
50 (1029). W arszaw a, dnia 15 grudnia 1901 r. Tom X X .

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOWI PRZYRODNICZYM.
PRENUMERATA „W SZECHŚW IATA".

W W arsz aw ie  : rocznie rub . 8 , kw artalnie rub. 2 .
Z p rz e sy łk ą  p o c z to w ą : rocznie rub. 10 , półrocznie rub. 5 .

Prenum erow ać można w  Redakcyi W szechświata
i w e w szystkich księgarniach w  kraju  i zagranicą.

K om ite t R edakcyjny  W szech św ia ta  stanow ią P an o w ie : 
Czerwiński K., Deike K., Dickstein S., Eismond J., Flaum M., 
Hoyer H., Jurkiew icz K., Kram sźtyk S., Kwietniewski Wł., 
Lewiński J., Morozewicz J., Natanson J., Okolski S., T u r  J., 

W eyberg Z., Z ieliński Z.

R edak to r W szechśw iata przyjmuje ze sprawam i redakcyjnem i codziennie od godz. 6 do 8 wiecz. w  lokalu redakcyi.

Adres Redakcyi: MARSZAŁKOWSKA Nr. 118.

M A T E R Y A  Ż Y JĄ C A  ‘).

Rozwój nauki odbywa się okresami : 
w pewnym przeciągu czasu zastosowanie no
wych metod badania, lub powstanie nowej, 
płodnej teoryi powoduje szybki rozrost da
nej gałęzi wiedzy, to znów widzimy jakby 
okres. zastoju badań i idej, trwający czas 
pewien, zastój zazwyczaj pozorny tylko, gdyż 
zawsze odbywa się w okresach takich groma
dzenie faktów nowych, chociażby mało na 
pozór znaczących, oraz przegląd krytyczny 
faktów i pojęć dawniej zdobytych.

Co dotyczę postępu badań fizyologicz- 
nych, to podczas ostatnich lat dwudziestu 
pięciu widzimy tu nietylko nader znaczną 
ilość faktów nowych, zdobytych przez coraz 
to ściślejsze metody poszukiwania naukowe
go, lecz i wiele idej płodnych, dotyczących 
najważniejszych zagadnień nauki o życiu, 
a objaśniających je w nieznany i nieprzeczu 
wany dotąd sposób. Wiadomości nasze o zja
wiskach skurczów mięśniowych, o zmianach

*) Podług przemówienia Johna G. Mackendri- 
cka, na otwarcie posiedzeń sekcyi fizyologii 
„Brytyjskiego stowarzyszenia postępu nauk ści
słych” (Glasgow we wrześniu 1901 r.).

zachodzących w komórkach pelniąeych czyn
ności wydzielnicze, o tajemniczych procesach 
zapłodnienia, o wzroście komórek, o dziw
nych zjawiskach w narządach elektrycznych, 
o czynnościach układu nerwowego ośrodko
wego, w ćwierćwieczu ubiegłem uległy głębo
kim a olśniewającym zmianom. A o ileż 
większą pewnością naukową odznaczają się 
nasze dzisiejsze pojęcia fizyologiczne! Przez 
czas nader długi uogólnienia, czynione przez 
fizyologów były tak nieokreślone, tak wysoce 
hypotetyczue, że fizycy i chemicy, mogący ze 
względu na naturę swych badań używać 
metod bardziej ścisłych, wahali się z przy
znaniem fizyologii miana nauki ścisłej. I  dzi
siaj niejednokrotnie słyszeć, można zarzuty, 
czynione fizyologom z powodu, że nie mogą 
oni dotychczas dać wyjaśnień ścisłych wielu 
z pomiędzy najbardziej ciekawych zjawisk, 
jak np. zmian, zachodzących w mięśniach 
podczas skurczu. Niedawno jeszcze twier
dzono z przekąsem, że naogół żadna teoryą 
fizyologiczna nie trwa w nauce dłużej, niż 
przez trzy lata. Wszelako zarzutów takich 
nie będzie nauce naszej czynił nikt, co 
postara się wniknąć głębiej w istotę badań 
fizyologicznych i przekona się o niezmiernych 
trudnościach, z jakiemi badania te są połą
czone. Wszakże materya żyjąca jest pod- 
ściełiskiem daleko bardziej złożonem, aniżel
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materya martwa, a przecież tak dużo zjawisk 
w tej ostatniej zachodzących dotąd wymyka 
się poszukiwaniom fizyków i chemików. 
Wszakże nie wiemy dokładnie nic prawie 
o istocie sprężystości, o zjawiskach rozpusz
czalności, o przewodnictwie .elektrycznem. 
W  żadnej nauce z wyjątkiem nauk formal
nych—jak logika i matematyka—niema po
znania bezwzględnego, a fizyologia narów nj 
z innemi naukami realnemi wysilać się musj 
nad opracowywaniem zagadnień, które w mia
rę postępu badań odsuwają się wciąż w dal 
niezgłębioną.

Ciało ludzkie, jak wogóle wszystkie ciała 
żywe, jest mechanizmem nader złożonym, 
utworzonym z całych układów narządów, 
dalej z narządów pojedyńczych i tkanek. 
Fizyologowie zdołali dotąd dać mniej lub 
więcej szczęśliwe i dokładne objaśnienia nie
których zjawisk zasadniczych : miejscozmien- 
ności, krążenia krwi, oddychania, trawienia; 
w zarysach ogólnych znamy też mechanizm 
narządów zmysłów i sposób ich działania 
Czynności poszczególnych narządów też są 
wogóle znane, lecz trudności zwiększają się 
olbrzymio, gdy tylko zaczniemy badać zja
wiska w samych tkankach ożywionych zacho
dzące. Zmiany w komórce żywej, bez wzglę
du na jej budowę i stopień zróżnicowania, są 
dotąd znane nader niedostatecznie, a prze
cież właśnie suma tych zmian składa się na 
ten proces cudowny, zwany życiem.

Mówimy dziś powszechnie, że wytłumacze
nie zjawisk życiowych możliwem jest jedynie 
na drodze badań nad komórką, lecz poszu
kiwania cytologiczne prowadzone z pomo
cą najsilniejszych soczewek imersyjnych, 
z użyciem nader skomplikowanych metod 
utrwalania i barwienia—nie wiele przybliżają 
nas do rozwiązania zagadki życia. Badania 
chemiczne dają nam niewiele więcej. Przy 
pomocy złożonych metod mikrocbemii współ
czesnej fizyologowie wykryli w zarodzi pewną 
ilość proteidów, węglowodanów, tłuszczów, 
soli różnych i wreszcie wody, lecz nie zdołali 
dotąd wykazać, w jakim stosunku wzajem
nym pozostają do siebie wszystkie tesub - 
stancye podczas nieskończenie złożonych 
przemian podścieliska żywego. A przemiany 
te, t. j. życie samo, polegać musi na nieskoń
czonym szeregu oddziaływań wzajemnych 
niezmiernie małych cząsteczek materyi żyją

cej, cząsteczek przez mikroskop niewykry- 
wanych.

Fizyka i chemia nie ogranicza się do badań 
nad zachowywaniem się znacznych mas ma
teryi martwej, lecz dla wyjaśnienia licznych 
zjawisk ucieka się do pojęć o cząsteczkach 
i atomach, poruszających się podług praw 
dynamiki. Pojęcie, że ciała gazowe składają 
się z cząsteczek, obdarzonych ruchem nie
ustannym, wypowiedziane poraź pierwszy 
w r. 1856 przez Kroeniga i w r. 1857 przez 
Clausiusa, pozwoliło fizykom wyjaśnić do
kładnie ogólne własności gazów, jako t o ; 
prężność, lepkość, dyfuzyą i t. d. W historyi 
fizyologii widzimy nader mało prób w tym 
rodzaju, prawdopodobnie dlatego, że nie 
posiadaliśmy dotąd prawie żadnych danych 
faktycznych, na którychby można było 
oprzeć jakąkolwiekbądź bypotezę co do bu
dowy cząsteczkowej materyi żyjącej. Biolo
gowie ograniczali się do badań mikroche- 
micznych nad własnościami zarodzi, komó
rek i najprostszych tkanek. Wyjątek w tym 
względzie stanowi znana hypoteza Du Bois 
Reymonda, mówiąca o istnieniu w mięśniach 
specyalnych molekuł, obdarzonych własno
ściami elektrycznemi, których obecność mia
ła tłumaczyć zjawiska elektryczne, zacho
dzące w mięśniach i nerwach. Hypotetyczne 
gemmule Darwina, biofory Weismanna, 
pangeny de Vriesa są również próbami spro
wadzenia złożonych przejawów życiowych do 
czynności molekuł ożywionych, a „granule” 
Altmanna miały nawet na celu wykazanie 
ostatnich granic podzielności materyi żywej 
w ziarnkach dających się niekiedy dostrzedz 
zapomocą mikroskopu w zarodzi utrwalonej.

Natomiast fizycy już próbowali poruszyć 
sprawę cząsteczek w materyi ożywionej. Zna
komity Clerk Maxwell w artykule swym, za
mieszczonym w r. 1875 w Encyclopaedia Bri- 
tannica, podaje z tego powodu ciekawy dyle
mat. Przypominając próby, czynione przez 
Loschmidta, Stoneya i lorda Kelvina (W. 
Thomsona), w sprawie przypuszczalnej śred
nicy cząsteczki, Maxwell mówi:

„Oznaczone zapomocą metod przez pomie* 
nionych badaczów używanych, masa i śred
nica cząsteczki, są oczywiście niezmiernie 
małe, lecz nie są nieskończenie małe. Dłu
gość szeregu ustawionych obok siebie dwu 
milionów cząsteczek wodoru wynosiłaby je-
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się rafa koralowa na tem samem miejscu, na 
którem ongi istniała tryasowa wielka rafa. 
Znamionuje to płytsze morze. (Dolomity — 
Gęsia szyja). Dno morskie zaczyna się pod
nosić. Morze wdziera się w tylko co powsta
łe Tatry, osadza w dolinach ówczesnych 
drobne szare muły (łupki marglowe), potem 
cofa się pod regle. (Górna kreda: łupki 
marglowe Pisanej i Bobrowca).

V III.
Tatry wypiętrzają się ostatecznie. Są 
wyspą.

(Fauna górnokredowa z Giewontu słabo 
zachowana, jeszcze nie oznaczona). Tatry 
kończą się wypiętrzać, w tych czasach przez 
ściskanie, prasowanie i rozciąganie powstały 
w skałach dogóry wypiętrzonych liczne fałdy, 
szczeliny, powierzchnio uskokowe z lustrami 
(tu kilka doskonałych okazów piaskowców 
i innych skał pofałdowanych lub posiadają
cych „lustra”).

W czasach trzeciorzędu wypiętrzone Ta
try góry otacza morze. Na wyspie olbrzymie 
lasy tropikowe się ścielą. Brzegi morskie 
(na wysokości Krokwi, Łysanek, Gubałówki) | 
są skaliste. Na dnie żyją numulity. Brzegi 
wyspy Tatr fale rozbijają na otoczakr(dosko- 
nałe okazy otoczaków w zlepieńcach Hrube- 
go Regla. Następnie okazy skał nuinulito- 
wych).

IX .

Numulity. Pekteny eoceńskie (szczególnie 
piękne i wielkie okazy z kamieniołomów pod 
Capkami). Skrzypy eoceńskie. Piaskowce 
oligoceńskie, na miejscu Gubałówki osiadłe 
z morza. iły  i piaski gdzie dworzec. Ślady | 
roślin z wyspy Tatr pogrzebane na wybrze
żach wyspy tatrzańskiej (bardzo piękne oka
zy skrzypów). Łuski ryb. (Dwa szczególnie 
piękne okazy śladów fal morskich na pias
kowcach oligoceńskich, zebrane przez p. Li
manowskiego na Kozińcu).

X .

Morze cofa się pod Kraków. W miejscu 
Zakopanego zapada się ziemia. Lodowce 
w Tatrach. Czasy dzisiejsze.

Czasy mioceńskie i plioceńskie. Morze 
cofa się pod Kraków. Karpaty wypiętrzają I

się na początku tych czasów i tworzą połud
niowy brzeg morza. Równocześnie w Ta
trach zapadają się cało płaty ziemi na Pod
halu i na stronie południowej. Powstaje za
padnięcie Zakopanego. Miejscami, ale tylko 
na małych przestrzeniach fałdowania. (Oka
zy fałd w piaskowcu). Na miejscu Olczy, 
Zakopanego, Witowa rosną niskie karłowate 
wierzby, rododendrony, mchy i brzozy polar
ne. Mamuty liczne wałęsają się. Wszędzie 
osadza się glina naniesiona strumieniami, 
powstała z roztartych granitów pod lodow
cami. Klimat w Tatrach coraz chłodniejszy. 
Doliny powoli wypełniają się lodem, który 
w postaci lodowców płynie na dół. Dolina 
Bystrej wypełniona lodem powyżej Kuźnic. 
Podobne lodowce w dolinie Olczysk, Suchej, 
Białki (okazy iłów lodowcowych). W grocie 
Magóry żyje człowiek i niedźwiedź jaski
niowy.

Lodowce znikają. Tworzą się na Podhalu 
torfowiska, których resztki do dziś trwają”. 
(Okazy z torfowisk; pomiędzy niemi róg ło
sia z torfu wydobyty).

Ten oto wypis przytoczony daje, sądzę, 
dosyć wyczerpujące pojęcie o cennem, pięk
nie pomyślanem i wykonanem dziele p. Li
manowskiego. Zanim jednak przystąpię do 
szczegółowej tego zbioru oceny i wyjaśnienia 
jego znaczenia dla muzeum i publiczności, 

i  muszę na chwilę od biegu treści odstąpić dla 
wyjaśnienia pewnego ważnego szczegółu.

W końcu zbioru geologicznego znajdujemy 
pudełko, zawierające za szkłem umieszczone 
trzy kości, noszące następujące kartki, pod
pisane przez dr. Stanisława Eljasza-Radzi- 
kowskiego :

1. Amulet'(przedmiot rytualny, prawdopo
dobnie noszony); jestto kość udowa niedźwie
dzia jaskiniowego, w której został wywiercony 
otwór.- Niedźwiedź, z którego ta kość po
chodzi, został w walce z człowiekiem zranio
ny, i stąd pochodzi blizna, widzialna na 
kości.

2. Amulet z przewierconym otworkiem. 
Amulet ten ma krawędzi wygładzone od 
noszenia, Kość stanowi część kręgu również 
niedźwiedzia jaskiniowego, mianowicie jest 
częścią łuku i wyrostka ościstego.

3. Grot, używany przez człowieka jaskinio
wego jako broń. Zrobiony on jest z dolnej
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części kości ramieniowej niedźwiedzia jaski
niowego.

Znalezienie kości, noszących na sobie 
wyraźne ślady ręki człowieka przedhisto 
rycznego jest bezwątpienia faktem dużej 
doniosłości naukowej. W Tatrach znalezione 
zostały poraź pierwszy. Odkrycia tego 
dokonał p. Witkiewicz, znalazł on je w środ
ku groty Magóry na jesieni roku 1900, gdy 
w towarzystwie p. Limanowskiego i kilku 
innych wybrał się do tej jaskini, aby spro
wadzić do Zakopanego kości niedźwiedzia 
jaskiniowego, których wielką jaskinia ta 
zawierała ilość.

Oprócz kartek dr. Stanisława Eljasza- 
Radzikowskiego, p. Limanowski umieścił 
obok tych kości wyczerpujące objaśnienie, 
mające na celu uwydatnienie doniosłości 
naukowej tych okazów: a także wyjaśnienie 
stanowiska człowieka z groty Magóry w sche
macie ogólno chronologicznym. Człowiek 
w Tatrach żył najprawdopodobniej już przed 
trzeciem maximutn wzmagania się lodowców, 
należał do rasy Neanderthalskiej. Dla uzu: 
pełnienia swych objaśnień, i dla ilustracyi, 
p. Limanowski umieścił w tem miejscu foto
grafię plioceńskiego Pitecantropus erectus, 
odtworzonego przez amsterdamskiego profe
sora Dubois na zasadzie kości, znalezionych 
na Jawie.

PN)
Z. Weyberg.

JUBILEUSZ PIĘĆDZIESIĘCIOLETNIEJ 
DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 

M A R C E L IN A  B E R T H E L O T A .

50 lat minęło od dnia ogłoszenia pierw
szej rozprawy naukowej przez Marcelina 
Berthelota. Urodzony w Paryżu 25 Paź
dziernika 1827 r., Berthelot w teunże mieście 
ukończył nauki średnie w liceum Henryka 
IV , a w uniwersytecie paryskim wyższe, stu- 
dyując oprócz nauk przyrodniczych niemniej 
gorliwie historyą i filozofią. W roku 1851 
Berthelot zostaje assystentem Balarda, pro
fesora w College de France, i piastuje tę 
posadę przez dziewięć lat aż do chwili, 
w której mianowany zostaje profesorem che
mii organicznej w Ecole Superieure de

Pharmacie. W 1863 roku obejmuje spe- 
cyalnie dla siebie nowo otworzoną katedrę 
chemii organicznej w College de France i po
zostaje na tem najwyższem stanowisku nau- 
kowem do chwili obecnej, niestrudzenie od
dając się wykładom i najróżnorodniejszym 
badaniom naukowym.

Badania Berthelota nad syntezą, chemicz
ną i w dziedzinie termochemii mają, jak wia
domo, jaknajdonioślejsze dla chemii znacze
nie. Chemia organiczna bowiem aż do 
czasów Berthelota, miała kierunek przeważ
nie analityczny, zadawalając się rozszcze
pianiem i badaniem niezliczonych związ
ków przez organizmy żyjące dostarczanych- 
Przez to różniła się ona jaknajbardziej od 
chemii nieorganicznej czyli mineralnej, któ
ra  podówczas już oddawna się syntetycznemi 
metodami chętnie posługiwała. Wprawdzie 
pomiędzy chemią nieorganiczną a organiczną 
znane już były przejścia i punkty styczne, że 
wspomnę tylko niezmiernie ważną syntezę 
mocznika z cyanku amonu dokonaną przez 
Wohlera (1828), jednakowoż chemia orga
niczna nadal uważana była za coś odrębnego, 
a to skutkiem tego, że w nauce tej bez 
mistycznej siły życiowej zupełnie się obejść 
jeszcze nie umiano. Berthelot syntezując 
acetylen, tworząc więc poraź pierwszy z pier
wiastków sztuczne połączenie organiczne, 
daje podstawę systematycznej syntezie orga
nicznej, zwalcza ostatecznie uparcie wyzna
waną jeszcze wiarę w siłę życiową i na zaw
sze już łączy w jednę harmonijną całość che
mią nieorganiczną i organiczną. W trakcie 
dalszych swych badań Berthelot zamiast siły 
życiowej jako powodu reakcyj chemicznych 
stawia powinowactwo chemiczne, mierzone 
przez ilość wydzielonego lub pochłoniętego 
ciepła, jednem słowem daje początek termo
chemii i mechanice chemicznej.

Znaczenie Berthelota w nauce trafnie cha
rakteryzuje następujące zdanie, przytoczone 
w dziełku jego „Synthese chimiflue”, które 
się w roku 1897 doczekało ósmego wydania:

„Si la synthese est devenue aujouid’hui 
l’un des points de vue dominants de la chi- 
mie organiąue, peut-etre sera-t-il permis 
a 1’auteur du present ouvrage de dire que 
les problfemes et les methodes generales de la 
synthfeie n’avaient guere ete poses avant ses 
propres rechercbes”.
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Z tego widzimy, źe Berthelot przez zasługi 
swoje w chemii organicznej jest jednym 
z twórców tej nauki i że nazwisko jego zasłu
guje, by je stawiano obok nazwiska Lavoisie- 
ra, którego jest wielkim czcicielem.

Ze względu na te wielkie zasługi Berthe- 
lota, świat naukowy po 50 latach niezwykle 
płodnej jego pracy uroczyście obchodził 
dzień dzisiejszy.

Berthelota pociąga historya i archeologia 
nauki i z jej punktu widzenia bada też zabytki 
dawnych czasów, które odnajduje przypadek 
lub żmudne poszukiwania archeologa-specya- 
listy. Tak więc Berthelot poddaje wykopa
liska metalowe analizie chemicznej, bada 
tkaniny i barwy włókien odkopanych i w ten 
sposób wyciąga wnioski dotyczące stanu nau
ki i przemysłu chemicznego dawnych czasów. 
Jako dowód zamiłowania Berthelota do ba
dań historycznych wspomnę, źe jubilat, do
skonały znawca języka greckiego, wydał 
oryginalne prace alchemików greckich. Je 
żeli dodam jeszcze, że Berthelot i dla chemii 
agronomicznej wielkie położył zasługi, to 
zdaje mi się, |żem dostatecznie wykazał wie
lostronność umysłu dzisiejszego jubilata.

Wobec niezwykłych zasług Berthelota nie 
zbrakło mu i na zewnętrznych oznakach 
uznania. Pierwszą nagrodę honorową jubi
lat otrzymuje w roku 1846, będąc uczniem 
jeszcze, za rozprawę treści filozoficznej. 
W roku 1861 Akademia nauk ścisłych obda
rza go nagrodą Jeckera za syntezę acetyle
nu, w roku 1863 zostaje wybrany na członka 
Akademii medycznej, w roku 1873 na człon
ka Akademii nauk ścisłych, a przed niespełna 
rokiem na członka Akademii czterdziestu. 
Zbytecznem chyba wyszczególniać wszystkie 
towarzystwa naukowe krajowe i zagraniczne, 
których Berthelot jest członkiem lub człon
kiem honorowym.

Dzisiaj, w dzień jubileuszu, Berthelot 
z rąk prezydenata rzeczypospolitej otrzymuje 
wspaniałą, drogą subskrypcyi ufundowaną, 
i przez znakomitego rzeźbiarza-medaliera 
Chaplaina wykonaną plakietę ozdobioną de
wizą : „La science guide l’humanite” i „Pour 
la patrie et la verite”, oprócz tego obdarzony 
został orderem hiszpańskim Karola I I I  oraz 
nizliczoną ilością adresów, medali i powin- 
szowań.

Swe prace naukowe Berthelot ogłosił w ty

siącu przeszło oddzielnych rozpraw umiesz
czonych w różnych pismach specyalnych, 
głównie w Comptes rendus de 1’Academie 
des Sciences oraz w Annales de Chimie et 
de Physiąue. Oprócz tego jubilat kilkakrot
nie zebrał treść swych rozpraw dotyczących 
jednego tematu w całość i pogłębiał je, przez 
co powstały dzieła klasyczne :

Chimie organiąue kfondee sur la synth&se 
(1860) 2 tomy.

Essai de Mecaniąue chimiąue (1879).
Thermochimie: donnees et lois numeri- 

ques (1897) 2 tomy.
Sur la force de matieres explosives d’aprfes 

la thermochimie (1883) 2 tomy.,
Carbures hydrogkne (1901) 3 tomy.
Oprócz tego Berthelot wydał jeszcze na

stępujące prace:
a) treści chemicznej :
Traite elementaire de chimie organiąue, 

ze współudziałem Jungfleischa.
La synthese chimiąue.
Traite pratiąue de calorimetrie chimiąue.
b) z historyi chemii:
Les origines de 1’Alchimie.
Collection des anciens Alchimistes grecs, 

3 tomy.
Introduction & l'etude de la Chimie des 

anciens et du moyen age.
Histoire des Sciences. La chimie au 

moyen a g e : Industrie antiąues, Alchimie 
syriaąue, Alchimie arabe, 3 tomy.

La revolution chimiąue : Lavoisier.
c) treści filozoficznej:
Science et Philosophie.
Science et Morale.
Prócz tego drukiem wydane zostały wykła

dy Berthelota w College de France : o meto
dach ogólnych syntezy w chemii organicznej, 
o termochemii, o cukrach, o izomeryi i t. d.

Jak  z tego zestawienia widać prace autor
skie Berthelota tworzą pokaźną bibliotekę.

Dzisiejsza uroczystość jubileuszowa, która 
w pięknej auli nowej Sorbonny przy udziale 
3 000 zaproszonych gości się odbyła, zorgani
zowana została przez komitet miejscowy, 
składający się z przedstawicieli akademii, 
uniwersytetu i t. d. pod przewodnictwem 
dziekana wydziału nauk wyzwolonych i se
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kretarza akademii nauk ścisłych, prof. Dar- 
boux, słynnego matematyka. W liczbie 
zaproszonych gości przybyli ministrowie ze 
swym prezesem Waldeck-Rousseau na czele, 
senat z prezesem Fallierem, izba deputowa
nych i jej prezes Dechanel, zarząd miasta, 
delegacye akademij, towarzystw naukowych, 
szkół, młodzieży i i., przewodniczył zaś 
całemu zebraniu prezydent rzeczypospolitej 
Loubet.

Jubilat, pomimo swych 74 lat jeszcze bar
dzo rzeźki, powirany długotrwałemi okrzyka
mi i oklaskami, jednocześnie z prezydentem
0 godz. 10-ej zrana próg sali przestąpił, 
poczem minister oświaty Leygues w dosko
nałej przemowie, wychwalając naukowe za
sługi Berthelota, wyraził mu wdzięczność 
społeczeństwa. Następnie przemawiali ko
lejno prezes komitetu organizacyjnego Dar- 
boux, prezes akademii nauk Fouąue, zarzą
dzający College de Franęe Gaston Paria, 
Guyon w imieniu akademii medycznej, po
czem Henryk Moissan w długiej przemowie 
z czysto naukowego punktu widzenia oceniał 
prace Berthelota, którego nazwał jednym 
z ostatnich, który całą chemią obejmował: 
vous 6tes le dernier encyclopediste dans la 
chimie.

Z licznie przybyłych delegacyj krajowych
1 zagranicznych przemawiali tylko, owacyjnie 
przez zebranie witani, Emil Fischer w imie
niu akademii pruskiej i niemieckiego towa
rzystwa chemicznego, Ramsay w imieniu 
Royal Society, Lieben w imieniu akademii 
wiedeńskiej, oraz Obauveau prezes towarzy
stwa rolniczego i Guareschi w imieniu aka
demii turyńskiej i kilku innych towarzystw 
włoskich. Następnie Troost, członek aka
demii nauk, odczytał długi szereg powinszo- 
wań od towarzystw i osób pojedyńczych, 
pomiędzy któremi znajdowali się minister 
włoski Bacceli, królowa-regentka hiszpańska 
król belgijski i t. d.

Nareszcie zabrał głos Marcelin Berthelot 
i w skończenie pięknej pod względem formy 
i treści przemowie podziękował za honory, 
które mu okazano. Mowa Berthelota zawie
rała mnóstwo pięknych myśli o dążeniach 
badacza, streścić ją jednak niestety bardzo 
trudno. Na zakończenie pięknej i podniosłej 
uroczystości prezydent rzeczypospolitej uści
skawszy i ucałowawszy jubilata, wręczył mu

wspomniany już medal pamiątkowy, co dało 
zebranym hasło do długotrwałych imponują
cych owacyj. Nowe owacye zgotowały opusz
czającemu budynek Sorbonny Berthelotowi 
tysiączne tłumy na ulicy. Uroczystość skoń
czyła się o godz. 12 -ej.

W ten sposób Fraucya przy współdziale 
całego świata naukowego uczciła swego 
wielkiego obywatela. Należy jubilatowi ży
czyć, ażeby na chwałę nauki i społeczeń
stwa doczekał się wieku swego, również 
wielkiego, poprzednika Chevreuila, który 
umarł mając skończonych lat 103.

(Paryż, w listopadzie).

Dr. Józef Landau.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie d. 7 grudnia, 13-te w r. b.
Po przeczytaniu i przyjęciu protokułu posie

dzenia poprzedniego, przewodniczący p. Znato- 
wicz odczytał list redakcyi „Prac matematyczno- 
fizycznych” w sprawie podręcznika matematyki 
wyższej dla chemików i przyrodników. P. Dick- 
stein radzi H. Lorentza (z holenderskiego) 
„Rachunek różniczkowy i początki geometryi 
analitycznej” oraz Nernsta i Schónfliesa „Mate
matyczne traktowanie nauk przyrodzonych” —  
prócz tego zaleca jeszcze kilka dziel w ścisłym 
związku z tą nauką będących (Leara, Duliema, 
van t’Hoffa i Arrheuiusa).— Po ożywionej dyskusyi 
sekcya zdecydowała prosić prof. Boguskiego 
o uradzenie łącznie z p. Dicksteinem, które 
z wymienionych dzieł najbardziej odpowie wy
maganiom naszym i przygotowaniu szkolnemu 
u nas, oraz jakie zmiany i uzupełnienia będą 
pożyteczne.

Zkolei inż. P. Bratmau opisał i objaśnił 
sposób kontroli palenisk zapomocą przyrządu 
Arndta. Kontrola polega na automatycznem 
mierzeniu objętościowem ilości .gazów komino
wych, nie pochłoniętych przez ług potażowy. 
Aparat działa automatycznie, poruszany siłą 
ciągu kominowego; rezultaty oznaczane są na 
skali ołówkiem.

Następnie za nieobecnego p. E. Neugebauera 
sekretarz Sekcyi demonstrował tellur amery
kański, otrzymywany z rud miedzianych drogą 
elektrolityczną. Pierwiastek ten nie znajduje 
jeszcze zastosowań technicznych, nad czem pra
cują obecnie chemicy, zainteresowani tą sprawą. 
Cena jego wynosi 30 do 40 rubli za funt aug.

W końcu p. Wł. Piotrowski krótko zreferował 
prace komisyi celnej, a p. Łączkowski podniósł 
sprawę ujednostajnienia pewnych metod anali
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tycznych. Proszono mówcę o wystąpienie z kon
kretnym wnioskiem na jednem z przyszłych po
siedzeń.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

SEKOYA PRZYRODNICZA
TOWARZYSTWA OGRODNICZEGO WARSZAWSKIEGO.

Posiedzenie 5 odbyło się dnia 7 listopada r. b. 
w lokalu Stacyi Oceny nasion o godzinie 8-ej 
wieczorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego zoslai 
odczytany i przyjęty.

2. P. Józef Sioma mówit „O zjawiskach ter
micznych w przyrodzie martwej”.

Na wstępie prelegent scharakteryzował stan 
obecny wiadomości o zjawiskach termicznych, 
zachodzących w skorupie ziemskiej. Dotychczas 
nauka rozpatrywała tylko los energii cieplnej, 
dostarczanej ziemi przez promienie słoneczne. 
Luźne tylko wzmianki, napotkane w literaturze 
mówią o cieple w skorupie ziemi się znajdują- 
cem (wykluczamy tu oczywiście nieustaloną teo- 
ryą ognisto-ciekłego jądra ziemi); badań w tym 
kierunku niema wcale. A jednak, zdaniem pre
legenta, należałoby się spodziewać pewnych 
zjawisk termicznych w masach mineralnych, 
towarzyszących przemianom chemicznym. Po
zwalają na to dane termochemii. Z badań 
laboratoryjnych przekonano się, że przy tworze
niu się związków chemicznych zachodzi wyłado
wanie lub wchłonięcie ciepła (związki egzo- 
i endotermiczne). Egzotermicznemi par excellence 
są siarczany, dalej węglany, wodziany, chlorki, 
tlenki, siarczki i, wreszcie, inne związki.

W przyrodzie martwej związki endotermiczne 
są prawie nieznane; jeżeli pominiemy krzemiany 
i glinokrzemiany, co do których charakterystyki 
termochemicznej nie mamy jeszcze danych, 
spotykają się tu przeważnie związki egzotermicz
ne. Gała niemal skorupa ziemska składa się 
z tlenków, tak prostych jak złożonych, wodzia- 
nów, siarczanów, węglanów, siarczków. Prawie 0,9  
Bkorupy ziemskiej zbudowane jest z krzemianów 
i glinokrzemianów, przeważnie zaś z felspatów, 
kwarcu, miki, augitów, hornblend, perydotów. 
Resztę, t. j. 0,1, stanowią rzadsze krzemiany, 
siarczki, sole fosforowe, chlorki i t. d. Związki 
te nie zachowują się jednakowo. W warstwach 
głębszych znajdują się inne minerały, aniżeli na 
powierzchni skorupy ziemskiej, i owe minerały 
z głębin, po wydostaniu się na powierzchnię są 
w stanie równowagi niestałej i rychło ulegają 
zmianom. Felspaty, augity, nefeliny, perydety, 
związki siarkowe na powierzchni ziemskiej roz
szczepiają się, wchłaniają wodę lub przybierają 
tlen, i dają nowe związki, trwalsze, jak zeo-

lity, gliny, epidoty, siarczki, węglany i inne. 
Zeolity odpowiadają minerałom, z których po
wstały wodziany, gliny są jądrem glinokrzemia
nów, uwo Inionem po odłączeniu się alkaliów 
i części krzemionki. Jeżeli glinokrzemian wy
razimy zapomocą wzoru nR20  . pAI20 3— rSi02 , 
gdzie R oznacza metale jednowartościowe, 
a n =  2 lub 3; p =  1; r =  2 do 6, to glinie 
odpowiada wzór H2Al2Si20 8 . H20 .  Epidot jest 
pochodną glinokrzemianów wapniowych i rów
nież w porównaniu z niemi jest uwodniony. Z da
nych termochemii wiadomo, że tlenki podczas 
przejścia w wodziany wyładowują znaczne ilości 
ciepła— od 200 do 800 kaloryj na gramomoleku • 
łę; przy przejściu siarczków w siarczany wyłado
wuje się od 1 500 do 2 000 k a l; siarczków zaś 
i tlenków—w węglany od 10 0 0  do 1 800 kal. 
Można więc przypuścić, że i w przyrodzie, gdzie 
przebieg reakcyj chemicznych odpowiada w za
rysach głównych utlenianiu, uwodnianiu i two
rzeniu się węglanów, następuje wydzielanie cie
pła. W literaturze napotykamy właśnie wzmian
ki o wyładowaniu ciepła podczas procesu kaolini- 
zacyi. Tak więc w skorupie ziemskiej zachodzą 
swoiste zjawiska termiczne, niezależne od ener
gii dopływającej z zewnątrz, a wywołane przez 
reakcye chemiczne. Wyzwala się też ciepło 
podczas przemian budowy krystalicznej skał, 
składających skorupę ziemską, oraz podczas prze
chodzenia skał osadowych w krystaliczne. Kry- 
stalizacyi zazwyczaj towarzyszy wydzielanie się 
ciepła.

W końcu prelegent nadmienił, że zjawiska ter
miczne należy traktować nietylko jako charaktery
stykę reakcyj chemicznych— mogą one służyć ja 
ko dane wytyczne do przepowiadania kierunku 
reakcyj. Sformułowana w tym względzie jeszcze 
na początku XVIII wieku zasada Maupertuisa 
poszła w zapomnienie. W czasach nowszych 
próbował sprawy te ująć we wzory Berthelot, 
ale jego sposób formułowania nie odpowiada 
faktom. Najlepiej odpowiada rzeczywistości 
sprowadzenie zjawisk termochemicznych do zasa
dy zachowania równowagi.

3. P. Jan Sosnowski wypowiedział referat 
p. t. „Z teoryi elektryczności”. Prelegent 
w krótkich słowach scharakteryzował zjawiska 
elektryczne, obserwowane w norwie, t. j. prąd 
spoczynkowy, wahanie wsteczne i prądy elektro- 
toniczne, oraz krytycznie zestawił szereg teoryj, 
mających służyć do wyjaśnienia tych zjawisk. 
Następnie poruszył kwestyą, czy wahanie wstecz
ne może występować w nerwie martwym, i starał 
się dowieść, że zjawisko powyższe jest ściśle 
związane z czynnością fizyologiczną nerwu, 
twierdzenie zaś przeciwne polega na fałszywej 
interpretacyi zjawisk obserwowanych.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.
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KRONIKA NAUKOW A.

—  DeSZCZ krwawy nawiedził, jak wiadomo, 
znaczną przestrzeń Europy między 10 a 13 
marca r. b. Pierwsze wiadomości o niezwykłem 
zjawisku otrzymano z Sycylii oraz z Neapolu 
i Rzymu pod datą 10 marca. Następnego dnia 
zauważono deszcz krwawy w Austryi, na Wę
grzech, w Niemczech i Polsce, nakoniec d. 12 i 13 
marca w Rossyi, o czem przyszły wiadomości 
z gub. kostroinskiej i permskiej.

Według zebranych notatek deszcz ten posuwał 
się w kierunku z południa na północ z szybkością 
35— 54 Tem, na godzinę, t. j. w tym samym kie
runku, w jakim przesuwał się jednocześnie 
cyklon z brzegów Afryki. Czerwone i żółte pla
my, będące pozostałością deszczu, poddano ana
lizie chemicznej, a otrzymane tą drogą rezultaty 
stanowią ważny przyczynek do poznania powyż
szych zjawisk. Analizy dokonano w Fiume, 
gdzie padał deszcz krwawy wieczorem d. 11 
marca r. b. od godz. 11 m. 15 przez pół 
godziny.

Zebrany proszek składał się przeważnie z kwa 
su krzemowego (50°/0); tlenku żelaza, gliny 
wapna i dwutlenku węgla było po 10°/0, mikro
organizmów 5°/0, a resztę stanowiły ślady sodu, 
kwasu solnego i siarczanego. Na powierzchni 
metra kwadratowego znaleziono 0,185 g osadu, 
co na przestrzeni, zajętej przez deszcz krwawy, 
wyniesie olbrzymi ciężar przeszło 200 milionów 
kilogramów (około 13 milionów pudów), jeżeli 
przyjmiemy, że na całej przestrzeni osad tworzył 
się równomiernie.

O. 7.

—  W ielka m apa nieba, rozpoczęta kilkanaście 
lat temu wskutek projektu międzynarodowego 
zjazdu astronomów w r. 1887 w Paryżu, zosta
nie wkrótce ukończona; zdjęcia fotograficzne do
konywają się w 18 obserwatoryach, położonych 
na obudwu półkulach, przyczem mapa zawierać 
będzie gwiazdy do 14 wielkości, a katalog— do 
11 wielkości. Obecnie obserwatoryum paryskie 
wykończyło kilka map, a poczdamskie puściło 
w świat tom pierwszy katalogu. Każda mapa 
zawiera gwiazdy na przestrzeni 4 stopni kw.; 
skala wynosi 1' na 2 mm  W celu uniknięcia 
pomyłek, możliwych w robocie tak drobiazgo
wej, każdą gwiazdę postanowiono oznaczać trze
ma krążkami współśrodkowemi, aby ją  odróżnić 
od plam przypadkowych. Katalog, wydany 
w Poczdamie, zawiera współrzędne prostolinijne 
przeszło 2 0 0 0 0  gwiazd dla 1900,0 roku.

O. T.

—  Czynności p łciowe i przem iana m ateryi.
Znane objawy tuczenia i tycia po kastracyi lub 
t. zw. klimakterycznej degeneracyi jajnika skło

niły do gruntownego zbadania wpływu, jaki wy
wierają gruczoły rozrodcze na proces przemiany 
materyi (Loewy und Richter. Arch. f. Anat. und 
Phys. 1899). N»razie mamy przed sobą spra
wozdanie nad przemianą gazów (dokładniej : nad 
ilością zużywanego tlenu na kilogram ciała i mi
nutę); tutorowie obiecują dalsze doświadczenia 
nad rozkładem białka w ciele i wytwarzaniem 
moczu.

Najdonioślejszym wynikiem dotychczasowych 
poszukiwań jest ustalenie faktu, że bezpośrednio 
po kastracyi następuje wybitne zmniejszenie się 
ilości zużywanego tlenu. Wniosek ogólno biolo
giczny narzuca się tu sam przez się : od ilości 
zużywanego tlenu, od intensywności procesu 
utleniania zależy bezpośrednio fizyczna i psy
chiczna energia zwierzęcia. W kilka miesięcy 
po dokonanej operacyi podkarmiano psy prepara
tem z substancyi jajnika t. zw. ooforyną. Usu
wała ona wspomniane skutki kastracyi, potęgując 
nawet proces przemiany gazów ponad zwykłą 
normę; wpływ jej pozostawał widocznym przez 
pewien czas po zaniechaniu tego środka. Zmniej
szenie się ilości zużywanego tlenu jest u suk 
znacznie większe aniżeli u psów, wszakże sper- 
mina (analogiczny preparat z substancyi ją 
dra) nie wyświadcza tych usług, co ooforyną 
u samców.

Narzucają się tu również wnioski terapeutycz
ne. Przytoczeni badacze uważają swą pracę 
wprost za „przyczynek doświadczalny w sprawie 
organoterapii”.

W. B.

—  Kwaśność różnych części roślin. Wiado
mo, że w wielu roślinach w różnych ich częściach 
składowych znajduje się pewna ilość kwasów 
wolnych, rozpuszczalnych w wodzie, których 
obecność można wykazać zapomocą mianowanej 
cieczy zasadowej w obecności fenoloftaleiny. Do
tąd kwasy te były badane u roślin kaktusowa- 
tych, oraz u Crassulaceae, Mesembryantliemaeae 
i in. podobnych. Ostatnio uczony francuski 
p. A. Astruc badał u innych roślin zależność 
pomiędzy stopniem kwaśności danego narządu 
a jego wzrostem.

Doświadczenia te były prowadzone nad rośli
nami z rodzajów : Phaseolus, Ribes, Rosa, Pru- 
nus, Spiraea, Rubus, Crataegus, Ptelea, Ailan- 
thus, Evonymus, Ligustrum, Weigelia, Coleus, 
Dahlia, Chenopodium, Vitis; Ampelopsis, Mercu- 
rialis i w. in.

Astruc ustanawia wyniki następujące :
1. W łodydze roślinnej znajduje się kwasów 

tem mniej, im miejsce badane jest bardziej odda
lone od wierzchołka.

2. Liście zawierają więcej kwasów, niż łody
gi, i tem więcej, im są młodsze.

3. W jednym i tym samym liściu ilość kwasów 
jest największa w pasie wzrostu.
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den milimetr, a dwieście milionów milionów 
milionów takichźe cząsteczek ważyłoby jeden 
miligram. Cyfry te oczywiście nie są ustalo
ne ściśle, lecz muszą być określone ściślej za
pomocą nowszych metod, które się w dalszym 
rozwoju nauki wyłonić muszą; ale wskazują 
dowodnie, że zadaniem badania naukowego 
jest oznaczenie masy cząsteczki, oraz że ma
sa ta  nie jest bynajmniej niewymierzenie 
mała.

„Loschmidt porównywa te wymiary cząste
czek z najmniejszemi wielkościami, dostrze- 
ganemi zapomocą mikroskopu. Przypomina 
on, że Nobert na przestrzeni jednego mili
metra odznacza 4000 kresek i że kreski te 
są widzialne przez dobry mikroskop. Tak 
więc sześcian, którego bok wynosi ł/ 4 000 mm, 
przedstawia dla obserwatorów dzisiejszych 
najmniejszą wielkość dostrzegalną („mini
mum visible”). Sześcian zaś taki mógłby 
zawierać od 60 do 100 milionów cząsteczek 
tlenu lub azotu, lecz ponieważ cząsteczki 
substancyj, wchodzących w skład ciał ży
wych zawierają około 100 atomów różnych 
pierwiastków, przeto możemy twierdzić, że 
najmniejsze zapomocą mikroskopu dostrze
gane cząstki materyi żywej zawierają około 
dwu milionów cząsteczek. Woda stanowi 
conajmniej połowę każdego ustroju żywego, 
tak źe najmniejsze widziane przez mikroskop 
żyjątko nie może zawierać więcej niż milion 
cząsteczek organicznych; oczywiście mowa tu 
o ustrojach najprostszych.

„Tak więc fizyka molekularna zjawia się 
tu jako sprawdzian teoryj biologicznych. 
Staje ona wpoprzek wszelkim przypuszcze
niom, starającym się wytłumaczyć niezmier
ną złożoność i rozmaitość przejawów życio
wych—przez udział nieskończenie małych 
części składowych materyi żywej.

„Wiemy, że z widzialnego dopiero przy 
znacznych powiększeniach zarodka może się 
rozwinąć zwierzę wysoko uorganizowane. 
Inny znów zarodek, tak samo mikroskopowo 
mały, daje zwierzę zupełnie odmienne. 
Czyliż te wszystkie niezliczone różnice po
między dwuma zwierzętami, do różnych 
grup układniczych należącemi, zależą od róż
nic, ukrytych w budowie ich zarodków? J e 
żeli zgodzimy się na to przypuszczenie, wów
czas stronnicy pangenezy i innych teoryj po
dobnych ukażą nam konieczność jeszcze dal

szych, niemniej dziwnych hypotez. Będziemy 
wówczas musieli rozpatrywać zarodek, jako 
zbiorowisko różnych cząstek przedstawiciel
skich, zebranych podczas niezmiernie długie
go trwania całego gatunku, do którego dane 
zwierzę należy. Jedne z pomiędzy tych czą
stek powołają do życia różne narządy zwie
rzęcia i nadadzą im specyalne, czasem bar
dzo złożone cechy dziedziczne, drugie zaś 
pozostaną nieczynne, aby gdzieś, kiedyś, po 
wielu, wielu pokoleniach odtworzyć u jedne
go osobnika niekóre z właściwości dawnych 
przodków z zamierzchłej przeszłości.

„Niektórzy z wyznawców teoryj podobnych 
starali się ominąć trudności logiczne, narzu
cające się przez podobne umieszczanie całego 
świata cudów w nikłem ciele mikroskopowe
go zarodka, ratując się frazesami o „zarod
kach bez budowy”. Lecz jeden układ mate- 
ryalny może się różnić od drugiego układu 
materyalnego tylko swą konriguracyą i ru 
chem w danym momencie czasu. Starać się 
wyjaśnić różnice czynności i rozwoju zarod
ków, pomijając różnice ich budowy, jest jed
noznaczne z przypuszczeniem, że własności 
zarodka są czemś innem niż własnościami 
układu czysto materyalnego”.

Dylemat ten, podawany przez Clerk Max- 
wella, może być streszczony w sposób nastę
pujący : zarodki istot żywych muszą posia
dać pewną określoną budowę, gdyż inaczej 
nie mogłyby się rozwinąć w postać dorosłą, 
obdarzoną tyloma cechami charakterystycz
nemu, a z drugiej strony, o ile zarodki posia
dają pewną budowę, to są zbyt małe, aby 
w nich miały być ukryte drzemiące własno
ści tak liczne i różne, formom wykończonym 
właściwe. Możliwą jest jeszcze alternatywa 
trzecia, t. j. przypuszczenie, że zarodek jest 
nietylko pewnym układem cząstek mate- 
ryalnych, lecz przypuszczenie takie jest wy
soce nienaukowem.

Powyższe poglądy Clerk Maxwella były 
wypowiedziane przed ćwierćwiekiem. Zo
baczmy, jaka też jest ich wartość obecna.

Przedewszystkiem, co do granic świata 
przez mikroskop widzialnego, to obecny stan 
techniki mikroskopowej pozwala na rozróż
nianie zapomocą najsilniejszych objektywów 
imersyjnych przedmiotów, posiadających za
ledwie ^ 20ooo mm  średnicy, t. j. pięć razy 
mniejszych, aniżeli za czasów Helmholtza.
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Dyfrakcya światła w mikroskopach nie po
zwala na rozpoznawanie przedmiotów mniej
szych, a ponieważ fizycy wskazują nam, że 
średnica atomu lub cząsteczki nie może 
przenosić jednej milionowej milimetra, prze
to widzimy, że granice widzialnego przez 
szkła świata pozostają daleko poza możliwo
ścią poznania ostatecznej budowy materyi.

‘Przypuśćmy, że oku naszemu, uzbrojone
mu w najsilniejsze objektywy, dostępne są 
cząstki materyi żywej, mające zaledwie 
Yaoooo mm  średnicy; możliwem jest, że na
wet tak drobne ciałka mogą zdradzać pewne 
objawy życiowe. Zarodniki niektórych drob
noustrojów prawdopodobnie są właśnie tej 
wielkości, a niektóre z pomiędzy nich są tak 
małe, że nigdy nie dojrzy ich oko bakteryo- 
loga. Zauważono bowiem, że pewne ciecze, 
pochodzące z hodowli drobnoustrojów, nawet 
po przesączeniu ich poprzez grube filtry 
azbestowe zachowują swe własności, co nie 
może być wytłumaczone inaczej, jak drogą 
przypuszczenia, że przez filtry te przedostały 
się niezmiernie drobne, niedostrzeżone przez 
mikroskop, cząstki ożywione.

Wobec tego wszystkiego możemy śmiało 
przypuszczać, że tajnie procesów życiowych 
kryją się w cząstkach materyi żyjącej, drob
nych niezmiernie, tak małych, że obserwując 
najmniejszą komórkę, czy też najmniejszą, 
oku uzbrojonemu dostępną cząstkę proto
plazmy, jesteśmy jeszcze bardzo dalecy od 
ujęcia „zasadniczej jednostki życiowej”, tej 
ostatniej instancyi w badaniu życia.

Znakomity biolog współczesny, A. Weis- 
mann, u podstawy swych teoryj dziedziczno
ści kładzie hypotetyczną jednostkę żywą— 
biofor, i nawet próbuje określić, oczywiście 
w przybliżeniu, jej wielkość. Przypuszcza 
on mianowicie, że biofor każdy zawiera 
1000 cząsteczek, z których każda posiada

ooo ooo mm  średnicy. Jeżeli przypuścimy, 
że biofory posiadają postać sześcienną, na- 
ówczas każdy bok takiego sześcianu bę
dzie zawierał po 10 cząsteczek ułożonych 
w szeregu. Wówczas średnica bioforu 
wynosiłaby V 2 ooo ooo X  10 =  ‘/aooooo mm. 
Dwieście bioforów złoży się więc na 1/ 1000 mm, 
czyli na 1  (i, a sześcian, którego bok =  1 jj, 
zawiera 2003 czyli 8 milionów bioforów.

Z drugiej strony, posiłkując się wymienio- 
nemi przedtem obliczeniami, możemy przy

puszczać, że średnica przeciętnej cząsteczki 
wynosi około ‘/i ooo ooo OTOT> i że najmniejsza 
cząstka widzialna musi mieć około y20ooo mm. 
Cząstka taka, w kształcie sześcianu, miałaby 
w jednym wymiarze 50 cząsteczek, t. j. za
wierałaby 503 =  125 000 cząsteczek. Lecz 
cząsteczka materyi organizowanej 'zawiera 
około 50 atomów, co czyni—w powyższym 
sześcianie hypotetycznym—2 500 cząsteczek 
żywych. Jeżeli zaś najmniejsza widzialna 
cząstka materyi żywej musi zawierać 1 250 
cząsteczek organicznych (połowę stanowi wo
da), to w bioforze, mającym 7200000 mm  
średnicy—cząsteczek takich mieści się około 
60—po odliczeniu wody.

Zwróćmy się teraz do pomiarów realnych. 
Przenosicielami cech dziedzicznych są, jak 
wiadomo powszechnie, jądra komórek ja jo 
wych i plemników. Średnica jądra („pęche
rzyka zarodkowego”) jajka, np. jajka ludz
kiego, wynosi */20 mm. Przypuśćmy, że ją 
dro to posiada kształt sześcienny, i wycho
dząc z założenia, że średnica atomu równa 
się jednej milionowej milimetra, a takich 
atomów w każdej cząsteczce jest około pięć
dziesięciu, to wówczas w jądrze komórki ja 
jowej musi być około 25 000 000 000 C00 
cząsteczek organicznych. Główka plemnika, 
w której skupione są substancye jądrowe, 
ma około i/200 mm  średnicy, t. j. zawiera 
około 25 000 000 000 takichże cząsteczek. 
Odliczając połowę—na zawartość wody — 
musimy przypuścić, że w jądrze zapłod
nionej komórki jajowej zawiera się około 
12 000 000 000 000 cząsteczek organizowa
nych. Wobec tej liczby olbrzymiej musi 
upaść zarzut Clerk Maxwella, co do zbjt 
małej ̂ ilości cząsteczek ustrojowych, mają
cych przenosić cechy dziedziczne z pokolenia 
na pokolenie. Z  tylu elementów możliwe są 
najprzeróżniejsze i najbardziej złożone uło
żenia wzajemne, wystarczające do wyjaśnie
nia najbardziej zawiłych zagadnień teoryi 
dziedziczności.

Pojęcie o „zarodkach bez budowy” jest 
nonsensem : każdy zarodek musi posiadać 
pewną właściwą sobie budowę, a ta warunku
je  całokształt cech postaci dorosłej, co w dro
dze rozwoju powstaje z mikroskopowego 
zaczątka. Zarodek jest układem cząstek 
materyalnych—i niczem innem.

Fizycy rozpatrują cząsteczki, jako ciała
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obdarzone ruchem : teoryą kinetyczna musi 
być stosowana zarówno do ciał stałych, jak 
i do gazów. Być może, źe czynności życiowe 
są spowodowane przez specyalny rodzaj ru
chu cząsteczek materyi żyjącej. Ruch ten 
może być odmienny od ogółu ruchów, obser
wowanych przez fizyków i chemików w przy
rodzie martwej.

Wszystkie te wyżej przytoczone rozumo
wania dotąd stoją prawie wyłącznie na grun
cie hypotez. Lecz przecież hypotezy są też 
dzielnym czynnikiem rozwijania się myśli 
naukowej. Słynny twórca teoryi cynetycznej 
gazów, Meyer, we wstępie do swego klasycz
nego dzieła, mówi: „Rozpatrywanie takich 
tylko praw przyrody, które znajdują zasto
sowanie powszechne i nie zawierają w so
bie pierwiastków hypotetycznych—byłoby 
uszczuplaniem zakresu badań. Większ iść 
zdobyczy fizyki matematycznej powstała na 
drodze wręcz odwrotnej, t. j. przez badanie 
analityczne hypotez niedowiedzionych, lecz 
niemniej przeto prawdopodobnych, oraz przez 
ich zestawianie z wynikami doświadczenia”.

J. T.

TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 
i 

MUZEUM IMIENIA CHAŁUBIŃSKIEGO 
W  ZAKOPANEM.

(C iąg dalszy).

Każdy czytający sprawozdanie niniejsze 
zada sobie napewno w tem miejscu pytanie, 
dla czegóż dotąd ani wzmianki niema o zbio
rach Towarzystwa Tatrzańskiego, o muzeum 
przyrodniczem założonem i rozwijanem przez 
Towarzystwo? Wszak zupełnie naturalnem 
jest, aby instytucya, opiekująca się tym tak 
zewszechmiar szczególnym a urozmaiconym 
przez przyrodę zakątkiem kraju, dawała od
wiedzającemu Zakopane zwięzły a wyczer
pujący, naukowy i ścisły, pouczający i łatwo 
zrozumiały obraz muzealny przyrody ta 
trzańskiej i tak oryginalnej a bogatej folklo
rystyki i etnografii podhalskiej. W statutach 
Towaizystwa rzeczywiście czytamy o obo
wiązku tworzenia muzeum, w Pamiętni
kach w pierwszym zaraz tomie znajdujemy 
wzmiankę o założonem w r. 1876 muzeum,

na które złożył się niewielki zbiorek skał, 
300 okazów roślin, kozica i świstak wypcha
ny. Ale koniec na tej wzmiance. Dziś, kiedy 
po Dworcu Tatrzańskim pozostały tylko 
zgliszcza, można nawet nie pytać o te zbiory; 
dawniej widocznie nie było lepiej, jeżeli 
w dwudziesto tomach głucho o zbiorach, 
a w r. 1888 utworzyło się w Zakopanem od
rębne Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego 
imienia Chałubińskiego.

Cicho było o tem nowem Towarzystwie 
i o jego pracach. Dopiero w r. 1891 d. 19 
lipca w nr. 29 dziesiątego tomu Wszech
świata znajdujemy wiadomość o jego założe
niu, wyciąg ze statutów i krótki opis ów
czesnego młodego muzeum. Posiadało ono 
wtedy 73 okazy ssaków, 408 okazów ptaków, 
109 okazów jaj i gniazd. Okazy te w prze
ważnej mierze zakupione zostały od p. Anto
niego Kocyana, leśniczego w Zubercu, który 
do dziś zajmuje się stale faunistyką ta 
trzańską i bodaj czy nie jest dziś najlep
szym znawcą tego przedmiotu. Sporo pracy 
poświęcili dla Muzeum, zbierając i oznacza
jąc okazy, Ślósarski i Nowicki.

W cztery lata potem, dnia 1 listopada 
1895 roku „Czas" krakowski w nieco dłuż
szej wzmiance powiadamia, że rodzina Cha
łubińskiego udzieliła Towarzystwu Muzeum 
kawałka ziemi, na którym w lipcu r. 1892 
stanął dom drewniany, do dnia dzisiejszego 

| mieszczący zbiory. Co dotyczę zbiorów sa- 
j  mych, to z porównania artykułu w Czasie 

z artykułem pierwszym we Wszechświecie 
wynika, źe do zbiorów w ciągu tych lat czte
rech nic nie przybyło. Autor artykułu ska
rży się, że ilość członków spadła z 47 do 3 
i podaje do wiadomości, że Muzeum otrzy
muje niewielkie tylko zapomogi od Towa
rzystwa Tatrzańskiego i Komisyi klima
tycznej.

W pół roku potem (d. 20 czerwca 1896 r.
| w nr. 139) „Słowo” warszawskie poświęca 

zbiorom zakopiańskim odcinek, który co do 
strony faktycznej informacyjnej jest powtó
rzeniem artykułu w „Czasie”.

Dopiero w roku bieżącym więcej nieco po
dano wiadomości o Muzeum,

Więc w „Przeglądzie Zakopiańskim” (rok 
III, nr. 26 i 27, dnia 27 czerwca i 4 lipca 
1901 r.) p. Bohdan Dyakowski ogłasza dłuż
szy artykuł, w którym podaje wskazówki
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ułatwiające zwiedzanie zbiorów tatrzańskich, 
a następnie dosyć wyczerpujący opis Mu
zeum, przeważnie zbiorów zoologicznych.;

Piszący słowa niniejsze w odcinku „Ku- 
ryera warszawskiego” (nr. 216 d. 7 sierpnia 
1901 r.) podał krótką wiadomość o stanie 
obecnym Muzeum, przeważnie zwracając 
uwagę na jego braki i niedobory *)•

Wreszcie w nr. 35 i 36 z dni 29 sierpnia 
i 5 września 1901 roku „Przegląd Zakopiań
ski” podał wiadomość wyczerpującą o naj
nowszych okazach, jakie w ostatniej dobie 
wpłynęły do Muzeum.

Jak  widzimy zatem, skąpe mamy dane do 
historyi rozwoju tej instytucyi. Zarząd Mu
zeum bowiem sprawozdań nie ogłasza. 
Pierwszy przeto artykuł we Wszechświecie 
podaje stan Muzeum w r. 1891, dziś, po 
upływie lat dziesięciu, artykuł niniejszy 
szczegółowo zapozna czytelnika ze stanem 
zbiorów w chwili obecnej.

Muzeum Tatrzańskie imienia Chałubiń
skiego w Zakopanem stoi u zbiegu ulic Cha
łubińskiego i Zamoyskiego. Mieści się ono 
w domu drewnianym, parterowym; zbiory 
zajmują obszerny przedsionek i dwie izby 
czterookienne : lewą i prawą. W lewej miesz
czą się przeważnie zbiory geologiczne, zoo
logiczne i botaniczne, w prawej zbiór mine
ralogiczny, trochę skał, roślin i zwierząt, 
oraz zbiory etnograficzne i folklorystyczne. 
Izba tylna i dwie izdebki na poddaszu służą 
na bibliotekę i miejsce rozłożenia zbiorów 
przybywających. Z  tyłu Muzeum w osob
nym domku mieszka kustosz. Na strychu 
domku tego znajduje się stacya meteorolo
giczna, gdzie kustosz p. Starzel prowadzi ob- 
serwacye.

Muzeum zatem posiada zbiory następują
ce : 1 . zbiór geologiczny, ściągający się do 
historyi powstawania i tworzenia się Tatr,
2 . zbiór okazów skał z tatrzańskiego trzonu 
krystalicznego, 3. zbiór minerałów tatrzań
skich, 4. zbiory zoologiczne, 5. zielniki, 6. 
zbiór sprzętów, narzędzi i odzieży góralskiej, 
7. narzędzia meteorologiczne, 8. bibliotekę. 
Postaram się w słowach poniższych podać 
wyczerpujący opis każdego z wymienionych 
działów, o ile na to starczą^wiadomości moje,

’) Artykuł ten przedrukowany został w jed
nym z ostatnich zeszytów „Wisły".

oraz szczegółową a objektywną tych zbiorów 
krytykę.

W miejscowości górskiej, jak Zakopane, 
główną i zasadniczą częścią istotną muzeum 
miejscowego naturalnie są zbiory geologicz
ne. Zarówno specyalista przyrodnik jak tu 
rysta amator przedewszystkiem tych zbiorów 
poszukiwać będzie, one bowiem powinny mu 
wyjaśnić skład, budowę, pochodzenie gór— 
tego zjawiska w Zakopanem najważniejszego 
i dominującego. Do ostatnich czasów zawód 
prawie zupełny spotykał ciekawych w tym 
względzie. Znajdowaliśmy zawsze kilka ga
blotek, wypełnionych nielicznemi okazami 
przeważnie granitów, okazami, które nic nam 
nie mówiły ani swemi własnościami ani ukła
dem. Morozewicz zebrał skrzętnie minerały 
tatrzańskie, ale Tatry nie obfitują w rodzaje 
i gatunki mineralne, jak wogóle wszystkie 
młode góry granitowe; niewiele jest tego 
zatem, oprócz tego okazy mineralogiczne, 
przez Morozewicza zebrane, rozproszone były 
między okazami innemi, więc ginęły dla 
oka. Najważniejszej zaś rzeczy—zbioru geo
logicznego—t. j. zbioru skał i skamienia
łości stanowiącego ilustracyą, wyjaśniającą 
budowę i tworzenie się Tatr, Muzeum nie 
miało.

Dziś, w bieżącym roku dopiero, dzięki 
przeszło trzyletniej pracy p. Mieczysława 
Limanowskiego, niewybaczona ta luka zosta
ła zapełniona.

W dobie obecnej najcenniejszem i naj- 
waźniejszem dziełem o geologii T atr jest 
monografia oryginalna profesora wiedeńskie
go Uhliga. Autor ten jest pierwszym, który 
wyjaśnił w sposób należyty a zrozumiały 
budowę i pochodzenie Tatr. Na tej rozpra
wie oparł się głównie p. Limanowski w two
rzeniu zbiorów, lecz, posuwając samodzielnie 
naprzód badania prof. Uhliga, i czyniąc 
w Tatrach liczne nowe spostrzeżenia, wpro
wadził pewne ciekawe przyczynki i w niektó
rych szczegółach zajął stanowisko odrębne. 
Zbiory zatem, o których mowa, stanowią 
pracę oryginalną; prócz tego mają one jesz
cze jednę właściwość, właściwość najważniej
szą : nie są suchem usystematyzowaniem 
przedmiotów, opatrzonych kartkami z notat
ką, jak się dana skała lub skamieniałość 
nazywa i skąd pochodzi, lecz przeciwnie sta
nowią organiczną ciągłą zsyntezowaną całość,
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stanowią żywy, pouczający wykład historyi 
Tatr. Wyczerpujące a obrazowe objaśnienia 
p. Limanowskiego obok okazów umieszczone 
są tak interesujące, że uważam za konieczne 
podać je w całości na tem miejscu. Czytel
nikom Wszechświata nie obce są obrazowo 
przedstawione momenty historyi Tatr pióra 
p. Limanowskiego, nie będzie więc zbyteczną 
historya całkowita T atr w krótkości wyłożo
na, a stanowią ją  właśnie niżej przytoczone 
kartki z Muzeum przepisane.

P. Limanowski opatrzył okazy kartkami 
dwu rodzajów (różnobarwne): małe kolorowe 
zawierają ścisłą, krótką, przyrodniczą, me
trykę okazu, duże białe zawierają objaśnienia 
obrazowe. Treść tych ostatnich jest ciągłą, 
t. j. gdy przechodzimy zbiór, kartki czytamy 
tak jak ciąg jednego artykułu.

Przytaczam więc objaśnienia, o których 
mowa, w nawiasach umieszczając wzmianki 
o ważniejszych lub wyróżniających się pięk
nością i doskonałością okazach.

P R Z E S Z Ł O Ś Ć  T A T R  I  P O D H A L A .

S z a f k a  I.

Pratatry. Pustynia. Wtargnięcie morza.

„Na rozpalonej i płynnej ziemi zaczęła się 
tworzyć pierwsza stała skorupa. Potem 
skropliła się para wodna nad ziemią i utwo
rzyły się pierwsze oceany. Z tych najdaw
niejszych czasów pochodzą granity i łupki 
krystaliczne tatrzańskie (tu trzy doskonałe 
okazy granitów).

Niema żadnych śladów w Tatrach z epoki

algonkianu
kambryjskiej
sylurskiej
dewońskiej
węglowej.

W ciągu tych długich czasów był tu, zda
je się, mały granitowy kontynent.

W epoce górno-węglowej wypiętrzył się 
ten kontynent w wysokie góry

w P r a t a t r y .

(Tu mapka z czasów górno węglowych, 
obraz idealny górnowęglowy i mapka z epoki 
permskiej).
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Czasy permskie.

P..stynia, panująca podówczas w krakow- 
skiem, posuwając się na południe, zapanowała 
w miejscu Pratatr. Jej piaski i żwirowiska 
pokryły granity. (Zlepieńce Kondratowej, 
w nich otoczaki, piaskowce i zlepieńce z Sze
rokiej, Żółtej turni, Czerwonego wirchu; 
przejście do tryasu dolnego; kwarcyty, gliny 
pustynne i muły chwilowych jezior w tryasie 
dolnym). Morze zalewa pustynię. Wdziera 
się ono od południa, zalewając pustynię, 
a tylko najwyższe miejsca sterczą odtąd jako 
wyspy ponad morzem. Około tych wysepek 
(szczątki Pratatr) osadziły się na dnie mor- 
skiem w pobliżu piaski, muły i żwiry. Chwi
lami na mułach wapiennych porastały kora
le rafę tworzące. Osady te stwardniały 
i przeobraziły się w skały następujące (tu 
następują iłołupki i piaskowce, zawierające 
w sobie odkrytą przez p. Limanowskiego 
w dolinie Jaworzynki pod kopą Magóry 
faunę werfeńską, a mianowicie: Myophora 
costata, Myophora sp. i Grervilia sp., ozna
czone przez prof. Uhliga).

II.

Wysepki pratatrzańskie. Wielka rafa z cza
sów tryasowych.

Piaskowce werfeńskie zawierają skrzypy 
zagrzebane w nadbrzeżnych piaskach (z doli
ny Jaworzynki). Około wysepek w pewnem 
oddaleniu porosły korale, tworząc rafowe 
skałki. Fale morskie, uderzając o nie, pod
czas przypływu i burzy rozbijały szarawe 
wapniste szkielety korali na muł i piasek, 
który powoli, opadając na dno morskie mię
dzy wybrzeżem a rafą, wybudował z biegiem 
czasu dokoła wysp olbrzymie ławice dolomi
tów (dolomity średniotryasowe, i tu fotografia 
Kominów Strążyskich. Dolomity ze styloli- 
tami. Przejście dolomitów średnioti-yasowych 
w kajper). Chwilami ławice te zanurzone pod 
wodą pokrywały się lasami liliowców. (W a
pienie krynoidowe z doliny Białego. Encrinus 
lihiformis).

I II .

Wielka pustynia. Rafa koralowa morza 
retyckiego.

W tych czasach wielka pustynia na miejscu 
Rossyi, Niemiec, Anglii, posuwa się na po
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łudnie. Żwiry pustyni *) i piaski złożone 
zostają na dawnem dnie morskiem; gdzie
niegdzie porastają kolo wody wielkie skrzy
py. Idą więc sk ały, powstałe ze żwirowisk 
pustynnych (zlepieńce doliny Białego, oto
czaki z tych zlepieńców zwietrzałe, popękane 
od żaru słonecznego i piaskowce, których 
ziarna i otoczaki większe okryte czarną war
stewką—z doliny Olczysk skrzypy i węgiel 
z nich powstały : okazy niezmiernie piękne). 
Czerwone łupki iłowe (Koziniec, Nosal) ta 
kie same, jak te, które dziś tworzą, się po 
deszczach na Saharze.

Morze wraca. Wdziera się ponownie na 
obszary, na których panowało w czasach 
średniotryasowych. Znowu wysepki. Do
koła nich korale budują rafy. Sąto korale 
Thecosmilia. W  pobliżu rafy na dnie mor
skiem żyją liliowce, ślimaki, jeżowce, ostrygi. 
Na wysepkach lasy sagowców i paproci drze 
wiastych (czasy retyckie).

IV.

Rafa koralowa morza retyckiego. Osady
przybrzeżne.

(Korale Thecosmilia clathrata z Sarniej 
skałki. Doskonałe i wielkie okazy. Jeden 
z nich opatrzony jest w następujące obja
śnienie). Dwa krzaki korali. Między niemi 
wolna przestrzeń wypełniona jest mułem wa
piennym i roztartemi okruchami muszelek, 
krynoidów, pancerzy jeżowców. Na koralach 
w kilku miejscach wiszą poprzyczepiane te- 
rebratule (Terebratula gregaria), jak to za 
życia czynić zwykły. Widocznie przeto wiel
ka ławica koralowa morza retyckiego została 
nagle i niespodziewanie zamulona, co po
twierdzają korale doskonale zachowane. W a
pień ten z koralami dostał się w czasach wy
piętrzania się T atr z głębin morza kredo
wego aż pod Sarnią Skałkę, uległ pęknię
ciom wtedy, które biały kalcyt pokitował. 
(Dużo okazów korali i Terebratula gregaria, 
oraz kilka bardzo ładnych Ostrea, Leptena 
i Gervillia).

Podczas, kiedy w epoce tryasowej na głęb

*) Pogląd na utwory, o których mowa obecnie, 
i na piaskowce powyżej wspomniane (permskie), 
jako na osady pustyń, jest wynikiem badań p. Li
manowskiego dotąd drukiem nie ogłoszonych 
jeszcze.

szej wodzie opodal wysepek liczne muły 
i piaski się osadzały, a chwilowo budowały 
się potężne dolomity rafowe, to bliżej wyse
pek powstały w tych czasach dosyć skąpe 
osady. Jest tak zwana przez prof. Uhliga 
facies górnotatrzańska. Fauoy w niej do 
dziś nie znaleziono. (Tu idą dolomity ko
mórkowe z Kościelisk).

V.
Morze rozbija wysepki pratatrzańskie. Flo
ra wysepek.

W  samych początkach epoki jurskiej (t. zw. 
warstwy gresteńskie) wysepki zostają przez 
morze zniszczone i zatopione. Odtąd panuje 
na całym obszarze Tatr morze. W części 
południowej chwilami wysepki koralowe mo
gły się pokazać, w części północnej atoli 
morze dochodziło do olbrzymich głębokości, 
zwłaszcza z końcem epoki. (Dolny lias dolno- 
tatrzański, piaskowce gresteńskie, dolny lias 
górnotatrzański, Spirifer Walcotti, amonity  ̂
belemnity).

Na wysepkach porastała bujna flora. 
Olbrzymie drzewiaste paprocie, sagowce, wi- 
dryngtonie, t. j. drzewa iglaste, podobne do 
cedrów japońskich, skrzypy. Zniszczeniu 
wysepek przez fale morskie zawdzięczamy 
florę Tomanowej (retycką) odkrytą przez 
prof. Raciborskiego. (Tu pieniek zwęglony 
drzewa paprociowego od p. Witkiewicza 
i łupek węglowy z Tomanowej—dar Moroze- 
wicza; obadwa okazy bardzo piękne).

VI.

Ocean Tetydy w miejscu Tatr.

Wapienie krynoidowe. (Czerwona Skałka. 
Brama Kantaka, Hruby regiel). Zamierające 
terebratule, osady głębokomorskie: w wa
pieniach rogowce, przepełnione igłami gąbek 
i skorupkami radyolaryj (Dolina Filipka). 
Wapień górnojurski z koralami Ellipsactinia 
(Giewont, kopa Magóry). Wapienie z belem- 
nitami. Wapienie krynoidowe.

VII.

Tah-y zaczynają się wynurzać z oceanu.
Rafa koralowa.

Morze głębokie (łupki neokomskie, amoni
ty i t. zw. skorupy Aptychusowe). Pojawia
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4. Zawartość kwasów jest największa w okre
sie tworzenia się pączka, zmniejsza się zaś wciąż 
podczas kwitnięcia i owocowania.

Tak więc naogół najwięcej kwasów znajduje 
się w częściach roślinnych młodych. Istnieje 
pewna zależność pomiędzy wytwarzaniem się 
kwasów z jednej strony, a intensywnością 
wzrostu rośliny i mnożeniem się jej komórek 
z drugiej.

(C. R.) J. T.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Na w yd zia le  filozoficznym  uniw ersytetu  lw o w 
skiego w półroczu zimowem 1901/1902 zapowie
dziano następujące wykłady :

1) Rachunek różniczkowy, prof. zw. dr. Pu
zyna (godz. 3); 2) Równania różniczkowe
cząstkowe, tenże, (godz. 2); 3) Seminaryum
matematyczne niższe, tenże, (godz. 2); 4) Se
minaryum matematyczne wyższe, tenże, (godz. 2); 
5) Równania algebraiczne, prof. nadz. Ra- 
jewski (godz. 3); 6) Geometrya analityczna,
tenże (godz. 2); 7) Fizyka doświadczalna,
część I, prof. zw. J. Zakrzewski (godz. 5);
8) Repetytoryum z fizyki, tenże, (godz. 1);
9) ćwiczenia w pracowni fizycznej, tenże, 
(godz. 4); 10) Termodynamika, prof. nadzw.
Smoluchowski (godz. 5); 11) ćwiczenia z zakresu 
fizyki teoretycznej, tenże (godz. 2); 12) Wstęp do 
astronomii, docent pryw. M. Ernst (godz. 3);
13) Mineralogia, prof. zw. Dunikowski (godz. 5);
14) ćwiczenia mineralogiczne i petrograficzne, 
tenże (godz. 2); 15) Geologia historyczna, prof.
nadzw. dr. Zuber (godz. 5); 16) Paleontologia 
zwierząt bezkręgowych, prof. nadz. Siemiradzki, 
(godz. 4); 17) Ćwiczenia praktyczne w oznacza
niu skamieniałości, tenże, (g. 1); 18) Oceanografia, 
klimatologia, krainy botaniczne na ziemi, prof. 
zw. Rehmann (godz. 4); 19) Ćwiczenia geogra
ficzne, tenże (godz. 2); 20) Wybrane ustępy
z antropogeografii, docent pryw. dr. Romer 
(godz. 2); 21) Botanika szczegółowa, prof. zw. 
Ciesielski (godz. 5); 22) Kurs mikroskopowania, 
tenże, (godz. 1); 23) Fizyologia roślin, tenże, 
(godz. 1); 24) Ćwiczenia w pracowni botanicznej, 
tenże, (godz. 2); 25) Anatomia tkanek roślinnych 
z objaśnieniami drobnowidzowemi, docent pryw. 
Zalewski (godz. 2); 25) Morfologia i biologia 
grzybów, tenże, (godz. 2); 27) Historya porów
nawcza rozwoju organów wegetatywnych u roślin 
wyższych, docent pryw. Szyszyłowicz (godz. 1); 
28) Morfologia i systematyka mchowatych, tenże, 
(godz. 1); 29) Chemia ogólna nieorganiczna, prof. 
zw. Radziszewski, (godz 6); 30) Chemia far
maceutyczna, tenże, (godz. 3); 31) ćwiczenia 
praktyczne, tenże, (godz. 12); 32) Zarys chemii 
mineralnej z demonstracyami, prof. nadz. Lacho

wicz, (godz. 2); 33) Chemia środków spożyw
czych, tenże, (godz. 1); 34) Chemia fizyologiczna, 
zw. prof. Niemiłowicz (godz. 3); 35) Chemia 
fizyczna, tenże, godz. 2); 36) Ćwiczenia w che
mii organicznej, dr. Lachowicz, (godz. 4); 37) 
Zoologia systematyczna, prol. zw. Dybowski 
(godz. 4); 38) O zwierzętach krajowych, tenże, 
(godz. 1); 39) Człowiek przedhistoryczny, tenże, 
(godz. 1); 40) ćwiczenia praktyczne z zoologii, 
tenże, (godz. 4); 41) Ogólna biologia, docent 
pryw. Nusbaum, (godz. 3); 42) Anatomia porów
nawcza, tenże, (godz. 2); 43) ćwiczenia z ana
tomii porównawczej, tenże, (godz. 6); 44) Anato
mia porównawcza zwierząt bezkręgowych, docent 
pryw. Wielowieyski, (godz. 3); 45) Zarys soma- 
tologii i hygieny, docent Szpilman, (godz. 2); 
46) Choroby zakaźne, tenże, (godz. 1).

Ostatnio ogłoszony „Skład uniwersytetu lwow
skiego i program wykładów w półroczu zimowem 
1901/1902” podaje w ubiegłem półroczu letniem 
1900/1901 następującą liczbę słuchaczów: na 
wydziale teologicznym 310, prawnym 1268, 
medycznym 110 i filozoficznym 284. Ogólna 
liczba słuchaczów wynosiła 1 972 osoby, w tem 
66 kobiet.

W politechnice lw ow skiej według świeżo ogło
szonego „Programu na rok naukowy 1901/1902” 
(Lwów, 1901) wykładane będą następujące przed
mioty teoretyczne.:

I. Nauki matematyczne.
1) Matematyka kurs 1 : Zasady analizy wyż

szej, geometrya analityczna; prof. Placyd Dzi- 
wiński (godz. 5); 2) Repetytoryum matetematyki 
elementarnej, tenże, (godz. 2); 3) Matematyka, 
kurs 2 : Analiza wyższa, teoryą ogólna linij 
krzywych i powierzchni; prof. Stanisław Kępiń
ski (godz. 5); 4) Reperytoryum matematyki 
wyższej kursu 2; prof. Placyd Dziwiński (godz. 
2); 5) Elementy wyższej matematyki; prof., 
vacat, (godz 4); 7) Geometrya wykreślona, prof. 
Mieczysław Łazarski (godz. 5); 8) Mechanika 
teoretyczna, prof. Tadeusz Fiedler (godz. 7);
9) Miernictwo, prof. Seweryn Widt (godz. 8);
10) Rachunek wyrównania, tenże, (godz. 1); 11) 
Ggeodezya niższa, tenże, (godz. 4); 12) Astrono
mia sferyczna, prof. dr. Wacław Laska (godz. 6); 
13) Geodezya wyższa, tenże, (godz. 6); 14) Se
minaryum geodezyjne, tenże, (godz. 1).

II. Nauki przyrodnicze.
1) Fizyka ogólna i techniczna prof. Kazimierz 

Olearski (godz. 5); 2) ćwiczenie w laboratoryum 
fizycznem, tenże, (godz. 3); 3) Zasady fizyki teo
retycznej, docent Franciszek Dobrzyński (godz.
2); 4) Elektrotechnika ogólna, prof. Roman 
Dzieślewski (godz. 3); 5) ćwiczenia w laborato
ryum elektrotechnicznem, tenże, (godz. 3); 6) 
Elektrotechnika szczegółowa, - tenże (godz. 2); 
7) Chemia ogólna nieorganiczna, prof. Stefan 
Niementowski (godz. 4); 8) Chemia ogólna orga
niczna, tenże, (godz. 4); 9) Chemia analityczna
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jakościowa, tenże, (godz. 1 i 20 godzin ćwiczeń);
10) Chemia analityczna ilościowa, tenże, (tygod
niowo 1 godzina i 20 godzin ćwiczeń); 11) Che
mia rolnicza, docent Roman Wawnikiewicz (godz.
3); 12) Mineralogia prof. Julian Niedżwiedzki 
(grdz. 4); 13 Geologia, tenże, kurs 1, 2 i 3, 
(godz. 4); 14) Zoologia, prof. Eustachy Wołosz- 
czak (godz. 6); 15) Botanika, tenże, (godz. 6); 
16) Encyklopedya rolnictwa, docent Kazimierz 
Miczyński (godz. 3); 17) Bonitacya gleby, tenże, 
(godz. 1); 18) Wybrane działy z nauki rolnictwa, 
tenże. (godz. 2).

W dziale nauk technologicznych wyznaczono 
w politechnice lwowskiej 26 wykładów; z działu 
nauk inżynierskich i budowniczych 37 wykładów, 
a 7. działu nauk ogólnych i społecznych 13 wy
kładów.

Statystyka słuchaczów wykazuje w półroczu 
zimowem 1900/1901 na wydziale inżynieryi wraz 
z kursem geometrów 407 osób, na wydziale j

budownictwa 35, budowy maszyn 263 i na wy
dziale chemii technicznej 55 osób. Ogółem liczy
ła politechnika lwowska 760 słuchaczów.

SP R O STO W A N IE .

W nr. 46 Wszechświata str. 727, wiersz 25 
od góry, zamiast dolarów „amerykańskich” po
winno być meksykańskich i zam .: dolar „amery
kański”— meksykański. W nr. 47 str. 746, 
w. 7 od dołu, zam „wschodnich” powinno być 
zachodnich; sitr. 748 w. 8 od góry w łamie I I ,  
zam. „wschodniego”— zachodniego. Na str. 752, 
wiersz 19 od dołu, zamiast „E =  1 ,4” ma być 
E =  1,9; i w 7 wierszu od dołu kolumny pra
wej zamiast „Pb02”, ma być Pb.

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. 4 do 10 grudnia 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu 1 Rolnictwa w Warszawie).
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T R E Ś Ć .  Materya żyjąca, przez J. T. podług J G. Mackendricka. — Towarzystwo Tatrzańskie 
i muzeum imienia Chałubińskiego w Zakopanem, przez Z. Weyberga (ciąg dalszy). — Jubileusz pięć
dziesięcioletniej działalności naukowej Marcelina Bei^thelota, przez dr. J. Landau. —  Sekcya chemicz
na. —  Sekcya przyrodnicza. —  Kronika naukowa. — Wiadomości bieżące. —  Buletyn meteorologiczny.
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