy z wielu, nie może 
chemija podług niego rozstrzygać, lecz jej za-
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daniem badać części składowe w możliwie 
pierwotnych składnikach, które chemija pier
wiastkami nazywa, które jednak zapewne nie 
są jeszcze ostatecznemi składnikami. „Można 
przystać, — mówi on, — że te oddzielne ma
teryje, które razem znajdują się lub zawierają 
w ciałach złożonych, nieprzeto, wzięte każda 
zosobna mają być nazwane ich pierwiastka
mi lub zasadami”. (Concedi posse, distin- 
ctas illas substantias, quas concreta commu- 
niter vel suppendiant, vel continent, non ad- 
eo incongrue posse eorum Elementa vel Prin
cipia vocari). Boyle nie zostawił nam wiado
mości, które ciała mianowicie uważał za pier
wiastki; do pierwiastków zaliczał ogień, który 
poczytywał za istotę ważką, co czytamy w p ra 
cy wydanej w 1673 roku: „Experimenta noya, 
ąuibus ostenditur posse partes ignis et flam- 
mae reddi stabiles ponderabilesque”. (No
we doświadczenia, wykazujące, że cząsteczki 
ognia i płomienia mogą być uczynione stałe- 
mi i ważkiemi.) Odnosi się to rzeczywiście do 
utleniania. To co my dzisiaj mianem pier
wiastków chrzcimy, nazywał też Boyle mixta 
prima. Siarkę uważał za takie mixtum pri- 
mum, chociaż z drugiej strony twierdził, że ją 
można brać za mixtum secundarium, t. j. już 
ciało złożone, a mianowicie, składające się 
z kwasu siarczanego i jakiejś istoty palnej. 
Metale też były mixta prima; co do nich za
chował mniemanie alchemików co do możno
ści przemiany jednych w drugie.

Współcześnie z Boylem, wywarli wielki 
wpływ na naukę o pierwiastkach: Kunkel, 
Becher i Lemery. Kunkel występował sta
nowczo przeciw alchemicznym poglądom na 
pierwotne materyje i zbijał niedorzeczne twier
dzenie, jakoby siarka, sól i rtęć były częścia
mi składowemi istot organicznych, jako też 
i kruszców. Współcześnie jednak Becher, 
przyjmował jako pierwiastki wodę i trojakie
go rodzaju ziemie, mianowicie natury szkli
stej (terra lapidea, vitrescibilis, improprie 
sal dicta), ziemię palną (terra pinguis, im
proprie sulphur dicta) i ziemię merkuryjalną 
(terra fłuida, mercurialis, improprie Mercu- 
rius dicta). Metale powstają z mięszaniny 
tych pierwiastków. Widzimy z tego, że ra 
czej nazwa tylko została zmieniona, poglądy 
alchemików pozostały nienaruszone.

Pojęcia Boylea rozwinął i wprowadził 
do chemii praktycznej Stahl na początku

X V III  stulecia, zatrzymując jednak nieco i 
z dawniejszych poglądów. Tak naprzykład 
tlenki metali, czyli jak wówczas nazywano 
wapna metaliczne (calcaria od calcinatio-pra- 
żenie) składały się podług niego z ziemnych 
i merkuryjalnych pierwiastków, a kwasy 
wszystkie pochodziły od jakiegoś kwasu pier
wotnego. Mimo tego, miał on najdokładniej
sze pojęcie o pierwiastkach, w dzisiejszem 
słowa znaczeniu. Nazywał je ciałami właści- 
wemi, a jego poszukiwania nad temi ciałami 
są podstawą i przygotowaniem dzisiejszych 
wiadomości chemicznych.

Idąc porządkiem chronologicznym, napoty
kamy równocześnie z Stahlem Boerhavego, 
który prawie we wszystkich gałęziach nauk 
przyrodniczych pracował. Boerhaye nie uzna
wał potrzeby, aby chemija troszczyła się 
o pierwiastki, t. j. o materyje pierwotne; to 
co on pierwiastkami nazywał, były to popro- 
stu części składowe ciał, jedn akże niekoniecz
nie proste: on sam wiedział dobrze, że te 
części dadzą'się jeszcze dalej rozłożyć.

W miarę rozwoju teoryi .Stahla, nazwanej 
flogistonową, od przyjmowanego przez tego 
chemika flogistonu, t. j. pierwiastku palącego 
z którym się ciała przy spaleniu łączyły, pa
nowały coraz to inne pojęcia. W X V II stu
leciu mniemano, że we wszystkich metalach 
jest jedna i ta sama zasada, gdy na początku 
X V III  stulecia dowiódł St. P. Geoffroy, że 
z żelaza, miedzi, cyny i ołowiu, nie jednaka 
się tworzy zasada przy kalcynacyi; według 
niego jednak, mogły się jedne metale w dru
gie zamieniać.

Z końcem znów tegoż stulecia, twierdził 
Bergmann, że wapna metali są ciałami nie- 
złożonemi. Tak pomiędzy latami 1770 —1780 
uważali zwolennicy teoryi flogistonowej za 
pierwiastki flogiston, wodę, kwasy siarki, fo
sfor i inne ciała, które znane im były w s ta 
nie wysoko utlenionym, również wapna meta
li, ziemie, alkalija i t. d.

Przeciw tym pojęciom wystąpiła szkoła an- 
tyflogistyków z Lavoisierem na czele. Spór 
między flogistykami a antyflogistykami mo
żna uważać jako spór o to, co jest pierwiast
kiem, co zaś ciałem złożonem: czy według 
mniemania pierwszych flogiston, wapna me
tali i kwasy (siarki i fosforu) są pierwiast
kami, lub też jak ostatni utrzymywali, tlen,
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metale, siarka, fosfor i t. d.; czy woda jest 
pierwiastkiem, czy też połączeniem i t. d.

Poglądy Layoisiera na pierwiastki che
miczne były następujące:

Są ciała, które musimy uznawać jako pro
ste i których dalszy rozkład jest niemożliwy. 
Do nich zaliczał świetlik, cieplik, tlen, wo
dór i azot. Inne ciała uważał Lavoisier nie 
za proste, lecz za nierozłożone, t. j. takie, 
których części składowych jeszcze nie znamy, 
lecz co do których jest wszelkie prawdopodo
bieństwo, że się dadzą rozłożyć. Do tych ciał 
liczył, alkalija, ziemie i kruszce. Ciała połą
czone z tlenem w kwasach nieorganicznych 
uważał Layoisier za ciała proste, jak  siarkę, 
fosfor i węgiel; tu przyjmował również jakieś 
ciała hipotetyczne, składniki kwasów odłą
czyć się niedające, które kwasowemi ro
dnikami (radicale) nazywał. Jako pierwia
stki'chemiczne znajdujemy u niego rodniki 
kwasu bornego, solnego, fluorowodornego 
i t. d.

Późniejsze poszukiwania potwierdziły w wiel
kiej części jego mniemania. Ciała, które 
uważał za nierozłożone, a jednak nie proste, 
zostały rozłożone, tak np. alkalija i ziemie 
przez Davyego w r. 1807, kwas borny w r. 
1808 przez Gay-Lussaca i Thenarda, a bor 
został uznany za pierwiastek.

Od czasu poglądów Lavoisiera mają poszu
kiwania nad pierwiastkami pewną łączność, 
pewną wspólność ze sobą. Gdzie się prze
konano, że jakieś ciało dotychczas za pierwia
stek uważane, jest ciałem złożonem, wykryto 
tam nie dwa nowe pierwiastki, lecz jakiś no
wy jeden z drugim już pierwej znanym po
łączony. Również z biegiem nauki "przeko
nano się, że ciało uważane dotąd za proste, 
nigdy się nie składało z dwu znanych już 
pierwiastków. Doświadczenia, które się te
mu zdawały zaprzeczać, uznano wkrótce za 
mylne; tak np. doświadczenie, które w swym 
czasie wielką uwagę na siebie ściągnęło, t. j. 
tworzenie się kwasu solnego i sody działa
niem prądów galwanicznych na wodę. Rów
nież na złudzeniach opartemi okazały się 
słynne w tym czasie poszukiwania Winterla, 
profesora chemii i botaniki w Peszcie, zmar
łego w r. 1809, któremu się zdawało, że wy
krył wielką ilość nowych nieznanych pier
wiastków. Tak np. sądził, że rozłożył kruszce

na części składowe, jak np. miedź na nikiel, 
grafit, krzem i jakiś nieznany lotny składnik.

Teoryją antyflogistyczna niebyła podług nie- 
I go wystarczającą dla chemii, brakowało jój 

ogólniejszych pojęć i kwestyj takich, jak np. 
i  ogólny pierwiastek metali, rozwiązać nie była 

wstanie. Ogólne te pojęcia usiłował podać 
w swem dziele: Prolusiones ad chemiam se- 
culi decimi noni i Accessiones novae ad Pro- 
lusionem suam primamet secundam. Winterl 
mniemał, że świadomość części składowych 
nie wystarcza do wyjaśnienia własności ciał, 
przyjmował więc jakieś ciała nieważkie, któ
re nadawały ciałom ducha, jak on to nazy
wał. Atomy wszystkie były równe, a róż
ność ciał polegała na różności takiego udu- 
chowniającego pierwiastka, np. pierwiastka 
kwasowego lub zasadowego.

Pierwiastek taki może być kwasom i zasa
dom odjęty bez różnicy w ilościowych stosun
kach, przez co powstają acida et alcalia fatua.

Woda jest pierwiastkiem, który się łączy 
z elektrycznością ujemną, t. j. pierwiastkiem 
zasadowym w zasadę wodną, t. j. wodór, 
a z elektrycznością dodatnią t. j. pierwiast
kiem kwasowym w tlen t. j. kwas wodny. Wy
krył nawet Winterl kilka modyfikacyj mate- 

i ryj jeszcze prostszych, aniżeli same pierwiast- 
I ki, których miały być częściami składowemi.
| Jedną z takich materyj była Andronija. Po 

ukazaniu się jego Prolusiones, powtarzało 
kilku znakomitych chemików jego doświad
czenia, nie mogli jednak osiągnąć podanych 
rezultatów. Guyton i Chenevix otrzymali 
tylko krzemionkę, postępując według wskaza
nych przez Winterla błędnych przepisów, mi
mo czego trwał on przy swych poglądach 
i twierdzeniach, posłał nawet Akademii pary
skiej sporządzoną przez siebie Androniją. 
Fourcroy, Guyton-Morveau, Berthollet i Yau- 
ąuelin, badali ją  i znaleźli, że się składa 
z krzemionki zanieczyszczonej wapnem, glin
ką, potażem i żelazem. Sąd ich wydany w tym 
przedmiocie położył koniec całej tej sprawie.

Od czasu tego widzimy, że chemija kładzie 
sobie wszędzi e pytanie, czy ciało jakieś jest 
złożonem, czy też pierwiastkiem w duchu przez 
Layoisiera pojętym; dużo nowych pierwiast
ków zostało odtąd odkrytych w najnowszych 
szczególnie czasach, pojęcia jednak o nich 
w gruncie rzeczy mało się zmieniły. Pogląd 
Prouta na jedność materyi nie ostał się wo
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bec ścisłej krytyki, a współczesne nam bada
nia Lockyera tak są dotychczas mało uwzglę
dniane przez innych, Jźe wpływ ich na rozwój 
nauki jest w obecnej chwili absolutnie żaden. 
Tak więc, od czasów Lavoisiera, prace tylu 
uczonych nowych poglądów nie przyniosły, 
aż do wystąpienia Lotaryjusza Mayera iM en- 
delejewa, których uogólnienia zwróciły uwagę 
chemików na pewne stosunki pomiędzy od- 
dzielnemi pierwiastkami. Zbyteczna specyjal- 
ność przedmiotu nie dozwala nam jednak 
w tem miejscu wchodzić w szczegółowy roz
biór tej kwestyi.

0  PRZESZŁOŚCI Ś W IA T A  FIZYCZNEGO.
Odczyt D -ra J. Jędrzejewicza,

w ygłoszony w  d im  2 2 - im  M a rca  r . b. na  ko rzyść  Tow .

O sad R o ln ych .

(C iąg  dalszy.).

Każda masa, w ruchu wirowym będąca, wy
twarza tak zwaną siłę odśrodkową: jest to ta 
sama siła, którą z procy wyrzucamy kamień, 
ta sama, z powodu której koła rozpędowe 
u machin nieraz pękają, rozrzucając swe czę
ści w różne strony. Taka siła odśrodkowa 
musiała się utworzyć w kuli gazowej tam, 
gdzie cząstki miały ruch najszybszy, to jest 
na obwodzie, czyli tak zwanym równiku. 
Cząstki te parte siłą odśrodkową odsuwały

F ig . 4.

się od środka obrotu, tworząc w około równika 
wygórowanie podobne do tego, jakie widzimy 
w mgławicy przedstawionej'na fig. 4, znajdu

jącej się w konstelacyi Wodnika. Wygórowa
nie to otacza całą kulę, choć tu z boku wi
dziane w skróceniu się przedstawia. Wskutek 
takiego wygórowania cała kula płaszczyła się, 
przyjmując stopniowo postać soczewki, często 
dziś pośród mgławic napotykaną. Taką so- 
czewkowatą postać ma wielka mgławica An
dromedy, dostrzegalna gołem okietn; zwróco-

F ig . 5.

na ku nam swym kantem musi się przedłużo
ną wydawać, choć widziana z wierzchu przed
stawia się okrągłą (fig. 5).

Na krańcach takiej soczewki walczyły z so
bą dwie siły: siła grawitacyi trzymająca cząst
ki w skupieniu i siła odśrodkowa dążąca do 
ich odrzucenia i wzrastająca w miarę szybko
ści obrotu. Musiała wreszcie przyjść chwila, 
w której siła odśrodkowa zwyciężyła siłę gra
witacyi i od soczewki oderwała pierścień ga
zowy, obracający się samodzielnie z prędkością 
nabytą w całej masie.

Przykład takiego oderwanego pierścienia 
gazowego mamy w mgławicy Łabędzia. W i
dzimy w niej część środkową ze znacznem 
centralnem zgęszczeniem i pierścień otacza
jący ją  zupełnie od niej oddzielony, pierścień 
ten według spostrzeżeń spektralnych jest czy
sto gazowy, zarówno jak i cała mgławica.

Po oderwaniu się pierścienia pozostająca 
masa ściągała się coraz więcej pod wpływem 
tych samych sił, coraz nowe pierścienie odry
wały się od niej, otaczając ją  współśrodkowe
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mi kręgami, dopóki równowaga między dwie
ma siłami nie przyszła do tego punktu, w któ
rym część centralna mgławicy mogła bez dal-

Fiff. 6.

szego podziału^kontynuować swój ruch obro
towy (fig. 6).

Materyja raz w ruch wprowadzona, jeśli 
nie ulega wpływowi nowych sił, czy to tarcia, 
czy innego oporu, ruch ten wiecznie odbywać 
będzie; pierścienie więc obracały się około 
środkowej masy, tracąc powoli ciepło wsku
tek promieniowania w przestwory świata. 
Gdyby ich masa była na całym obszarze je 
dnostajnej gęstości, wtedy w skutek utraty 
ciepła, zmieniając stan gazowy w płynny lub 
stały, pękałaby na drobne części obiegające 
samodzielnie ruchem raz nabytym tę samą 
drogę. Tego jednak we wszystkich pierście
niach trudno przypuścić, musiały w nich zna- 
leść się różne ogniska, skupiające większą 
ilość cząsteczek, a więc silniej przyciągające; 
do takich ognisk zbiegały się siłą atrakcyi in - 
ne cząstki z całego obwodu, tworząc z pier
ścienia podłużną postać, podobną prawdo
podobnie do utworów, jakie dostrzegamy 
dziś w mgławicy Andromedy przedstawio
nej na fig. 7. Robi ona wrażenie niezupełnych 
pierścieni, tak, jakby masy gazowe z ca
łego obwodu ściągały się ku pewnym zgęsz- 
czonym miejscom, zachowując ledwie ślady 
pierwotnych kolistych form. Ostatnia zew
nętrzna część mgławicy tak już ku sobie z ca
łego obwodu cząstki pociągnęła, że postać jej 
już jest prawie kulista.

Takie zmiany mogły potrzebować setek ty- 
j sięcy lat, w końcu jednak z pierścieni musiały

F ig . 7.

i potworzyć się kule gazowe, przyfczem zachodzi- 
j  ła jeszcze jedna szczególna okoliczność. Dopó

ki pierścień jako całość jednolita kręcił się 
w około środkowej masy, cząstki jego brzegu 
wewnętrznego miały ruch wolniejszy, obiegając 
koło mniejsze, aniżeli cząstki na zewnętrznej

F ig . 8.

krawędzi będące, biegnące w tym samym cza
sie po większem kole. Skoro zaś cząstki te ścią
gać się zaczynały do jakiegoś ogniska o (fig. 8), 
wtedy cząstka a obdarzona mniejszą prędkością 
spóźniała się za ruchem punktu o, biegnąc 
w kierunku aa', cząstka zaś b mająca ruch 
prędszy, wyprzedzała ruch punktu o, zabiega
jąc w kierunku siły tak zwanej wypadkowej 
bb‘. Gdy zaś wszystkie cząstki temuż same
mu prawu podlegały, musiał się w nich wy
tworzyć ruch wirowy, tak, że powstająca
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z pierścienia kula, jednocześnie obdarzona by
ła ruchem obrotowym, odbywanym w tym sa- • 
mym kierunku co i ruch główny pierście
nia r r '.

Wszystkie tak utworzone kule gazowe po
siadały ruch obiegowy około centralnej masy 
i ruch obrotowy około własnych osi, przedsta
wiając przyszłe planety, dla których pozostała 
masa miała się stać słońcem. Każda z nich 
jako gazowa, posiadała te same warunki, co 
ogólna pierwiastkowa mgławica. Wskutek ru 
chu odrywały się od nich pierścienie, tworząc 
podobną koleją kulki mniejsze — przyszłe 
księżyce planet, obiegające w kierunku ogól
nego ruchu. W tym okresie przemian pier
wotnej mgławicy zarysowuje się już wyraźnie 
postać ogólna dzisiejszego układu słoneczne
go, choć ciała składające go wówczas były 
wszystkie j eszcze rozpalone i świecące, były one 
wzajemnie dla siebie słońcami i pod tym 
względem teoryja zgadza się w zupełności 
z rzeczywistością: dziś bowiem pośród gwiazd 
stałych widzimy niezliczone ilości takich słońc 
rozpalonych, obiegających wzajemnie około 
siebie, jako tak zwane gwiazdy podwójne albo 
złożone.

Ja k  długo mógł trwać okres stanu gazowe
go planet, tego oznaczyć liczebnie nie może
my; to tylko nie podlega wątpliwości, że trwa
nie jego było zależnem od wielkości kul. K u
le najmniejsze były pierwszemi, w których si
ła atrakcyi swoje zadanie wytwarzania ciepła 
skończyła, a utrata ciepła przez promieniowa
nie wzięła górę, — te więc naj pierwej zaczęły 
stygnąć.

Stygnięcie tak wielkich mas, jak słusznie 
Zollner utrzymywał, ma 5 wyraźnych okre- j  

sów; wszystkie kule planet musiały je w je 
dnakowym porządku przechodzić. Z począt
ku masa gazowa stygnąc zamieniła się na ; 
płynną, rozpaloną i jeszcze świecącą; — dalsza | 
utrata ciepła powodowała tworzenie się skrze- I 
pów twardych na powierzchni płynnej kuli; 
skrzepy te rozszerzając się, coraz więcej ota
czały całą kulę twardą skorupą, kule straciły 
światło własne, ze środka jednak jeszcze 
płynnego wybuchały masy rozpalone, rozry
wając skorupę. Kiedy temperatura kuli wsku
tek ciągłej utraty ciepła zeszła niżej 100°, to 
jest niżej gotującej się wody, wtedy para wo
dna otaczająca dotychczas kulę, zaczęła się 
skraplać tworząc oceany i morza.

I  tu czasu pojedyńczych okresów takiego 
stygnięcia nie jesteśmy w możności oznaczyć. 
Wielkie masy rozpalone bardzo długo za
chowują ciepło, jak to z niektórych ziemskich 
zjawisk wnosić możemy. Kiedy Humboldt 
zwiedzał w Ameryce wielki wulkan Cotopaxi, 
który zaledwie raz co 100 lat wybucha, wyrzu
cając ogromne ilości płynnej lawy, znalazł tę 
lawę po 40 latach od wybuchu jeszcze tak go
rącą, że w głębszych szparach cygaro od niej 
można było zapalić. Z takich faktów biorąc 
analogiją musimy przypuszczać, że proces sty
gnięcia planet przed milijonami lat mógł się 
rozpocząć. Trwa on do dziś bez przerwy, 
a spostrzeżenia dzisiejsze przedstawiają nam 
pośród ciał planetarnych przykłady prawie 
wszystkich tych stanów, jakie teoryja nebu- 
larna w postępowym rozwoju świata przypusz
cza. (D o k . n a s t.) .

PODRÓŻE NAUKOWE OKRĘTÓW
FRANCUSKICH

„ T m a i l l e n r ” i „ T a l i s m a i i , ”
dokonano 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 .

V.

W  jednym z poprzednich n-ów naszego pisma 
zwróciliśmy uwagę czytelników na niektóre, 
najbardziej zadziwiające ryby głębinowe, zło
wione podczas podróży francuskiej fregaty 
„Talisman”. Niemniej zajęcia budzą liczne 
skorupiaki, wydobyte podczas tej podróży za 
pomocą dragi.

Znajdują się one we wszelkich głęboko
ściach oceanu; niektóre całe życie przepędza
ją  pływając po jego powierzchni, albo też 
przebywają na łanach wodorostu sargasowe
go, gdy tymczasem inne zamieszkują ogromne 
głębie 4000 do 5000 metrów.

Tak zwane szabraki (Portunidae), czyli kra
by pływające, jak się zdaje, nadzwyczaj są 
rzadkie w znacznych głębokościach. Niektóre 
ich gatunki złowione przez ,.Talisraana“ zasłu
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gują na uwagę z powodu bardzo obszernego 
rozmieszczenia gieograficznego; tak gatunki 
rodzaju Batynectes, znalezione w głęboko
ściach od 450 do 950 metrów koło wybrzeży 
marokańskich i przy wyspach Zielonego przy-

Inne skupienie krabów, odznaczające się 
trójkątnem ciałem (Oxyrrhyncha) obejmuje 
gatunki spotykane w znacznie większych głę
bokościach; Lispognathus Thompsonii został 
wydobyty przy wybrzeżach marokańskich z głę-

N em atocarcinus gracilipes.

lądka, są bardzo blisko spokrewnione z sza- 
brakiem (Portunus) francuskich i angielskich 
wybrzeży, oraz bardzo blisko spokrewnione 
z gatunkami znalezionemi przy wyspach Ąn- 
tylskich w morzu Sródziemnem iw oceanie ar- 
ktycznym.

bokości pomiędzy 600 i 1500 metrów, a Scy- 
ramathia Carpenteri wtych samych miejscowo
ściach mieszka w głębiach 1200 metrów. Pier
wszy z tych gatunków znaleziono także w morzu 
Północnein, a ostatni złowiono przy brzegach 
Szkocyi i w morzu Sródziemnem. Skorupiaki
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pośrednie pomiędzy krabami i rakami długo- 
ogonowemi, t. j. raki miernoogonowe (Ano- 
mura) w wielkiej ilości zamieszkują, znaczne 
głębie i w znacznej części należą do form 
przejściowych; tak mianowicie często się zda
rza cały_ szereg licznych form, łączących po
między sobą postacie bardzo od siebie od
mienne, jeżeli je oddzielnie rozpatrujemy. Tak 
np. gatunki rodzai Ethusa, Dorippe, Homola 
i Dromia, przedstawiają takie stopniowanie, 
że mogą zakłopotać osobę pracującą nad roz
wiązaniem trudnego zadania klasyfikacyi tych 
rodzai. Niektóre gatunki zasługują na szcze
gólną uwagę z powodu swego rozmieszczenia 
gieograficznego.

Pewien gatunek rodzaju Dicranomia, opisa
ny przez prof. A. Milne-Edwardsa z wysp An- 
tylskich, został znaleziony w pobliżu Marok- 
ko, a Homola Cuvieri, dotychczas uważana za 
własność morza Śródziemnego, wpadła do sie
ci koło wysp Azorskich i Kanaryjskich. N aj
wybitniejszego przykładu obszernego rozsie
dlenia, do jakiego są zdolne pewne rodzaje, 
dostarczają niektóre gatunki z rodziny Litho- 
dina. Uważano je dotychczas za mieszkań
ców krain arktycznych i antarktycznych, gdzie 
przebywają w pasie przybrzeżnym; obecnie 
jednak znaleziono je pod zwrotnikami, lecz tu
taj odpowiednie warunki życia znalazły one 
opuszczając płytką wodę i zanurzając się w zi
mne głębiny poniżej 1000 metrów. Tego ro
dzaju fakt nie jest bez znaczenia, albowiem 
wykazuje w jaki sposób niektóre formy mogą 
się rozpraszać z lodowatych wód północnych 
i sięgać aż do morza podrównikowego i stąd 
dalej do okolic drugiego bieguna, przyczem 
w razie potrzeby zmieniają warunki bytu 
i znowu powracają do dawnych obyczajów, 
skoro tylko zdarzy się do tego sposobność.

Skorupiaki zwane chodacznikami (Paguri- 
dae), wyławiano z giębin aż do 5000 metrów. 
Jak  wiadomo odwłok tych raków jest miękki 
i nie posiada takiego twardego pokrycia wa
piennego jak ich tułów i kleszcze. Z tego po
wodu mają one zwyczaj zabezpieczania mięk
kiej części ciała, chowając ją  w pustych skoru
pach ślimaczych, ale w takiej głębokości jak 
powyżej przytoczona, niema odpowiednich 
skorup, stąd więc chodaczniki w wielkim znaj
dują się kłopocie i często niemałą mają tru 
dność w wynalezieniu materyjału, którymby 
się mogły okryć. U jednego z gatunków zna- |

1 lezionych przy brzegach marokańskich, po
krycie odwłoka składa się z żywej kolonii 
pięknego ukwiała Epizoanthus.

W e wszystkich głębokościach znaleziono 
wielką mnogość gatunków rodziny racznic 
(Galatheidae), lecz kolor tych raków, pospo
licie czerwony lub brudno purpurowy, w wiel
kich głębokościach zamienia się na czysto 
biały. Niektóre gatunki znaleziono wewnątrz 
pięknych gąbek krzemionkowych z rodzaju 
Aphrocallistes. Nowoopisany gatunek Gala- 
thodes Antonii znaleziono w głębokości 4000 
metrów, a inny gatunek, także świeżo opisa
ny przez prof. A. Milne-Edwardsa, pod na
zwiskiem Ptychogaster formosus, znaleziony 
w tej samej głębokości, odznacza się odwło
kiem dwa razy zakręconym.

Draga przyniosła wielką ilość rodzai i ga
tunków z rodziny Eryonidae. Gatunki nale
żące do rodzai Polycheles i Willemoesia, wy
dobyto z głębokości 4000 do 5000 metrów; 
zadziwiająca przezroczystość ich ciała pozwa
la dokładnie rozpoznawać wszystkie wnętrz
ności. Niektóre gatunki rodzaju Polycheles 
oczywiście są spokrewnione z kopalnemi ga
tunkami rodzaju Eryon.

W  znacznych głębokościach złowiono wiel
ką ilość raków długoogonowch, - do których 

; pomiędzy innemi należy nasz rak rzeczny. 
W  pobliżu wysp Zielonego Przylądka zło
wiono 1000 okazów należących do nowego ga
tunku z rodzaju Pandalus. Do najdziwacz
niejszych należy ślimoraczek, złowiony w głę
bokości 850 metrów, któremu prof. A. Milne- 
Edwards nadał miano Nematocarcinus graci- 
lipes (patrz załączony rysunek). W świeżym 
stanie jest on pięknego różowego koloru. Nad
zwyczaj długie różki od pierwszego wejrzenia 
zwracają na siebie uwagę patrzącego, a nad
zwyczaj cienkie i wydłużone nogi, zwłaszcza 
trzeciej, czwartej i piątej pary, niemniej za
dziwiają. Oczy są wielkie, lecz na krótkich 
szypułkach. U innego przedstawiciela tej sa
mej grupy Glyphus marsupialis, boczne czę
ści pierścieni odwłoka są w ten sposób u sa
micy rozwinięte, że tworzą workowaty zbior
nik, w którym się mieszczą składane jajka.

Niektóre skorupiaki złowione podczas po
dróży „Talismana” są ślepe, inne posiadają 
całkiem rozwinięte oczy; u jednych słupki 
oczne są ruchome, u innych nie; jedne odzna
czają się przezroczystością pokrycia i mięk
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kością tkanki mięsnej, u innych nic podobne
go nie spostrzegamy. Niektóre skorupiaki 
głębinowe wydają piękne światło fosforycz
ne, a u niektórych fosforescencyja nie jest po 
całem ciele rozrzucona, lecz ogranicza się do 
pewnych jego okolic. Tak np. u nowego ga
tunku Acantephyra pellucida nogi są ozdo
bione świetlnemi pręgami. O sposobie życia 
tych dziwnych, teraz dopiero poznanych form 
tak mało wiemy, że przedwczesnem byłoby 
wyprowadzać jakieś wnioski ogólne z ich bu
dowy anatomicznej. (Naturę, 1884, Nr. 753).

ZARYS HISTORYI ROZWOJU ZWIERZĄT
(EM BRYJOLOGII).

skreślił

J ó z e f  N u s b a u m ,
lcani. N a u k  Przyr.

(D okończen ie).

Gdy zaczyna naraz występować coraz więk
sza ilość organów w zarodku, coraz trudniej- ; 
szem dla wyżej wspomnianych powodów staje 
się przeprowadzenie w szczegółach paralleli 
pomiędzy osobnikowym rozwojem całego or
ganizmu, jako jednostki i rozwojem jego ro
dowym, ale za to śledząc po kolei u zarodka 
rozwój oddzielnych grup organów, z łatwo
ścią obserwować znów możemy prawo bijogie- 
netyczne w całym jego blasku. Kilka przy
kładów, dotyczących rozwoju oddzielnych or
ganów zwierzęcych, najlepiej nam to wyja
śni. Dla przykładu wybierzmy najbardziej 
złożony organizm, jakim jest organizm zwie
rząt ssących.

Najgłówniejsza część skieletu zwierząt ssą
cych, t. z. kręgosłup utworzony jest, jak wia
domo, z oddzielnych pierścieni kostnych czyli 
kręgów, których trzony połączone są z sobą 
za pomocą elastycznych krążków t. z. więzów 
międzykręgowych. Kręgosłup ssącego rozwi
ja  się w taki sposób, że z początku powstaje 
w zarodku (z wewnętrznego listka zarodko
wego) chrząstkowaty pręcik, zwany struną 
grzbietową (chorda dorsalis); strunę tę ota
cza następnie specyjalna błona t. z. błona 
skieletotwórcza (rozwijająca się ze środkowego

listka zarodkowego). Ta ostatnia stanowi 
z początku nieprzerwaną cienką rurę błonia
stą, obejmującą strunę dokoła. Następnie z bło
ny tej powstają jedne za drugiem ułożone 
zgrubienia pierścieniowate (przyszłe kręgi), 
rozstające się coraz silniej w kierunku ku 
wnętrzu struny, tak, iż wreszcie z tej osta
tniej na granicy każdych dwu pierścieni, czy
li trzonów przyszłych kręgów pozostaje po
środku tylko ślad niewielki. Te resztki tkan
ki struny grzbietowej widzimy u ssących we 
wnętrzu krążka więzowego na granicy trzo
nów każdych dwu sąsiednich kręgów. Zo
baczmy teraz, jaki jest rodowy rozwój krę
gosłupa.

U protoplastów zwierząt kręgowych, u t. z. 
osłonie (Tunicata)skieletowi odpowiada czaso
wo tylko istniejąca struna grzbietowa, zupełnie 
tak samo powstająca jak i struna zwierząt 
ssących (z wewn. listka zarodkowego). U naj
niższego kręgowca, stanowiącego' rodowego 
potomka osłonie, u znanego nam już lancetni- 
ka, skieletem jest istniejąca już całe życie 
struna grzbietowa, warstwy zaś skieletotwór- 
czej niema jeszcze ani śladu. U wyższych nie
co od lancetnika ryb np. minoga, naokoło 
struny widzimy już błonę skieletotwórczą 
(powstającą jak i u ssących ze środkowego li
stka zarodkowego) w kształcie rurki, obejmu
jącej strunę, bez wszelkich jednak śladów 
pierścieni. U wyższych ryb z warstwy skie- 
letotwórczej tworzą się już oddzielne pierście
nie kręgów, pośrodku których pozostaje we 
wnętrzu struna.

U płazów trzony kręgów jeszcze bardziej 
zastępują strunę. U gadów i ptaków pierście
nie kręgów tak się rozrosły, iż postałości stru
ny leżą już tylko w postaci oddzielnych ka
wałków we wnętrzu każdego trzonu kręgowe
go; wreszcie u ssących struna zanika prawie 
zupełnie i zaledwie na granicy każdych dwu 
sąsiednich trzonów kręgowych pozostają, jak 
rzekliśmy, małe jej ślady we wnętrzu więzów 
międzykręgowych. W  taki sposób widzimy, 
że w rozwoju kręgosłupa ontogienija jest naj- 
zupełniejszem prawie powtórzeniem filogienii. 
Łuki kręgów występują także stopniowo 
z warstwy skieletotwórczej i odpowiednio też 
rozwijają się w osobniku i w rodzie. W  rozwoju 
innych organów zwierząt ssących takąż samą 
znajdziemy równoległość w osobnikowych 
i rodowych stadyjach.
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Tak np. serce zwierząt ssących, jak wiado
mo, składa się z dwu przedsionków i dwu 
komór; otóż zobaczmy, jaki jest osobnik owy 
rozwój tego organu. Z  początku u bardzo 
młodego zarodka, przedstawia ono długą rur
kę, jednakowej wszędzie średnicy; następnie 
rurka ta  zapomocą miejscowego zwężenia 
rozpada się na dwa oddziały: przedni i tylny 
(przyszła komora i przyszły przedsionek). Pó
źniej przedni oddział dzieli się znów na część 
przednią i tylną, tak, że wszystkiego powsta
ją  3 oddziały: przedni — t. z. nabrzmienie 
tętnicy (bulbus arteriosus), środkowy — ko
mora sercowa, tylny — przedsionek. Cały 
ten zaczątek serca skręca się stopniowo 
w kształcie litery s, tak, że wszystkie jego 
części pewne odpowiednie przyjmują do sie
bie położenie. Tak w przedsionku jak  i 
w komorze sercowej zjawiają się następnie 
przegrody podłużne i w taki sposób powstaje 
prawy i lewy przedsionek, prawa i lewa ko
mora; przegrody te są z początku niezupełne 
i dopiero stopniowo oddzielają się od siebie 
w zupełności oba przedsionki i obie komo
ry '). W  nabrzmieniu tętnicy powstaje tak
że przegroda podłużna, dzieląca je na dwie 
połowy: pień przyszłych tętnic płucnych (wpa
dający do prawej komory) i pień aorty (wpa
dający do lewej komory serca).

Rodowy rozwój serca jest zupełnie taki 
sam. A  mianowicie, u protoplastów zwierząt 
kręgowych, u osłonie (Tunicata) serce poje- 
dyńczą przedstawia rurkę. U niższych ryb 
(np. u minoga) rurka serca składa się z dwu 
oddziałów: przedniego — komory i tylnego — 
przedsionka. U wyżej rozwiniętych ryb (u więk
szości kościstych) w sercu spotykamy już trzy 
oddziały: nabrzmienie tętnicy (aorty), komorę 
i przedsionek. U ryb, jeszcze wyżej stoją
cych (Dipneusta), przedsionek rozdziela się 
już niezupełną przegrodą na 2 połowy; u p ła
zów przegroda ta jest już zupełną, posiadają 
więc one 2 przedsionki serca i jednę komorę. 
U gadów mających już dwa przedsionki i ko
mora sama dzieli się niezupełną przegrodą 
na 2 połowy. U krokodyla i u ptaków przegro
da komór jest już zupełną, czyli serce składa

' )  P rzogroda w przedsionka w ystępuje u zarodka pó- 
źn ić j nieco niż przegroda kom ory  (w edług  K ó llikera) , 
w rozw oju rodowym  dzieje się naodw rdt.

się tu z dwu przedsionków i dwu komór, 
przyjmuje więc budowę taką, jak u zwie
rząt. ssących. Podobnie odnaleśćbyśmy mo
gli mniejszą lub większą równoległość w roz- 
woj u osobnikowym i rodowym głównych pni 
naczyń krwionośnych, z serca biorących po
czątek, w te szczegóły jednak wchodzić tu nie 
będziemy.

Nie mogę się powstrzymać, aby nie przed
stawić jeszcze czytelnikowi osobnikowego i 
rodowego rozwoju organu węchu zwierząt ssą
cych, gdzie znakomicie występuje prawo bijo- 
gienetyczne. Organ węchu u zarodka ssące
go zjawia się w postaci dwu oddzielnych 

| niegłębokicH dołków na przedniej powierz- 
chni głowy płodu, powyżej szczeliny zębowej. 
Następnie, każdy z dołków wydłuża się ku 
dołowi w postaci otwartej, powierzchownej 
brózdki (t. z. brózdki nosowej), prowadzącej 
aż do szczeliny gębowej. Brzegi każdej z bró- 
zdek zrastają się następnie z sobą i w taki 
sposób brózdki zamykają się w dwa rurkowa
te kanały, otwierające się dolnemi swemi czę
ściami do wnętrza jamy gębowej. Pierwotna 
jam a gębowa zarodka, do której otwierają się 
kanały nosowe, zostaje następnie podzieloną 
za pomocą poziomej podniebieniowej prze
gródki kostnej (stanowiącej przedłużenie t. z. 
wyrostków górnoszczękowych) na górną ja 
mę, czyli nosową i dolną, czyli właściwą ja 
mę gębową; obie te jamy otwierają się wspól
nie do gardzieli. Pojedyńcza z początku ja 
ma nosowa dzieli się następnie przegródką 
prostopadłą (t. z. lemieszem) na dwie poło
wy: prawą i lewą, do każdej z których pro
wadzi jeden kanał nosowy. Wreszcie w ja 
mach nosowych powstają muszle i nos zew
nętrzny się tworzy.

Spójrzmy teraz na rodowy rozwój organu 
węchu. U niższych ryb (niższe Selachia) or
gan węchu, podobnie jak i w najwcześniejszem 
stadyjum rozwoju swego u ssących, przedsta
wia dwa powierzchowne dołki na głowie. 
U wyższych nieco ryb (wyższe Selachia) dołki 
te przedłużają się w brózdki powierzchowne, 
wiodące do jamy ustnej. U ryb Dipneusta 
i u płazów zamiast brózdek widzimy już dwa 
zamknięte kanały, otwierające się do wspól- 

1 nej jamy gębowei (jeśli np. żabie do jednego 
z zewnętrznych otworów nosowych wprowa
dzimy szczecinkę, to wejdzie ona wprost do 

; wspólnej jamy gębowej). U wyżej stojących
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kręgowców zjawia się już przegroda podnie- 
bieniowa, dzieląca wspólną pierwotną jamę 
gębową na dwie (nosową i właściwą gębową). 
Przegroda ta występuje stopniowo; najsłabiej 
rozwinięta jest u żmij, silniej u jaszczurek 
(u krokodyla jest już zupełną), jeszcze wyra
źniej u ptaków, a najzupełniej u ssących. Po
dział jamy nosowej lemieszem na dwie poło
wy także u wyższych dopiero kręgowców ma 
miejsce.

Z przytoczonych tu kilku przykładów, któ
rych setki całe posiada bogata skarbnica 
współczesnej morfologii zwierzęcej, czytel
nik, sądzimy, zrozumiał należycie istotę bijo- 
gienetycznego prawa. Widzimy, źe stosuje 
się ono tak do rozwoju osobnika jako całości, 
jak teź i do rozwoju pewnych oddzielnych je 
go organów.

Prawo bijogienetyczne znakomicie wyjaśnia 
nam te wszystkie tajemnicze przemiany, ja 
kie widzimy w rozwijającym się zarodku; bo 
kiedy rozwój rodowy i przemiany, jakie w nim 
zachodziły, odbywały się długo i powoli pod 
wpływem najrozmaitszych czynników zew
nętrznych, jak dziedziczności, przystosowa
nia, walki o byt, doboru naturalnego i innych 
nieznanych nam jeszcze zapewne przyczyn, to 
osobnik ulega w krótkim swym rozwoju tak 
licznym i złożonym przemianom embry- 
jonalnym, celowo jakoby zdążającym do 
pewnej harmonii, na zasadzie niewzruszo
nego prawa dziedziczności, na zasadzie kolej
nego i występującego w pewnym chronolo
gicznym porządku odziedziczania cech i wła
sności najodleglejszych i najbliższych przod
ków rodowego swego rozwoju.

Wykrycie prawa bij ogienetycznego pozwo
liło dokładnie zrozumieć morfologiczne, t. j. 
tyczące się budowy, znaczenie najrozmait
szych organów i części ich u różnych zwie
rząt. Tak np. gdyby nie znajomość zależno 
ści wzajemnej rodowego i osobnikowego roz
woju, nie wiedzielibyśmy wcale, jakie ma zna
czenie morfologiczne u dojrzałych gadów sub- 
stancyja chrząstkowata, zawarta wewnątrz 
ich kręgów. Na zasadzie zaś porównawcze
go badania ontogienii i filogienii dowiedzieli
śmy się, iż substancyj a ta stanowi resztki 
struny grzbietowej, jaka przez całe życie 
u lancetnika lub u minoga istnieje, źe zatem 
struna tych zwierząt i ta substancyja wew- 
nątrzkręgowa gadów są, jak powiadamy, or

ganami odpowiadającemi sobie, czyli homo- 
logicznemi.

Podobnież np. płuca człowieka i pęcherz 
pławny ryb stanowią także organy homolo
giczne. W  pewnym bowiem stadyjum rozwo
ju zarodka tak ludzkiego jak i rybiego pow
stają z przedniej części kanału pokarmowego 
ślepo zakończone woreczki, które u ryb w dal- 

{ szym swym rozwoju różniczkują się niezbyt 
| silnie, u człowieka zaś ulegają silniejszym 
| zmianom, otrzymują bardziej złożoną budo- 
1 wę i przekształcają się w płuca. Porównaw

cza historyja rozwoju przekonywa podobnie, 
i  że przednim i tylnym kończynom zwierząt 

ssących odpowiada u ryb para piersiowych i 
para brzusznych płetw, że są to organy jedno
znaczne, co do pochodzenia swego, tylko róż
nym ulegające później zmianom i komplika- 
cyjom.

Organy więc homologiczne, są to organy, 
mające przedewszystkiein jednakowe pocho
dzenie, jednakowo się rozwijające; prócz tego 
organy takie znamionuje też zwykle jednako
we położenie i jednakowe rysy budowy.

Funkcyje jednak organów homologicznych 
mogą być zupełnie różne, tak np. płuca służą, 
jak wiemy, do oddychania, pęcherz pławny 
ryb jest zaś najczęściej przyrządem hidrosta- 
tycznym, pomagającym rybie do pływania 
(u niektórych tylko ryb pełni pęcherz pławny 
czynności płuc). Organy nieodpowiadające so
bie, czyli nie homologiczne, ale jedne i też sa
me pełniące funkcyje fizyj ologiczne zwą się 
organami analogicznemi. Homologiem więc 
płuc wyższych kręgowców jest pęcherz pław
ny ryb, analogiem zaś płuc (jako organu od
dechowego) są u ryb skrzela (służące także 

• do oddychania). Z drugiej zaś strony, łu- 
kom skrzelowym ryb, t. j. tym łukom kost
nym, na których skrzela są osadzone, odpo
wiadają u wyższych kręgowców pewne u za
rodka tylko istniejące organy, t. z. łuki skrze- 
lowe zarodka (4 pary) w okolicy szyi umiesz
czone, które w miarę rozwoju ulegają częścio
wo różnym przemianom (przekształcają się 
w szczękę dolną, w kość podjęzykową oraz 
w kostki słuchowe), częściowo zaś zupełnie 
zanikają.

Zapoznawszy czytelnika z temi dwoma wa- 
żnemi pojęciami: prawa bij ogienetycznego, 
oraz homologii organów zwierzęcych, stano- 

1 wiącemi podstawę nowoczesnej embryjołogii,
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przystąpimy do rozpatrzenia okresu najpięk
niejszego rozkwitu tej nauki, który datuje się 
od czasu ukazania się teoryi Darwina.

KORESPONDESCTJA WSZECHŚWIATA.

Posiedzenie sekcyi gieologicznój Akademii 
Umiejętności 29 Marca 1884 r.

Sekcyja gieologiczna Akademii Umiejętn. 
odbyła drugie z kolei tegoroczne posiedzenie 
29 Marca, pod przewodnictwem Prof. D-ra 
Altha.

Po odczytaniu przez sekretarza sekcyi D-ra 
Zaręcznego protokułu z posiedzenia poprze
dniego i po przyjęciu go bez zmiany przez 
obecnych, przewodniczący sekcyi, prof. D-r 
Alth objaśnia niektóre ustępy tegoż protoku
łu, odnoszące się do własnego jego sprawozda
nia podanego na posiedzeniu poprzedniem. 
W  szczególności zwraca on uwagę na spostrze
żenia gieologiczne, które miał sposobność ze
brać w ciągu ubiegłego lata na linii budującej 
się właśnie kolei transwersalnej pomiędzy 
Husiatynem a Stanisławowem. W  wielu miej
scowościach na tej przestrzeni, wcięcia tej 
kolei odsłoniły bardzo ważne dla miejscowej 
gieologii przekroje, rzucające światło na budo
wę gieologiczną obszaru i odkrywające nowe 
pokłady rozmaitych utworów.

Następnie tenże przewodniczący przedsta
wia stan rzeczy, w jakim pozostaje dziś spra
wa wydawnictwa Atlasu gieologicznego Gali- 
cyi. Po rozpoczęciu w tym przedmiocie przed 
paru laty starań, aby Atlas ten mógł być wy
konanym w Paryżu, wskutek nieprzewidzia
nych okoliczności roboty tam ugodzone i już 
nawet rozpoczęte do skutku dojść nie mogły. 
Jednocześnie jednakże z tem, wskutek pro- 
pozycyi zrobionej przez gieologów lwowskich, 
nastąpiło ogólne porozumienie się, aby pro
jektowany Atlas gieologiczny Galicyi wydany 
został wspólnemi siłami gieologów krajowych, 
tak przy wydziale krajowym we Lwowie zosta 
jących, jako też przy Komisyi fizyjograficznej 
w Krakowie pracujących, a to pod głównem 
przewodnictwem Komisyi fizyjograficznej A ka
demii Umiejętności. Przyczem zmienioną zo
stała pierwotnie projektowana jego skala 
z 1:100000 na 1:75000. Ponieważ materyjału 
potrzebnego do tego wydawnictwa wcale nie

brakuje, więc rozpoczęte zostały rokowania 
z wiedeńskim państwowym zakładem karto
graficznym o rozpoczęcie robót odnośnych. 
Pierwsze 4 arkusze tego atlasu mają być wy
konane w bieżącym jeszcze roku.

W  ścisłym związku z rozpoczęciem tego 
wydawnictwa znajduje się kwestyja opracowa
nia zbiorów paleontologicznych nagromadzo
nych przy komisyi od lat już kilku, a odno
szących się szczególnie do utworu Syluryj skie- 
go Galicyi. W  celu prędszego opracowania 
tego materyjału sekcyja zaprasza prof. Altha, 
aby podczas tegorocznych feryj letnich udał 
się do Wiednia i Pragi, gdzie zbiory tame
cznych instytucyj gieologicznych i zasobniejsze 
w dzieła od naszych biblijoteki mogą niema
ło ułatwić to opracowanie. Prof. Alth przyj
muje propozycyją sekcyi.

Następnie, p. G. Ossowski zdaje sprawę 
z wycieczki zeszłoletniej, odbytej z polecenia 
Komisyi fizyjograficznej w celu dalszych badań 
szczątków fauny dyluwialnej w jaskiniach kra
jowych. Badania te prowadzone były zeszłe
go lata w okolicach Ojcowa. Referent poda
je treściwy zarys gieologicznego charakteru 
okolicy Ojcowskiej, jej gieologicznej budowy, 
oraz wskazuje te właściwe tej krainie zjawi
ska fizyjograficzne, w bezpośrednim związku 
z któremi znajduje się istnienie tam jaskiń. 
Przedstawia potem zebrany przez siebie ma- 
teryjał paleontologiczny, znaleziony w ba
danych jaskiniach Marzyckiej i Jerzmano- 
wickiej. Z oznaczenia zdobytych szczątków, 
dokonanego przez referenta, należały one do 
następujących gatunków zwierząt zaginio
nych: mamut, nosorożec włochaty, renifer, 
łoś, jeleń, żubr, wół, koń (rasy bardzo małej), 
suhak, niedźwiedź jaskiniowy, niedźwiedź sza
ry, hijena i k. i. Najliczniejsze szczątki były 
niedźwiedzia jaskiniowego, bo należały mniej 
więcej do 40 indywiduów. Obfitość szczątków 
tego gatunku jest dla okolicy ojcowskiej cha
rakterystyczną. Po jednem indywiduum znaj
dowały się: hijena, żubr i suhak. Szczątki hije- 
ny wogóle w jaskiniach ojcowskich rzadko się 
przytrafiają. Daleko więcej ich znajduje się 
w okolicach na południe od Ojcowa leżących, 
a szczególnie nad brzegami Wisły w obszarze 
okręgu krakowskiego, gdzie znajdowano po 
17 indywiduów tego zwierzęcia wjednej jaski
ni (jaskinia Na-Gołąbku w Piekarach). Do 
najokazalszych i najlepiej zachowanych szcząt
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ków tej zdobyczy tegoletniej należy suhak 
i żubr, których zdobyto łby z możdżeniami 
rogów.

Zamykając, swe sprawozdanie, referent zwra
ca uwagę na opłakany stan zachowania, w któ
rym się znajdują niektóre z jaskiń tej okolicy. 
Oprócz bowiem niewielu dokonanych tu ba
dań, mających za cel istotny interes naukowy, 
smutny los spotkał ich większość, skutkiem 
eksploatacyi namuliska razem z zawartemi 
w niem szczątkami kostnemi, w celach speku
lacyjnych dla wyrabiania z tego kompostu 
sztucznego do użyźniania pól. Tym sposobem 
zniszczono bardzo wiele materyjału, który da
leko odpowiedniej i użyteczniej mógłby być 
spożytkowany, gdyby się dostał do rąk ludzi 
nauki. Wielce się do tego zniszczenia przy
czynił przed paru laty prusak p. O. Grube, 
który, trzebiąc tu liczne jaskinie pod pozorem 
tylko interesu naukowego, zniweczył niemało 
ciekawego materyjału. Najsmutniejszemu lo
sowi uległa i dziś jeszcze ulega jaskinia 
Jerzmanowicka. Z niej wydobywano naprzód 
guano nietoperzowe, a po wyzyskaniu całko- 
witem warstwy tego pokładu, wzięto się do 
namuliska pokrytego grubą skorupą wapienia 
naciekowego, czyli stalagmitu, z którego kości 
wydobyte idą na wyrób kompostu. Ażeby 
mieć pojęcie ile się w namulisku tem znajduje 
kości zwierzęcych kopalnych, dość przytoczyć 
jeden tylko fakt, że dzierżawca jaskini, doby
wając te kości opłaca jej właścicielom po 12 
kopiejek od każdego korca kości. Wszystko 
to idzie na wyrób kompostu bez względu na 
najokazalsze egzemplarze, które tu w wielkiej 
ilości się zdobywają. Przy takiej łupieży inte
res naukowy cierpi niemało.

Z kolei porządku dziennego D-r Zaręczny 
przedstawia sprawozdanie z czynności swych 
co do mapy gieognostycznej okręgu krakow
skiego, z czego się pokazuje, że do zupełnego 
jej wykończenia pozostaje jeszcze zbadać bar
dzo niewielki zachodni odcinek tej przestrzeni, 
z którym referent ma nadzieję załatwić się 
jeszcze na początku tej wiosny, poczem zało
żona praca jego będzie w zupełności dokonana.

Nakoniec p. Bieniasz oświadcza, że wsku
tek przeprowadzenia kolei żelaznej transwer
salnej na tej przestrzeni, którą on badał gieo- 
logicznie przed kilkoma laty, wystąpiły no
we nieznane przedtem szczegóły, które zmie
niają zupełnie poprzednie zapatrywanie się

gieologiczne na niektóre miejscowości. Przed
tem więc aniżeli prace te jego wejść będą mo
gły do składu atlasu geologicznego Galicyi, 
zamierza on zająć się teraz powtórnie ich zba
daniem w celu poczynienia stosownych zmian 
w oznaczeniu utworów. Po wyczerpaniu dys- 
kusyinad tym przedmiotem, posiedzenie zosta
ło zakończone. G. O.

KRONIKA NAUKOWA.

(Astronomija).
— K o r o n a  s ł o n e c z n a .  W  czasie 

ostatniego zaćmienia słońca 6-go Maja r. z. 
Janssen przekonał się niewątpliwie, że świa
tło korony zawiera znaczną ilość odbitego 
światła słonecznego, za przyczynę więc koro
ny uważać trzeba materyją kosmiczną albo 
zbiór drobnych ciałek, otaczających słońce. 
Widmo jej przedstawia smugi, przypominają
ce widmo komet. Natężenie tego światła jest 
silniejsze, aniżeli księżyca w pełni. Otrzyma
no też kilka fotografij, z których wypada, że 
wymiary korony są daleko większe, aniżeli to 
wnosić można z wejrzenia, jakie przedstawia 
w lunecie. Przypominamy tu, że Huggins 
otrzymuje fotografije korony przy pełnym jej 
blasku. (Ob. „Wszechświat" Nr. 12 r. z.).

Podczas zaćmienia dostrzeżono w dwu oko
licach słońca wysokie snopy cienkie i bar
wy srebrzystej, które Janssen nazywa protu- 
berancyjami białemi. Przybywa tedy nowa 
kwestyja do fizyki słońca, którą nowo odkry
wane szczegóły wciąż coraz bardziej gma
twają. K. S.

(Fizyka).
— N o w a  m e t o d a  o z n a c z a n i a  

w s p ó ł c z y n n i k a  r o z s z e r z a l n o ś c i  
c ia ł s t a ł y c h .  P .J .  Thoulet przedstawił nie
dawno Akademii francuskiej sposób, którego 
używa do oznaczenia współczynnika rozszerzal
ności sześciennej okruchów bardzo drobnych. 
Używa on do tego celu roztworu jodniku rtę
ci w jodku potasu. Ciecz taka, stosownie do 
swej konctntracyi, osiągnąć może gęstość 3,1, 
ale poprzestawać należy na gęstości 2,75 do 
2,85. Ciało badane umieszcza się w epru- 
wetce zawierającej ciecz powyższą, a następ
nie dolewa się wody do chwili, w której ciało 
przechodzi w stan zupełnśj równowagi, t. j. 
ani się podnosi, ani opada w cieczy, gęstość



25fi WSZECHŚWIAT. N r . 16.

cieczy i gęstość ciała są więc zupełnie równe, 
notuje się wtedy temperaturę t i gęstość d 
płynu. Następnie do cieczy dolewa się małą 
ilość roztworu bardziej stężonego i oznacza 
się nową gęstość D. Ponieważ D >  d, ciało 
więc podnosi się i wypływa na powierzchnię 
cieczy. Wtedy temperaturę podwyższa się 
zwolna i jednostajnie; ciecz rozszerza się sil
niej niż ciało stałe, gęstość jej zatem, która 
była początkowo większą niż ciała stałego, 
stanie jej się równa przy pewnej temperatu
rze t', a ciało przejdzie znowu do stanu 
poprzedniej równowagi. Temperatury t i t ' 
oraz gęstości d i D , stanowią dane dosta
teczne do obliczenia przy pomocy łatwego ra 
chunku żądanego współczynnika rozszerzal
ności. Na dowód czułości tej metody, przyta
cza T. kwarc,— który tą  metodą w tempera
turach od 19° do 45°, 6 okazał współ, rozsz. 
sześć. 0,0000357, —gdy Fizeau oznaczył go na 
0,00003619.

Metoda ta może być użyteczną zwłaszcza 
przy oznaczaniu współczynników rozszerzal
ności skał, mogą do tego posłużyć skrawki, 
przygotowane do badań mikroskopowych.

S. K.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
— Ja n  Chrzciciel Dumas, Sekretarz stały 

Akademii Umiejętności w Paryżu, jeden 
z najznakomitszych chemików naszego wieku,

urodź, w r. 1800, 12 Kwietnia r. b. zakończył 
pełne sławy życie. Działalność naukową tego 
męża przedstawimy w jednym z następnych 
N-rów naszego pisma.

Kalendarzyk b iju r a fic z n y .
2 2 -g o  K w ietnia 1 7 24  u r. E m anuel K ant; nm arf 

w K rólew cu 1 2 -g o  L utego  18 04  r .
2 4 -g o  K w ietnia 1 8 1 7  n r . J .  de M arig n ac , profesor 

| w Genewie; zasłużony w chem ii teo re ty czn e j, szczegól
nie przez badan ia nad ciężaram i atom ow em i pierw iastków .

2 6 -go  K w ietnia u r. L eopold v. B uch , jed en  z n a j
sław niejszych gieologów; um . 4 M arca  18 53  r.

T r e ś ć : O zm ysłach  człow ieka, przez S ir W ilia 
m a T hom sona, odczyt m iany w M idland In s titn t w B ir
m in g h am , p rze łoży ł B . R . —  P o jęc ia  o pierw iastkach, 
(p o d łu g  I I . I łoppa), skreślił G . P io trow sk i (d o k o ń .) . —  
O przeszłości św iata fizycznego, odczyt D -ra  J .  J ę d rz e 
jew icza  w ygłoszony w dniu  2 2 - im  M arca  r . b. n a  k o 
rzyść T ow . Osad R olnych (dalszy c iąg ). —  P odróże n a 
ukow e okrętów  francusk ich  ,,T ravailleu r i , ,T a lis m a n “  
d okonane pod p rzew odnictw em  prof. A . M ilne-E dw ardsa 
w la tach  1 8 8 0 — 1 8 8 3 ,  p o d a ł A. W . —  Zarys h i
story i rozw oju zw ierząt (em bry jo log ii), sk reślił Jó z e f  

j  N usbaum , kand . N au k  P rz y r .— K orespondency ja W szech- 
j  św iata . —  K ron ika  naukow a. —  W iadom ości b ieżące.—  

K a len d arzy k  b ijograficzny. —  O głoszenie.

W y d aw c a  E. D ziew u lsk i. R e d a k to r  B r. Znatow icz.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y i O G f i A F I C Z N Y
' T O M  W  ZA ROK 1884-

w yjdz ie  w  ciągu ro k u  b ieżąceg o  i zaw ie rać  b ęd z ie  p race
następu jących  autorów :

W  dziale I-ym (Meteorologija): J .  Jędrzejewicza, J ,  Kowalczyka, Ap. Pietkiewicza; w dziale
Il-im  (Grieologija): W. Kosińskiego (zebrane przez J .  Trejdosiewicza), A. Michalskiego, J . B. 
Puscha (tłum. B. Rejchmana), L. Zejsznera (zebrane przez W. Choroszewskiego); w dziale 
I I I  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. Gło- 

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  un iw ., S . K ram sz ty k , A . Ś lósarski, J .  T rejdosiew icz prof. un iw ., 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 y d a w n ic tw a  P a m ię tn ik a  F izy jograficznego,
P o d w a le  2.

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

P p. P re n u m e ra to ró w , k tó r z y  w n ie ś li  p rze d p ła tą  n a  W szechśw ia t 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 .

4o3BQJieHo Ileinypoio . Bapmaisa G Anp'Łji;i 1884 r . D ru k  J .  B e rg e ra , E le k to ra ln a  N r . 14




