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P  a n o w i e!

Do wieńców, złożonych na trumnie Duma
sa, Wszechnica i swój dorzuca. Wydział Nauk 
Ścisłych i Wydział Lekarski Uniwersytetu Pa
ryskiego, składają ten hołd najgłębszy swe
mu profesorowi, który im zaszczyt przynosił, 
uczonemu, który wsławił nasze stulecie, czło
wiekowi doskonałemu, po stracie którego pozo
stała próżnia w sercach wszystkich. Żałość 
nasza jest żałością ogółu i zdaje mi się, że 
przez głosy, które tutaj słyszymy, wznosi się 
wielki głos całej Francyi.

Kraj nasz poniósł klęskę niewynagrodzoną: 
Dumas służył mu z taką chwałą przez lat 
sześdziesiąt i wśród okoliczności najbardziej 
rozmaitych. Posiadał on wszelkie wyższości, 
doznał wszystkich powodzeń.

Z przenikliwością gienijuszu i z intuicyją,

które prowadzą do wielkich odkryć i szerokich 
pomysłów, łączył on dar najpiękniejszej wy
mowy, jasność słowa i wdzięk stylu, przymio
ty wielkiego mówcy i pisarza. Był skończo
nym wzorem uczonego francuskiego, a histo- 
ryja przyzna mu miejsce, bliskie tego mistrza, 
którego on czcił i naśladował, bliskie Lavoi- 
siera.

Nie należy do muie i nie byłoby możliwem 
wyliczenie nad tym grobem wszystkich sta- 
dyjów i tryjumfów zawodu tak długiego i tak 
doskonale wypełnionego. Poważniejsze od mo
jego głosy uczyniły to, lub uczynią, lepiej 
odemnie. Ja , jako przedstawiciel dwu ciał na
ukowych, ograniczę się do nakreślenia w ogól
nych zarysach pracy naukowej Dumasa.

Urodził się on w Alais w 1800 r. (14 Lip
ca), a w Genewie rozpoczął swój zawód: zaj
mował on tam miejsce w aptece. Zaledwie 
dwudziestoletni młodzieniec, ogłosił już razem 
z Prevostem swoje badania nad rozmaitemi 
zagadnieniami fizyjologii, a głównie nad krwią, 
do dziś dnia uważane za klasyczne. Lecz far- 
macyja nie pochłonęła go, ani fizyjologija po
zyskała dla siebie. Za przybyciem do Paryża 
w 1321 r., poświęcił się wyłącznie chemii i 
wkrótce już był w możności przedsiębrania i 
dokonywania prac najpoważniejszych. Nieza
leżny rozwój chemii organicznej i przekształ-
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cenie chemii mineralnej — oto jest okres na- 
uki, w jaki ona weszła z Dumasem. I  jeżeli 
chemija od lat pięćdziesięciu wstąpiła na nowe 
tory, które ją, powiedzieć można, przekształ
ciły w naszych oczach, to tylko dzięki wypeł
nieniu programu, jaki Dumas pierwszy nakre
ślił i jakiemu dał podwaliny przez swoje wła
sne odkrycia. Poglądy, które doówczas wy
znawano, wypływały z badań stosunkowo pro
stych, nad związkami mineralnemi: wszelki 
związek uważano za złożony z dwu pierwiast
ków bezpośrednich, które znów same mogły 
być ciałami prostemi, albo związkami pierw
szego stopnia.

Berzelijusz, wielki chemik szwedzki, który 
na początku naszego wieku był niezachwia
nym autorytetem, przyjmował i rozwijał ten 
pogląd, pochodzący od Lavoisiera i popierał 
go swoją teoryją elektrochemiczną. To wła
śnie nazywało się dualizmem w chemii. D u
mas zrobił w nim wyłom. W 1834 r., bada
jąc działanie chloru na związki organiczne, 
dostrzegł, że chlor posiada „szczególniejszą 
zdolność rugowania wodoi’u i zastępowania go 
— atom za atom”. Takie było pierwsze wy
rażenie prawa, które dziś opiera się na tysią
cach wypadków podobnych i jest punktem 
wyjścia dla teoryi podstawień i doktryn, 
z niej wypływających. Imię Dumasa jest do 
niej przywiązane. Sławnej pamięci Laurent 
budował ją  do współki, lecz pierwszy jej po
mysł jest jasno wyrażony w zdaniu powyżej 
przytoczonem dosłownie—a któż w podobnych 
razach nie uzna potęgi pierwszego zasiewu, 
twórczej myśli, pierwszego rozświtu? W e 
wspaniałym obrazie, jaki dziś posiadamy, za
tarły się bezwątpienia pewne szczegóły. To 
wszystko jedno — kontur jest wiecznotrwały, 
a nakreśliła go szkoła francuska. Dumas był 
wodzem i podporą tej szkoły — Berzelijusz od 
pierwszej chwili jej przeciwnikiem. Myśl, że 
chlor pierwiastek elektroujemny, może zajmo
wać miejsce wodoru typowo elektrododatnie- 
go, wzruszała najtrwalsze przekonania Berze- 
lijusza — i, w rzeczy samej, wywracała system 
dualistyczny. Była to prawdziwa rewolucyja, 
nowy sposób pojmowania związków chemicz
nych. Dla Berzelijusza — były one podwójne- 
mi całokształtami, dla Dumasa — budowlami 
jednorodnemi, złożonemi z rozlicznych ma- 
teryjałów, lecz które pozostają nienaruszo
ne, gdy w nich jednę cegłę zastąpimy przez

inną. Ten pogląd był przez Dumasa rozwi
nięty w szeregu rozpraw, których przedmio
tem było pojęcie typów chemicznych, pojęcie 
trwałe i słuszne, uogólnione i uproszczone 
później przez innego sławnego nieboszczyka, 
którego pamięci nasz Uniwersytet nie pozwoli 
odłączyć od siebie, to jest przez Karola Ger- 
hardta.

Takie były początki teoryi, która miała wy
wrzeć wpływ stanowczy na rozwój nauki. Z a
jęła ona należne jej miejsce, lecz nieodrazu i 
z trudem: burząc przyjęte poglądy, spotykała 
najżywszą opozycją. Wzruszeni świadkowie 
tych wielkich zapasów, ludzie mojej gieneracyi 
a uczniowie Dumasa, niezapomną, że on-to 
nastawił się na ciosy i zwycięsko podjął cię
żar walki, nierównej i, jak się zdawało rozpa
czliwej. Wywierał na nas wrażenie potężnego 
olbrzyma i tryjumfatora, kiedy otaczaliśmy go 
w tej skromnej pracowni, którą własnym ko
sztem założył przy ulicy Cuviera, a skąd wy
szło tyle rozpraw i tylu uczniów.

Niesposób wyliczyć wszystkich prac mi
strza—powiedzmy krótko, że żadna część na
uki nie była dlań obca: odkrycia i opisy 
związków mineralnych i organicznych, rozbio
ry mnóstwa ciał i ulepszenia metod rozbioru, 
określenia ciężarów atomowych. Dumas przy
stępował do wszystkich badań z tą przenikli
wością gienijuszu wynalasczego, z tą pewno
ścią ręki i sądu, z tą ścisłością w szczegółach 
i zmysłem krytycznym, które są warunkami 
nieodzownemi i koniecznemi instrumentami 
wszelkiego badania naukowego. A  ciała, któ
re on wyprowadzał na światło dzienne, to nie 
są istoty odosobnione bez pokrewieństw i sto
sunków rodzinnych — to są naczelnicy rodów, 
przedstawiciele pewnych własności ogólnych, 
pewnych funkcyj, jak powiedzianoby dzisiaj. 
Takim jest np. oksamid, odkryty w 1830 r. 
przez Dumasa, takim — alkohol metylowy, 
który badał od 1835 r., rozpoznawszy jego al
koholową naturę razem z uczniem i przyja
cielem swoim, p. Peligotem.-

A cóż mówić o jego poglądach teoretycz
nych na ogromną liczbę kwestyj szczegóło
wych, które spisał w swym wielkim „Traite de 
chimie appliąuće aux arts” , albo w nieporów
nanej książce zatytułowanej: „Leęons de phi- 
losophie chimique“. Ażeby skończyć na jednym 
przykładzie, powiedzmy, że Dumasowi za
wdzięczamy pierwszą próbę klasyfikac.yi pier
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wiastków niemetalicznych, próbę, którą czas 
uszanował.

Przypomnijmy wreszcie, że wzbogaciwszy 
w początkach swego zawodu chemiją fizyjolo- 
giczną, Dumas obdarzył nieco później fizykę 
nową metodą oznaczania gęstości pary. Wszedł 
on tym sposobem na drogę, przebitą przez 
mistrza swego, Gay-Lussaca, którego imię 
wypada właśnie tutaj wymienić, ażeby w jed
nym hołdzie połączyć te dwie najczystsze sła
wy Francyi.

Był Dumas w nauce reźormatorem pełnym 
inicyjatywy, lecz stworzyłbym niedokładny 
obraz jego działalności, gdybym przemilczał
0 jego profesorskim zawodzie. Natychmiast 
po przybyciu do Paryża otwiera on wykład 
w Ateneum, gdzie spotyka się z Mignetem. 
Później, razem z Lavalleem, 011ivierem i Pe- 
cletem, zakładają Szkołę Centralną Sztuk i 
Rzemiosł, gdzie Dumas wykłada chemiją przez 
ćwierć wieku. W  1832 r. zastępuje Thenarda 
w Szkole Politechnicznej i w tymże roku zo
staje powołany przez Paryski Wydział Nauk 
Ścisłych na profesora-adjunkta. W  ]841 r. 
zostaje profesorem tytularnym i dziekanem 
tego Wydziału. Trzy lata przedtem otrzymał 
katedrę chemii organicznej na Wydziale Le
karskim wskutek świetnego powodzenia na 
konkursie. W  tej-to epoce zapewne zdolności 
nauczycielskie Dumasa doszły do apogeum. 
Był wtedy w najszczęśliwszym okresie twór
czości, a wielkie idee, które go przejmowały, 
wypowiadał z zapałem i przekonaniem, udzie- 
lającem się słuchaczom, wypowiadał ich wiele
1 w sposób jasny nie do naśladowania. Słu
chacze nie mogli oderwać się od jego słów, 
a trudno wypowiedzieć, jak wiele talentu i 
sztuki trzeba było, ażeby zwrócić i utrzymać 
uwagę takich słuchaczów, ażeby zająć ich 
wzniosłemi sprawami, o których była mo
wa. Tradycyja tego nauczania nie zaginie, 
gdyż stanowi ono erę dla Wydziału Lekar
skiego.

Tu poraź pierwszy objaśniano działania 
chemiczne, odbywające się w organizmach, 
z wyższogo i ogólniejszego punktu widzenia, 
przedstawiano bilans zysków i strat, zakła
dano podwaliny statyki chemicznej istot ży
jących. Te pamiętne wykłady wywarły wpływ, 
który trwa dotąd: wprowadziły one do fizyjo- 
logii użytek ścisłych metod i zwyczaj nauko
wego rozumowania.

Oto jest, w niewielu słowach i niby w per- 
spektywicznem skróceniu, znaczenie Dumasa 
dla nauki i dla nauczania.

W  ostatnich latach swego życia zeszedł 
z pola walki, ale nie odpoczął. Zebrał się 
w sobie i poświęcił się pracom innego rodza
ju. Zawsze na wysokości wszelkich zadań, 
Dumas był duszą niezliczonych komisyj, w któ
rych przewodniczył, był ozdobą uroczystości 
akademickich, którym dodawał wdzięku swo
ją  osobą i wymową. Cóż może być bardziej 
godnego uwielbienia nad ten talent zawsze 
świeży, którego subtelność była wszechstron
na, który powiększał się razem z liczbą lat. 
Dumas, nigdy nie czuł zmęczenia ani braku. 
Miał szczególny przywilej zachowania aż do 
ostatka dni, świeżości i ostrości umysłu, nie
zwykłej dystynkcyi w obejściu, a nadewszystko 
układu zarazem poważnego i pełnego dobroci, 
który był zewnętrzną oznaką przymiotów jego 
serca, a wszystkim wdrażał przychylność i po
ważanie. Takiego zobaczyłem go poraź pierw
szy przed czterdziestu prawie laty, takiego 
widywałem niemal codziennie, takiego zna
lazłem w Cannes przed niespełna miesią
cem.

Po długim a chwalebnym żywocie, czegóż 
jeszcze brakowało Ci, o drogi mistrzu? Szczę
śliwej śmierci.

Znalazłeś ją—pośród swoich i w pełni władz 
ducha. Zegnaj i odpoczywaj w spokoju. Za
pracowałeś na wdzięczność narodu i spokoj
ny jesteś o sąd historyi. Zawsze wyznawałeś 
głośno przekonania religijne — dziś stoisz 
przed obliczem tego, czego oczekiwałeś z wy
trwałą nadzieją. Zegnaj! — Wśród pozosta
łych wielka twa postać nazawsze będzie przy
tomna. Pamięć twoja będzie uwieczniona 
a imię pójdzie od pokolenia do pokolenia. 
Żyć będziesz przez twe dzieła, przez przy
kład któryś zostawił, przez nieśmiertelne po
mysły i rzadkie przymioty ducha. Forma 
mentis aeterna.
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ATLANTYDA I LEMURYJA.
przez

J. K a r liń sk ie g o .

(Dokończenie).

Zechciejmy tak samo przyjrzeć się owćj hi
potetycznej Lemuryi, może ona ma jaką ra- 
cyją bytu?

Lemuryja miała łączyć M adagaskar z In- 
dyjami, Ceylonem i archipelagiem Sundzkim; 
miała się tedy poprzecznie przez dziś 15000' 
głęboki Ocean Indyjski rozciągać, a obec 
ność łądu tego przedewszystkiem miała być 
potrzebną, by wytłumaczyć odosobnione dziś 
punkty zamieszkania Lemurów czyli małpia- 
tek, których główną ojczyzną jest M adaga
skar, a które nadto żyją na Ceylonie, Suma
trze i Celebes.

Trudne to zadanie, które tu należy rozwią
zać, uprościć sobie można, jeżeli postaramy 
się o wytłumaczenie sobie pochodzenia świata 
zwierzęcego Madagaskaru i będziem badać, 
czy przyjęcie niegdyś istniejącego połączenia 
wyspy tej z Azyją i wyspami Malajskiego ar
chipelagu, zgadza się z gieograficznem roz
mieszczeniem zwierząt owe okolice zamieszku
jących; jeżeli przyjęcie to nie da się ze wszyst- 
kiemi faktami pogodzić, trzeba je porzucić, 
choćby się nawet z niektóremi zgadzało. Za
danie to tem trudniejsze od kwestyi A tlanty
dy, że Madagaskar nie jest wyspą oceaniczną 
tak jak  Azory, które nigdy z lądem Afryki 
nie były w związku bezpośrednim, lecz właśnie 
do tych należy wysp, które bezsprzecznie nie
gdyś część kontynentu afrykańskiego stano
wiły, za czem jednak bynajmniej nie idzie, by 
formy świata zwierzęcego dziś na tej wyspie 
żyjące, koniecznie miały być te same co na 
kontynencie.

Jeżeli odłączenie lądu jakiego od komple
ksu większego odbyło się w bardzo dawnych 
czasach, kiedy jeszcze twory zwierzęce wybi
tnie od dzisiejszych się różniły, możliwą jest 
rzeczą, że odłączona wyspa zawierać będzie 
formy takie, które gdzieindziej już wyginęły 
pod wpływem zmian w fizycznej konflgura- 
cyi lądu i połączonych z tem wędrówek zwie- j 
rząt i roślin; a jeżeli wyspa taka samoistnie |

jeszcze zmianom ulegała, wtedy czystość daw
nej fauny i flory tak się zatarła i takim zmia
nom uległa, że dziś już prawie niepodobna roz
strzygnąć, co pierwotnego, a co pochodnego 
jest wśród form takich.

Chcąc rozstrzygnąć pytanie takie ze stano
wiska zoologii, można dojść do celu tylko za- 
pomocą analizy sięgającej aż do szczególików, 
na podstawie owej tak często zapoznawa
nej, a dziś mało nawet cenionej części syste
matycznej tej gałęzi umiejętności. Zastoso
wanie do Madagaskaru tem trudniejsze, że 
wiadomości nasze co do fauny i flory wyspy 
tej, nie są jeszcze zamknięte i jeszcze wielo
stronnego nowego uzupełnienia potrzebują.

Madagaskar jest wyspą 250 mil długą a 60 
mil szeroką, oddzieloną od kontynentu afrykań
skiego o własną szerokość; wyspą dość gó
rzystą, której szczyty 9000' nie przenoszą; od 
wschodu, od pobliskich wysp Bourbon i Sw. 
Maurycego, odgraniczoną szybko aż do głębo
kości 15000' zapadającym się oceanem, głę
bokość zaś dzielących ją  od Afryki wód wy
nosi 3000-9000'.

Małe wysepki, wyspy koralowe i atole sta
nowią niejako ślady łączące północną część 
Madagaskaru na zachód z brzegiem Afryki,

| na wschód niemal co 100 mil z Indyjami i wy
spami Sundzkiemi.

Dotychczas znanych jest 66 gatunków zwie
rząt ssących zamieszkujących Madagaskar, 
fakt który już sam dowodzić się zdaje istnie
jącego niegdyś połączenia z kontynentem, 
gdyż stąd tylko dostać się mogły na wyspę. 
Te jednak zwierzęta różnią się znacznie od za
mieszkujących przyległą Afrykę.

Afrykańską faunę charakteryzują jej gory
le, szympansy, pawiany, lwy, lamparty, hije- 
ny, zebry, nosorożce, słonie, antylopy, bawo
ły, żyrafy— wszystko zwierzęta, których by
najmniej na Madagaskarze niema; a ponie
waż i typowych zwierząt azyjatyckich, jak ty
grysów, niedźwiedzi, jeleni, tapirów—tam tak
że niema, zdaje się, że fauna wyspy tej z in- 
nemi częściami świata jest spokrewniona. 
Z 66 gatunków ssących, 36 gatunków należy 
do małpiatek, które jako disjecta membra 
w Afryce, Indyjach, Ceylonie i wyspach Ma
lajskiego archipelagu żyją, nadto 12 gatun
ków rozmaitych owadożernych, z tych 10 ga
tunków jeżów kolczastych, która to familija, 
oprócz tego, tylko na Kubie i Haiti w dwu



Nr. 18. WSZECHŚWIAT. 277

gatunkach żyje, a gatunki na wyspie Święt. 
Maurycego i Bourbon, jak  to stwierdzono, 
przeniesiono z Madagaskaru, gdzie nader dla 
wybornego mięsa są cenione; żyje nadto 8—9 
gatunków łasz (Yiyeridae) pokrewnych afry
kańskim, kilka gatunków myszy i gryzoniów, 
nieliczne bydła rogatego i nierogacizny już 
przez Europejczyków sprowadzonych. Płazy 
okazują podobieństwo do form afrykańskich i 
amerykańskich, brak tam jednak tak roz
powszechnionych w Azyi i Afryce rodzin, jak 
Yiperidae i Elapidae.

Aby sobie wytłumaczyć brak owych chara
kterystycznych dla Afryki zwierząt na Mada
gaskarze, musimy się zwrócić do paleontolo
gii, która nas uczy, iż wszelkie owe zwierzę
ta  w epoce miocenu zamieszkiwały Europę i 
północną Azyją. Nauka ta  dostarczy nam 
również dowodów, iż podzwrotnikowa Afryka, 
od części północnej a z tą i Europy i Azyi od
dzielona była morzem, które od Atlantyku aż 
po zatokę Bengalską sięgało, a wtedy i Afry
ka podzwrotnikowa i południowa nie miały 
owych wielkich zwierząt, które tamże dopie
ro zawędrowały po przybraniu dzisiejszego 
kształtu lądów, przedtem zaś jeszcze zapew
ne fakt oddzielenia Madagaskaru od sta
łego lądu miał miejsce. Również paleonto
logia tłumaczy nam pokrewieństwo dziś na Ma
dagaskarze żyjących zwierząt z zamieszkują- 
cemi inne okolice, a szczątki zwierząt zaginio
nych uczą, że małpiatki, owadożerne a mię
dzy nimi i jeże, w eoceńskiej i mioceńskiej 
epoce żyły w Europie, niektóre z nich nawet 
w trzeciorzędowych znajdują się warstwach. 
Zwierzęta tedy, które na Madagaskarze i in
nych od niego odległych miejscowościach 
znajdujemy, bardzo były rozpowszechnione po 
całej ziemi, a tych, które dziś są rozpowszech
nione, brak na Madagaskarze, bo nigdy nie 
miały sposobności tam się dostać.

Tak samo jak nie można przypuścić, by kie
dyś Madagaskar znajdował się w bezpośred
nim związku z Antylami, dla tego, że jeże 
kolczaste na tych dwu punktach ziemi ży
ją, tak samo niekonieczne lub nawet nie
prawdopodobne jest przyjęcie połączenia tej 
wyspy n. p. z Sumatrą, chociaż na obu żyją 
Lemury.

Inaczej z tą  samą słusznością trzebaby 
przyjąć, iż kiedyś Sumatra połączoną była 
z Brazyliją, bo tu i tam żyją tapiry, lub Peru

z Azyją, bo w pierwszym kraju lamy, na dru
gim lądzie żyją wielbłądy.

Kopalne wielbłądy znajdowano w północnej 
Ameryce i północno-wschodnich Indyjach, 
a kopalne tapiry w Europie i północnej Ame
ryce. Można też sobie dzisiejsze rozmiesz
czenie zwierząt zupełnie dobrze z danych pa
leontologicznych wytłumaczyć, nie koniecznie 
zaś trzeba głębiom oceanu i kontynentom 
przypisywać odmienną konfiguracyją i połącze
nia, od tych które dziś istnieją.

A  i ptasznię Madagaskaru, chciano jako 
dowód istnienia owej Lemuryi przytaczać. 
Znane 100 gatunków ptaków lądowych są 
z wyjątkiem 4-ch czy 5-ciu wyspie tej właści
we, t. j. nie spotyka się ich nigdzie indziej, 
a niemal połowa z nich tak dalece od znanych 
się różni, iż prawie niepodobna oznaczyć ich 
stopni pokrewieństwa z zamieszkującemi inne 
okolice. Część ich może mieć Afrykę, nie
które Indyje lub archipelag Sundzki za pier
wotną ojczyznę. W łaśnie na te ostatnie zwró
cono uwagę, by okazać konieczność istnienia 
L em ury iina tę  okoliczność, iż wielu w Afry
ce pospolitych i charakterystycznych ptaków 
jak: Musophagidae, Lamprotornithinae, Bu- 
phaginae, Bucconidae, Buceridae i innych 
brakuje zupełnie na Madagaskarze.

Ależ ten brak można sobie tak samo tłu
maczyć, jak brak owych zwierząt ssących, tem- 
bardziej, iż niektóre z tych gatunków znalezio
no jako kopalne w Europie.

Ilość gatunków ptaków Madagaskar za
mieszkujących, a podobnych z zamieszkuj ące
mi Afrykę, przeważa znacznie nad ilością ga
tunków zbliżonych do azyjatyckich lub z wysp 
Sundzkich, a tych pochodzenie można sobie i 
bez przyjmowania istnienia Lemuryi wytłu
maczyć. Ponieważ te formy z dziś żyjącemi 
indyjskiemi gatunkami tak są zbliżone, że 
trudno je niekiedy rozróżnić, przeto ich do
stanie się na Madagaskar miało miejsce pó
źniej niż zatonięcie hipotetycznej Lemuryi, 
t. j. później niż początek epoki miocenicznej. 
Ponieważ na rafach koralowych i wysepkach 
leżących między Madagaskarem a Indyjami, 
które za resztki przedtem rozleglej szych, ale 
zawsze przez głębie od siebie oddzielonych 
wysp uważać trzeba, posiadamy niejako sta- 
cyje, na których lecące z Indyj albo nawałni
cami zagnane ptaki wypoczywały, niema za
tem powodu, do odrzucenia tłumaczenia, że
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tą tylko dostały się drogą; podobnie, jak  się 
to zaprzeczyć nieda, iż na Azory dostały się 
europejskie gatunki.

Że tu  nigdy połączenie lądowe nie istniało 
dowodzi jeszcze i ta  okoliczność, iż niema na 
Madagaskarze żadnego indyjskiego lub malaj- 
skiego zwierza ssącego; a nieodległe od Ma
dagaskaru wyspy jak Komory, Seyskelle, 
Sw. Maurycy, Bourbon, Rodrigues, jak to ich 
ciekawa i właściwa fauna i flora dowodzą, czy
sto oceanicznemi są wyspami, które jako ta 
kie nigdy z jakimś kontynentem nie miały 
połączenia.

W  każdym razie, ze stanowiska dzisiejszej 
systematycznej zoologii, hipoteza istnienia Le- 
muryi, podobnie jak  i Atlantydy zarzuconą 
być musi. Lemuryja i Atlantyda, nie są za- 
topionemi lądami, lecz hipotezą, która w dzi
siejszym stanie nauki nadarmo szuka poparcia.

0  ZMYSŁACH CZŁOWIEKA.
przez

Sir W illia m a  T h o m so n a .

O D C Z Y T
miany w Midland Institut w Birmingham.

Przełożył 33. 3R.- 

(Ciąg dalszy).

III .

Zmysł wzroku można pod tym względem 
przyrównać do zmysłu słuchu. Mówię tu 
o zmyśle słuchu, jako podlegającym dzia
łaniu szybkich zmian ciśnienia. Wyszczegól
niłem już bliżej i powiedziałem, z jaką pręd
kością powinny się odbywać naprzemian zmia
ny, pomiędzy największem a najmniejszem ci
śnieniem i jaka powinna być częstość peryjo- 
dów, aby powstał dźwięk nuty muzycznej. J e 
śli ciśnienie barometryczne zmienia się raz na 
minutę, to nie uczujemy tej zmiany w cha
rakterze tonu muzycznego. Lecz przypuść
cie, iż zapomocą działania mechanicznego na 
powietrze, możecie zmieniać ciśnienie barome
tryczne daleko częściej. Te zmiany, których 
rtęć nie może okazać naszym oczom, ucho

uczuje jako dźwięk, jeżeli peryjod zmia
ny powtórzy się 20 razy na sekundę. Jeśli 
okres tych zmian powtarza się 20, 30, 40, 50 
razy na sekundę, usłyszycie ton niski. Jeśli 
peryjod ten zacznie się przyspieszać, ton z po
czątku niski, będzie się stopniowo podnosił, 
będzie się stawał coraz wyższym, coraz ostrzej
szym, a jeżeli dojdzie do 256 peryjodów na 
sekundę, to otrzymamy ton, który w zwykłej 
notacyi muzycznej odpowiada tonowi C. Jest 
to najniższe O głosu tenorowego,— najniższe 
O, które można wydać zapomocą fletu. Ton 
organu o dwu pedałach, otwartego w obu 
końcach ma 256 peryjodów w sekundzie. 
Idźmy dalej. Przy 512 peryjodach w sekun
dzie, ton wznosi się o oktawę i dosięga klucza 
głosu sopranowego. Przy 1024 peryjodach 
wznosi się jeszcze o oktawę wyżej. Tym spo
sobem podwajając liczbę drgań w sekundzie 
podnosimy ton zawsze o oktawę wyżej. Gdy 
dosięgniemy 5, 6, 10 tysięcy peryjodów na se
kundę, ton stanie się tak cienkim, że prze
stanie pobudzać ucho człowieka. Najwyższy 
ton, który może uczuć ucho ma jak  się zdaje 
około 10000 peryjodów w sekundzie. Mówię 
około, albowiem granica ta nie jest ściśle 
określona. Niektóre osoby słyszą takie to
ny, których inne osoby już nie słyszą. Wogó- 
le jednak można powiedzieć, iż najwyższy 
ton słyszalny dla ucha ludzkiego odpowiada 
około 10000 peryjodom na sekundę. Możemy 
więc określić tony muzyczne, jako zmiany ci
śnienia powietrza, następujące regularnie na
przemian po sobie w peryjodach od 20 do 
10000 na sekundę.

Czy istnieją drgania odpowiadające 30, 40, 
i 50, 100 tysięcy, milijonowi peryjodów na se

kundę, a to w powietrzu, w ciałach stałych 
; sprężystych, albo też w jakiejkolwiek mate- 

ryi działającej na nasze zmysły? Niewierny 
czy istnieją w materyi drgania wyższe niż 10, 
20, lub 30000 na sekundę, ale nie mamy ża
dnego prawa zaprzeczać ich istnieniu i wa
żności w naturze. Bądź co bądź, gdy dojdziemy 
do stopnia częstości, którego nie można sobie 
wyobrazić i który się mierzy milijonami, albo 
przynajmniej setkami tysięcy drgań na se
kundę, to przestępujemy nietylko granicę 
zdolności ucha ludzkiego, ale nawet i granicę 
poznanych drgań materyi. Drżenia przeno
szą się jako fale przez stal, powietrze, wodę; 
nie mogą być częstsze od pewnej liczby, któ
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rej tu przedstawić nie możemy, a która za
pewne dochodzi do setek tysięcy lub kilku mi- 
lijonów na sekundę.

Zastanówmy się teraz nad światłem. Świa
tło jestto wrażenie wywarte na siatkówkę oka, 
a przez nią na nerw wzrokowy. Wrażenie to 
jest wywołane przez drgania, których czę
stość wynosi około 400 milijonów milijonów 
na sekundę, do 800 milijonów milijonów na 
sekundę. Mamy tu więc obszerne pole po
między 400 drganiami na sekundę głosu te
nora i 400 milijonami milijonów na sekundę 
reprezentującemi liczbę drgań odpowiadają
cych ciemnej czerwoności widma. Weźmy śro
dek widma, światło żółte: liczba jego drgań, wy
nosi w okrągłej cyfrze 500 milijonów milijonów 
na sekundę. Wreszcie światło fijoletowe daje 
800 trylijonów drgań. Poza niem mamy coś, co 
oku trudno ocenić, promienie pozafijoletowe, 
znane nam głównie ze skutków fotograficz
nych, ale znane też z wielu znakomitych do
świadczeń, które w ostatnich trzydziestu la
tach w zdumiewający sposób powiększyły wia
domości nasze o świetle. Te promienie nie
widzialne, stają się widzialnemi, gdy padną 
na szkło szczególnego rodzaju, szkło żółtawo- 
zielone, zawierające w swym składzie uran. 
To szkło uranowe posiada własność uwida
czniania promieni niewidzialnych dla naszego 
oka. Weźcie w rękę kawałek takiego szkła, 
oświećcie je światłem elektrycznem, świecą, 
lampą gazową, albo też umieśćcie je w polu 
widma światła białego, a zobaczycie, iż szkło 
błyszczy zależnie od koloru światła, które nań 
pada. Lecz umieśćcie je w pasie promieni 
pozafijoletowych, których dotąd nie widzicie, 
a zobaczycie, iż zajaśnieje tajemniczą barwą, 
która odkryje nam obecność promieni niewi
dzialnych, przez zamianę ich na promienie 
niższego peryjodu i tym sposobem uczyni je 
widzialnemi dla oka.

Odkrycie tej własności szkła uranowego 
zawdzięczamy Stokesowi. Nadano jej na
zwę fluorescencyi. Później odkryto, iż fluore- 
scencyja graniczy z fosforescencyją i że obie są 
krańcowemi punktami jednego zjawiska. Zna
cie te wszystkie przedmioty świecące, fabry
kowane przy pomocy siarku wapnia i innych 
materyjałów, które, będąc wystawione przez 
pewien czas na działanie słońca, świecą po
tem pewną liczbę godzin w ciemności. Ta 
długotrwałość w wydzielaniu światła po od

daleniu źródła światła, będąca własnością 
charakterystyczną tych przedmiotów fosfory
zujących, objawia się ,także w szkle urano- 
wem, jak to wykazał Edmund Becąuerel: od
krycie więc fluorescencyi staje obok zjawiska 
fosforescencyi, na które już przed dwustu la
ty Robert Boyle zwrócił uwagę.

Są jeszcze promienie, których nie czujemy 
żadnym z tych sposobów, lecz czujemy zapo
mocą zmysłu ciepła. Są to promienie ciepła. 
Lecz w rzeczywistości wszystkie promienie 
zwane świetłnemi wywierają skutek cieplny. 
Ciepło promieniste i światło stanowią jedność 
i są nierozdzielne. Niema tu dwu rzeczy ró
żnych: ciepło promieniste i światło są iden
tyczne z sobą. Weźcie kawałek żelaza rozgrza
nego i obserwujcie go w ciemności. Nie zo
baczycie go. Zbliżcie doń twarz lub rękę, 
a uczujecie wrażenie zanim się go dotkniecie: 
uczujecie go twarzą, ręką, okiem, a jednak, nie- 
będziecie go widzieli. Czy potrzeba zapewniać 
iż to nie jest światło? Powiecie, że niema świa
tła i nie jest ono dla was światłem, dlatego, 
że go nie widzicie. Wiele już rozprawiano 
nad temi wyrazami i zawsze jakoś obracano 
się w kółku błędnem. Zacznijmy tedy od 
określenia światła. Światło istnieje wtedy, 
gdy je widzimy jako światło, nie istnieje zaś, 
gdy go nie widzimy. Z tego to punktu wyjść 
powinniśmy, aby uniknąć błędu. Ciepło pro
mieniste staje się światłem, gdy je widzimy, 
gdy zaś jest niewidzialnem, to nie jest świa
tłem. Nie znaczy to, aby istniały dwie rze
czy różne, światło i ciepło promieniste, ale to 
tylko, że ciepło promieniste posiada różnice 
jakościowe. Istnieją własności ciepła promie
nistego, które możemy widzieć, a gdy je wi
dzimy to nazywamy je światłem; istnieją też 
własności ciepła promienistego, którego nie mo
żemy widzieć, a gdy ich nie możemy widzieć, to 
nie nazywamy ich światłem i zostawiamy im 
nazwę ciepła promienistego. Sądzę, że to 
jest najlogiczniejsze określenie tego przed
miotu.

Wspomniałem dopiero co o logice. Nauka 
ta jest dla mowy i gramatyki tem, czem mate
matyka dla zdrowego rozsądku. Logika jest 
wyidealizowaną gramatyką; to też student po 
wystudyjowaniu gramatyki, łaciny i greckie
go powinien wystudyjować logikę i uważać ją  
za naukę, która pozwala poznać wartość wy
razów i tem samem uczy człowieka używa
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nia w mowie wyrażeń najodpowiedniejszych 
myślom. Błędom logicznym, więcej przypisać 
należy rozbić okrętów, niż nieświadomości pilo
tów'. Gdy kapitan zaznacza w swojej książce 
kursów, że okręt zajmuje miejsce w tym a tym 
punkcie, to znaczy, że określił pozycyją, która 
na zasadzie uprzednich obserwacyj wydaje 
mu się'najprawdopodobniejszą. Gdy słońce, 
gwiazdy i ziemia są zakryte, to na zasadzie ta
kiego oznaczenia obliczając prędkość i kieru
nek,kapitan wnosi nazajutrz, gdzie się znajduje 
jego statek. Lecz żeglarze zbyt często zapomi
nają, że notatka pomieszczona w książce nie 
wskazuje wcale położenia statku, lecz tylko 
ich pojęcie o najprawdopodobniejszem jego 
położeniu; jednakże puszczają się dalej w dro
gę, tak, jak  gdyby to położenie było prawdzi- 
wem. Zapominają oni o znaczeniu terminów 
jakiemi oznaczyli własną obserwacyją i wsku
tek takiej usterki logicznej więcej okrętów, 
jakem powiedział rozbiło się o skały, aniżeli 
z powodu niedbalstwa i nieświadomości pilo
tów. Ta usterka logiczna spowodowała, iż 
zawierzyli mylnemu obliczeniu i ona sprawiła, 
że nieraz po długiej podróży w czasie mgły, 
lecz ciszy, okręt wpadł na skały, choć był 
wprawną ręką kierowany. Umiejętność do
kładnej oceny znaczenia rezultatów doświad
czenia, zrozumienie rzeczywistego znaczenia 
terminów użytych, — oto dziedzina logiki. 
Ćwiczcie się więc w tej nauce, a wkrótce oce
nicie korzyści, jakie z niej odniesiecie.

Mówiąc o świetle i cieple promienistem, 
trzeba się wystrzegać używania wyrażeń nie
właściwych i budować na nich rozumowa
nia. Lecz jeżeli wyraźnie określimy światło, 
jako to, co czujemy świadomie jako światło, 
to—niestarając się o określenie świadomości, 
dla tego, że nie możemy jej określić tak samo 
jak wolnej woli — zostaniemy na drodze praw
dy. Na tym punkcie dyskusyja nie jest moż
liwą. Czy widzicie przedmiot? Jeżeli widzicie, 
to jest światło.

Kiedy ciepło promieniste staje się świa
tłem? Gdy liczba drgań wynosi 400 do 800 
milijonów milijonów na sekundę. Gdy ta  licz
ba jest niższą od 400 milij. milij. na sekundę, 
to niema światła: mamy wtedy niewidzialne 
ciepło promieniste „pozaczerwone“. Powyżej 
800 milijonów milijonów drgań na sekundę, nie
ma także światła, bo go nie widzimy; mamy 
tu promienie pozafijoletowe, prawdziwe ciepło

promieniste, które jednak zwykle nie nosi tej 
| nazwy, gdyż jego skutki cieplne są więcej zna

ne z teoryi, niż z percepcyi zmysłowej, albo 
wskazań termometrycznych lub termoskopij- 
nych. Prace Langleya i Abneya nad ciepłem 
promienistem* doprowadziły już nas aż do 
trzech oktaw niżej fijoletu i prawdopodobną 
jest rzeczą, iż nauka nie zatrzyma się u tej 
granicy. Znamy teraz cztery oktawy ciepła 
promienistego: od jednej do dwu, od dwu 
do czterech, od czterech do ośmiu, od ośmiu 

| do szesnastu setek milijonów milijonów. Okta
wa od czterech set do ośmiu set, jest do
strzegalną dla naszego oka jako światło. Za
pożyczyłem od muzyki wyrazu oktawa i posłu
guję się nim bynajmniej nie w jakiemś mi- 
stycznem znaczeniu, ani też z zamiarem za
znaczenia jakiegoś stosunku pomiędzy har- 
moniją dźwięków a harmoniją barw. Przez 
oktawę rozumiem jakiekolwiek następstwo 
częstości (liczby drgań), będących w stosun
ku jednego do dwu. Jeżeli podwoicie czę
stość tonu muzycznego, to podniesiecie go 
o oktawę, — w tem to znaczeniu stosuję wyra
żenie „oktawa" do światła, lecz nie w żadnem 
innein. Pomyślcie teraz o odległości oddzie
lającej sto milijonów milijonów drgań na se
kundę, najniższą poznaną dotąd granicę cie
pła promienistego niewidzialnego, od dziesię
ciu tysięcy drgań na sekundę naj wyższej liczby 
drgań dźwięku! Mamy tu przed sobą krainę 
jeszcze niezwiedzoną, a badania nad drga
niami zawartemi pomiędzy obu temi granica
mi, obiecują nauce widoki niezmiernie waż
nych odkryć. (dok. ».).

PTAK OZDOBNY.
(Cephalopterus penduliger Sclat.).

Fauna ornitologiczna międzyzwrotnikowa, 
mianowicie amerykańska, odznacza się boga
ctwem upierzenia, żywością barw, przypomi
nającą drogie kamienie, jak również różnoro
dnością kształtów, niekiedy bardzo dziwacz
nych.

Do takich ptaków w szczególny sposób ozdo
bionych i z tego powodu przedstawiających 
osobliwy kształt, należy Cephalopterus, zwany
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Ptak ozdobny.
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przez Tyzenhauza „kruczyną”, którego nie
liczne gatunki zamieszkują dziewicze lasy Pe
ru, Ekwadoru i Kolumbii, żyją parami, rza
dziej w towarzystwach i odznaczają się dziw
ną postacią i uderzającym głosem. Są to pta
ki bojaźliwe, obdarzone małą zmyślnością, 
bardzo czujne, karmią się soczystemi owoca
mi, mniej owadami; gniazda budują niedbale 
na wierzchołkach wysokich drzew i znoszą 2 
białe jajka. Dotąd znane są trzy gatunki: 
Cephalopterus penduliger Sclat., którego ry
sunek załączamy; Ceph. ornatus Geoff. naj
dawniej znany i Ceph. glabricollis Gould. Wo- 
góle ptaki te dochodzą wielkości wrony, od
znaczają się czubem na głowie okazałym, 
w kształcie hełmu lub kępy piór, które wyra
stają prawie z całej górnej powierzchni gło
wy i przykrywają nawet górną część dzioba; 
według upodobania, ptaki mogą ustawiać lub 
składać swą sutą ozdobę. Nadto, opatrzone 
są wyrostkiem skórzastym, zaokrąglonym, po
rośniętym piórami ze wszystkich stron, który 
zwiesza się w dolnej części szyi i z wiekiem 
u samców wydłuża się do tego stopnia, że nie
kiedy dochodzi długości ciała ptaka (Ceph. 
penduliger, patrz rysunek).

U gatunku Ceph. glabricollis, wyrostek 
o którym mowa, jest zupełnie pozbawiony 
piór, nagi.

Upierzenie Cephalopterusa czarne, jedno
stajne, ź małemi odmianami; czub czarny 
z niebieskawym połyskiem, grzbiet czarny z od
cieniem zielonym, tęcza oka szara, dziób przy 
nasadzie spłaszczony, szeroki, ku końcowi 
z boków ścieśniony; górna szczęka czarno-bru- 
natna, dolna szaro-brunatna; skok i palce 
czarne. Samice są mniejsze, posiadają czub i 
wyrostek na piersiach słabiej rozwinięty. Pod
czas lotu lub przyjmowania pokarmu, ptak 
składa czub, wyrostek szyjowy zbliża do ciała, 
tak, że ściśle do niego przylega i nie odróżnia 
się wcale od reszty ciała. Siedząc spokojnie 
na gałęzi, czub nastawia w całej okazałości, 
wyrostek szyjowy zaś opuszcza swobodnie. Do 
snu układa się w ten sposób, że wykręca gło
wę ku tyłowi i opiera na grzbiecie, kurczy 
ciało, szyję i nogi: wtedy przedstawia się jako 
kula czarna, utworzona z piór, z której wyra
sta tylko czub i wyrostek piersiowy. Najczę
ściej bardzo rano lub po zachodzie słońca, 
ptaki te wydają głos nadzwyczaj silny, dono
śny i przenikliwy, podobny zdaleka do ryku

wołów, wskutek czego Indyjanie nadali mu 
nazwę „Toropishu“ co znaczy „ptak-byk“.

Według Batesa, wyrostek skórzasty poło
żony na szyi, zostaje w związku z tchawicą 
i dopomaga do wydawania głosu.

Przed wydaniem głosu, ptak rozszerza czub, 
nadyma wyrostek na szyi, porusza nim w róż
ne strony, nachyla głowę i zaczyna krzyęzyć. 
Jeżeli kilka ptaków razem się łączy i krzyczy 
wspólnie, głosy ich podobne są raczej do gło
sów stada bydła, aniżeli ptaków. Podróżnicy 
nasi po Ameryce południowej, p. K. Jelski 
i J .  Sztolcman, niejednokrotnie mieli sposo
bność przekonania się o tem, że głos opisy
wanych ptaków, wprowadzał w błąd krowy, 
które słysząc je, odzywały się, a nawet odbie
gały od mieszkania w las przez kilka dni, nim 
się przekonały o swoim błędzie.

Według K. Darwina, wyrostek na szyi 
wraz z czubem u Cephalopterus, służy poczę- 
ści za ozdobę, poczęści zaś jako przyrząd 
wzmacniający głos (rezonans). Ozdoby te nie 
są bez znaczenia w doborze płciowym, samice 
bowiem posiadają tylko szczątkowy wyrostek 
na szyi i głowie. A. S.

SPRAWOZDANIE.

„Stosunki gieologiczne formacyi solonośnej 
Wieliczki i Bochni'1. —I. Spostrzeżenia w na
ziomie całego obszaru i w kopalni Bocheńskiej. 
Skreślił Julian Niedźwiedzki, profesor mine
ralogii i gieologii w c. k. Szkole Politechnicz
nej we Lwowie. Z tablicą I  i I I .  — Odbitka 
z „Kosmosu11.—Lwów, 1883. Nakładem pol
skiego towarzystwa przyrodników imienia K o
pernika. 8-ka, str. I I  i 81.

Przestrzeń Galicyi zachodniej, położona 
między Wieliczką i Bochnią, była dotychczas 
bardzo mało zbadana pod względem gieolo- 
gicznym. W powyżej zatytułowanej rospra- 
wie, autor podał część pierwszą swoich s jjo - 

strzeżeń gieologicznych, odnoszących się do 
naziomu całego tego pasu podgórskiego i do 
kopalni w Bochni.

Obserwowany pas podgórski, w którym się 
znajdują powszechnie znane kopalnie soli 
w Wieliczce i Bochni, jest częścią stoku ku 
nizinie nadwiślańskiej krawędzi północnej
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Karpat. Jest on pagórkowaty, miejscami na 
350 metrów nad poziom morza wyniesiony i 
wskutek nieustannego działania wody roz
członkowany na części oddzielne. Opis części 
tych stanowi osobny rozdział: „przegląd oro- 
graficzny“ pasu wielicko-bocheńskiego. N a
stępnie, jest bardzo szczegółowo przedstawio
na budowa gieologiczna badanego obszaru. 
Takowy, z uwagi na niejednakowy wiek wzglę
dny występujących w nim pokładów skał, 
może być podzielony na dwie odrębne części: 
krawędź karpacką i pas podkarpacki.

Pierwsza część obszaru, k r a w ę d ź  k a r 
p a c k a ,  od Swoszowic aż poza Bochnię da
leko, składa się z warstw dolnych i środko
wych systemu kredowego, począwszy od piętra 
neokomieńskiego do osadów wierzchnich pię
tra  Gault czyli albieńskich włącznie. Utwory 
neokomieńskie przedstawia przeważnie piasko
wiec drobno-ziarnisty, zielona wy lub popiela
ty i pospolicie bardzo zwarty z powodu spoju 
krystaliczno-wapiennego. Grubość pokładów 
piaskowca jest wogóle bardzo nieznaczna, 
rzadko kiedy dochodząca do4decymet.. Łomy 
jego są np. około Wolicy, na południe od W ie
liczki i w Pogwizdowie, na południe od Boch
ni; w Janowicach, na południo-zachód od 
Wieliczki, znajduje się jeszcze piaskowiec ja- 
sno-popielaty ze spojem wszakże nie wapien
nym, ale krzemionkowym. Piaskowiec wa
pienny i krzemionkowy prawie zawsze wystę
pują wspólnie i warstwują się naprzemian 
z iłami i marglami łupkowemi. Do ogniwa al- 
bieńskiego należy piaskowiec, który tworzy 
stoki wzgórz około wsi Mietniowa i był zali
czany przedtem do formacyi eocenicznej. 
W treściwem sprawozdaniu naszem nie może
my wchodzić w bardzo liczne szczegóły, jakie 
autor podał, kreśląc budowę gieologiczną kra
wędzi karpackiej. Zaznaczymy tylko, iż znaj
duje się w nich niejedno bardzo ważne uzu
pełnienie lub sprostowanie spostrzeżeń poprze
dnich, przez Hoheneggera, Fallaux i Paula 
ogłoszonych.

P a s  p o d k a r p a c k i  styka się z podnó
żem krawędzi karpackiej. Ponieważ w pasie 
tym stosunki gieologiczne na całej rozciągło
ści od zachodu ku wschodowi są bardzo róż
norodne, autor przedstawił je oddzielnie w po
szczególnych częściach, a mianowicie: w oko
licy Swoszowic, Wieliczki, przy potokach Za
bawie i Podłężu, w okolicy miasteczka Gdo

wa i Bochni. Na podstawie faktów, poda
nych w opisach powyższych okolic, autor 
w końcu swej rozprawy przedstawił obraz bu
dowy gieologicznej całego pasu podkarpa
ckiego i zarazem wiek względny występują
cych w nim skał.

Skały, tworzące pas podkarpacki, przedsta
wiają około Wieliczki i Bochni dwa oddziały 
osadów miocenicznych,niejednoczesnych, cho
ciaż bardzo prawdopodobnie po sobie bezpo
średnio powstałych. Zdaje się, iż oddziały te, 
z małym tylko wyjątkiem, rozpościerają się 
na całym obszarze, lecz rozwój ich zmienia się 
prawie nieustannie w kierunku zachodnio- 
wschodnim.

Oddział osadów miocenicznych młodszych, 
tworzą z wierzchu piaski, od spodu zaś — iły 
i margle. Piaski zaczynają się od wzgórza 
pod wsią Rajskiem i stąd nieprzerwanie cią
gną się przez Kossocice, Piaski Wielkie, Bo
gucice i Zabawę, pod miasteczko Gdów. Na 
całej tej przestrzeni pod piaskami leżą iły 
i margle, a mianowicie: iły gipsowe w Proko
cimie, takież iły wierzchnie w nizinie wieli
ckiej, iły w Przebieczanach i margiel swoszo- 
wicki. Wszystkie te skały osadziły się w mie
liznach morskich nadbrzeżnych i należy je od
nieść do piętra górnego śródziemnego forma
cyi miocenicznej w kotlinie wiedeńskiej i na 
Podolu galicyjskiem. Do najpospolitszych ska
mieniałości w piaskach, należą małże Ostrea 
digitalina i ślimaki Cerithium łignitarum. 
W  marglach swoszowickich, znajdują się szczą
tki roślin lądowych i małża morskiego rodza
ju  Pecten. Do utworów jednocześnie pow
stałych z powyższemi osadami piasku, iłu i 
marglu, należą także naprzód iły pod Gra
bowcem w okolicy Bochni, w których się bar
dzo często znajdują małże Ostrea digitalina i 
Pecten Besseri, skamieniałości charaktery
styczne dla górnego miocenu morskiego na 
Podolu; następnie część pokładów, występu
jących na brzegu K arpat wschodnio-galicyj- 
skich, między rzekami Wisłoką i Wisłokiem; 
nakoniec- pokłady, które się rozpościerają 
w stronie południowo-wschodniej od Koło
myi, na samym brzegu podgórza północnego 
K arpat wschodnio-galicyjskich, głównie oko
ło Nowosielicy i Myszy na.

Oddział osadów miocenicznych starszych, 
przedstawiają warstwy, śród których w Boch
ni znajduje się sól, a które spoczywają pod
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iłami grabowieckiemi. Autor w iłach sol
nych z poprzeczni Ferro w kopalni bocheń
skiej znalazł około 60 gatunków foraminife- 
rów, z których 40 jest podanych w rozprawie; 
do foraminiferów, znanych tylko w formacyi 
ołigocenicznej i posiadających bardzo wybi
tne kształty, należą: Gaudryina siphonella i 
Cornuspira Bornemanni. Z mięczaków, a mia
nowicie ze skrzydłopławów, znaleziono: Spira- 
lis valvatina, Yaginella depressa i Cleodora 
spina; pierwsze dwie skamieniałości są znane 
w formacyi miocenicznej w Północnych Niem
czech, głównie w spodnim jej oddziale, w tak 
zwanej skale holsztyńskiej; Vaginella depres
sa trafia się jeszcze i w dolnym miocenie mor
skim, występującym wMorawii, Bośni i w pół
nocnych Włoszech; Cleodora spina była do
strzeżoną dotychczas tylko w pokładach sol
nych wielickich i bocheńskich. Skorupiaki, 
a mianowicie małżoraki (Ostracoda) trafiają 
się także, ale rzadko.

Jakkolwiek wszystkie, w iłach solnych bo
cheńskich znalezione skamieniałości nie dają 
jeszcze same przez się dostatecznej podstawy 
dla dokładnego oznaczenia wieku, ale, zda
niem autora, odpowiadają wszakże najlepiej 
okresowi formacyi spodniej miocenicznej. Ze
stawiając zaś ten wynik badań paleontologicz
nych z wnioskami wypływającemi ze stosun
ków tektonicznych, należy wyżrzeczone iły 
solne uważać za utwory mniej więcej jedno
czesne z osadami piętra śródziemnego dolne
go w kotlinie wiedeńskiej, a tem samem za 
starsze od ilu badeńskiego oraz wapienia li- 
tawskiego w tejże kotlinie i od wszystkich tak
że osadów śródziemnych na Podolu galicyj- 
skiem, jako należących już do górnego mio- 
cenu morskiego.

Rozprawa, z której daliśmy krótkie spra
wozdanie, jest bardzo ważnym przyczynkiem 
do gieologii Polski, albowiem wnosi do nauki 
wyniki badań, bardzo umiejętnie i dokład
nie prowadzonych. Pragniemy również conaj- 
prędzej ujrzeć drugą część zapowiedzianej 
przez autora pracy, która ma przedstawić 
skład i budowę złoża soli w Wieliczce oraz 
uzupełnić dotychczasowe spostrzeżenia pale
ontologiczne.

Z obowiązku sprawozdawcy nie możemy je 
dnak w końcu przemilczeć o licznych, a bar
dzo rażących skażeniach lub usterkach języ
ka, Wymienimy tu tylko najgłówniejsze: ko

panie odkrywcze za węglem (str. 16); tak że 
nie można wnioskować na jakiekolwiek jedno
stronne nachylenie (str. 22); na każdy sposób 
uprawniają nas stosunki stratygraficzne (str. 
31); w każdy sposób owe czarne listkowe iło- 
łupki zupełnie do siebie są podobne (str. 37); 
z których by na wiek wnioskować można by
ło (str. 38); na każdy sposób jednakowoż przed
stawia się cały, dopiero co skreślony układ 
warstw.... (str. 60); dopiero co nas zajmowa
ły (str. 60); przeglądniętego obszaru (str. 65); 
zrównując litawski wapień Podola galicyj
skiego z utworem solnym Wieliczki (str. 73).

Redakcyja „Kosmosu", czasopisma Towa
rzystwa przyrodników polskich imienia Ko
pernika, powinnaby okazać więcej starania 
o język ojczysty i nie pozwolić go kaleczyć 
w książce, wydanej swoim nakładem. Powyż
sze przeto germanizmy i błędy językowe 
dowodzą wielkiej niedbałości redakcyi; samo 
już przytaczanie ich sprawiło nam niemałą 
przykrość. J■ Tr.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
n a  M aj 1 8 8 4 .

Słońce pomiędzy gwiazdami Barana, nastę
pnie w gromadzie Byka; wysokość jego nad 
poziomem Warszawy w południe dn. 5 Maja 
dosięga 54° i wzrasta do du. 30 o 5 '/2 stopni.

Wschód słońca w Warszawie:

Dnia 5-go Maja o godzinie 4 minut 24 
„ 1 5  „ ,, 4 „ 7
„ 2 5  „ „ 3 „ 54
„ 3 1  „ 3 „ 48

Zachód:

Dnia 5-go Maja o godzinie 7 minut 30 
„ 15 „ „ 7 „ 46
„ 25 8 „ 0 
* 31 „ „ 8 „ 8

D ługnii dnia:

Dnia 5 Maja godzin 15 minut 5
„ 15 „ „ 15 „ 38
„ 25 ,, >> 16 >, 6
„ 31 „ „ 16 „ 20
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W chwili południa na kompasie, zegary po
winny wskazywać:

Dnia 5-go Maja godz. 11 min. 57 
„ 15 „ „ 11 „ 56
„ 25 
,, 31

około zenitu gwiazdy Wielkiego Wozu, na 
południe od zenitu gromada Panny. K.

„ U  „ 57
„ 11 „ 5S

Odmiany księżyca:

1-a kwadra D. 2 o godz. 7 min. 32 rano 
Pełnia
Ostat.kwad. „ 18

„ 10 „ 5 „ 32 „
8

0Nów „ 25
1-a kwadra „ 31 „ 6 „ 20 wiecz.

Księżyc najdalej od ziemi d. 11, najbliżej 
dnia 24, na równiku w dn. 5 i 20.

Planety:

Merkury w gromadzie Byka, wschodzi we 
dnie, zachodzi d. 1 o godz. 9-ej min. 28, d.
10 o godz. 8 min. 46 wieczorem; potem wscho
dzi i zachodzi we dnie, dopiero d. 30 o godz. 3 
min. 31 z rana, zachodzi w dzień; tylko na po
czątku miesiąca może być przed swoim zacho
dem przy dobrej pogodzie widzialny.

Wenus w gromadzie Bliźniąt, wschodzi we 
dnie, zachodzi d. 10 o godz. 11 min. 57, dnia 
15 o godz. 11 min. 56, dn. 30 o godz. 11 min. 
30 wieczorem; z łatwością dostrzegalna.

Mars na początku miesiąca pomiędzy gwia
zdami Raka; potem w gromadzie Lwa; wscho
dzi we dnie, zachodzi d. 1 o godz. 2 min. 20, 
dn. 15 o godz. 1 min. 30, dn. 30 o godz. 12 
min. 45 z północy; chociaż już znacznie odda
lony od ziemi, wszelako może jeszcze za na
dejściem nocy być dostrzeżony.

Jowisz w gromadzie Raka, wschodzi we dnie, 
zachodzi d. 1 o godzinie 1-ej minut 25, dn. 15 
o godz. 12 min. 35 po północy, dn. 30 o godz.
11 m. 40 z wieczora; bez trudności dostrze
galny.

Saturn w gromadzie Byka; wschodzi we dnie, 
zachodzi d. 1 o godz. 9 min. 54, d. 15 o godz. 
9 min. 8 , dn. 30 o godz. 8 min. 20 z wieczora; 
nad swoim zachodem może jeszcze być wi
dzialny.

Z gwiazd stałych przechodzą przez połu
dnik około godz. 10 wieczorem d. 15 Maja: na 
północnej stronie poziomu gwiazdy Kasyjo- 
pei, wyżej ku zenitowi gwiazda biegunowa,

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— O m ie rz e n iu  p rą d ó w  e le k t r y c z 
nych.'

(Z pracy czytanej w Towarzystwie Filozofi- 
cznem w Cambridge przez Lorda Rayleigha).

Jeżeli tylko znany jest dokładnie elektro
chemiczny równoważnik srebra, to najprost
szy sposób mierzenia prądów będzie polegał 
na oznaczeniu ilości srebra osadzonej w ciągu 
danego czasu w woltametrze z solą srebra. 
W edług Kohlrauscha elektrochemiczny rów
noważnik srebra wynosi 1,136X10 2 C.G. S. 
jednostek, a według Mascarta 1,124X10 2 C. 
Gr. S. jednostek. Doświadczenia przeprowa
dzone w pracowni Cavendisha przez człon
ków Towarzystwa Brytańskiego, doprowadzi
ły do daleko mniejszej liczby, a mianowicie: 
1,119X10 2 C.G. S. jednostek.To znaczy, że
jeden amper w ciągu jednej godziny osadza 
4,028 grm. srebra, a metoda mierzenia prą
du oparta na tej ostatniej liczbie daje dobre 
rezultaty, lecz tylko wtedy, gdy natężenie 
prądu jest zawarte między '/.20 i 4 amperami. 
Metoda ta  wymaga nadto bardzo dobrych 
wag i pewnej wprawy w czynności chemiczne.

Inna metoda mierzenia prądów (natężenia 
prądów) jest ogólnie znaną i polega na uży
ciu ogniwa dającego prąd stały, znanego na
tężenia. W  szczegóły tej ogólnie znanej me
tody nie wchodzimy tutaj, nadmieniając je 
dynie, że daje ona dobre rezultaty tylko wte
dy, gdy prądy nie przenoszą 10 amperów.

Zupełnie inna metoda, która teraz dopiero 
może się stać ogólną, polega na dawnem od
kryciu Faradaya, że siły magnetyczne mają 
własność skręcania płaszczyzny polaryzacyi. 
Gordon przekonał się, źe strumień 4 ampe
rów, przebiegający 1000 razy w około kolu
mny dwusiarku węgla, skręca płaszczyznę po
laryzacyi na 15°. W ciężkiem szkle, które 
jest odpowiedniejsze do tych doświadczeń, 
skręcenie jest zazwyczaj większe. Zapomocą 
cewki o 100 obrotach otrzymujemy skręcenia 
15° za pomocą prądu 40 amperów, a skręcę-
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nie to może być łatwo potrojonem, jeśli pro
mień światła przejdzie 3 razy przez kolumnę 
płynu, a wtedy można dać w cewce drut da
leko grubszy i zmniejszyć liczbę obrotów, co 
jest wielce poźądanem przy tak  silnych prą
dach. Zapomocą bardzo dobrych instrumen
tów optycznych można oznaczyć skręcenie 
płaszczyzny polaryzacyi z dokładością do je 
dnej lub dwu minut, — do praktycznych 
wszakże celów wystarczy przyrząd z dokła
dnością do jednego stopnia. Jedyna trudność 
wynika z depolaryzacyjnych własności cięż
kich gatunków szkła i przeto są czynione no
we badania nad skręceniem płaszczyzny pola
ryzacyi w szkle. J. J. B.

(Chemiją rolnicza).

— F e r m e n t  r e d u k u j ą c y  a z o t a 
n y  w z i e m i  o r n e j .  Przed trzema laty 
wykryli Miintz i Schlosing ferment, wymaga
jący do swego życia powietrza (aerobion), który 
związki azotowe organiczne rozkładał i jako 
rozpuszczalne ziemi ornej dostarczał. Gayon, 
dyrektor zakładu agronomicznego w Bordeaux, 
wykazał istnienie drugiego fermentu o prze
ciwnych własnościach, który wymaga do dzia
łania i do życia odcięcia przystępu powietrza, 
(anaerobion), a który azotany ziemi ornej re
dukuje, wytwarzając tlenek azotu.

Działanie tego fermentu ubezwładnia chlo
roform i podwyższona temperatura, jak  wogóle 
komórki żyjące, a rozwija się on tylko w zie
mi zawierającej wielką ilość materyj organi
cznych. G. P.

(.Fzyjologija).

— D z i a ł a n i e  f i z y j o 1 o gi  cz ne  pa- 
r  a a 1 d e h i d u. Do szczupłej ilości leków 
nasennych, przybył w najnowszych czasach 
paraaldehid^ to jest zwykły aldehid polime
ryzowany. Środek ten zbadany został przez 
włoskich lekarzy. Po raz pierwszy poznał dzia
łanie jego Dr. Cervello z Palermo. Wpływ 
paraaldehidu badał on przeważnie na żabach, 
królikach i psach. U  zwierząt tych występuje 
po użyciu tego środka spokojny, głęboki sen, 
nie poprzedzony rozdrażnieniem, oddech po
zostaje równy, regularny. W  działaniu podo

bny jest paraaldehid do chloralu, z tą jednak 
różnicą, że nie zmniejsza tak bardzo liczby 
skurczów serca. Zadany w ilości trującej 
sprowadza brak odruchów, zwalnia i ubezwła
dnia wreszcie ruchy oddechowe, a zwierzę gi
nie bez drgawek, bez wymiotów.

Wessanie odbywa się z wielką szybkością: 
w pięć minut po zadaniu wewnętrznem u psa 
już występowały objawy działania, również 
szybko działa paraaldehid wstrzyknięty pod
skórnie.

Cervello stosował ze skutkiem nowy ten lek 
na sobie samym i na jednym z chorych w kli
nice prof. Federici w Palermo.

Ilość to doświadczeń zbyt mała, ażeby z niej 
módz jakieś pewne wnioski poczynić. Z  rów
nie jednak dobrym skutkiem czynili doświad
czenia prof. Morselli wraz z D-rem Bergesi 
swym asystentem w Turynie na wielkiej licz
bie chorych. Morselli opisuje 350 przypad
ków, w których stosował paraaldehid z po
myślnym wynikiem, czy to w chorobach umy
słowych, czy to nerwowych, wogóle gdzie cho
dziło o sprowadzenie snu.

Podług Morselliego 3 gramy paraaldehidu 
wystarczają zupełnie do wywołania snu trwa
jącego 5, G do 7 godzin; przebudzenie je s t  
spokojne i łatwe, chory nie czuje żadnych nie
przyjemnych objawów. Działanie leku nastę
puje w pół godziny po zażyciu.

Paraaldehid jest środkiem lepszym od chlo 
ralu, posiada jego dodatnie strony, jakoto 
sprowadzenie snu spokojnego, do snu natural
nego nader zbliżonego, nie posiada zaś jego 
ujemnych własności, nie występuje po jego 
użyciu ból głowy, rozdrażnienie nerwowe, za
burzenie w trawieniu i zwolnienie krążenia.

Paraaldehid jest też według badań prof. 
Cervello odtrutką przeciw strychninie. Zada
ny przed wystąpieniem objawów po zażyciu 
strychniny, powstrzymuje ich wystąpienie, je
śli zaś skutek już się objawił, znosi go. P ara
aldehid jest więc takim antagonistą strychniny, 
jak  np. atropina przeciw morfinie i naod- 
wrót. Antagonizm objawia się jeśli paraalde
hid zostanie zadany przed czy po strychninie, 
czy też razem z nią. Antagonizm polega na 
tem, że paraaldehid działa obniżająco, stry
chnina zaś 'pobudzająco na ośrodki w szarej 
meteryi rdzenia przedłużonego (Medula oblon- 
gata).    G. P.
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( Technólogija).

— N o w y  s p o s ó b  k o n s e r w o w a 
n i a  m ię s a  podał Dr. Closset z Liege. N aj
pospolitszym środkiem, używanym dotychczas 
w tym celu jest sól kuchenna, która jest 
wprawdzie dla organizmu użyteczną,, w więk
szych jednak ilościach spożywana, wywołuje 
szkodliwe następstwa, tak np. sprzyja nader 
rozwojowi szkorbutu, jak  to ma miejsce na 
okrętach, gdzie załoga zmuszona jest żywić 
się solonem mięsem.

Sposób D-ra Closseta polega na przecho
wywaniu mięsa w atmosferze pozbawionej tle
nu i wszelkich szkodliwych zarodków. Mięso 
takie zanurza się przed przechowywaniem 
w powyżej wymienionych warunkach w 8%  
rozczynie dwusiarku sodu. Pozbawianie atmo
sfery tlenu i szkodliwych organizmów odbywa 
się zapomocą przepuszczania powietrza przez 
rury rozżarzone, napełnione węglem i siarką.

Doświadczenia, które Dr. Closset robił 
wobec komisyi, dały rezultaty jaknajpomyśl- 
niejsze. Środek ten dozwalał przechowywać 
mięso przez 32 dni, bez najmniejszych oznak 
zepsucia, jak to komisyja stwierdziła.

G 1\

{Botanika).

— M e r  u l i  u s 1 a e ry  m ans. Dr. Rud. 
Goppert w opisie znanego grzyba stroczka 
(Merulius lacrymans), przytacza rezultaty 
analizy samego grzyba i zniszczonego prze
zeń drzewa. Rozbiory były wykonane przez 
prof. Polecka i aptekarza Thiimmela i z nich 
pokazało się, że grzyb zabiera prawie wszyst
kie rozpuszczalne sole drzewa, zostawiając 
nierozpuszczalne. Drzewo, przez grzyb znisz
czone, jest prawie o 50% lżejsze niż zdrowe. 
Grzyb zabiera drzewu wszystkie rozpuszczal
ne sole kwasu fosfornego. Popiół grzyba wy
nosi 8,32%, jest go przeto 6 razy więcej niż 
z chorego drzewa, a zawiera on nie mniej jak 
80% rozpuszczalnych w wodzie soli, z których 
przypada na fosforan potasu 46%, a na chlo
rek potasu 9%. Związków tych zupełnie nie
ma w popiele chorego drzewa. Dalej popiół 
grzyba zawiera dwa razy więcej siarczanu po
tasu niż popiół drzewa. Grzyb przeto zabiera 
drzewu głównie kwras fosforny i potaż.

Zdrowe drzewo zawiera azotu zaledwie 
0,2%, a grzyb prawie 5%; zaś tłuszczu, któ
rego ilość w zwyczajnem drzewie także 0,2%  
wynosi, grzyb wysuszony przy 100°, zawiera 
15,2%. Ten krótki wykaz już dostatecznie 
dowodzi, jak  wielkie chemiczne zmiany spro
wadza grzyb w żywiącem go drzewie.

W. M.

( Zoologija).

— L o t  p t a k ó w .  Doktor Fenton, który 
długi czas bawił w Sandy Point, robił do
świadczenia z żywo schwytanym kondorem, 
w celu zbadania siły jego lotu. Przekłuwał 
on szypułki lotek i sterówek, tak, że powie
trze do środka mogło swobodnie wchodzić; 
poczem rzucał ptaka w powietrze, ten jednak 
ani latać, ani nawet utrzymać się w powie
trzu nie mógł. Obserwator wyprowadza stąd 
wniosek, że ptak zawdzięcza głównie swą 
zdolność latania rozrzedzonemu powietrzu, ja 
kie się znajduje w szypułkach piór; gdyż, je 
żeli tam dostanie się powietrze zwyczajne, 
ptak latać niemoże. W . /)/.

Broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata.

—  Przeciszewski K . Memoire sur la dćcomposi- 
tion des corps vivants et la theorie des parasites. 8-vo, 
str. 34 , Bordeaux, 188 3.

—  Stacewicz T. Ob udielnoj tepłotie wodoroda. 
8-vo, str. 9. Odbitka z czasopisma „Farmacewticze- 
skij Ż urnał“ . 1 8 84 .

—  Stacewicz T. Ob udielnom wiesie wodoroda. 
8-vo, str. 4 . Odbitka ja k  wyżej.

Kalendarzyk bijograficziiy.

5-go Maja 1811 r. ur. Jan  W ilhelm Draper, fizyjo- 
log, chemik i historyk; um. 4 stycznia 1 8 8 3  r. w Ha- 
stings w Ameryce, póhi.

8 -go  M aja 17 94 r. Lavoisier zginął na  gilotynie.
1 1-go Maja 1838 r. um. Jędrzej Śniadecki w Wilnie,

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
117'. L  . . .1 . Nie możemy drukować.

WP. R . S . W odór istotnie został skroplony przez
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Picteta w ostatnich dniach Grudnia 1 87 7 r .,  lecz do
świadczenie to, wykonane w przyrządzie metalowym, nie 
pozwoliło widzieć skroplonego gazu i o jogo własno
ściach można było sądzić tylko pośrednio. Stąd wyni
kło nawet niewłaściwe oznaczenie ciśnienia, pod którem 
wodór się skrapla, o czem wzm ianka jest w naszem p i
śmie, t. I I I ,  str. 4 3 . Opis doświadczeń P ic te ta  znaj
dzie P an  w J .  J .  Boguskiego , ,Najnowsze odkrycia 
w dziedzinie fizyki11.

W P . P. L .  w Piotrkowie. Księgarnia Gebethnera i 
Wolffa przystępuje do wydania seryi podręczników 
z nauk przyrodniczych. O przekładzie Chemii Kolbego 
na język rossyjski nie wiemy napewno —  zdaje się je 
dnak, że nie przełożona.

TreŚÓ: Mowa prof. Adolfa W urtza, Delegata j 
W yd. Nauk Ścisłych i W yd. Lekarskiego W szechnicy 
Paryskiej na pogrzebie Dum asa, przełożył Z n.— A tlan 
tyda i L em uryja, przez J .  Karlińskiego. —  O zmy- j  

słacli człowieka, przez Sir W illiam a Thom sona, odczyt J  

miany w Midland Institut w Birm ingham , przełożył B.
B . (dalszy ciąg). —  P tak  ozdobny (Cephalopterus pen
duliger Sclat.). —  Sprawozdanie. —  Kalendarzyk 
astronomiczny.— Kronika naukowa. —  Broszury nade
słane do Bedakcyi W szechświata —  Kalendarzyk bi- 
jograficzny. —  Odpowiedzi Bedakcyi. —  Ogłoszenia.

W ydaw ca E. D zisw u lsk i. R ed ak to r B r. Z n a to w icz .

BIBLIJOTEKA
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

wydawana pod redakcyją 

M. A. B a r a n i e c k i e g o

z zapomogi Kasy nomocy n autow ej im. M ianowskiego.
Seryja I  tom I: Początki arytmetyki M. 

Berkmana, str. 276, z drzew., w opr. kop. 65.

Seryja I  tomy I I  i I I I :  Wiadomości po
czątkowe z fizyki S. Kramsztyka; część I ,  
str. 87, drzew. 47, w opr. kop. 30; część II , 
str. 140, drzew. 56, w opr. kop. 45.

Seryja I I I  tom I: Arytmetyka, kurs teore
tyczny M. A. Baranieckiego, str., 433 z drzew, 
rs. 1 kop. 70.

Seryja IV  tom IV: Gieometryja anality
czna W. Zajączkowskiego, str. 511 +  X L, 
drzeworytów 85, rs. 3. '  3— 3

P A M I Ę T N I K  F 1 Z Y J 0 G R A F I C Z N Y
' TOM IV  ZA ROK «S@4

w y jd z ie  w  ciągu ro k u  b ie żą ce g o  i za w iera ć  b ęd z ie  p race
następujących autorów:

W  d z ia le  I-ym (Meteorologija): J .  Jędrzejewicza, J , Kowalczyka, Ap. Pietkiewicza; w dziale
II-im  (Gieologija): W. Kosińskiego (zebrane przez J .  Trejdosiewicza), A. Michalskiego, J . B. 
Pusclia (tłum B. Rejckmana), L. Zejsznera (zebrane przez W. Choroszewskiego); w dziale
III-im  (Botanika i zoologija): B. Ejclmera, K . Łapczyńskiego M. Twardowskiej H. Dziedzic- 
kiego, F.Osterloffa, J .  Sznabla, A. Wałeckiego; w dziale I.V-ym: L. Dudrewicza, Z. Glo-

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

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
P P . D r. T . Chałubiński, J .  Aleksandrowicz były dziekan uniw., K. Deike, D r. L. Dudrewicz, E . Dziewulski, 
K. Jurkiewicz b. dziekan uniw., S. Kram sztyk, A. Ślósarski, J .  Trejdosiewicz prof. uniw., A . W ałecki, A. Wrześ-

niowski prof. uniw., Br. Znatowicz.

Prenumerata na tom IV -ty  Pamiętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5 dla Warszawy, 
oraz rs. 5 kop. 50 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 iz y jo g r a fic z n e g o ,
P o d w a le  2.

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

JPp. P ren u m era torów , k tó rzy  w n ieśli p rzed p ła tę  n a  W szechświat tylko  
do 1-go K w ie tn ia , u p ra sza m y  o wczesne odnow ienie p ren u m e ra ty .

/l,o3BOJieuo IleusypuK). liapuiai);f 20 A n p i j / i  1884 r .  D ruk  J . B ergera, E lek to ra ln a  N r. 14


