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H. E. ZIEGLER.

UZASADNIENIE 
ZJAWISK PAMIĘCI I INSTYNKTU 

W TEORYI KOMÓRKOWEJ *).

Wszystkim wiadomo, że niektóre zwie
rzęta mają dobrą pamięć, koń np. pamięta 
miejscowości i osoby, a nawet to, co mu się 
w danej miejscowości przytrafiło, wreszcie 
sposób, w jaki się z nim kto obchodzi; pies 
znowu daje niezaprzeczone dowody pamięci 
wysoko rozwiniętej i to lepiej w zakresie 
wrażeń węchowych niż wzrokowych.

Doświadczenie poucza, że u kręgowców 
niższych pamięć jest słaba, nieraz nawet 
trudno stwierdzić jej obecność u danego 
zwierzęcia, lecz wzrasta ona w miarę jak się 
posuwamy ku wyższym i rozwój pamięci zda
je się być w związku z rozwojem półkul móz
gowych.

Przyjmując z Edingerem, że w szeregu 
filogenetycznym stopień rozwoju pamięci od
powiada objętości kory mózgowej i liczbie 
komórek, które się w niej mieszczą, chcemy

*) H. E. Ziegler. La base rytologiąue de 
l ’in8tinct et de la meraoire. Travaux de labora- 
toire de 1’institut Solyay, 1900.

znaleźć związek między zjawiskami pamięci 
a stanem komórek mózgowych. Innemi sło
wy zapytujemy, jakie uzasadnienie w teoryi 
komórkowej znajdują zjawiska kojarzenia 
wyobrażeń i nawyknień.

Zacznijmy od określenia tego, co pozostaje 
w pamięci po tak różnych od siebie objawach 
instynktu i inteligencyi; bezsprzecznie bo
wiem pamięć jest postaw ą i pierwszym wa
runkiem rozwoju intelektualnego. Jeżeli są 
istoty nierozumne, u których wszystkie czyn
ności zdają się być wytłumaczone przez in
stynkt, jeżeli z drugiej strony są istoty inte
ligentne, mające łatwość uczenia się, od cze
góż zależy ta różnica, jeżeli nie od samej pa~ 
mięci, która, dostarczając organizmowi my
ślącemu zdolności przypominania sobie zda
rzeń i czynienia doświadczeń, daje mu moż
ność kształcenia się? Począwszy od chwili 
istnienia pamięci, wspomnienia wywierają 
wpływ na tzynnoici i te odtąd nie będą już 
czysto instynktowe. Instynkt przeto i inte- 
ligencya okazują się zdolnościami dopełnia- 
jącemi się wzajemnie; ale, przechodząc stop
niowo do zwierząt wyższych, widzimy że 
w miarę, jak więcej się rozwija pamięć, 
zmniejsza się wyraźnie przewaga instynktu. 
Skoro, wobec doświadczenia i przyzwyczajeń 
nabytych przez osobnika, czynności jego nie 
mogą być wyjaśnione jedynie przez działanie
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instynktu, jasnem jest, że im pamięć będzie 
czynniej sza, tem czynnik intelektualny po
tężniej będzie wpływał na postanowienia 
i działania.

U zwierzęcia najinteligentniejszego, u czło
wieka, instynkt jest wyrażony nader słabo. 
Znajdujemy go bezwątpienia w istocie naszej 
intelektualności i niespodziewanie nieraz po
jawia się on w naszych odruchach, lecz 
wogóle nasze czynności nie mogą już być 
wyjaśnione dokła nie zapomocą instynktu : 
doświadczenie osobiste, wychowanie, przy
kład mają na nie wpływ największy.

Zdaje się, że najlepszem kryteryum dla 
odróżnienia czynów instynktowych od inte 
lektualnych jest to, że czyny instynktowne 
są identyczne u wszystkich normalnych in
dywiduów tegoż samego gatunku; czynności 
zaś intelektualne, przeciwnie, rozmaicie się 
objawiają u różnych osobników, ponieważ 
zależą od doświadczeń osobistych, wspom 
nień i przyzwyczajeń indywidualnych.

Odróżniamy zazwyczaj czynności instynk
towne od intelektualnych przez uważanie 
pierwszych za bezwiedne, nieświadome. Jak 
kolwiek ze względu na tradycyą, odmawiamy 
czynnościom instynktownym świadomości, 
to jednak w rzeczywistości, z punktu widze
nia psychologii porównawczej nie ma to do
statecznego uzasadnienia; wrażenia się nie 
udzielają; to też, widząc działające zwierzę, 
nie możemy odczuć, które z jego czynności 
są nieświadome, a które świadome. A więc, 
w psychologii porównawczej w określeniu in
stynktu i inteligencyi takie odróżnienie nie 
powinno mieć miejsca. Instynkt można 
przyrównać do tablicy z bronzu, na której 
jest wyryte, jak zwierzę ma postępować 
w różnych okolicznościach swego życia; inte- 
ligencya, przeciwnie, jest jakby tablicą łup
kową, na której zwierzę może odczytać 
wszystko, co mu się zdarzyło w ciągu jego 
osobistego istnienia, co z tego wynikło dla 
niego, czego więc musi unikać lub poszuki
wać; doświadczenia zapisują się na tej tabli
cy łupkowej, ale i bywają z niej ścierane— 
zapominaią się. W młodości osobnika napi
sy te nader łatwo nakreślić, u starca, prze
ciwnie, bywa to połączone z wielką trudno
ścią, albo jest prawie niemożliwe do wyko
nania.

Czynności instynktowne zaledwie odróż

niają się od czynności odruchowych; w rze
czywistości łączą się one ze sobą i słusznie 
też nazwano instynkty odruchami złożonemi 
(Herbert Spencer), których skutkiem nie 
jest wytwarzanie jednego ruchu w jednym 
członku, ale pewnej całości ruchów w calem 
ciele. Czynności instynktowne i refleksyjne 

[ są zależne od organizacyi dziedzicznej ga
tunku.

Zwróćmy się teraz do histologii, ponieważ 
pytamy, jaka jest cytologiczna podstawa in- 

] stynktów. Odpowiedź ułatwia nam porów
nanie instynktu z odruchami. Wiadomo bo
wiem, źe podstawą materyalną typowego od
ruchu jest droga nerwowa, która rozpoczyna 

J  się w jednym z narządów zmysłowych, idzie 
j  do ośrodka nerwowego, a stamtąd do narzą

dów ruchu. Btzwątpienia związki istniejące 
| między komórkami (neuronami), które two- 
j rzą tę drogę nerwową, rozwinęły się ontoge- 

netycznie. Powiemy tak samo, że podsta
wy materyalnej instynktów szukać należy 
w związkach neuronów, związkach, które 
rozpoczęły się w rozwoju zarodkowym zwie- 

j  rzęcia i które pochodzą (jak i cały charak
ter dziedziczny) od filogenetycznego rozwoju 
gatunku.

Badając organizacyą ośrodków nerwowych, 
należy odróżnić, co jest skutkiem dziedzicz- 

| ności, a co powstało wskutek nabytków indy- 
j widualnych. Dziedziczności zawdzięczamy 
I  odruchy i instynkty; autor proponuje też 

nazwanie odpowiednich dróg nerwowych 
| „drogami dziedzicznemu (voies cleronomes *) 
j dla odróżnienia ich od dróg nerwowych, któ

re się wytworzyły w ciągu życia jednostki 
pod wpływem oddziaływań świata zewnętrz
nego; te ostatnie autor nazywa „drogami 
embiotycznemi” 2).

Widzimy, że odróżnienie instynktu od pa
mięci idzie równolegle z różnicą między dro*

| gami dziedzicznemi a embiotycznemi.
Wniknijmy teraz głębiej w szczegóły hi

stologiczne. Wiadomo, że komórki nerwowe 
; (neurony) mają zwykle dwa rodzaje przedłu

żeń : kilka dendrytów i jeleń neuryt (walec 
osiowy); każde z tych przedłużeń zakończone 

| jest drobnemi rozgałęzieniami — kitkami; 
ostatnie rozgałęzienia kitek różnych neuro

') xX7jpovofua dziedziczność.
2) iv w życiu.
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nów wchodzą w związek między sobą (jak 
powstają te związki, jestto pytanie niedo
statecznie wyjaśnione w obecnej chwili; nie
ma zgody co do tego, czy to jes^ zetknięcie 
się, czy zlanie).

Znaleziono, oprócz tego, w każdej komórce 
układ bardzo cienkich włókienek; tworzą 
one siatkę w komórce (fig. 2), albo też prze 
biegają komórkę, idąc od jednego przedłuże
nia do drugiego (fig. ]). Te włókienka wspo

Fig. 1. Dwie komórki piramidalne zwoju środ
kowego (Gyrus centralis) mózgu ludzkiego 

(według Bethego).

ininane już przez Maxa Scbultzego, Flem- 
minga i innych autorów, były świeżo opisane 
w bardzo dokładny sposób przez Apatbyego 
i przez Eetbego.

Bezwątpienia włókienka te mają wielkie 
znaczenie z punktu widzenia fizyologicznego; 
kiedy jedna komórka jest w związku z dru
gą, przez którąkolwiek gałąź jednego ze

swych dendrytów, prąd nerwowy nie rozej
dzie się w sposób dowolny : będzie szedł dro
gami przewodzącemi, wyznaczonemi przez te 
włókienka i będzie doprowadzony do jakiej 
gałązki, kończącej dendryt lub neuryt; w ten 
sposób będzie przesłany innej komórce. 
Istnienie budowy włókienkowej prowadzi nas 
do przypuszczenia, że podstawa materyalna 
odruchów i instynktów nie jest utworzona 
tylko przez związki wzajemne komórek, przez 
ich sposób rozgałęzienia i rozwoju, ale jesz
cze przez rozkład włókienek przebiegających 
samę komórkę.

Drogi nerwowe dziedziczne, odpowiadają
ce odruchem i instynktom, zależą od organi- 
zacyi gatunku i rozwijają się podczas życia 
zarodkowego lub podczas okresów pozaza- 

| rodkowycb; charakteryzuje je nietyle jakaś 
szczególna epoka powstawania i wzrostu, 
ile ich identyczność u wszystkich normalnych

j  Fig. 2. Komórka zwojowa dżdżownicy (Lum- 
bricus) (według S. Apathyego).

osobników tegoż samego gatunku; przeciwnie 
zaś, jak to już było mówione, drogi embio- 

: tyczne zależą cd różnych wpływów świata 
zewnętrznego; wskutek zmiany tych wpły
wów me mogą cne być identycznemi 
u wszystkich osobników.

Wróćmy teraz do głównego pytania : pod
stawy cytologicznej pamięci.

Kojarzenia wytworzone pod wpływem 
wrażeń mają bezwątpienia podstawę cytolo
giczną podobną jak w odruchach i przeja
wach instynktu w tem znaczeniu, że urze
czywistnioną jest ona przez pewną budowę, 
przez związki między przedłużeniami komór- 
kowemi, przez istnienie i układ szczególny 

i niektórych włókienek, wytworzonych w ko
mórce i jej sąsiedztwie. Ale jakakolwiek 
jest ta budowa, jedno jest rzeczą pewną, źe
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powinna się' ona wytworzyć podczas życia 
osobnika, jako wynik jego wrażeń.

Komórka nerwowa, uważana z tego punk
tu widzenia, powinna mieć pewną plastycz
ność, możność zmieniania kształtu rozgałę
zień i rozwijania w sobie samej włókienek. 
Prawdopodobnie w tych nabytkach, w tych 
zmianach wewnętrznych ma miejsce zjawi
sko, odpowiadające pamięci.

Komórki, które posiadają'taką plastycz
ność, mogłyby być nazwanemi komórkami 
pamięciowemi. U kręgowców ich główne 
siedlisko znajduje się w korze mózgowej. 
Żeby wytworzyć schemat tego, co chcemy 
opisać, przypuśćmy, że komórka przedsta
wiona na fig. 3 znajduje się w korze mózgo-

Sclieniat powstawani;

wej młodej papugi, że ona stanowi część 
ośrodka rządzącego mową i że zwierzę dane 
nie wydało jeszcze ani jednego dźwięku. 
Rozgałęzienia końcowe tej komórki są słabe 
i cienkie i wprawiają neuron, od którego 
zależą, w zetknięcie lub w związek z wieloma 
innemi neuronami, lub sąsiedniemi komórka
mi; ciało samej komórki zawiera oprócz j ą 
dra protoplazmę, zdolną do przewodzenia 
prądu nerwowego we wszystkich kierun
kach.

Jakie drogi utworzą się w komórce? To 
zależy od wrażeń zmysłowych; prąd nerwo
wy, wstępując przez pewne oddziały rozga
łęzień, będzie miał na nie wpływ twórczy,

jako też i na ciało komórki. Wyobraźmy 
i sobie, że papuga słyszy nieustannie pawta- 

rzane jakieś słowo, np. słowo „proszę”, i że 
uczy się je wymawiać. Część wrażeń, odnie
sionych przy słyszeniu słowa „proszę”, prze
chodzi przez komórkę i ta odtąd zawiera 

! część drogi nerwowej embiotycznej. która się 
utworzyła, gdy zwierzę nauczyło się wyma- 

j  wiania danego słowa.
Spójrzmy na fig. 4 i wyobraźmy sobie, że 

j  ta droga przechodzi przez komórkę, wcho
dząc do niej przez rozgałęzienie dendrytu, 

j  a wychodząc przez gałąź neurytu; pod wpły
wem czynności następuje wzmocnienie na- 

I rządu przewodzącego („przystosowanie czyn- 
i nościowe”—Roux); rozgałęzienia a i b po-

dróg embiotycznych.

większają się i w komórce wytwarza się jed
no włókienko, a raczej nawet pęczek włókie
nek, idących od dendrytu a do neurytu, żeby 
przejść w rozgałęzienie b. Oprócz tego 
w komórce widać jeszcze inną drogę, idącą 
od c do d; może ona należeć do innego sło
wa, któreg) się zwierzę wyuczyło.

Podstawa cytologiczna pamięci od powia
dałaby, jeżeli przyjmiemy ten punkt widze
nia, nabytkom w budowie wewnętrznej pew
nych komórek, nabytkom czasowym lub sta 
łym, zależnie od natężenia wrażenia i od 
częstości powtarzania się tegoż. Kojarzenia 
psychiczne byłyby przedstawione przez drogi 
embiotyczne, to jest przez związki komórek
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i przez włókienka, utworzone w komórkach 
pod wpływem wrażeń. Uczjć się, to znaczy 
wytwarzać drogi embiotyczne.

(DN)
Tłum. G.

H E N R Y K  A . R O W LA N D .

O NAJWYŻSZYM CELU FIZYKA.

(Dokończenie).

A więc przechodzimy do rozbioru drugiej 
wielkiej substancyi—eteru : bezgranicznie
wypełniając przesti zenie, eter w naszem 
przedstawieniu jest jedynym łącznikiem, 
przez który odległe masy działają na się 
wzajemnie. Dzięki jego pośrednictwu przed
stawiamy sobie, że siła ciążenia, a często 
i działania elektryczne i magnetyczne wiążą 
ze sobą wszystkie atomy wszechświata; jest 
on nośnikiem, w który przechodzą niezliczone 
drgania atomów i molekuł, aby tam na całą 
gamę promieniowań się rozpaść, które ze swej 
strony w nieskończoność biegną lub podle
gają al sorpcyi przez inne atomy, napotkane 
w wędrówce. Jest nośnikiem i podłożem 
całej wogóle energii elektromagnetycznej, 
niezależnie od tego, czy pochodzi ona ze sła
bych przyciągań potartego bursztynu czy też 
w wielu tysiącach koni parowych się mierzy, 
które kierują druty z Niagary, czy wreszcie 
tworzy ją  ten potężny snop energii,' który 
słońce w potokach promieni ku nam wysyła. 
Wszystkie te’działania, słabe lub silne, czy 
odbjwające się na molekularnych, planetar
nych czy też na międzygwiazdowych prze
strzeniach aż do tych niezmierzonych odle
głości, które zamykają wszechświat—wszyst
kie one w tym cudownym ośrodku zachodzą, 
nośnikiem ich wszystkich jest eter.

Pomimo tego jednak, pomimo całej jego 
tajemniczości, prawa jego są daleko prostsze 
od praw materyi. Każda fala w nim bieg
nie niezależnie od długości i natężenia we
dług dobrze znanych praw, z jednakową 
zawsze prędkością i w niezmiennym kierunku, 
dopóki obecność materyi nie zakłóci tego 
przebiegu. Niezależnie od tych niezliczonych 
i wielorakich powikłań, jakie napotykać mo
gą fale w eterze, wszystkie one biegną bez

zakłóceń w przestrzeni, nie przeszkadzając 
sobie wzajemnie.

Z tego względu prawa ciążenia, działań 
elektrycznych i magnetycznych, włączając 
i promieniowanie, są najprostszemi wtedy, 
gdy się rozciągają na t. zw. próżnię i stają 
tembardziej zawile, o ile więcej ośrodków 
materyalnych wypełnia przestrzeń.

Jesteśmy w stanie eter poddawać olbrzy
mim napięciom elektrostatycznym i magne
tycznym, lub siłom ciążenia i nie znajdujemy 
najmniejszego śladu przerwy jakiejkolwiek 
lub jakiejbądź zmiany jego własności. Mo
żemy go przez ciało, tak rozżarzone, jak 
bryła słoneczr.a, w drgania wprowadzić 
i przenieść z każdega cni1 powierzchni słońca 
tysiące koni parowych, a on pozostaje bez 
zmiany i pozornie podlega z taką samą ści
słością prawom poprzednim, jakgdyby prze
nosił energią świecy zwyczajnej. Wreszcie 
poddawać możemy jeden milimetr eteru na
pięciom wielu tysięcy, milionów nawet wolt 
bez najmniejszej przerwy i śladu.

Dlatego własności eteru są idealnie proste 
i prowadzą do praw najprostszych Wszyst
kie siły, działające na odległość, podlegają 
prawu odwrotności kwadratów i na od
dzielone cząstki, blisko siebie leżące, wy
wierają przyciąganie równe sumie arytme
tycznej działań na każdą z osobna. To 
samo zachodzi, jak widzieliśmy, i dla fal 
w eteize.

Z badań Maxwella oraz dopełnień Hertza 
i innych, wyciągamy wielki wniosek ogólny, 
że wszelkie faliste zakłócenia w eterze są 
natury elektromagnetycznej. Nie znamy żad
nych lub słabe tylko prądy eteru, które ruch 
czystej materyi może sprowadzić; tylko wtedy 
gdy materyą elektrycznie naładujemy, jest 
ona dostatecznie ściśle z eterem związana, 
aby ruch swój mogła nań przenieść. Zjawi
sko Zeemana dowodzi tego właśnie dla przy
padku, w którym czynne są molekuły, a licz
ba drgań jeit nadzwyczaj niewielka. Do
świadczenie z działaniem magnetycznem kon
wekcyjnego prądu elektrycznego dowodzi 
tegoż samego. Jeżeli naelektryzujemy obra
cający się krążek, to zdaje się, że do niego 
eter przylega i towarzyszy mu w rucbuj 
a ruch ten eteru warunkuje właśnie to niewy
tłumaczone zjawisko, które magnetyzmem 
zwykliśmy nazywać.
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Czy znamy inny jeszcze przypadek podob- 
ny, gdy jakabądź masa ciężka, np. ziemia, 
wiruje koło swej osi? Czy materya nie jest 
o tyle ściśle Związana z eterem, aby wywoły
wać magnetyzm ziemski?

Na to odpowiada coprawda jedno doświad
czenie Lodgea, które ku wykazaniu działania 
tego było skierowane, źe połączenie takie, 
o ile istnieje, jest nadzwyczaj słabe. A jed
nak odpowiedź ta byłaby może inną, gdyby 
obracająca się tam tarcza została elektrycz
nie naładowana.

Wynaleźć jakiekolwiek zjawisko, któreby 
polegało na względnym ruchu eteru i materyi, 
jest zadaniem pociągającem dla wielu fizy
ków. Niestety jednak, z jednym możliwym 
wyjątkiem, zawsze występują przytem czyn
niki kompensujące, które nasze usiłowania j  

w niwecz obracają. Tym zaś jedynym wyjąt
kiem jest aberacya światła. Jeszcze Stokes 
podniósł dwie możliwości jej wyjaśnienia: 
popierwsze, źe ziemia porusza się w eterze 
nie zakłócając go wcale; podrugie zaś, źe, 
w razie gdy eter porusza się wraz z ziemią, 
zachodzi pewnego rodzaju ruch niewirowy. 
A l '3 i tutaj wielkość tego działania zależy za
pewne od ruchu względnego źródła światła 
względem lunety obserwatora. Także zasada 
Dopplera zasadza się na tym ruchu względ
nym i nie zależy od eteru.

Doświadczenia Foucaulta z przejściem pro
mieni świetlnych przez poruszającą się wodę 
nie powinny być już objaśniane przez częścio
wy ruch eteru z materyą, jak to wnoszono , 
z niedokładnej teoryi. Bowiem próby Lod- j  

gea wprowadzenia w ruch eteru przez krążek 
szybko wirujący spełzły na niczem.

Doświadczenia Michelsona nad wykaza
niem „wiatru eterycznego” dowodzą także j  

braku ruchu względnego eteru i materyi. 
Tylko naładowana elektrycznie materya zdol 
na jest eter przy sobie przytrzymać i poru
szać go tak, jak tego żąda działanie magne
tyczne.

Gdy dwa elektrycznie naładowane ciała 
poruszają się obok siebie w przestrzeni, to 
ich wzajemne działanie poddaje się bezpośred
niemu badaniu tylko w razie małych pręd
kości. Gdy zaś biegną one z szybkością 
promieni świetlnych, lub prędzej jeszcze, to 
wpływ ich na eter możemy przedstawić sobie 
na zasadzie analogicznych stosunków ziem-

| skich bez pewnej podstawy doświadczainej. 
Dlatego też znane wnioski J. J. Thomsona, 
Eleavisidea i Hertza są tylko wytworami 
fantazyi, a przypuszczenia, na których się one 

| opierają, są wprawdzie zrozumiałe, nie wy
chodzą jednakowoż z obrębu domysłów. 
Matematyczne poszukiwanie czyni stale za
dość prawu zachowania wiedzy : nie otrzy
muje się z niego nic więcej ponad to, cośmy 
uprzednio włożyli. To, co ono nas uczy, 
może zmieniać swą formę, być jaśniej i do
kładniej przedstawionem, lecz ta ilość wie
dzy, jaką uzyskujemy o pewnem zjawisku 
przyrody, po poszukiwaniu jest wcale nie 
większa, niż była poprzednio. Dlatego nie 
możemy przepowiedzieć skutków nie podda
jących się doświadczeniu olbrzymich prędko
ści, a rachunki, w rodzaju np. obliczania 
prędkości promieni katodalnych, są w wyso
kim stopniu niepewne, o czem zapominać nie 
wolno.

Gdy teraz zapytamy o granice wiedzy 
faktycznej, to w nader ciasne ramy musimy 
je ująć.

Skąd to pochodzi, że tak często słyszymy 
twierdzenia o tem, co odbywa się zewnątrz 
tych granic? Weźmy np. prędkość ciała 
materyalnego, któreby można było porówny
wać z prędkością promieni świetlnych. Nie 
znamy żadnego realnego zjawiska, w którem- 
by podobne prędkości ciał materyalnych 
w grę wchodziły; nie zaszłoby to nawet wte- 
dy, gdyby jakieś ciało z niezmierzonej odle
głości padało na największą masę we wszech- 
świecie. Naelektryzujmy ciało, jak to np. 
dzieje się pod wpływem promieni katodal
nych, to wtedy zmieni się jego działanie 
w taki sposób, że własności masy po
kryte zostaną przez działania elektromagne
tyczne.

Jest błędem, wśród fizyków rozpowszejh- 
nionym, prawo jakiekolwiek, krzywą łub 
wzór matematyczny rozciągać poza granice 
interwalu, wśród którego on ustanowiony 
i sprawdzony został —jednem słowem ekstra- 
polować, jak się to zwykle nazywa. Podob
ne postępowanie, jeżeli wnikniemy głębiej 
w treść jego, nie jest już żadnym procesem 
myślowym, prowadzi często w dziedzinę fan
tazyi i jest źródłem błędów, zwłaszcza gdy 
ekstrapolowane wartości zbyt się różnią od 
zbadanych.
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Lecz nie chcę już dalej wchodzić w szcze
góły. Wskazałem, zdaje się, dostateczną 
liczbę przykładów, aby dowodnie przekonać, 
jak mało jeszcze odpowiedzieć możemy na 
głębsze pytania naszej nauki.

Godnem jest zastanowienia, że duch nasz 
wyrywa się ku nieskończoności, myśli nasze 
nie są związane z przestrzenią i czasem, 
a przecież granice naszej dokładnej wiedzy 
są tak nadzwyczajnie zwężone, Linia czasu 
leży w granicach setki lub może tysiąca lat, 
dla naszej zaś nauki jeszczeby ją bard/iej 
zwęzić należało. Nasza dokładna wiedza 
ogranicza się do części powierzchni ziemskiej 
i do jakichś 2 hm poza nią; tylko gdy uzbra
jamy swe oko w lunety mieć możemy niejaką 
wiadomość o tem, co zachodzi w przestrzeni 
światowej. Nasza znajomość skali tempera
tur rozciąga się prawie od zera bezwzględ
nego do temperatury słońca, lecz w rzeczy 
samej znamy tylko znacznie mniejszy inter
wal. Ciśnienia nasze rozciągają się od opróż
nionych rurek Crooke.ia, które zawierają 
jeszcze miliardy poruszających się atomów, 
do tej wielkości, którą twardość stali wska
zuje; ta ostatnia jest jednak jeszcze nieu
chwytnie drobna w stosunku do ciśnień 
w środku ziemi i słońca, w któremby naj
twardsza stal, podobnie jak woda. ciekłą 
przyjęła postać. Prędkości nasze nie prze
wyższają kilkunastu kilometrów na sekundę, 
siły nasze nie przechodzą jakichś 100 tonn 
na cal kwadratowy, obroty mechanicz
ne nie dosięgają nawet tysiąca na se
kundę.

Nie istnieje ani absolutna prawda, ani 
błąd absolutny. Człowiek naukowo wy
kształcony nie powinien żadnej teoryi lub 
spostrzeżeniu ani bezwzględnej pewności, ani 
bezwzględnego przypisywać fałszu; jego obo
wiązkiem dokładnie osądzić, ile ona prawdy 
i błędów zawiera i wybrać jej odpowiednie 
miejsce na linii, leżącej między prawdą abso
lutną a fałszem bezwzględnym.

Zwykły, niewyszkolony duch odróżnia na 
skali dwie tylko rzeczy : prawdę i błąd; ide
alnie, naukowo wykształcony duch widzi na 
skali niezliczoną ilość rodzajów w tym wzglę
dzie. Każda teoryą, prawo każde zajmuje 
sobie właściwe, pośrednie miejsce na tej 
skali, któremu odpowiada prawdopodobień
stwo ich rzetelności. Gdy się nowe fakty

odkrywają, dołącza je badacz i znowuż wy
najduje odpowiednie miejsce na skali. Tak 
było np. z teoryą płynów elektrycznych, 
którą przedtem stawiano tak blisko prawdy, 
a która obecnie pod wpływem badań Max- 
wella i Faradaya zeszła na miejsce nieskoń
czenie bliskie absolutnego błędu.

Prawo ciążenia dla odległości planetar
nych leży wysoko na drodze ku prawdzie 
absolutnej, a przecież wiele jeszcze wymaga 
ulepszeń zanim się dalej w stronę prawdy 
posunie.

Duch naukowy zachowuje się więc wciąż 
podobnie do wagi i wskutek nowych badań 
i faktów to na jednę, to na drugą stronę po- 
trochu się przechyla. On musi btale zajmo
wać powątpiewające, krytyczne położenie 
i nigdy nie zapominać o tem, źe niema nic 
absolutnie pewuego. On winien wszystkie 
spostrzeżenia, teorye i tak zwane poglą
dy naukowe przyjmować opornie, agno- 
stycznie.

Prawa przyrody są stałe i niezmienne. 
Gdy się je rozumie, są one dla nas dobro
dziejstwem; możemy je do celów naszych 
zaprzęgać i czynić sługami życzeń naszych. 
W przeciwnym razie są one brutalną, strasz
ną w swej potędze siłą, która nas w pył 
drobny zetrzeć jest w mocy. Przyroda nie 
pyta nas o zdanie, ona działa niezmiennie 
i musimy albo starać się ją pojąć, albo skut
ki tego ponosić. Pozostaje więc prawa na
tury badać, mechanizm jej rozumieć i pa
miętać, że nieświadomość w tym względzie 
prowadzi do zguby.

Dziecię jedyne, żona ukochana leży złożo
na ciężką niemocą. Lekarz orzekł, że cho
roba jest śmiertelna: nieuchwytne stwo
rzenia mikrobami zwane, znalazły drogę 
wewnątrz ciała, rosną i rozmnażają się tam 
jego kosztem, zatruwając krew ofiary lub 
niszcząc jeden z jej organów życiowych. 
Wezwany lekarz widzi chorobę, nie będąc 
w możności złemu czemkolwiek zaradzić. 
Codziennie stwierdza gorszy stan swego pa- 
cyenta, widzi, jak siły go coraz bardziej 
opuszczają, jak się powoli zbliża do grobu. 
I dlaczego lekarz stoi w niemocy, dlaczego 
nio może złemu przeszkodzić? Czyż wątpić 
można, że istnieje środek zbawienny, któryby 
zniszczjł mikroby lub toksyny ich zneutrali
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zował. Dlaczego środek ten nie został za
stosowany? Wzywano lekarza do pomocy 
w chorobie, jednakowoż bezskutecznie. Wy
nagradzamy go wszakże, gdyż czynił wszystko, 
ce było w jego możności i próbował od 
choroby ocalić. Na to wszystko odpowiedzią 
jest nieświadomość; środek uzdrawiający 
jeszcze nie został poznany. Lekarz oczekuje, 
aż go inni odkryją lub sam może próbuje 
w sposób dorywczy i nienaukowy środek od
powiedni wynaleść. Czyż ma stąd wypływać 
wniosek, że wynagradzamy ludzi niepowoła
nych. Czyżby ta nasza nieświadomość nie 
mogła być już usunięta, gdyby poprzednio 
przeznaczano odpowiednie środki materyalne 
na zbadanie chorób i leków. Takie wypadki 
śmierci wielu ludzi uważa za dopuszczenie 
Boże. Jakże jednak można Bjgu nieszczę
ście przypisywać, za które my i nasi przodko
wie odpowiadać winni, gdyż nie założyli oni 
z egoistycznych pobudek odpowiedniej ilości 
instytutów medycznych i skąpili środków na 
poszukiwanie prawdy naukowej w każdym 
kierunku. Takie wypadki śmierci są wprost 
morderstwem. Dzisiejsza generacya cierpi 
za grzechy swych przodków i my umieramy 
bezbronnie, ponieważ poprzednicy nasi roz
rzucili bogactwa na wojsko i flotę, na bez
duszną wystawność lub etykietę, a skąpili 
funduszów, gdy szło o wniknięcie w tajniki 
i prawa przyrody. W tem znaczeniu można 
im zarzucić morderstwo i rozbój przyszłych 
generacyj — ii.ilionów jeszcze nie urodzonych; 
uczyndi oni szpitale i miejsca boleści z tego 
świata, który miejscem pokoju i szczęścia 
mógł był być dla nas. I  tylko to jedno, że 
sami nie wiedzieli, co czynili, może ich 
usprawiedliwić, lecz to samo już stawia icli 
na jednej stopie z dzikimi, których działania 
i postępki normują popędy zwierzęce, a nie 
głos rozsądku i obowiązku. Oby dzisiejsza 
generacya otrząsła się z tego stanu, aby i na 
nią nie spadł późmoj ten zarzut ciężki, 
gdyż nieświadomość wt y m względzie nie 
mogłaby już jej bronić.

Wybrałem ten przykład z dziedziny lecz
nictwa, ponieważ to nas wszystkich obchodzi. 
Lecz przecież zapominać nie można, że 
wszystkie działy wiedzy są w ścisłym związ
ku i muszą się wspólnie rozwijać. Ciało 
ludzkie narzuca zarówno chemiczne, jak 
i fizyczne tematy i nauki te zarówno upra

wiać musimy, przedtem, niż nad chorobami 
panować będziemy.

Lecz, kto fizyce jest oddany, podniety ta
kiej bynajmniej nie potrzebuje. Ratowanie 
chorych jest rzeczą nadzwyczajnie potrzebną 
i Szczytnem jest każde życie, które mu po
święcone zostaje. Lecz cele fizyka są po
części czysto intelektualne; rozumienie przy
rody, które mu dają jego prace, jest mu za
razem źródłem duchowych rozkoszy; jego 
podnosi i ożywia przekonanie, że studyowa- 
nie tajników natury jest najodpowiedniejszą 
drogą, która ludzkość niezmiennie do dobra 
i szczęścia prowadzi.

Gdzież są owe wielkie instytuty doświad
czalno w naszem mieście, w kraju naszym 
lub dalej w świecie całym. Gdzieniegdzie 
spotykać się dają mizerne budowle z paroma 
niedostatecznie uposażonymi kierownikami, 
którzy w swem uznania g)dnem dążeniu czy
nią co mogą względnie do dostarczanych im 
środków. Lecz gdzież na świecie istnieje 
instytut jakiejbądź naukowej speryalności, 
na którego utrzymanie łożonoby rocznie 100 
milionów dolarów'. Gdiie jest badacz nau
kowy, poświęcający się wiedzy czystej, le
piej wynagradzany niż zwykły rzemieślnik. 
A przecież 100 milionów dolarów sąto każdo
roczne koszty utrzymania armii St. Zjedn., 
której zasadniczym celem jest innych po
zbawiać życia. I  pomyślmy, że nawet ma
lutki procent z tej sumy wydaje się wielu 
zbyt walkim, gdy chodzi o to, aby dzieci na
sze i następców naszych od cierpień i ułom
ności, wprost od śmierci nawet uchronić.

Wiek dwudziesty stoi u progu, czyż wąt
pić mamy, że się stosunki zmienią na lepsze,, 
zanim on całkowicie ubiegnie. Czyż mamy 
się wyrzec nadziei, że wywrzemy wpływ 
w tym kierunku. Nie ustawajmy w tem, 
z pełnem pfzekonaniem ważności naszych 
usiłowań. Nieśmy wysoko sztandar wiedzy 
przed sobą z czystem sumieniem i poczuciem, 
że my szukamy prawdy naukowej. Oby 
więc i nasze stowarzyszenie fizyczne pod tym 
sztandarem stale na przyszłość kroczyło, to
rując drogę ku wielkim problematom budo
wy i praw wszechświata.

Wł. Gor.
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O ZŁOCIE W  PRZYRODZIE.

(C iąg dalszy).

Przedniejszą z okolic, gdzie stosowano 
metodę hydrauliczną, są pobrzeża rzeki Juba 
wpadającej do Feather w Newadzie. Do 
roku 1868 przerobiono tu do 1285 milionów 
metrów sześciennych skały i wydobyto z niej 
złota na 544,6 milionów dolarów. Zaczęto 
eksploatacyą w znaczniejszych rozmiarach 
około r. 1856 w Smartsyille i prowadzono 
z rozmaitem powodzeniem. W kopalni Pa- 
ktolus grubość warstw eksploatowanych wy
nosiła 75 m, a najbogatsze warstwy— blue- 
gravel—6 m i red-gravel 9 m. Średnia wy
dajność warstw niższych dochodziła do 1 doł. 
na metr sześcienny, górne warstwy dostar
czały 0,4 doi. na metr. W r. 1873 dopiero 
napięcie eksploatacyi staje się znaczniej- 
szem wraz z Zażyciem metody hydraulicz
nej—w tunelu 420 m  długości przemywano 
dziennie 1 200 m3 skały (zużywając do 
2000 m3 wody na godzinę) i wydobywano 
około 210 kg złota rocznie, co wyniesie do 
150 tyś. dolarów. W Blue-Point przekopa
no jeszcze dłuższy tunel, bo 700 w i zuży
wano po 40 m3 wody na 1 m3 skały.

Na NO od Smartsville ciągną się znacz
niejsze złoża złotonośne od French Cor- 
rał do Narh-San-Juan na 800 m długości 
sięgające do 50 m  głębokości. Wydajność 
tych pokładów w kopalni Nebraska oceniają 
na 2 tys. dolarów na metr sześcienny.

Oprócz wymienionych, w wielu miejscach 
eksploatowane są z powodzeniem pomniejsze 
rozsypiska.

Naogół produkcya Kalifornii od r. 1848, 
t. j. od czasu gdy eksploatacya się na dobre 
zaczęła, tak się przedstawia: Zaczynając od 
60 mil. doi., otrzymanych w r. 1848, z każ
dym rokiem następuje zwiększenie aż w r. 
1853 otrzymuje się 65 m. d.; tu już zaczyna 
się stopniowy upadek wydajności rozsypisk 
i tak do r. 1858 w którym—50 m. d. Od r. 
1858 zaczyna się porzucanie eksploatacyi 
w rozmaitych miejscowościach i emigracya 
nad Oomstock.

Rok 1861 przynosi 40 mil. doł.
« 1863 „ 30 „
„ 1869 „ 22,5 „

W tym czasie zaczyna się stosowanie me
tody hydraulicznej na większą skałę, nie 
powraca to jednak świetnych czasów : uby- 
waniejiastępuje dalej.

Rok 1876 — 16,9 mil. doi.
„ 3 878 — 18 „
„ 1 8 8 2 - 1 7
„ 1887 -  14
„ 1890 — 13 „

Jakkolwiek eksploatacya miejsc złotodaj
nych w Kalifornii zaczyna si_ę właściwie do
piero w r. 1848, jednak o znajdowaniu złota 
w tym kraju wiedziano znacznie dawniej. 
Jeszcze za panowania hiszpanów znajdowano 
tu rodzimki złota, ale^ówczas jezuici z obawy 
zakłócenia spokoju trzymali to w tajemni
cy. Jednak to, czego się obawiano, z czasem 
stało się swoją dtogą. W r. 1858 znaleziono- 
kruszec w majątku kapitanaSuttera w rzece. 
Wiadomość szybko się rozniosła i posiadłość 
starca Suttera wkrótce została nawiedzana 
przez bandy opryszków. Po uplywio 3 —4 
miesięcy już około 4 tysięcy ludzi trudniło się 
przemywaniem złota. Niebawem sędziwy 
Sutter został wypędzony z majątku, a posia
dłość jego splondrowana. Nowi właściciele 
ryci ło się zadomowili; za ich przykładem 
poszło wielu—powstały osady i miasta.

Czwarty z wymienionych pasów żył, dla 
produkcji złota ważny bardzo, położony na 
wschodniej pochyłości Sierra Newady, jest 
w bezpośrednim związku ze skałami wybu- 
chowemi. Opławy są tu mniej rozwinięte 
niżeli w pasie Mother-Lode otaczającym, 
za to żyły same są w kruszec bardzo bogate. 
Narówni ze złotem spotyka się tu srebro. 
Najważniejszą żyłą tego pasa jest Oomstock 
w Wasboe. Jestto najbogatsza z żył kie- 
dykolwiekbądź znanych. Jest ona położona 
u podnóża Mount-Dawidson, będącej jedną 
z gór, które w postaci pasma pomniejszego 
ciągną się na pochyłości Sierra Newady pod 
nazwą Virginia-Range. Większa część tych 
gór składa się ze skał nowszego wybuchowe
go pochodzenia; z pośród tej masy wystaje 
szczyt starej góry o zarysach prawie kwadra
towych, składającej się z syenitu, a której 
boki i doliny są pokryte skałami wulkanicz- 
nemi, jak propylit, trachit zielony. Cała 
ta masa sterczy na 7 827 stóp ponad poziom 
morza, mając na swej zachodniej pochyłości
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propylitu na jakie 5 800 do 6000 stóp gru
bości, i stanowi właśnie Mount-Dawidson, 
u stój) której pełza Comstock-Lode. Żyła 
ta przesuwa się między andezytem z jednej 
strony a dyorytem z drugiej. W południowej 
swej części dzieli się ona na dwie odnogi, 
z których prawa dłuższa biegnie wśród gra- 
nulitu, lewa zaś krótsza wstępuje między 
pokłady andezytu augitowego. W północnej 
swej części Comstock-Lode rozszczepia się 
na trzy żyły pomniejsze, z których środkowa 
na pewnej przestrzeni przez andezyt daw
niejszy jest przykryta. Cały przeciąg żyły 
wynosi 22 000 stóp. Szerokość jej jest roz
maita, w niektórych miejscach wynosi do 
paruset stóp w innych bardzo niewiele. 
W głąb żyła idzie nie prostopadle, lecz pochy
ło pod kątem 40—45° ku zachodowi tak, że 
szczelina, której wypełnieniem jest żyła, po
wstała jakby przez osunięcie się propylito- 
wego pokrjciaMount-Dawidsonu wskutek ja
kiegoś wstrząśnienia. Żyła jest wypełniona 
przez kwarc i okruchy skały jałowej. W kwar
cu jest wkropione złoto w stanie rodzimym, 
a głębiej w siarczkach i nie jest równomiernie 
w żyle rozsiane, lecz ześrodkowuje się w pew
nych częściach o zarysach soczewek olbrzy
mich, zwanym na miejscu „bonanzas". N a
stępowanie „bonanzas” i części jałowych 
ż) ly nie jest prawidłowe i wskutek tego pro
dukcya roczna waha się z roku na rok. Na* 
ogół produkcya ta w następujący sposób się 
przedstawia za cały przeciąg eksploatacyi:

1869 roku . 7,4 mil. doi.
1870 „ . . 8,3
1871 „ . . 10,7 „
1872 „ . . 13,2
1873 „ . . 23,2 „
1874 „ . . 23,0
1875 „ . 24.9
1876 „ . . 37,0

Dobiegłszy w r. 1876 szczytu, odrazu zaczy
na silnie upadać :

1880 roku . . 5,1 mil. doi.
188! „ . . 1,0
1882 „ . . 1.7
1887 „ . . 45
189'J „ . . 4 ,0  „

W przeciągu pierwszych kilkunastu lat, 
pomimo wahania wydajności rozmaitych

części żyły, produkcya wzrasta wskutek i o z -  

szerzania przedsiębiorstwa. Dalej następuje 
wahanie produkcyi i stopniowy jej upadek, 
aż w ostatnich latach upada ostatecznie. 
Dzieje się to w ten sposób, że części bogat
sze żyły są bliżej ku powierzchni, zatem da
ją powodzenie przedsiębiorstwu i impuls do. 
rozszerzania go. Kiedy ono się rozwinie, 
bogatsza górna część żyły zostaje wkrótce 
w} czerpana i następuje zagłębianie się w ży
le; wydajność staje się mniejsza, warunki 
eksploatacyi gorsze, albowiem następują 
siarczki, z któremi sprawa idzie mniej łatwo. 
Czem głębiej tem gorzej, albowiem przycho
dzą nowe trudności—temperatura stopniowo 
w szachtach zwiększa się, aż w pewnej 
głębokości uniemożliwia pracę. W lecie 1876 
szachty dosięgły 2 500 stóp głębokości,a żyła 
dość w kruszec obfita szła jeszcze o 1 600 stóp 
głębiej, to jest do takiej głębokości, w której 
nietylko o pracy, ale nawet o możliwości 
istnienia mowy być nie może; w Imperial na 
głębości 2 000 temperatura już 40,9° R  wy
nosiła i wypadło zaopatrywać ludzi w lód 
tak dla ochłodzenia ich samych |jak narzędzi 
i powietrza. Drugą ogromną przeszkodą jest 
woda, która występując w dość znacznej ilo
ści zalewa szachty i wskutek gorącości swej 
tamuje doatęp. W r. 1877 w szachcie Sa- 
vage natrafiono podczas roboty na źródło 
o temperaturze 6a,4° C. W mgnieniu oka 
zagłębie napełniło się parą, parzącą lu
dzi, którzy nią także i oddychać musieli. 
W roku poprzednim w tej samej szachcie 
woda o temp. 42,6° wezbrała na 400 stóp. 
W niektórych szachtach próbowano zapo- 
biedz złemu przez odprowadzanie wody) 
a dla obniżenia temperatury powietrza s ta
wiano wentylatory, niewiele to jeduak poma
ga. W Concession-Gould ogromny wenty
lator wydołał zaledwie obniżyć temperaturę 
z 43,6° R na 26.8°, co wobec znacznego ci
śnienia panującego na tej głębokości pozwa
lało pracować bez zmiany tylko 10 minut. 
Wobec tego dalsze pogłębianie żyły stało się 
niemożliwem i eksploatacya, która tyle złota 
światu dostarczyła, istnienie swe zakończyła 
stopniowo na wszystkich posterunkach. Przy
kład Comstocku daje'ogólną wskazówkę co 
do znaczenia eksploatacyi żył dla przemysłu 
złotego. Ustępuje ona tak pod względem 
wydajności jak i warunków i na niej prze-



N r  48 WSZECHŚWIAT 767

mysi zloty oprzeć się, a zwłaszcza oprzeć 
dłużej nie może.

Losy żyły Comstock dziwnie się zapisały 
lak  na kartach historyi przemysłu jako też 
barbarzyństwa. Mordy, samobójstwa, śmierć 
głodowa i tysiące nieszczęśliwych wypadków 
towarzyszyły rozwojowi jej rozgłosu i wydaj
ności. Poznana została niedawno, bo dopiero 
w połowie ubiegłego wieku. Noga europej
czyka stanęła w dzikiej ongi pustyni Washoe 
w r. 1844, do tego czasu tylko^przymierające 
z  głodu hordy indyan przebiegały przez nie
gościnną równinę, kośćmi swemi znacząc 
drogę przebytą. Od r. 1848 zaczęły przesu
wać się karawany europejczyków, dążąre do

zamordowany. Niebawem jeden z braci nie
ostrożnie skaleczywszy się motyką zmarł, 
drugi wtedy skierował się ku Sierra Newa- 
dzie w celu przedostania się na wschodnią 
jej pochyłość, ale nie dosięgnąwszy celu, 
zginął wśród przeciwności podróży. W roku 
1858 dotarł do żyły górnik J.Finney, poznał 
się na jej wartości, napisał swe imię na 
papierku i ukrył wśród kamieni w miejscu, 
które później dostarczyło światu ogromnych 
skarbów i pod zazwą „Virginia Consolidated” 
sławę sobie zyskało. W innem miejscu do
tarli do żyły w rok później P. M. Laughlin 
i P. 0 ’Riley. Henryk Comstock wyparł 
obudwu poszukiwaczy z ich działów i roz-

Ż y la  z ło to d a jn a .

świeżo' odkrytych bogactw Kalifornii i rów
nież "szkieletami poległych z głodu i wycień
czenia towarzyszów znaczyły drogę dla 
następnych partyj poszukiwaczy łatwej zdo
byczy. Niekiedy gromała ponurych mormo
nów rozbiła swój tabor w przygodnej oazie 
w celu osiedlenia się na stałe. Oni to 
natrafili pierwsi na ślady złota i w Golden 
Canon przemywaniem go się trudnili, zanim 
głód nie spędził ich z tego miejsca. W r. 
1857 dwaj młodzieńcy, bracia Grosh, wzdłuż 
żyły, która rozsypiskom materyału dostar- j  
czyła, poszukiwali i znaleźli złoto. Zamożny 
handlarz bydłem Erown ofiarował im pomoc 
w razie pomyślnego wyniku poszukiwań, by 
rozpocząć eksploatacyą. Brown tedy został |

postarł swój wpływ na żyłę. Jednak wkrót
ce, wybrawszy już, co się łatwiej dało, i gdy 
większe rodzimki rzadziej się trafiać zaczęły 
uprzykrzywszy sobie zajęcie, sprzedał swą 
posiadłość i usunął się zupełnie. Jakkolwiek 
sprzedał ze znacznym zyskiem bo nabywszy 
za 20 dollarów, sam odstąpił już za 6000, 
jednak ta suma okazała się maluczką, wobec 
wartości rzeczywistej. Richthofen ją oblicza 
dla owego czasu na 20 mil. dollarów. Wresz
cie Comstock postradał zmysły i w nędzy 
i opuszczeniu zakończył życie zamobójstwem. 
Wkrótce czarny ciężki kruszec (siarczek sre
bra), który przy poszukiwaniach złota pomi
jano jako rzecz bezwartościową trafił do rąk 
znawców. Hutnik Moshammer z S. Franci
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sco i inni nie omieszkali mu wyrobić uznania 
i oto zaczyna się powrotna pielgrzymka tłu
mów przez Sierra Newadę do nowego „Sil- 
verado”. Odpowiada to czasom przełomo
wym dla produkcyi złota w Kalifornii, gdy 
rozsypiska znaczniejsze i dostępu ejsze były 
na wycztrpnniu i wydajność stawała się 
z każdym rokiem mniejsza—to miało miejsce 
od r. 1860. Gdy żyle zaczęło się powodzić 
z przyczyny srebra, i złoto jednocześnie nie 
pozostawało w zauiedbaniu i w ten sposób 
żyła Comstock zaważyła na szali przemysłu 
złotego.

Oprócz Newady i Kalifornii poważne miej
sce w przemyśle złotym zajmuje Colorado. 
Jest tu znaczna ilość drobniejszych żył, które 
się ztśrodkowują przeważnie w okolicy zwa
nej Gilpin County; najbogatsze w złoto żyły 
otaczają Central City, które jest środkowym 
punktem miejscowości; złoto w znacznej ilości 
żył z tellurem s :ę trafia, a w Gold-Hill 
District, na północ od Central w niedalekiej 
odległości położonem, na ścianach żyły Red 
Cloud wraz z tellurkiem złota występuje 
i tellur rodzimy, co jest rządkiem zjawi
skiem. Eksploatacją żył zaczęto w r. 1875 
i już w tym sam) m roku w Boulder w ży
le tellure!; złota zawierającej wyzyskano 
około miliona dollarów. W Bobtail źy'a 
kwarcowa z pirytem złotonośnym dostarczyła 
w 1872 r. około 3 mil. doi. Żyły otoczone są 
przez rozsypiska i te jak zwykle najlepiej 
się opłacają i najpierw uwagę na siebie 
zwróciły.

Oprócz wyżej wymienionych na teryto
ryum Stanów Zjednoczonych niejedno jest 
n.iejsce złotodajne, że z więcej znanych 
wymienimy :

W stanie Montana u dopływów Missouri 
„placers” odkryte w 1865 i już w tym samym 
roku dające około 20 m. doi. Prędko jednak 
zaczęły się wyczerpywać: w r. 1876 dały 
już tylko około 5 m. Obecnie wyczerpane. 
Oprócz tego w Deer-Loyde-County są żyły 
kwarcowe, które w r. 1887 dostarczyły około 
6 mil. doi. Dziś główną żyłą w tym kraju 
jest Drun-Lummon, od której niedaleko 
przebiega kolej Północno-Atlantycka.

W st. Dakota żjła Homestake na Black- 
Hills, gdzie rocznie przerabiają do 200000 tonn 
skały, wydobywając z tonny około 5 dolarów.

Żyła w postaci wstęgi kwarcowej około 100* 
do 200 stóp szerokości zalega w łupkach, 
będąc na znacznej przestrzeni zwierzcbu 
przykryta przez porfiryty, i odsłaniając się 
tylko na przestrzeni 1,5 km. Od żyły po 
lekkiej po hyłości rozścielają się konglomera
ty kwarcowe nadziane heinatytem i w cemen
cie oddzielne ziarna zlepieńca spajającym 
ziarna i blaszki złota rodzimego, które za
warte jest tak w samych skorupach cementu, 
jak w okruszynach hematytu. Bogatsze są 
części głębsze zlepieńca, jak i w rozsypiskaelt 
zwykle bywa, z któremi zlepieńce owe wiele 
mają cech wspólnych Kosztem zlepieńca 
przez wody przemywanego powstały zmywy 
nowsze, złoto zawierające. W ten sposób 
w porządku genetycznym następują trzy ro
dzaje skał złotonośnych : żyły, z nich po
wstałe zlepieńce i pochodzące od zlepieńców 
rozsypiska. Takie zlepieńce kwarcowe po
wstałe z kwarcowego żwiru, zcementowanego 
później przez kwarc również, który z roztwo
rów strącając się wypełniał przestrzeń mię
dzy oddzielnemi ziarnkami, spajając je w ten 
sposób, są ciekawem zjawiskiem z tego po
wodu, że dają niezawodną wskazówkę, iż 
złoto tu z roztworów powstało. Obecność 
hematytu rzuca światło na sposób osiadania 
złota z roztworu, o czem niżej. Takie zle
pieńce znane' były pojed)ńczo i dawniej, nie 
przypisywano im jednak ogólniejszego zna
czenia i stanowiły tylko oryginalny i zagad
kowy co do sposobu powstawania typ pokła
dów złotonośnych; dopiero odkrycie znacz
nych ilości złota w zlepieńcach Transyaalu 
zwróciło na nie uwagę i wywołało zainte
resowanie się zjawiskiem i jego wytłuma
czenie.

W stanach : Idaho, Oregon, Arizona i in
nych również są pomniejsze złoża w postaci 
żył i rozsypisk— ,,placers”, mniej jednak 
uwagi godne.

Ogólny zarys produkcyi Stanów Zjednoczo- 
n>ch tak się przedstawia: Od r. 1804 do 
odkrycia złota w Kalifornii, t. j. do r. 1848, 
wydobyto około 2 tysięcy kilogramów złota; 
od r. 1848 do 1880 około dwu milionów kilo
gramów; od 1890 jak następuje:

1880 r. 52 212 kg 188i . 46 200 kg
1881 „ 48902 „ 1884 „ 47 705 r
1882 „ 45140 „
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1886 r. 52 663 leg 1889 „ 49 353 leg
1887 „ 49 654 „ 1890 „ 49 400 „
1888 „ 49917 . 1891 „ 49417 „

Na pojedyncze stany przypadają następujące 
ilości w milionach dollarów :

1 8 7 2  r. 1 8 8 2  r. 1 8 8 7  r. 1 8 9 0  r.
mil. doi. m il. doi. m il. doi. m il. doi.

Kalifornia . . 1 8 1 7 , 4 1 4 1 3

Colorado . 3 , 3 3 , 6 4 , 2 4 , 5

Montana . 2  8 2 , 6 5 , 4 3 , 4

Dakota . . . 2 , 5 3 , 4 2 . 6 3 , 3

Newada . . . 9 , 3 2 , 2 2 , 6 2 , 9

Jdaho . . . 1 , 4 1 , 6 2 , 0 1,8
Oregon . . . 1 , 2 0 , 8 0 , 9 1 , 1

Arizona . . . 0 , 8 1 , 0 0 , 9 1 , 1

New-Mexico . 0 , 1 3 0 , 1 6 0 . 5 0 , 9

Utah . . . . — 0 , 2 0 . 2 3 0 , 7

Washington . — 0 , 1 3 0 , 1 6 0 , 2 3

Karolina półn. 0 , 5 2 0 , 2 0 , 2 3 0 , 1 2

Karolina płdn. 
Oeorgia . . }  1 5 . 8 0 , 0 3

0 , 0 5 0 , 1 0

0 , 1 0

Michigan . — — — 0 , 0 8

Alaska . . . — 0 , 1 6 0 , 1 6 0 , 7 9

W przebiegu produkcyi złota Stanów Zjed
noczonych od początku ubiegłego wieku da
dzą się spostrzedz następujące okresy. Od 
r. 1804 aż do 1848, t. j. do odkrycia złota 
w Kalifornii, wydobywane są tylko nieznacz
ne ilości. Wraz z rozwojem eksploatacyi 
rozsypisk kalifornijskich cyfry odrazu znacz
nie się wzmagają, dochodząc do szczytu 
w r. 1858. Od owego czasu datuje się stop
niowy upadek produkcyi, spowodowany wy
czerpaniem bogatszych rozsypisk; dopiero 
z zastosowaniem metody hydraulicznej pro
dukcja zwiększa się znowu, dochodząc w la
tach 1876—188^ do najświetniejszego swego 
okresu. W latach 1881 —1885 roboty hy
drauliczne się zmniejszają, natomiast od 
r. 1886 rozszerza się eksploatacya żył.

Posuwając się dalej wzdłuż zasadniczego 
pasma gór amerykańskich, napotykamy cały 
szereg żył i rozsypisk w rozmaite kruszce 
obfitujących; złota jednak w znaczniejszych 
ilościach nie zawierają. W Meksyku jest 
znaczna ilość żył srebrnych w skałach wy
buchowych zalegających; jestto jedna z bo
gatszych na kuli ziemskiej okolic we wzglę
dzie srebra, oprócz tego dostarcza rtęci; 
złota wybito tu w postaci monety za prze

ciąg czasu od 1690 r. do 1863 r. na 103 mi
liony piastrów, gdy srebra na 2195 milio
nów, co razem wynosi,U miliardów franków. 
W siódmym lat dziesiątku dobywano w Mek
syku rocznie około 20—24 mil. piastrów 
srebra i 1 m. p. złota.

Niżej Meksyku pasmo górskie nie idzie 
wzdłuż przesmyku lądowego, ale wyginając 
się na wschód w postaci łęku zagłębia się do 
morza, przez wyspy pojedyńcze lub w archi
pelag połączone zdradzając swój kierunek. 
Do takich wysp właśnie należą Wielkie i Ma
łe Antyle, pierwsze zwiastuny lądu amery
kańskiego, na jakie natrafiła wyprawa Ko
lumba. Tutaj też europejczycy otrzymali 
pierwsze wskazówki co do złota na lądzie. 
Z wysp słałdowanie przechod/i na ląd i wy
ginając się na zachód ciągnie się przez Ve- 
nezuelę prawie w zachodnim kierunku i do
piero opuszczając to terytorjum zawraca ku 
południo-zachodowi, a połączywszy się z pas
mem idącemj od Oartageny niedaleko już od 
równika kieruje się ku południowi, tworząc 
wyżyny Nowej Grenady i otrzymując dalej 
nazwę Andów. Równolegle do tego pasma 
dalej ku zachodowi ciągnie się niższe nieco 
pasmo górskie, które jest poniekąd przedłu
żeniem łańcucha przez wulkany usianego, 
ciągnącego się przez przesmyk, lądy północ
nej i południowej Ameryki łączący. Pasmo 
tworzące przesmyk składa się ze skał wybu
chowych przeważnie i w wielu miejscach np. 
w pr. Panama, Yeraguas, Nicaragua żyły 
złotodajne kwarcowe zawiera; jednak naogół 
zbyt niewiele tego, by na przemysł złoty 
wpływ mieć mogło, bo na potrzeby miejscowe 
ledwie wystarcza. OJ miejsca, w którem 
obadwa pasma obok siebie biedź zaczynają, 
ciągną się one stale wzdłuż morskiego wy
brzeża, tworząc mur graniczny między lądem 
a oceanem. W spękaniach tych fałd skorupy 
ziemskiej występują najrozmaitsze kruszce, 
a pomiędzy innemi i złoto. W Nowej Gre
nadzie, gdzie, jak wymieniliśmy, przebiegają 
trzy pasma górskie, jest mnogość żył po
mniejszych, ale eksploatacya ich była długo 
w zaniedbaniu, a i dziś należycie jeszcze nie 
są wyzyskiwane. Lepiej się trochę działo 
z rozsypiskami; w Malpaso nawet metodę 
hydrauliczną stosowano, ale bez wielkiego 
powodzenia, albowiem tu już hiszpanie w cza
sach dawniejszych wyzyskali, co się dało.
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Również z małym pożytkiem są eksploatowa
ne złoża złotodajne w Yenezueli, gdzie tro
chę żył i powstałych z nich rozsypisk spoty
ka się w gnejsach, zasadnicze pasmo górskie 
i jego odnogi budujących. Dopiero na tery- 
toryum Guyany występują znaczniejsze oko
lice złotonośne. Płaszczyzna, teren Guyany 
stanowiąca, pokryta jest przez skały okru
chowe nowszego pochodzenia (zaliczone do 
epoki kredowej); spoczywają one na masy
wie ze skał dawnych, jak granity, gnejsy, 
łupki hornblendowe zbudowanym, a stano
wiącym osnowę całego niemal lądu południo
wo amerykańskiego; skały te na znacznej 
przestrzeni występują wprost na powierzch
nię, poczynając już od Venezueli; w Guyanio 
występują sporadycznie, będąc w basenie 
rzeki Orinoko przykryte przez skały okru
chowe; na wododziale między Orinoko 
a Amazonką występują znowu na powierzch
nię, piętrząc się niekiedy w postaci wzgórz. 
W basenie rzeki Amazonki płyta z grani
tów, gnejsów i łupków zbudowana, przykryta 
jest na całej przestrzeni przez warstwy pias
kowe, tak że te ostatnie stanowią nietylko ło
żyska, ale po większej części i dno głównego 
biegu wszystkich prawie rzek do Amazonki 
wpadających, jako też i jej samej. Tylko 
Araguay z dopływem swym Tocantinsem 
dopiero w połowie biegu wstępują na pokła
dy piaskowe, przebywszy pierwszą część bie 
gu w brzegach w masywie wyżłobionych. 
Obnażeniom płyty masywno-krystalicznej nie 
są obce w wielu mii-jscach wyosobnienia zło
ta tak w żyłach, jak wr rozsypiskach. Na 
terytoryum Guyany i innych posiadłości 
europejskich, w basenie Orinoko położonych, 
nie są one w złoto obfite, a dopiero w połud
niowej wschodniej części Brazylii godniejsze 
są uwagi. Najdonioślejsze są w pr. Matto 
Grosso, w prowincyi Goyar, w Minas Ge
raes i S. Paulo. Właściwie mówiąc, eks
ploatacya tych miejsc złotodajnych należy 
już do historyi, albowiem odkryte są one 
bardzo dawno—w S. Paulo jeszcze w końcu 
X V I  wieku, a Minas Geraes X V II  i dziś 
tylko resztkami pędzą. Pierwszymi odkryw
cami są pauliści, plemię, które powstało 
w wieku X V I z małżeństw mieszanych po
między pierwszymi osaduikami europejskimi 
a ludnością tubylczą i od prowincyi pierwot
nie zamieszkiwanej nazwę swą wzięło. Głow

nem ich zajęciem był handel niewolnikami 
a więc w celu nabycia „towaru” dla zbytu 
zapuszczali się wgłąb kraju. Podczas takich 
wycieczek, w których zapuszczali się do 
Matto Grosso, a nawet do Peru natrafili na 
złote rozsypiska. Pierwszą ich zdobyczą 
były naturalnie rodzimki, które w piasku 
tkwiły, lśniąc na słońcu. Najpierw odkryto 
złoto w S. Paulo, terrytoryum zamieszkania 
plemienia. W Minas Geraes porobiono od
krycia już w 1680 r., znaczniejsze jednak 
były poczynione przez przywódcę paulistów 
Bartłomieja Bueno w r. 1697 około dzisiej
szej Villa Rica i w tym właśnie czasie zaczy
nają się wędrówki tłumów do krainy złota. 
Najpierw pociągnęli pauliści, za nimi podą
żyli europejczycy z Rio Janeiro i z Bahia. 
Wkrótce zaczęło się między nimi współza
wodnictwo, które doszło do otwartej walki 
orężnej; wreszcie zatarg się skończył zdra- 
dzieckiem ujęciem przywódców paulistów 
i ucieczką tych ostatnich. Odtąd między pau li
stami a europejczykami ciągłe były zatargi* 
zanim udało się wprowadzić sprężysty za
rząd, który waśniom koniec położył. Dopie
ro od tego czasu (około r. 1710) zaczyna się 
bardziej prawidłowa eksploatacya.

W piowincyi Goyar pierwszy znalazł zło
to ten sam B. Bueno, lecz w nieznacznej 
ilości i dopiero syn jego w kilkanaście lat 
później wróciwszy do miejsca, w którem bę
dąc z ojcem jeszcze jako wyrostek, złoto 
widział i rozejrzawszy się po okolicy, znacz
niejsze ilości napotkał, co miało miejsce 
w r. 1726. W owym też czasie zaczyna się 
eksploatacya.

W Matto Grosso nie przyszło tak łatwo 
do posiadania miejscowości złotodajnych, 
albowiem okolica ta położona jest w głębi 
lądu i wyprawom wypadło przeprowadzić 
cały szereg walk z plemionami dzikiemi, by 
dostęp utorować. Złote rozsypiska w tej 
prowincyi odkryte były już przez wyprawę 
Garcia, który w w. X V I tędy do Peru się 
przedostał. W r. 1710 pauliści pod przy
wództwem Cabrala znaleźli złote rozsypiska 
w Rio-Oachipó. Cały jednak wiek osiemna
sty upłynął w ciągłych potyczkach, zanim się 
udało zabezpieczyć drogę wodną przez Pa- 
raguay dla komunikacyi z Matto Grosso. 
Dopiero więc w wieku ubiegłym został tu 
otwarty szerszy dostęp. Jednak już w poło
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wie w. X V III  pomimo niebezpieczeństwa 
eksploatacya szła na dobre; już w r. 1754 
wydobyto tu około 8500 leg złota. Jednak 
świetne czasy nie potrwały długo—już w tym 
samym wieku produkeya zaczęła upadać, 
a w r. 1819 dochodziła tylko 440 leg. Wtedy 
zwrócono się do żył. Jak  wszędzie, nie pod
trzymały one stanu produkcyi i dziś Brazylia 
jest w tym względzie pozbawiona większego 
znaczenia. W swoim czasie jednak odegrała 
ważną, rolę, albowiem w przeciągu całego 
wieku osiemnastego zasilała rynek wszech
światowy i była niemal jedynem źródłem 
znaczniejszem. W jednakowej szerokości 
geograficznej, w innych tylko warunkach 
geologicznych w porównaniu z Brazylią poło
żone terrytorya Peru, Chili i Boliwii, albo
wiem wzdłuż biegu obudwu pasm górskich 
południowego lądu amer. wyciągnięte, już nie 
miały tego znaczenia. Peru wprawdzie rów
nież w swoim czasie dość złota wyproduko
wało, jednak najwyżej dostarczało około ty
siąca kilogramów rocznie. Lepiej było ze 
srebrem zwłaszcza w Potosi i stąd ono sły
nęło, bo tego kruszcu wydobywano kilka - 
dziesiątkroć więcej. Na tem się kończy 
szereg ważniejszych we względzie złota miej
scowości lądu amerykańskiego.

(DN)
Józef Sio ma.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie d. 9 listopada, 12-te w r. b.
Po odczytaniu i przyjęciu protckulów dwu 

posiedzeń poprzednich, p. St. Kalinowski objaś 
niał i demonstrował użycie przyrządu Beckman- 
na do analizy spektralnej. W przyrządzie tym 
pomysł wynalazcy stanowi łatwy sposób otrzymy
wania płomienia zabarwionego rozpylonym roz
tworem substancyi badanej. Przyrząd działa 
prawidłowo, łatwo się oczyszcza i jest niekosz- 
towny *).

Z kolei inż. P. Lebiedziński demonstrował 
i objaśniał sposoby otrzymywania fotografij 
barwnych.

Przytoczywszy łiistoryą usiłowań przed-Lipp- 
manowskich, referent przypomniał teoretyczne 
zasady metody Lippmana i scharakteryzował po

wody, dla których ten piękny z punktu widzenia 
teoretycznego pomysł, wywoływania fal świetl
nych stojących, w technice fotograficznej za
wiódł oczekiwania. Powodami (emi są : 1) nie
możność otrzymania idealnie gładkiej jednolitej 
powierzchni kliszy (warstwy uczulonej); 2) od
bicie promieni nie jest jednostajne dla wszyst
kich barw (część widma czerwona i t. d. odbija 
słabiej, druga część z przeciwnego końca— sil
niej); 3) wrażliwość klisz na różne barwy nie 
jest jednakowa (zielona, żółta i czerwona działa
ją słabo). Spodziewano się zaradzenia złemu 
przez ortochromatyzacyą klisz barwnikami, mają- 
cemi własność uczulania iia te barwy, które po
chłaniają. Rzecz ta w praktyce fotografii jed 
nobarwnej okazała się dobrą, lecz fotografiom 
barwnym również spodziewanych korzyści nie 
przyniosła.

Następnie prelegent opisał metody dające już 
teraz niezłe wyniki praktyczne. W metodach 
tych barwy wytwarza nie reakeya fotochemiczna, 
lecz są one brane z zewną‘rz, a fotografia roz
mieszcza je tylko we właściwych miejscach po
zytywu i stosunkuje ich moo. Sąto sposoby 
oparte na teoryi 3 barw zasadniczych, z któ
rych można otrzymać wszelkie inne odcienie 
barw, nie wyłączając białej— teoretycznie rzecz 
tę zawdzięczamy Maxwellowi, później H. Voglo- 
wi; praktycznie rzecz tę rozstrzygnęli pierwsi 
Cross i du Ilauron. Fotografia otrzymuje się 
przez 3 filtry, t. j. szklą czerwone, zielone i nie
bieskie. Każdy z otrzymanych negatywów ko
piuje się np. na żelatynie chromowanej, każdy 
winnej barwie —pozytywy układa się jeden na 
drugim; wtedy w przezroczu otrzymamy obraz 
w barwach naturalnych.

Prostszym jest sposób Jolyego. Filtr jego 
jes'to siatka z linijek barwnych w odstępach 
i/9 mm  na szkle rozmieszczonych (po kolei 
czerwone, zielone i błękitne). Filtr taki umiesz
cza się na kliszy i przez nią fotografuje tylko 
raz jeden. Przez odpowiednie nałożenie filtru 
takiego na pozytyw otrzymuje się fotografią 
w barwach naturalnych.

Prelegent objaśniał rzecz swą na obrazach 
Lumiera i własnych.

W sprawach bieżących rozpatrywano kwes'yą 
prenumeraty czasopism (postanowiono zaprenu
merować d Ctiem. Zeitsclirift), oraz sprawę 
braku podręcznika wyższej matematyki dla 
przyrodników.

Nasfępnie na wniosek przewodniczącego wy
brano pp. Lepperta i Bieleckiego jako delegatów 
Sekcyi do narad nad trwałem uwiecznieniem 
pamięci prof. Marcelego Nenckiego fundacyą, 
godną jego za ług naukowyoh.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

’) Szczegóły patrz Chemik Polski nr. 35.
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OBJAW Y ASTRONOMICZNE
W M. GRUDNIU.

Z pośród planet zaledwie jedna Wenus będzie 
widzialna w b. m. Zachodząc po godz. 7-ej 
wieczorem, blizko przez 3 godziny znajdować się 
będzie nad poziomem po zachodzie słońca. 
Skutkiem silnego blasku można dostrzedz Wene- 
rę wraz z nastaniem zmierzchu; średnica pozorna 
planety wzrasta do 40", faza zmniejsza się 
ustawicznie.

Merkury i Mars giną w promieniach słońca; 
Jowisz zachodzi wkrótce po słońcu, a wskutek 
silnego zboczenia południowego świeci nizko nad 
poziomem południowo-zachodnim i z trudnością 
może być dostrzeżony. W końcu zeszłego m ie

siąca Jowisz przeszedł pod Saturnem w odległo
ści 1/2°, a teraz z dniem każdym porusza się ku 
wschodowi, znajdując się w gwiazdozbiorze 
Strzelca. Położenie Saturna utrudnia wynalezie
nie tej planety na niebie, pomimo że zachodzi 
prawie równocześnie z Jowiszem.

Długość dnia zmniejsza się ustawicznie do 
zimowego przesilenia dnia z nocą (d. 22 go); 
najkrótszy dzień wynosi 7 godz. 34 m. (w War
szawie), wysokość słońca w południe dosięga 
zaledwie 15°.

Odmiany księżyca: ostatnia kwadra 2-go
o godz. 11 m. 14 w., nów 11-go o godz. 4 m. 
17 r., pierwsza kwadra 18 go o godz. 9 m. 59 w., 
pełnia 25 go o godz. 1 m. 40 pp.

O. Tołwiński.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y

za tydzień od d. 20 do 26 listopada 1901 r.

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

DZIEŃ
BAROMETR 
700 m m  -|-

TEMPERATURA w st. C.
'O•erOB ci
°  *a

KIERUNEK 
WIATRU 

Szybkość w me
trach na sekundę

SUMA
OPA 0<£D

7 r- 1 p. 9 w. 7 r. 1 P. 9 w. Najw. Najn. n DU

20  Ś. 34-6 36,7 42,2 7,° 6,7 2,8 7,4 2,8 88 W,ł,Wu,W10 II ,I •  /  cały dzień; a  kilk.
21 C. 45,7 44,° 39,3 i,4 3,7 7,1 7,i 0,0 94 SW jSW ^SW 10 2,7 •  cały dzień z przer.
22 P. 3 «,o 42,5 46,7 7,7 4 ,i 1,8 7 , 9 1,5 »5 sw7,w3,św l 5,3 •  kilkakr.
23 s. 51,2 53,5 57,7 — 1 ,9 ° , 7 — 1,2 2,1 —2,2 a5 W ‘,N W ’,\V ’ —
24 N. bo,3 bo,9 62,0 —1,8 1,0 — 1,8 —4,1 8 0 W ’,W ’,W ’ —
25  P. ć>4 >7 64,2 60,9 —2,0 —2,4 —2,7 0,0 —3,5 97 w ^sw ^sw 1 —

z nocy i rano do po
łudnia

26 W. 55>3 54,4 56,5 —3,° — *,5 —0,6 —0,6 —4,1 94 sw 5,sw !,sw* 0,6

Średnie 51,0 1,2 90 19,7

T R E Ś Ć .  H. E. Ziegler. Uzasadnienie zjawisk pamięci i instynktu w teoryi komórkowej, tłum. G.— 
Henryk A. Rowiand. O najwyższym celu fizyka; streścił Wł. Gor. (dokończenie). — O złooie w przy
rodzie, przez J. Siomę (ciąg dalszy). —  Sekcya chemiczna. —  Objawy astronomiczne. —  Buletyn

meteorologiczny.
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