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J E J  PRZEDM IOT I STR U K TU R A ” *).

Kiedy sprowadzimy chaos zjawisk świa
ta zewnętrznego do porządku, harmonii, 
jedności, do których tak  nieprzezwycię- 
żenie dąży nasz ' umysł, wówczas dozna
jemy szczególnego rodzaju zadowolenia, 
wzruszenia. Mistyczny Pytagorejczyk, 
wykrywszy „kosmos” świata, słyszał mu
zykę sfer niebieskich. Dziś mniej jes teś
my skłonni do mistycyzmu i uniesień. 
Zdawałoby się, że pod naporem k ry ty 
cyzmu wiedza straciła znaczną część swe
go uroku. A jednak  i w naszych cza
sach ludzie wrażliwi' estetycznie znajdują 
w niej niemało rozkoszy. Tak  Ruskin, 
.jeden z tych, co najgłębiej może odczu
wali piękno we wszystkich jego przeja
wach, nietylko z lubością spogląda na 
piękny kryształ, jako na cudny w ytwór 
natury, olśniewający grą barw i blasków, 
zadziwiający harmonią swych kształtów,

') P. Duhem: „ L a th e o r ie  physique , sou objet et 
sa s tru eh e re“ P a ry ż , 1906. »V w ydan iu  „Riblio- 
theąue de philosophie ex p e rim en ta le“

lecz znajduje też zadowolenie w nauce 
o kryształach, która powstawanie ty ch  
form ujmuje w prawa. Nie wszyscy tę 
estetyczną stronę jednako odczuwają; 
rzecz się tak  ma, jak  z odczuwaniem 
piękna dzieł sztuki. J a k  i tam  potrzebny 
jest zresztą i pewien stopień kultury du
chowej. Jednak, kto ma umysł wrażliw
szy, nie pozostanie całkiem obojętny na 
ścisłe, jednolite ujęcie rzeczywistości 
w lormę matematyczną. Dlatego też każ
dy prawie przyrodnik na zawsze zacho
wuje miłe wspomnienie o owym w ykła
dzie fizyki z pierwszego roku studyów 
uniwersyteckich, który mu daje przed
smak teoretycznego traktowania tej ga
łęzi wiedzy. Jeżeli później, poświęciwszy 
się specyalnie jakiejś gałęzi badań, od
czuje potrzebę pogłębienia swych wiado
mości ogólnych o przyrodzie, to z pe
wnością przedewszystkiem zwróci się do 
książek o fizyce traktujących. Lecz tu 
spotka go po największej części zawód 
niemiły. Albowiem przystępu bronią nie
zrozumiałe dla nieprzygotowanego i prze
rażające go znaki analizy m atem atycz
nej. Nie każdemu danem jest przełamać 
tę trudność; ale ten, którego odstraszą te 
literki łacińskie i greckie, te wysmukłe 
znaki całek zwykłych i wielokrotnych,
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te gotyki wektorów, tem chętniej zwróci 
się do książek trak tu jących  o zasadni
czych zagadnieniach nauk fizyczno-mate- 
matycznyeh. Będzie więc próbował grun
towniej poznać mechanikę, czytając roz
głośną książkę Macha, lub też —■ badać 
charakter hypotez zasadniczych wraz 
z Poincaróm. L^cz i tu  zawiedzie się 
srodze. Nic to nie znaczy, że w książ
kach tych niema zgoła albo jes t  niewiele 
tylko symbolów m atem atycznych . Cały 
bieg rozumowania ma charakter czysto 
matematyczny, wymaga umysłu w m ate
m atyce wyszkolonego; nie używajac sym 
bolów, Poincare  posługuje się np. poję
ciami matematycznemi i śmiało można 
powiedzieć, że dla niewtajemniczonego 
mogą być zrozumiałe poszczególne ustę
py, nigdy zaś całość rozdziału lub książ
ki. Dzieło Duhema, którego ty tu ł  w ypi
sałem w nagłówku niniejszego artykułu, 
stanowi pod tym  względem szczęśliwy 
wyjątek. Nie znać tu wcale umysłu przy
zwyczajonego do pewnych sposobów m y
ślenia, m atem atyki niema ani na  lekar
stwo; a jednak książka porusza w spo
sób bardzo głęboki najważniejsze zagad
nienie wiedzy fizycznej. Pewno, że czy 
telnik lepiej z nauką obeznany dozna tu  
tego rodzaju wzruszeń umysłowych, k tó 
rych profan nie odczuje woale; pewno, 
że ten, czyje wiadomości z optyki nie 
wyszły jeszcze poza wiek XVII, nie zro
zumie należycie niektórych rozdziałów 
książki, ale całość, jako  taka, z pewnoś
cią dlań stracona nie będzie. Na tem 
polega oryginalność, niezwykłość owej 
książki. 1 nie tylko na tem. Jest  to 
jedno z tych  rzadkich dzieł, które się 
czy ta  z ciekawością wciąż wzrastającą, 
przebiegając niektóre rozdziały jednym 
tchem, aby później znów do nich powró
cić. Bije z tej książki czar myśli i j ę 
zyka, tej prozy francuskiej lekkiej, jas
nej i ścisłej, iskrzącej się często dowci
pem  lub grą słów. Jeżeli dodamy do t e 
go, że powstała ona po dwudziestu la
tach  płodnej pracy naukowej autora, po 
ty luż  la tach  ciągłych wys.łków umysło
wych, to zgodzić się wypadnie, że warto 
z nią się zapoznać.

W streszczeniu pierwszej części książki

Duhema, które podaję, nie starałem się 
bynajmniej o oryginalność; przeciwnie,— 
chodziło mi o to, ażeby choć w nieznacz
nym stopniu oddać zalety oryginału fran
cuskiego; to też używałem zwrotów po- 

I dobnych, a miejsca najważniejsze tłum a
czyłem dosłownie. Wszystkie myśli niżej 
wypowiedziane są oczywiście własnością 
Duhema.

Sumienny eksperymentator, zanim uży
je  jakiegoś przyrządu, przedewszystkiein 
zastanowi się nad tem, w jakim celu 
przyrząd ten został zbudowany; później 
rozbierze go na części, każdą obejrzy 
i zbada dokładnie, pozna tych części sto
sunek, a dopiero zbrojny w tak ą  grunto
wną znajomość narzędzia przystąpi do po
miarów. Mając na celu rozważanie te- 

i oryi fizycznej, postąpimy w ten sam spo- 
I sób: przedewszystkiein zastanowimy się 

nad tem, co ma być jej  celem, później 
zaś,—z jakich części się składa i jaki jest  

j ich mechanizm. Stąd naturalny podział 
j  książki.

Dwa są poglądy na zadanie teoryi fi- 
j  zycznej. Podług jednych ona powinna 
I nam tłumaczyć całokształt praw doświad

czalnych; inni myśliciele powiadają, że 
celem teoryi fizycznej jest zreasumowa
nie i logiczne uklasyfikowanie praw, da
nych przez doświadczenie, — nie mające 
jednak  pretensyi do tych  praw tłumacze
nia. Rozpatrzmy kolejno te dwa poglą
dy. Zastanówmy się przedewszystkiein 
nad tera, co znaczy wytłumaczyć. W y 
tłumaczyć, explicare,—jes t  to pod pozo
rami wrażeń zmysłowych znaleźć praw
dziwą rzeczywistość, k tórą  nam te pozo
ry osłaniają. Weźmy, naprzykład, zjawi
ska akustyczne. Znamy dźwięki strun 
w ich nieskończonej rozmaitości. Umysł 
nasz stwarza takie pojęcia, jak  natężenie 
dźwięku, jego wysokość, oktawa, akord, 
odcień. Praw a doświadczalne akustyki 
dają stosunki stałe zachodzące między 

| temi pojęciami. Lecz te pojęcia oder
wane dają nam jedynie  poznać dźwięk 
takim, jakim on jes t  w stosunku do nas, 
jakim się on objawia w otrzym ywanych 
przez nas wrażeniach. Teorya akustyki 
objaśni nas, czem jes t  dźwięk w rzeczy-
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wistości, w stosunku do ciał dźwięczą
cych. Wskaże nam  ona, że tara, gdzie 
odbieramy wrażenie dźwiękowe, w rze
c z y  w istoścrm am y do czynienia z ruchem 
peryodycznym, bardzo nieznacznym, lecz 
nader szybkim. A zatem, teorya dźwię
ku jes t  jego wytłumaczeniem. Tłuma
czenie to posiada wysoki stopień pewno
ści: ruchy, które ono przypisuje zjawis
kom, możemy w wielu przypadkach uczy
nić widocznemi, dać je  wyczuć palcom 
naszym. Lecz teorya  fizyczna nader 
rzadko osiąga ten stopień doskonałości. 
Zwróćmy się np. do optyki. Analiza wra
żeń wzrokowych prowadzi nas do wy
tworzenia pojęć takich, jak  barwa prosta 
lub złożona, natężenie światła i t. d. 
Prawa doświadczalne znów nam dają p o 
znać związki między wielkościami temi 
zachodzące, a teorya tłumaczy zjawiska 
drganiami cząstek eteru. Lecz ani eteru 
samego, ani też jego ruchu nikt nie był 
w stanie okazać naocznie. Tu więc, za
miast tłumaczenia pewnego, mamy tłu 
maczenie hypotetyczne.

Jeżeli weźmiemy za postulat, że teo iya  
fizyczna ma nam tłumaczyć zjawiska, to 
musimy się nasamprzód zgodzić na dwa 
założenia: popierwsze,—że poza zjawiska
mi kryje się rzeczywistość od nich od
mienna, podrugiti,—że możemy odpowie
dzieć na to, jak a  je s t  prawdziwa natura 
owej rzeczywistości. Oczywistem jes t  j  

jednak, że zagadnienia te wychodzą poza 
szranki metody eksperymentalnej, że kwe- 
stye te wkraczają w dziedzinę metafizy
ki. A zatem, jeżeli przedmiotem teoryj 
fizycznych ma być tłumaczenie zjawisk, 
to muszą być one. podporządkowane me
tafizyce.

Twierdzenia będące podstawą nauk 
czysto m atem atycznych są, po najwięk
szej części, tego rodzaju, że są one przy
jęte za zgodą powszechną. W  związku 
ze ścisłością języka  i dowodzeń prowadzi 
to do tego, że po pew nym  przeciągu cza
su, znikają tu różnice poglądów; poprzez 
wieki idzie ciągły rozwój wiedzy, a no- 
We zdobycze przyłączane są do dawnych, 
bierna żadnego myśliciela, k tóryby w swej 
gałęzi wiedzyr nie pragnął również takie
go ciągłego i pokojowego postępu, jaki

jest właściwy naukom matematycznym . 
Jeżeli wolno pragnąć tego wszędzie, to 
szczególnie uprawnionem to będzie w fi
zyce teoretycznej, która ze wszystkich 
umiejętności ludzkich najbardziej się zbli
ża do geometryi i algebry.

Z drugiej stronyr niepodobna się nie 
zgodzić i na to, że jeżeli przebiegniemy 
myślą wszystkie dziedziny działalności 
duchowej człowieka, to z pewnością w ża
dnej z nich systematy należące do dwu 
różnych szkół, bądź współczesnych, bądź 
czasem przedzielonych, nie są bardziej ze 
sobą niezgodne, niż właśnie—w metafi
zyce. A więc, rzecz prosta, że poddawać 
fizykę teoretyczną pod opiekę m etafizy
ki, nie znaczy to żadną miarą zapewniać 
jej dobrodziejstwa zgody powszechnej. 
Zapytajmy, naprzykład, na czem polega 
przyciąganie kawałka żelaza przez ma
gnes. Perypate tyk  powie za Arystotele
sem, że wszelkie ciało materyalne składa 
się z dwu części: niezmiennej substancyi 
i zmiennej formy. Dzięki pierwszej po
zostaje ono zawsze sobą, przez zmiany 
drugiej zdolne jes t  przybierać kształty  
różne, przechodzić ze s tanu stałego w cie
kły, oziębiać się i ogrzewać. W pobliżu 
magnesu ulega zmianie forma żelaza 
w ten  sposób, że powstają dwa rodzaje 
biegunów, mających własność oddziały
wania na się. T a  zmiana formy jest za
tem źródłem ruchu. Taka jest rzeczywi
stość, która dla filozofa-perypatetyka k ry 
je się pod tein zjawiskiem. Taką teoryę 
rozwinął był właśnie w swej podziwu 
godnej filozofii magnetycznej jezuita  Mi
kołaj Cabeo (1629). Jeżeli perypatetyk  
zadowoli się tego rodzaju wyjaśnieniem, 
to za to wierny uczeń Newtona żadną 
miarą go nie przyjmie. Podług Bosko- 
wicza powiedzenie, że forma żelaza ule
ga zmianie nic nie tłumaczy; mówić tak— 
jest to ukrywać swoję nieświadomość po
zorami słów tem  dźwięczniejszych, im 
bardziej są pozbawione treści. Nie,—cia
ła nie składają się z substancyi i formy! 
Są one złożone z ogromnej ilości punk- 

| tów materyalnych, które się 'nawzajem  
przyciągają i odpychają; niektórę z po
między tych punktów materyalnych nie 

1 ulegają prawu ciążenia powszechnego,—
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są to właśnie składniki fluidów nieważ
kich. Zjawiska magnetyczne mają więc 
za podłoże fluidy magnetyczne—północny 
i p o łu d n io w y .K a ż d a  cząstka żelaza za
opatrzona jes t  w równej ilości w obadwa 
te fluidy. Rozmieszczeniem ostatnich 
rządzą prawie mechaniki, a ich oddziały
wanie na się jes t  wprost proporcyonalne 
do iloczynu z mas i odwrotnie—do kwa
dratów z odległości. Wiadomo, jak  te 
orya ta  otrzymała najdoskonalszą swą 
formę w klasycznych rozprawach Poisso- 
na, poprzedzonego na tem  polu przez 
Frank li na, Oepinusa, Tobiasza Meyera 
i Coulomba. Czy teorya taka zadowoli 
atomistę? Bynajmniej. Przypuszcza ona 
działanie na odległość, gdy on pragnie 
wszystko sprowadzić do ruchu i uderzeń 
atomów. On powie, że ruch żelaza ku 
magnesowi stąd powstaje, że w tym lub 
owym kierunku wyrzucane zostają po to 
ki ciałek magnetycznych. Te ciałka, 
uderzając o cząstki żelaza, dają początek 
przyciąganiu. Lecz oto nadchodzi filo
zof' ze szkoły kartezyańskiej. Dla niego 
atomy niepodzielne, twarde i próżnia, k t ó 
ra je  ma oddzielać, nie istnieją wcale. 
Wszystko jest rozciągłością i ruchem. 
M aterya rysuje się w jego wyobraźni, j a 
ko fluid wszechświatowy7 bez początku 
i końca, nieściśliwy i bezwzględnie jedno 
rodny. Pew ne części tego fluidu są oży
wione ruchem wirowym. Od jednego wi
ru do drugiego poprzez fluid ten rozcho
dzi się ciśnienie. Niebaczny atomista bie
rze te  wiry za atomy niepodzielne, a  u- 
czeń Newtona, nie zgłębiając rzeczy na
leżycie, prawi o działaniu na odległość. 
Takie są zasady fizyki, dane przez Kar- 
tezyusza, pogłębiane przez Malebranchea, 
którym to zasadom W. Thomson, opie
rając się na badaniach hydrodynam icz
nych Cauchyego i Helmholtza, dał roz
ległość i ścisłość właściwe teoryom ma
tem atycznym  współczesnym. Ta teorya  
kartezyańska nie pominie też zjawisk 
magnetyzmu. Rzeczywiście, już Karte- 
zyusz wyobrażał sobie grajcarki z m a
teryi subtelnej, zapomocą których, nie 
bez pewnej naiwności, starał się zastąpić 
ciałka m agnetyczne Gassendego. Te graj
carki ustąpiły miejsca w X IX  stuleciu

bardziej misternie pomyślanym wirom 
Maxwella. Widzimy więc, jak każda ze 
szkół stara się sprowadzić do swych za 
sad teoryę magnetyzmu, lecz w teoryach 
przeciwników żadna nie znajduje wytłu
maczenia dostatecznego. W szystkie te 
szkoły za wyjątkiem perypatetyków, zgo
dne są na jednym punkcie: potępiają t. 
zw. przyczyny i własności utajone (causae 
occuitae) filozofii scholastycznej. Ta, ile
kroć szło o wytłumaczenie nowego zja
wiska, nadawała formie substancyonalnej 
jeszcze jednę własność ukrytą, i to było 
niezawodnym sposobem rozstrzygnięcia 
kwTestyi. Lecz,— czy powyżej wymienio
ne szkoły same są całkiem wolne od ta 
kiego zarzutu wprowadzania własności 
utajonych? Wszak i każda z nich nada
je materyi szereg własności zasadniczych, 
do wytłumaczenia zjawisk służących, a co 
jednych zadawala, nie jest takiem dla in
nych. „Co do przyczyny odpływów, k tó 
rą podaje p. New ton”, pisał Huygens do 
Leibnitza „to nie zadawala mnie ona 
wcale, jako też— wszystkie inne jego te- 
orye, co zbudował na swej zasadzie przyr- 
ciągania, k tóra wydaje mi się niedorze
cznością.” Ten sam atomista Huygens 
tak  się zwrraca do Dyonizego Papina: 
„Stanowi też szkopuł dla Pana, że ja  
przypuszczam, iż twardość jes t  istotną 
własnością ciał, podówczas gdy Pan wraz 
z p. des Cartes zakładacie jeno ich roz
ciągłość. Widzę stąd, żeś się Pan  nie 
wyzbył jeszcze tego poglądu, który ja  
oddawna uważam za absurd”. Ostatecz
nie, zawsze jedna szkoła będzie wym a
wiać drugiej wprowadzanie przyczyn u ta 
jonych. Jest  więc zupełnie oczywistem, 
że poddając fizykę teoretyczną opiece 
metafizyki, żadną miarą nie zapewnimy 
jej dobrodziejstwa zgody powszechnej.

Co więcej, żaden z tych systematów 
metafizycznych nie jest dostatecznym do 
zbudowania teoryi fizycznej. Weźmy np. 
Kartezyusza: twierdzi on, że wszystko
w święcie m ateryalnym sprowadza się do 
rozciągłości i ruchu, lecz zapomocą tych 
dwu pierwiastków nie jes t  w stanie na
wet naszkicować próby wytłumaczenia 
jakiegoś prawa fizycznego. Zanim zbudo
wał teoryę, należałoby mu więc poznać
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przynajmniej ogólne prawa ruchu. Rzeczy- j 
wiście, spróbuje on, wychodząc ze swych j 
założeń metafizycznych, stworzyć dyna
mikę. Doskonałość Boga wymaga, aby 
był niezmiennym w swych zamiarach; 
z tej niezmienności wypływa konsekwen- 
cya: Bóg zachowuje niezmienną ilość
ruchu, jaką  nadał wszechświatowi na po
czątku. Lecz ta  stałość ilości ruchu nie 
jest jeszcze twierdzeniem dość określo- 
nem, aby można było napisać na jej pod
stawie choć jedno równanie dynamiki; 
trzeba tem u jeszcze nadać formę alge
braiczną. Descartes czyni to, nazywając 
ilością ruchu iloczyn z masy przez szyb
kość. Ale czy nie możnaby również do
brze pomnożyć masy przez kwadrat szyb
kości? Otrzymalibyśmy w ten sposób 
Leibnitzowską siłę żywą, i zasada nie
zmienności wyroków Boskich wskutek t e 
go bynajmniej nie byłaby pogwałcona. 
To, cośmy powiedzieli o systemacie Kar- 
tezyusza, dałoby się powiedzieć i o każ
dym innym. Zawsze na dnie tłumaczenia 
leży rzecz niewyjaśniona.

St. Landa u.

(Dalszy ciąg nastąpi).

IRENEUSZ j;  LńYY.

PO W IETR ZE CIEKŁE I T L E N 1).

Produkcya tlenu w ilościach nieograni
czonych i po cenie niskiej stanowi zada
nie, które od początku ostatniego stulecia 
zajmuje inżynierów, fizyków i chemików.

Ci ostatni poszukiwali z zapałem roz
wiązania tego zagadnienia i używali w tym 
celu najrozmaitszych metod, posługując 
się kolejno to dyalizą powietrza przez bło
nę porowatą, to pochłanianiem przez cie
cze, w których tlen i azot rozpuszczają 
się w ilościach rozmaitych i t. d . ..

Dwa tylko sposoby weszły dotychczas 
do dziedziny przemysłu: elektroliza wody

sposób Brina, który, jak wiadomo, pole-

') Kevue Seientificjłie 10 listop. 1906 r.

ga na tem, że tlen powietrza w pewnej 
temperaturze łączy się z tlenkiem baru, 
zaś otrzymany nadtlenek, ogrzany mocniej 
i poddany zmniejszonemu ciśnieniu, wydzie
la tlen, dając napowrót tlenek baru.

Cena tlenu, w ten sposób otrzymywa
nego, jes t  stosunkowo dość wysoka; po
dobnież produkcya tlenu zapomocą ele
ktrolizy wymaga zużycia znacznej ilości 
energii.

To też w porę zjawił się sposób inny, 
nowszy od powyżej wspomnianych, a po
legający na oddzieleniu tlenu od azotu za
pomocą skraplania powietrza. W porę, bo 
chociaż tania produkcya tlenu była zawsze 
rzeczą wielkiej wagi, jednakże obecny 
rozwój nauki, mający tak  ważne i tak 
bezpośiednie odbicie w przemyśle, uka
zuje z dniem każdym nowe zagadnienia, 
dla których rozwiązania tlen jest nietylko 
potężnym sprzymierzeńcem, ale nieraz 
warunkiem niezbędnym.

Tak np. metalurgowie, doprowadziwszy 
do najwyższej doskonałości sposojjy po
stępowania, oświadczają, że możnaby uczy
nić wielki krok naprzód, gdyby można 

j  było posługiwać się do dmuchania gazem 
silniej utleniającym niż powietrze; wyso- 

| kie temperatury, jakie otrzymywanoby w 
| takim razie, doprowadziłyby do wyników 
J  niezmiernej wagi.

W  oświetleniu gazowem, zastępując po
wietrze używane dotychczas dla otrzyma
nia żarzenia w gazie, powietrzem przetle- 
nionem, lub nawet samym tlenem, można
by otrzymać takie natężenia światła, wo
bec których światło palnika Auera wyda
łoby się bladem.

W obrabianiu metali i w kotlarstwie 
spajanie, uskuteczniane zapomocą dmu
chawek, zasilanych gazem oświetlającym 
i tlenem, pozwala już teraz wykonywać 
roboty najrozmaitsze: wyrób rur, kotłówr, 
odbieralników bez nitowania, naprawy 
przedmiotów z surowca lub stali zlewnej, 
mających wydęcia, fabrykacyę z blachy 
żelaznej przedmiotów, otrzymywanych-do- 

l tychczas tylko przez odlewanie i J .  d . . . .
■ Łatwość otrzymywania tlenu pozwoli te

mu już tak ważnemu zastosowaniu wzro
snąć i rozpowszechnić się jeszcze więcej. 

W przemyśle chemicznym podobnież
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świetne widoki: W rzeczy samej, metody 
syntezy uległy od lat kilku głębokiej prze
mianie; sposoby zawiłe ustąpiły miejsca 
najprostszym; zamiast dawnych reakcyj 
złożonych, t rudnych  i dokonywanych z 
wielkim nakładem ciepła, wprowadzone 
zostały sposoby, dające bezpośrednio po
łączenia pierwiastków ciał poszukiwanych. 
Syntezy  chemiczne uskuteczniają się obec
nie zarówno drogą katalityczną, jak  ele
ktryczną.

Tlen znajdzie w tej obszernej dziedzi
nie niezmiernie liczne i ważne zastoso 
wania. Tak np., w syntezie kwasu azoto
wego, dokonywanej przez bezpośrednie 
połączenie tlenu z azotem zapomocą ele
ktryczności, wystarczy rozważyć prawo 
mas, aby przewidzieć zwiększenie w ydaj
ności reakcyi, jeżeli, zamiast powietrza, 
poddamy działaniu płomienia elektryczne
go mieszaninę równych ilości tlenu i azotu.

Przyjrzyjm y się teraz rozmaitym e ta 
pom, jakie doprowadziły stopniowo do u- 
rzeczywistnienia tego dzieła: Możliwość 
skroplenia powietrza została dowiedziona 
w r. 1877 przez Cailleteta i P ic te ta , ale 
powietrze ciekłe w postaci trwałej o trzy
mane zostało dopiero w r. 1886; w tedy 
już można było zdać sobie sprawę z tego, 
że tlen i azot mają punkt wrzenia nieje
dnakowy i że azot jest lotniejszy od tlenu. 
Jednakże  sześć lat upłynęło od tego cza
su, zanim wpadnięto na myśl zużytkowa
nia tej ciekawej własności dla oddzielenia 
tlenu od azotu z powietrza: w rzeczy sa- i 
mej dopiero w r. 1892 Parkinson wyjednał 
sobie pa ten t na wyrabianie tlenu i azotu 
przez destylowanie powietrza ciekłego. 
Ju ż  w tym pierwszym sposobie odnajdu
jem y  warunki niezbędne dla dokonania w 
drodze praktycznej i racyonalnej rozłącze
nia z powietrza ciekłego jego części skła
dowych; rzeczywiście, Parkinson odzysku
je  zimno, zawarte w ciekłem powietrzu, 
oziębiając powietrze, mające służyć do 
rozdzielenia, zapomocą zimnego tlenu i 
azotu, pochodzących z rozdzielenia; nie 
dość na tem, dla skroplenia tego powie
trza  Parkinson umieszcza je, ściśnięte zlek- 
ka^ w naczyniach w ciekłem powietrzu.

Droga została otwarta: rzucili się na 
nią tłumnie uczeni i inżynierowie, i za-

I częły się rozwijać sposoby Lindego, Hamp- 
sona, Mixa, Thruppa, P ic te ta  i innych.

Koło roku 1900 do zagadnienia przy
stępuje z kolei Jerzy Claude i zajmuje 
się przedewszystkiein fabrykacyą ciekłego 
powietrza.

Należy przedewszystkiein przypomnieć, 
że dla każdego gazu istnieje temperatura 

i krytyczna, to jest temperatura, powyżej 
l której dany gaz nie może być skroplony. 
| Dla powietrza tem peratura ta  jest  nie

zmiernie nizka, a mianowicie — 140°; ten 
fakt wyjaśnia nam, dlaczego nie można 
było tak długo skroplić powietrza. W sku
tek  tej okoliczności, w sposobach skrapla
nia powietrza, w których zużytkowuje się 
zimno, wytworzone przez rozprężanie się 
gazu ściśniętego, rozprężanie to powinno 
odbywać się w temperaturze końcowej 
niższej od— 140°; to też, aby doprowadzić 
do skroplenia, trzeba zużytkować zimno 
powietrza rozprężonego dla oziębienia po
wietrza, wchodzącego do przyrządu, a ma
jącego się rozprężać.

Sposoby Lindego, Hampsona i innych od
powiadały, oczywiście, tem u warunkowi nie
zbędnemu, ale stopień oziębienia, osiągnięty 
przez tych wynalazców przez zastosowanie 
rozprężenia b e z  pracy zewnętrznej, był nie
wystarczający; to też dla otrzymania po
trzebnego spadku temperatury, musieli 

| oni wytworzyć bardzo silne rozprężenie 
gazu, a następnie musieli poddać gaz znacz- 

1 nemu ciśnieniu (ukoło 200 atmosfer), aby 
go skroplić.

Niedogodność tę starał się usunąć J. 
Claude, uskuteczniając rozprężenie w mo- 

, torze, wykonywającym pracę zewnętrzną. 
1 W  takim razie, wskutek wytwarzania pra- 
1 cy, zachodzi pochłanianie ciepła, a stąd 
j  obniżenie temperatury; wydajność ozię- 
| biająca rozprężającego się gazu zwiększa 
| się zatem w w-ysukim stopniu. Doświad

czenie potwierdziło w zupełności te prze- 
! widywania: w rzeczy samej w przyrzą

dach Claudea wystarczy poddać gaz ci 
śnieniu 20 do 40 atmosfer, zamiast 200, 
jak  w przypadku poprzednim.

Już  od r. 1857 Siemens usiłował, lecz 
bezskutecznie, urzeczywistnić w motorze 

| ten rodzaj rozprężenia gazu; w r. .1885 
I Solvay przystąpił do tegoż zadania, ale,

Nfc 3
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po wielu bezowocnych próbach, porzucił 
je w roku 1895, oznajmiwszy Akademii 
Nauk, że najniższa temperatura, jaką  uda
ło mu się otrzymać, była — 95°; nakoniec 
w r. 1896 profesor Linde oświadcza, że 
ten rodzaj rozprężenia nie może być za
stosowany dla tem peratur bardzo niskich.

Tak więc Claude rozpoczął swe ba 
dania pod mało zachęcaj ącemi wróżbami. 
Przedewszystkiem, trzeba było rozstrzy
gnąć kwestyę smarowania maszyny. Osią
gnięto to przez zostosowanie eterów n a 
ftowych bardzo lekkich; te, które zosta
ły użyte, nie zamarzają jeszcze w tem pe
raturze — 195°; w temperaturze zwykłej 
nie posiadają one zupełnie własności sma
rów, ale z obniżeniem temperatury płyn
ność ich zmniejsza się i uzyskują tę cieka
wą własność, że stają się doskonałymi 
smarami. Uzyskawszy ten pierwszy punkt, 
należało zdobyć możność przebycia całe
go okresu od początku do chwili, w k tó
rej, skutkiem wytwarzania się powietrza 
ciekłego zapanowuje stan trwały; etap ten 
został przebyty w sposób oryginalny 
przez dostosowywanie smarowania do tem
peratur osiąganych kolejno. Także i m a
szyna rozprężająca była przedmiotem 
troskliwych studyów; nakoniec, po d łu 
gich próbach i wielokrotnych zmianach 
maszyna została' doprowadzona do tego, 
że działała równie łatwo, jak  zwykła ma
szyna parowa.

Schemat przyrządu do skraplania, uży
wanego pierwotnie, przedstawia rys. 1.

Rurkę A, przez k tórą przechodzi powie
trze ściśnięte, otacza druga rurka B. przez 
którą, w kierunku odwrotnym do poprze
dniego, przechodzi powietrze rozprężone 
(lo ciśnienia atmosferycznego w maszynie 
"5 podczas tego obiegu odwrotnego po

wietrze, rozprężone i oziębione wskutek 
rozprężenia, oziębia powietrze ściśnięte 
w .-i, które tym  sposobem, wchodząc do 
maszyny D, jes t  już wystarczająco ozię
bione, aby w końcu rozprężenia dojść do 
tem peratury — 192°; w tych warunkach 
część powietrza rozprężonego skrapla się 
i może być zebrana zapomocą kranu ić; 
większa część, nieskroplona, służy do 
oziębienia gazu ściśniętego, który ma się 
rozprężać i skraplać.

Zwróćmy uwagę na to, że ta druga 
część, wynosząca mniej więcej a/ 10 całko
witej ilości, opuszcza maszynę w tem pe
r a tu rz e —-192° i oziębia caią ilość powie
trza ściśniętego do—-135°; a zatem powie
trze to, którego ciśnienie równa się 40 
atmosferom, wchodzi do maszyny w w a
runkach, blizkich skroplenia. Jednakże, 
w temperaturze— 135°, sprężystość powie
trza zmniejsza się, praca rozprężenia ma
leje, zarazem więc zmniejsza się w ydaj
ność oziębiająca tego rozprężenia; w do
datku, ponieważ powietrze kurczy się wię
cej, niż to przewiduje prawo Mariotta, 
trzebaby zatem zużyć w maszynie dale
ko więcej powietrza ściśniętego, niżeli 
wskazuje to prawo, aby otrzymać tę sa
rnę ilość zimna.

Podług Witkowskiego (Akademia Umie
jętności w Krakowie, r. 1891), w pomie- 
nionych wyżej warunkach ciśnienia i tem 
peratury, trzeba zużyć w maszynie o 9()°/0 
więcej powietrza ściśniętego ponad ilość 
przewidzianą, aby pokryć nadmiar~skur- 
czenia się powietrza; jeżeli jednak  powie
trze wchodzi do motoru w temperaturze 
— 100° zamiast— 135®, wtedy to podniesie
nie tem peratury początkowe] rozprężenia 
zmniejsza ów naddatek powietrza, dopro
wadzonego do maszyny, obliczony podług 
hypotezy gazów doskonałych, z 90°/0 do 
20%

Claudeowi udało się podnieść tem pera
turę początkową rozprężenia przez w trą
cenie przyrządu dodatkowego, nazwanego 
„skraplaczem”, między M  a maszyną roz
prężającą D. Skraplacz ten składa się 
z wiązki rurek, w których część powie
trza ściśniętego i oziębionego poddana 
jest działaniu oziębiającemu innej części 

; powietrza, rozprężonego w maszynie Z)
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tym  sposobem powietrze ściśnięte skrapla 
się i w stanie ciekłym opada do dolnej 
części przyrządu, skąd może być zbiera
ne nazewnątrz. Widzimy więc, że tutaj 
powietrze skrapla się nie pod ciśnieniem 
atmosferycznem, ja k  poprzednio, ale pod 
ciśnieniem 40 atmosfer; to też skrapla się 
teraz nie w 'tem peraturze — 290°, lecz 
w— 140°, gaz zaś rozprężony, oddając ga
zowi ściśniętemu część swego ciepła, po
trzebną dla skroplenia tegoż gazu ściśnię
tego, ogrzewa się w skraplaczu aż do 
— 100°; w tej więc tem peraturze przejdzie 
do M  i oziębi do — 100° powietrze, które 
ma się rozprężyć w maszynie. Na tem  
właśnie, jak  widzieliśmy, polegała po
prawka, k tórą należało wprowadzić.

Otrzymywanie, tlenu. W skazaliśm y już 
różnicę, jak a  zachodzi w lotności tlenu
i. azotu w stanie ciekłym. W  rzeczy sa
mej, azot wre w — 195,5° pod ciśnieniem 
atmosferycznem, gdy tymczasem tlen wre 
w tych samych warunkach w tem pera tu
r z e — 182,5°. Jeżeli zatem paruje powie
trze ciekłe, to przedewszystkiem ulatnia 
się gaz, bogatszy w azot, aniżeli powie
trze; gaz ten w dalszym ciągu ulatniania 
wzbogaca się stopniowo w tlen i naresz
cie staje się tlenem czystym po odparo
waniu 95°/ó cieczy pierwotnej.

Z drugiej strony, zwróćmy uw agę na 
to, że powietrze ciekłe utworzone jes t  
z dwu cieczy, między któremi niema p o 
winowactwa i które, rozpuszczają się j e 
dna w drugiej we wszelkich stosunkach, 
musi więc ono podlegać prawom ogól
nym  destylacyi, rządzącym w tym  ściśle 
określonym przypadku.

Jednakże  nietrudno zauważyć, że fa
b ry k a c ja  tlenu przez odparowywanie cie
kłego powietrza zapomocą ciepła, dostar
czanego zzewnątrz, by łaby  niezbyt p rak 
tyczna  ze względu na dość wysoką, s to
sunkowo, cenę ciekłego powietrza; aby 
otrzymywać tlen możliwie tanio, trzeba 
odwołać się do zasady odzyskiwania zim
na, wprowadzonej w czyn przez Parkinso
na od 1892 r.. W danym przypadku od
zyskiwanie zimna polegać będzie: l-o na 
oziębianiu powietrza, ściśniętego, przezna
czonego do rozdzielenia, zapomocą zim
nych tlenu i azotu, pochodzących z roz

dzielenia; 2-o na odparowaniu powietrza 
ciekłego przez oddanie mu ciepła skro
plenia powietrza ściśniętego, oziębionego 
w sposób powyższy.

Postarajm y się wyjaśnić to dokładniej: 
wyobraźmy sobie odbieralnik, napełniony 
powietrzem ciekłem, z zanurzoną we
wnątrz wężownicą, do której wchodzi po
wietrze ściśnięte i zimne; powietrze to 
pod wpływem otaczającego je zimna 
skrapla się, oddając swe ciepło utajone 
cieczy zewnętrznej, która wskutek tego 
zamienia się w parę; parowanie powietrza 
ciekłego i skraplanie powietrza w stanie 
gazowym są dwoma zjawiskami jedno- 
czesnemi, z k tórych jedno wywołuje dru
gie. Nadto, zwróćmy uwagę na to, że me
toda ta  pozwala wytwarzać ilość powie
trza ciekłego, równającą się prawie ści
śle odparowanej.

Oto zasady ogólne, k tórym  podlegać 
muszą wszelkie sposoby racyonalnego roz
łączenia powietrza ciekłego na części j e 
go składowe; zobaczmy teraz, jak  rozłą
czenie to daje się urzeczywistnić.

Niektórzy uczeni utrzymywali, że, po
mimo różnicy lotności, tlen i azot skra
plają się jednocześnie w stosunku nie
zmiennym, takim samym, jak  w powie
trzu atmosferycznem; doświadczenia Clau- 
dea wykazały ostatecznie, że tak  nie jest; 
rzeczywiście, jak  logika nakazywała prze
widywać a priori, zjawisko skraplania jest 
odwrotne do zjawiska parowania: pierwsze 
porcye powietrza skroplonego zawierają 
więcej tlenu niż powietrze zwykłe.

Następujący przyrząd zużytkowuje skra
planie częściowre powietrza, połączone 
z obiegiem powrotnym części skroplonej, 
i stanowi główną podstawę sposobów 
Claudea.

W  przyrządzie tym powietrze, przezna
czone do rozłączenia, zlekka ściśnięte 
i oziębione, jak  wyżej, wchodzi za po
średnictwem odpowiedniej rury dołem do 
„rozdzielacza”; tam  podnosi się w wiązce 
rurek pionowych, otoczonych ciekłem po
wietrzem i skrapla się stopniowo; ale sko
ro tylko w którymkolwiek punkcie wiąz
ki wytworzy się ciekłe powietrze, opada 
ono natychm iast na mocy swego ciężaru 
w kierunku odwrotnym do wznoszących,
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się gazów; wskutek zetknięcia z terni ga
zami część tlenu w mieszaninie gazowej 
skrapla się, zamieniając w parę odpowie
dnią część azotu w cieczy opadającej; 
„ciecz opadająca wywiera zatem na gaz, 
podnoszący się w wiązce, działanie prysz
nicu zimnego, zgęszczającego niezmiernie 
prędko tlen tego gazu i przyspieszające
go niesłychanie czynność stopniowego 
skraplania.”

W końcu otrzymuje się połowę powie
trza użytego w postaci cieczy, zawiera
jącej wszystek tlen tego powietrza i do
sięgającej 48% zawartości tlenu; druga 
połowa wydostaje się z górnej części 
wiązki w stanie azotu meskroplonego 
i, praktycznie czystego.

Część ciekła opada do zbiornika: stąd, 
wskutek działającego na nią ciśnienia, 
przedostaje się zapomocą rury bocznej 
do odbieralnika, w którym paruje, dając 
powietrze- przetlenione; produkt tego pa
rowania w drodze do zbiornika oziębia 
część powietrza ściśniętego, przeznaczo
nego do rozdzielenia; również i gaz nie- 
skroplony (azot) służy do oziębienia innej 
części powietrza, obok której przechodzi.

Sposób ten daje możność otrzymywania 
powietrza przetlenionego, ale nie tlenu 
czystego.

Można jednak  dojść i do tego ostatnie
go wyniku przez zastosowanie do powie
trza ciekłego znanej zasady rektyfikacyi.

Zastosowanie praktyczne tej zasady, 
wprowadzone w 1896 r, do pewnego stop
nia nieświadomie przez Hampsona, na
stępnie przez Lesueura, prof. Lindego i in
nych, odnajdujemy w następującym przy
rządzie, wynalezionym przez Ireneusza .). 
Lćyyego, a odznaczającym się, jak to zo
baczymy, niezmierną prostotą.

V przedstawia odparowywacz (rys. 2) 
1'' — wiązkę rurek, w których powietrze 
ściśnięte i oziębione skrapla się całkowi
cie; następnie powietrze to, pod wpływem 
działającego na nie ciśnienia, przechodzi 
przez rurkę / '  ku wierzchołkowi zwykłe
go przyrządu rektyfikacyjnego kolumno
wego. Tam powietrze to wchodzi w ko
lejne i wielokrotne zetknięcia z tlenem; 
oddestylowanym w V  wskutek skroplenia, 
odbywającego się, w /'; wskutek tego wy-
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Rys. 2.

twarzają się kolejne wymiany pomiędzy 
tlenem prądu gazowego, k tóry  ulega skro
pleniu, zamieniając natomiast w parę od

powiednią ilość azotu 
z cieczy r o z m a i t  y  c h 
piętr kolumny; ostatecz
nie, gaz, wychodzący 
z górnej części przyrzą
du, przedostawszy się 
przez płyn, zawierający 
21%  tlenu, zawiera go 
już tylko 7 °/0; na to 
miast ciecz, spadająca
z dolnego piętra kolum
ny do odbieralnika V,
składa się z tlenu cie
kłego czystego; część
tej cieczy po odparo
waniu w V  stanowi tlen 
żądany.

Sposób ten daje do
skonałe wyniki pod względem wydajności 
tlenu (15/21 tlenu, zawartego w powie
trzu, poddanem działaniu, otrzymuje się 
w stanie czystym), natomiast azot, otrzy
mywany tą drogą, zawiera jeszcze 7°/o 
tlenu.

Nakoniec Claude zdołał doprowadzić 
do otrzymywania azotu czystego w spo
sób prosty i zręczny; do wyniku tego do
szedł on przez połączenie zasady rektyfi
kacyi ze sposobem powrotu wstecz, opi
sanym powyżej.

Powietrze ściśnięte i oziębione wchodzi 
do wiązki rurek, otoczonej tlenem cie
kłym i skrapla się tam częściowo; Część 
skroplona (azot), wychodzi górą i prze
chodzi do innej wiązki, w której się skra
pla; azot ciekły, w ten sposób wytwo
rzony, spada do oddzielnego zbiornika; 
z drugiej strony azot, odparowany wsku
tek skroplenia powietrza, przedostaje się 
do kolumny rektyfikacyjnej, gdzie odby
wa się pierwsza rektyfikacya z cieczą, 
bogatą w tlen, utworzoną w pierwszym 
okresie skraplania i zebraną na środko
wych piętrach kolumny; azot już zrekty- 
fikowany Spotyka śię w górnej części ko^ 
lumny z azotem fciekłym, utworzonym 
w drugim okresie skraplania i ociekłym 
na górnem piętrze kolumny; tu odbywa 
się druga rektyfikacya, która dopełnia
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dzieła pierwszej; gaz, wychodzący z przy
rządu, zawiera 98 — 99°/0 azotu; tlen, jak  
poprzednio, wychodzi dolną rurą.

W  razie produkcyi tlenu na większą 
skalę, przyrząd zdolny jes t  dostarczyć 
m etra  sześciennego tlenu o zawartości 
96—97°/0 czystego gazu na każdego ko
nia i godzinę zużytej energii.

Opisaliśmy w krótkim zarysie godne 
uwagi dzieło J .  Glaudea; niepodobna j e 
dnak nabrać z tego opisu pojęcia o ca
łym ogromie wytrwałości i pracy, włożo
nej w rozwiązanie tego zagadnienia, na
jeżonego nieprzeliczonemu trudnościami.

tłum. W. B.

PEC Y LO G O N IA  PR O F. GIARDA *).

W rozprawie powyżej zatytułowanej 
Giard zastanawia się nad kw estyą  oce
niania stosunków pokrew ieństwa wśród 
form, podobnych do siebie w stanie doj
rzałym, lecz różniących się rozwojowo, 
i zapytuje, co właściwie powinno stano
wić kry teryum  dla oceny tych stosun
ków — różnice embryologiczne, czy też 
podobieństwo form dorosłych. Pierw sza 
alternatywa, zdaniem autora, nie jes t  
właściwa, skoro wielkie prawo biogene- 
tyczne Haeckla nie zawsze może być 
z całą ścisłością zastosowane do w szyst
kich grup zwierzęcych, skoro rozmaite 
s tadya  rozwoju emb.ryonalnego pewnego 
zwierzęcia nie pow tarzają  seryi rozwoju 
szczepowego, czy też form dawniejszych, 
kolejno po sobie idących. Przeciwnie  
nawet, zdarza się często, że niektóre ty 
py zwierzęce mają rozwój embryonalny 
skrócony i uproszczony, i dlatego zosta
ły nazwane-cenogenetycznem i dla odróż
nienia od form palingenetycznych. W  oce
nie stosunków pokrewieństwa, a tem  sa
mem w ich klasyfikacyi trzeba również 
zwrócić baczniejszą uwagę na te  formy 
palingenetyczne, a to dlatego, że ich for

*) A G iard. La Pec-iJogonie, C onipte-rerirlu (los 
seanees cl u sixiem e cong res  In te rn a tio n a l cle zo
ologie, 1905 (P o ik ilogon ia  =  z la ty u izo w an e  póeci- 
logom a =  spolon izow ane pecylogonia).

my niedoskonałe, czyli t. zw. larwy, przez 
dłuższy czas mogą pozostać pod zmien
nym wpływem środowiska. Nieulegający 
zaprzeczeniu fakt, że określenie stosun
ków pokrewieństwa staje się kwrestyą 
t,Hm bardziej sporną, im lepiej poznajemy 
rozmaite fazy ewolucyjne, doskonale 
przemawia za niedostatecznością wskazó
wek samej tylko embryologii w danym 
przypadku. Jednakże i podobieństwo form 
w stanie dojrzałym nie może być wskazów
ką decydującą dla bliższego albo dalszego 
ich ułożenia w systemie genealogicznym. 
Giard zdaje się tylko uwzględniać tę oko
liczność, i ona to doprowadziła go do stwo
rzenia wyrazu „Poeciłogonia”, — wyrazu, 
zapomocą którego autor oznacza zjawi
sko biologiczne, wówczas zachodzące, 
kiedy wśród pewnego gatunku w jednej 
i tej samej, lub w różnych generacyach 
pojawiają się indywidua—hodowane w róż
nych warunkach biologicznych — o roz
m aitym  charakterze larwalnym, mające 
zatem przebieg rozwojowy różny, pomi
mo że formy dorosłe pozostają zawsze 
podobne do typowej formy danego ga
tunku. To podobieństwo między sobą 
osobników w stanie doskonałyuTzdarza 
się obserwować i wśród form, należących 
do różnych rodzajów, czasem nawet bar
dzo oddalonych od siebie, i wówczas mó
wimy, że mamy do czynienia ze zjawi
skiem konwergencyi, wywołanem , już to 
warunkami środowiska, w jakich zwierzę 
przebywa, już  to jakiemikolwiek innemi 
czynnikami. Pecylogonia więc^i konwer- 
gencya wywołują efekt jednakowy: różnicę 
w rozwoju, podobieństwo niemal iden
tyczne w stanie dojrzałym. Jednakże 
z punktu  widzenia pokrewieństwa i kla
syfikacyi genealogicznej obadwa fakty 
bynajmiej nie mają jednakowego znacze
nia. O pecylogonii będziemy mówić w ten
czas, kiedy mamy przed sobą gatunki so
bie pokrewne, w systemie genealogicz
nym , obok siebie stojące, ga tunkL które  
w rozwoju swoim osobnikowym 'odmien
ną szły drogą, a mimo to w stanie doj
rzałym są do siebie zupełnie podobne. 
O konwergencyi natomiast mówimy, m a 
jąc  przed sobą gatunki, które, w systemie ' 
genealogicznym są oddalony", ód ' siebie :
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i uważane być muszą jako stanowczo 
różne, mimo że są w dojrzałym stanie 
do siebie podobne.

Zjawisko pecył >gonii zostało skonstato
wane dosyć już dawno wśród wszystkich 
prawie grup zwierzęcych, nie zwrócono 
tylko na nie uwagi. Giard w swej roz
prawie wziął sobie za zadanie oświetle
nie tej kwestyi i ilustruje ją licznemi 
przykładami, zaczerpmętemi ze wszyst
kich niemal grup zwierzęcych.

W  grupie jamochłonów najpierwszym 
czynnikiem, powodującym pecylogonię, 
zdaje się być przebywanie tych zwie
rząt w wodach zimniejszych. Jamochłon j  
Glavularia petricola, przytwierdzający się 
do dolnych powierzchni skał, zaledwie róż- 
żni się nieznacznie formą igieł szkieleto
wych od Clavularia crassa, 'formy, żyją 
cej wj pasie przybrzeżnym morza Śród
ziemnego. Spostrzegamy tutaj jednak 
znaczną różnicę w reprodukcyi tych  
zwierząt, mianowicie Clavularia petricola 
jest formą żyworodną wbrew ogólnej 
zasadzie jajorodności, jest zatem formą 
pecylogoniczną formy 01avularia cra-sa. 
Zupełnie analogiczny przypadek pecyło- 
gonii obserwował Carlgren wśród anemo
nów mórz arktycznycb, co wyraźnie do
wodzi doniosłego znaczenia środowiska 
dla życia zwierzęcia. W przytoczonym 
przykładzie z Clavulariami formy pecylo- 
goniezne pod względem anato-morfolo- 
ąicznym nie różniły się między sobą zu 
pełnie. Niekiedy jednak -tego rodzaju 
różnica w związku z reprodukcyą może 
mieć miejsce, szczególnie w grupach 'zwie
rzęcych, posiadających wyższą organiza- 
cyę, niż jamochłony, jak  się rzecz ma np. 
ze Szkarłupniami. Asterina cephea, miesz
kanka morza Czerwonego, bardzo blizka 
sąsiadka europejskiej form y'Asterina' gib- 
!>osa, posiada, w przeciwstawieniu do tej_ 
ostatniej i zgodnie z ogólnem prawem, 
ujścia organów rozrodczych na stronie 
grzbietowej. Znosi ona jajka do wody, z któ- 
1 yeh rozwijają ‘się larwy pływające. Prze- 
1 >wnie, Asterina gibbosa gromadzi jaja  
pod powierzchnią brzuszną, skąd wy- j 

1 hodzą; embryony mało ruchliwe i znacz- ■ 
"1<J posunięte w swym rozwoju; m am yjtu  
" *§c znów odmienny nieco bieg rozwoju ^

jakkolwiek ostatecznym wynikiem jego 
jest utworzenie zupełnie podobnych form 
dorosłych. Tak więc Asterina gibbosa mo
że być uważana za formę pecylogoniczną 
gatunku Asterina cephea. Pouczającym 
bardzo jest pod tym względem je s t  rów
nież Ophiotrix frągilis. Zależnie od warun
ków biologicznych rozwój tego zwierzę
cia odbywa się już to przez larwy nor
malne, już to przez larwy niezupełne 
już to przez embryony daleko posunięte 
w rozwoju, zmierzające do formy dosko
nałej prawie bez metamorfozy. Badając 
rozmieszczenie geograficzne form peeylo- 
gonicznych, łatwo jes t  zrozumieć prawo, 
dawno już sformułowane i głoszącej że 
w miarę tego, jak posuwamy się ku bie
gunom coraz częściej napotykam y formy 

! o embryogenii skróconej, skondensowanej; 
embryony pelagiczne bardziej są przysto
sowane do wód mórz ciepłych.

Badania Contea nad robakami obłe- 
l mi wykazały również istnienie pecylogo- 
'■ nii w tej grupie zwierzęcej, przyczem 
) stwierdzono, że czynnikiem, wywołującym 
j  to zjawisko jest bezwątpienia środowisko, 

w jakiem znajduje się dana forma. Conte 
badania swe prowadził nad Rhabditis ino- 
nochysteru, którą hodował już to na po
żywce klejowej z ciasta, już to na pep
tonie. W pierwszym przypadku Rhabdi
tis monochystera pozostawała zawsze ży
worodną; embryony wykluwały się w ma
cicy i wtedy dopiero wydalane były na 
zewnątrz; zdolność do reprodukcyi i wiel
kość indywiduów dorosłych miały się 
w prostym stosunku do ilości nagroma
dzonych materyałów odżywczych. W  przy
padku z kulturą peptonową, zawsze., mo
żna było stwierdzić jajorodność, przyczem 
wiele jaj nie doszło do’ stadyum" nawet 
dwu blastomeronów. N ie 'm n ie j  interesu
jący przykład pecylogonii obserwować mo
żemy u Palaemonetes varians z grupy 
skorupiaków.^ Zwierzę to o szerokiem roz
przestrzenieniu geograficznem posiada roz
wój różny, zależnie od tego, czy hoduje 
się w wodzie więcej lub mniej słonej, cho
ciaż w stanie dojrzałym między lakierni 
osobnikami żadnych różnic morfologicz
nych spostrzedz nie można. Neapołitań- 

s k a , samica Palaemonetes varians znosi
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około 25 ja jek  wielkości l ‘/2 takaż 
samica z Wimereux znosi około 321 jaj 
wielkości ‘/3 mm, skąd powstały nazwy 
tych form inacro i microgenitor. Różnica 
więc w tym  razie dotyczę ilości i wielko
ści jajek reprodukowanych. Badając on- 
togenię tego gatunku  zwierzęcia w morzu 
Północnem i Pas-de Calais, Giard stwier
dził. że rozwój tej formy w morzu odby
wa się wolniej i w sposób bardziej pier
wotny niż w wodach słodkich i że ja jka  
w tym ostatnim wypadku są większe i bar
dziej obarczone żółtkiem odżywczem, niż 
w wodach słonych, lecz zato reproduko- 
kowane w mniejszej ilości. Giard objaś
nia tę okoliczność w następujący sposób: 
ponieważ konkurencya życiow^a w wodach 
słodkich jest mniejsza, niż w morzu, prze
to ilość ja jek  może być zredukowana bez 
narażenia gatunku na niebezpieczeństwo 
zaniku. Z tego wypływa, że ilość mate- 
ryałów odżywczych dla poszczególnego 
embryona może być dość znaczną; dosta 
teczna zaś ilość pokarmu spowodować 
może szybsze tempo rozwojowe, wskutek 
czego embryon bardzo rychło zmierza do 
formy dojrzałej, czasem nawet przed wy
kluciem się z jajka. Zupełnie analogicz
ny przykład pecylogonii z Palaemonete- 
serri napotykam y u Alpheus Saulcyi. Sko
rupiak ten jes t  komensalem dwu rodzajów 
gąbek—brunatnej i zielonej. Alpheus ży 
jący  na gąbce zielonej znosi wielką ilość 
małych jajek, żyjący zaś na brunatnej 
zachowuje się pod tym względem wręcz 
przeciwnie. Ponieważ w jednej i tej sa
mej miejscowości napotykać można Al
pheus) obudwu odmian, o ile są obecne 
obadwa rodzaje gąbek, przeto wpływ tem 
peratury  w tym  przypadku, jako też 
i w przypadku z Palaem onetes zupełnie 
je s t  wykluczony

Niewątpliwie jednak tem peratura  może 
spowodować zjawisko pecylogonii, jak 
się o_tem przekonać możemy, obserwu
jąc  jedw abnika (Sericaria mori) w róż
nych środowiskach termicznych. Hodo
wany na południu Europy gatunek  ten 
dostarcza interesującej rasy Trevoltini, 
k tóra obok tego, [że daje co rok liczne 
generacye, różni się od typu  jeszcze i tem, 
że gąsienice -Jenieją trzy zamiast cz te 

rech razy. Hodowana na północy rasa 
ta  przybiera wszystkie zwykłe cechy ga 
tunku. Wogóle owady zdają się być 
czułe na temperaturę i zdolne wskutek 
tego produkować formy pecylogoniczne; 
najbardziej zdolność taką posiadają w tej 
grupie zwierzęcej motyle (Lepidoptera). 
Z praktycznego punktu widzenia t ru 
dno jes t  często decydować, czy mamy 

| tutaj do czynienia z gatunkami pecylogo- 
; nicznemi, czy też tylko konwergencyjne- 

mi, szczególnie jeśli się nie zna dobrze 
biologii określanych gatunków. W  nie
których jednak  przypadkach stwierdzenie 
konwergencyi czy też pecylogonii dosyć 

' je s t  łatwe i wątpliwość nie może się 
rodzić. Tak np. formy konwergencyjne 
powierzchownie tylko są do siebie podo- 

! bne; głębsze cechy anatomiczne i embryo- 
genetyczne przez konwergencyę nie są 
do tego stopnia wyrównane, aby nie m o
gły być uznane za różne i stanowić o róż
nicy gatunków. Doskonałe nasladowni- 

j  ctwo Danaidów albo Acraidów przez roz
maite gatunki Papilio lub Diadema nie 
wprowadzą już dzisiaj w błąd żadnego 
entomologa. Łatwiej jeszcze oryentować 
się można w tej kwestyi, jeżeli dane ga
tunki żyją w jednakowych środowiskach, 
gdyż wtedy zostaje usunięty jeden z naj
poważniejszych czynników, wywołujących 
pecylogonię. Jako  kry tery urn do pewne
go stopnia posłużyć może i ta  okolicz
ność, że formy pecylogoniczne w razie wza- 

i jemnego krzyżowania się pozostają płod- 
nemi w przeciwieństwie do gatunków kon- 
wergencyjnych. Czasem jednak trudności 
piętrzą się tak  dalece, że niepodobna roz
strzygnąć kwestyi stanowczo, trzeba więc 
z wielką oględnością wyrokować Ao kon
wergencyi czy też pecylogonii gatunków 
badanych.

Dosyć często występuje zjawisko pecy
logonii i w grupie kręgowców. Ehrenbaum 
pierwszy to stwierdził wśród ryb, bada- 

S jąc  rozwój jesiotra w ujściu Elby i po- 
równywając swe badania "z badaniami 
Rydera, prowadzonemi nad tą  samą tor- 
mą w Ameryce. Różnica dotyczyła wiel
kości jajek  i tempa rozwojowego. Oka 
zalo się, że forma europejska rozwija się 
wolniej, przechodząc przez takie stadya,



Wszechświat 45

jakich brakowało zupełnie formie amery
kańskiej. Badania Maryi von Chauvin 
nad Salamandrą żyworodną (Salamandra 
atra) są jednym  z najpiękniejszych przy
kładów pecylogonii doświadczalnej. Bada
nia te zostały wznowione w r. 1904 przez 
Kammerera, który między innemi wyka
zał, że palingenetyczny rozwój formy 
Salamandra maculosa może być mniej 
lub więcej skrócony przez działalność śro
dowiska jak np. wysychanie. Jeżeli prze- 
sadnem byłoby wnioskować z Kammere- 
rerem o jedności gatunkowej Salamandra 
atra i maculosa, to jednak zaobserwowa
ne przez niego fakty bardzo są pouczają
ce dla objaśnienia powstania dwu gatun
ków od jednego typu wspól-nego. Obok 
pecylogonii wywołanej warunkami biolo- 
gicznemi, zdarza się obserwować u nie
których zwierząt pecylogonię płciową, ob
jawiającą się czasem już w jakości produ
kowanych jaj. Badania tego rodzaju pe
cylogonii niezmiernie byłyby ważne ze 
względu na tak  niejasną kwestyę, jak  de- 
terminaeya płci. Bardzo ciekawą odmia
nę pecylogonii płciowej obserwować moż
na w rozwoju niektórych kastratów okre
ślonej płci, porównywanych z normalne- 
mi osobnikami płci przeciwnej, jak  to ma 
miejsce np. u starej samicy bażanta z wy- 
ciętemi jajnikami, k tó ra  przybiera upie
rzenie młodego samca. Pomijając liczne 
przykłady, podane przez autora, i reasu
mując zacytowane wyżej fakty pecylogo- 
niczne, widzimy, że mają one wielkie zna
czenie dla nauki, w szczególności dla 
embryologii, gdyż pouczają, w jaki spo
sób odbywa się przejście od embryogenii 
palingenetycznej do embryogenii cenoge- 
netycznej w licznych grupach zwierzę
cych, gdzie obadwa sposoby reprodukcyi 
występują obok siebie. Nie mniej ważne 
są te fakty i dla systematyki, gdyż wy
kazują, jak zależny jest charakter rozwo
jowy zwierzęcia od warunków środowiska 
i przez to zapobiegają tworzeniu licznych 
działów system atycznych, opartych czę
sto tylko na różnicach embryologicznych, 
do czego kl asy fi kato rowie byli zawsze tak 
skłonni.

Chciałbym wreszcie na zakończenie 
Wspomnieć, że na analogiczne zjawisko

| zwrócono także uwagę w mechanice roz
woju. Driesch stwierdzał niejednokrotnie, 
że procesy regulacyjne biegną często róż
ną drogą, a dochodzą mimo to do tego 

| samego celu. Jeżeli się całość organiz- 
| mu uszkodzi, to zdolność twórcza jego 

zdijźa do odtworzenia napowrót tej ca
łości. Odbywać się to może w ten spo
sób, że tworzą się nowe elementy komór
kowe, które zastąpią dawne komórki 
sztucznie z organizmu usunięte. Tą dro- 

! gą odtwarza się więc całość organizmu, 
zarówno morfologicznie jak  i pod wzglę
dem fizyologicznym zupełnie do pierwo- 

i tnej podobną. Ale do tego samego celu 
organizm zdążać też może na zupełnie 
odmiennej drodze. Może nastąpić tylko 
przemieszczenie i przeróżnicowanie nie
których elementów już istniejących bez 
stwarzania poprzedniego jakich nowych 
komórek. Niejednokrotnie także pewna 
część elementów ulega zanikowi, ażeby 
stworzyć całość morfologiczną zbudowa
ną według tego samego typu, jak  zbu
dowany byt organizm poprzednio.

Driesch opisał takie zjawisko np. u o- 
słonicy Clavelina. Kiedy część organizmu 
się odetnie, może nastąpić jej odtworze
nie przez produkcyę nowych komórek. 
Ale możliwa jest także inna droga regu- 
lacyi: całość pozostała organizmu ulega nie
jako redukcyi, ulega przemianom wstecz
nym, wśród których zaciera się na czas 
jakiś budowa charakterystyczna organiz
mu. Ale potem te komórki wyróżnicowu- 
ją się na nowo, znów z tej masy komó
rek wytwarza się postać charakterystyczna 
zwierzęcia całego. A zatem dwiema zu
pełnie odmiennemi drogami: przez pro
dukcyę nowych komórek w jednym razie, 
przez kombinacyę przemian wstecznych 
z przeróżnicowaniem komórek w drugim 
razie— doszło do utworzenia tego samego 
tworu, tej samej morfologicznej całości.

Tego rodzaju systemy biologiczne Driesch 
nazwał systemami ekwifinalnemi. Pecylo
gonia Giarda, której istotę poznaliśmy 
w poprzednich uwagach i przykładach, 
i systemy ekwifinalne Driescha mają 
w istocie zjawiska wiele wspólnych mo
mentów, są właściwie bardzo pokrewnemi 
zjawiskami. Tadeusz Kurkiewicz,
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KRONIKA NAUKOWA.

—  Anlypasaty na ocean ie  Atlantyckim
Spostrzeżenia, dokonywane w lecie 1905 r. 
w pa.sie pasatowym północnego oceanu 
Atlantyckiego przez znanych meteorologów 
Rotha i Teisserenc de Borta, nie doprowa
dziły jeszcze do rozwiązania zagadnienia, 
ozy, istnieje w tych stronach antypasat 
i jaki jest jego ewentualny kierunek. — 
W czasie wyprawy naukowej, urządzonej 
w latach 1904 i 1905 przez księcia Mo
naco, profesor Hergesell zdołał zapomo
cą licznych wzlotów balonowych stwier
dzić, że w części oceanu Atlantyckiego, za
wartej między 26° a. 38° szer. póln. i mię
dzy 10° a 42° dług. zach. wieją nad wła
ściwym pasatem, nawet w wysokościach, 
dochodzących najmniej do 10 km, prze
ważnie wiatry z północną składową. Wzlo
ty wykazały istnienie trzech warstw, jedna 
na drugiej leżących, o różnej właściwości 
fizycznej: dolna, w której wieją wiatry pa
satowe, środkowa o nieznacznym ruchu po
wietrza, narwana przez H. pasem mieszanym, 
wreszcie górna — z przeważającemi wiatra
mi północnemi i północno-zachodniemi, oka- 
zującemi przez swe stosunki wilgotności 
charakter prądów zstępującynh. Te naj
wyższe wiatry północne H. nazwał krótko 
„antypasatami” lub „powraoającemi anty- 
pasatami”, zapatrując się na te zstępujące 
masy powietrzne jako na powracający prąd 
wysokiego antypasatu. A więc, według spo
strzeżeń Hergesella, w zbadanej przez nie
go części oceanu Atlantyckiego przeważają 
wiatry z północną składową aż do najwyż
szych osiągniętych wysokości, natomiast 
nie istnieje tutaj przyjmowany dotychczas 
antypasat z kierunkiem z południa. Czy 
dalej na południe, a więc w szerokościach, 
niższych od 25°, istnieją prądy powietrzne 
południowe, któreby można było uważać 
za antypasaty,— rozstrzygnięcie tego pyta
nia musiało być pozostawione przyszłym 
badaniom.

Dla sprawdzenia wyników, „otrzymanych 
przez Hergesella, udali się latem 1905 r. 
dwaj wyżej wymienieni meteorologowie na 
parowcu „Otaria” w podróż po oceanie 
Atlantyckim. Droga prowadziła z Gibralta
ru przez Maderę, wyspy Kanaryjskie i Zie
lonego Przylądka aż do 9° szer. półn., po
wrót zaś nastąpił przez wyspy Azorskie. 
W czasie podróży puszczono 20 latawców, 
13 balonów tudzież odwiedzono szczyty: Te- 
neryffa (wyspy Kanaryjskie) oraz Pogo (Zie
lonego Przylądka'. Wyniki otrzymane na- 
ogół potwierdzają spostrzeżenia Hergesella. 
W przestrzeniach, leżących pomiędzy Ma- 
d»r% a Azorami, dmą nawet w znacznych

wysokościach wyłącznie wiatry półnoono- 
zachodnie aż do północno-wschodnich. Na
tomiast w szerokościach niższych, m iędzy  
zwrotnikami, panują powyżej 3600 m wia
try południowo-wschodnie, południowe i po
łudniowo-zachodnie, stanowiące antypasat. 
Dla zupełnie niskich szerokości rezultat 

i ten odpowiada przypuszczeniom Hergesella 
o istnieniu antypasatu; ale spostrzeżenia 

| nad prądami powietrznemi w okolicach 
Teneryfy są sprzeczne z obserwacyami Her
gesella, dokonanemi w tej samej szeroko- 

I ści na Oceanie: te ostatnie nie. W ykryły 
I istnienia antypasatu południowego. Ta nie

zgodność otrzymanych wyników zdaje się 
I dowodzić tego, że dotychczasowe poglą- 
j  dy na krążenie powietrza w tych stro- 
| nach muszą uledz zmianie; antypasat, przyj- 
| mowany dotychczas schematycznie przez 

meteorologów, nie istnieje widocznie w ta- 
! kich rozmiarach; południowo-zachodnie prą- 
| dy powietrzne nie stanowią bynajmniej re- 
I guły na pełnem morzu na szerokości wysp 
| Kanaryjskich. L. H.

(Geogr. Zeitschr. 1906, II).
—  Badania g łęb inow e we wschodniej czę-  

I śc i  Oceanu Spokojnego. Kierownik w po
wyższym celu zorganizowanej wyprawy, 
Agassiz, podaje wyniki drugiego okresu 
swojej podróży. Przy okazyi odwiedzin 

i  wschodnich wysp Paumotu, zbadano atol 
Mangareva, poczem nastąpił powrót do St. 
Francisco prze/. Acapulco. Wyczerpujące 
studya nad atolem Mangareva doprowadzi
ły do tych samych wyników, co badania 
innych utworów Oceanu Spokojnego: stro
my spadek ze strony zewnętrznej atolu, 
znaczna głębokość laguny, — właściwości, 
dające się najlepiej wytłumaczyć zapomocą 
stopniowego zanurzania się wielkiego stoż
ka wulkanicznego.— Połowy zwierząt mor
skich zapomocą sieci potwierdziły doświad- 

j  cżenia zebrane w pierwszym okresie wy
prawy, a dotyczące zależności fauny od 

j prądów morskich. Dopokąd znajdowano 
| się w obrębie zimnego prądu Humboldta,
| połów był obfity; w miejscowościach, po- 
' łożonych dalej na południe, fauna stawa- 
i ła się rzadszą, jak to już stwierdzono 

w czasie podróży do wyspy Wielkanocnej. 
Pod wpływem zimnego prą.tu peruwiań
skiego stwierdzono natomiast bardzo obfitą 
faunę na południe od równika aż do 12° 
poł. szer., w głębokości 4330 metrów, w zna- 

! cznej odległości od kontynentu. — Badania 
dna morskiego w czasie podróży wykazały, 
że ogromne jego przestrzenie we wschod
nim Oceanie Spokojnym pokryto są bułami 
manganowemi, — właściwość charakterysty
czna dna tej części tego Oceanu. — Pomia
ry nad głębokością morza doprowadziły do 
wykrycia garbu, 370,4 km  długiego, poło-
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żonego między wyspami Galapagos i Man- 
gareva, na głębokości 1930—3109 metrów; 
Agassiz nazywa go „garbem Garretta“. -— 
Na drodze powrotne) do Aoapułoo skon
statowano doskonalą prawie równość za
chodniej części wschodniego Oceanu Spo
kojnego: na przestrzeni 3200 mil morskich 
(1 mila morska— 1,852 km) wahania głębo
kości wynosiły zaledwie 732 metrów. Ta 
wielka płaszczyzna była dotyohczas prawie 
nieznana. L. H.

(Geogr. Zeitschr. 1906, I).
—  P r ą d y ,w  północnem  m oriu  lodowatem

Z inicyatywy admirała Melyillea puszczono 
kilka lat temu w rozmaitych miejscach te 
go morza pewnąv ilość odpowiednio zrobio
nych beczek: szlo o wykrycie kierunku 
prądów w tem morzu. 1 oto, jak zakomu
nikował Bryant Towarzystwu geograficzne
mu w Filadelfii, dwie z tych be. zek zosta
ły znalezione. Jednę, wrzuconą do morza 
2 sierpnia 1901 r., mniej więcej 150 km 
na pólnoco-zachód od wyspy Wrangla, zna
leziono rok później u wybrzeża syberyjskie
go, dokąd przyniósł ją prąd w stosunkowo 
krótkim czasie. Drugą beczkę wyłowiono 
z wody dopiero 7 czerwca 1905 w pobliżu 
przylądka Randa Nupe na północnym brze
gu Islandyi; została oria jeszcze 13 wrze
śnia 1899 umieszczona na płynącej płycie 
lodowej, w miejscu, położonem na pólnoco- 
zachodzie od przylądka Barrowa na Alasce 
(71°53' szer. półn. 164°53' dług. zach.), 
i zrobiła w ten sposób poprzez cale morze 
biegunowe 5500 km. Pozyskaliśmy w ten 
sposób nowy dowód istnieniu prądu na ca
łej przestrzeni teg>> morza. Jak  wiadomo, 
z okoliczności, że resztki rozbitego okrętu 
„Jeanette“ zapędzone zostały na wschod
nie wybrzeża Grenlandyi, Nansen wysnuł 
wniosek,^że istnieje potężny prąd arktycz- 
ny, który płynie z cieśniny Beringa przez 
morze lodowate od wschodu ku zachodo
wi. Słynna wyprawa Nansena, dokonana na 
okręcie „Fram“ w roku 1893, w celu spra
wdzenia tego przypuszczenia, potwierdziła 
w zupełności istnienie takiego prądu. Na
turalnie, niepodobna powiedzieć dokładnie, 
jaka] była droga beczki, ale sądząc z dróg 
„Jeanettyu { „Framau, możemy z dużem 
prawdopodobieństwem twierdzić,że prowadzi
ła ona przez azyatycką część morza, tworząc 
łuk, wklęsłą swoją stroną zwrócony ku wy
brzeżu północno-amerykańskiemu. Należy 
S1ę spodziewać wyłowienia i innych beczek, 
puszczonych na morze, albowiem mocna 
1 zastosowana do specyalnych warunków 
bu.lowa ich jest z pewnością w stanie 
oprzeć się niebezpieczeństwom „podróży“ 
na morzu lodowatem. L. H.

(Geogr. Zeitschr. I, 1906).

—  Ryby jez io ra  Tsad. Ważnego dla pa- 
leogeografii Afryki odkrycia dokonała wy
prawa naukowa, która pod kierunkiem Ale
ksandra Goslinga od dłuższego czasu bada 
obszar, położony między Nigrem a jezio
rem Tsad. Jak donosi Scott. Geogr. Mag. 
(1905, str. 557), kapitan Gosling przesłał 
muzeum przyrodniczemu w South Kensing- 
toń ciekawy zbiór ryb z jeziora Tsad i z je 
go dopływu Sohari. Otóż okazało się, że 

| wszystkie bez wyjątku gatunki tych ryb 
należą do gatunków, znajdujących się w Ni
lu i Nigrze. Okoliczność ta jest nowym ar
gumentem na korzyść hypotezy o istnieją 
cej jeszcze w nowszych czasach geologicz
nych łączności między dorzeczami Nilu 
a Senegalu-Nigru, hypotezy, przyjmowanej 
przez wielu ięhtyologów. Jezioro Tsad sta
nowi prawdopodobnie stopniowo wysycha
jący szczątek całego szeregu jezior, sta
nowiących ów łącznik pomiędzy obudwoma 
dorzeczami. Kolekcya kap. Goslinga jest 
wogóle pierwszą kolekcyą ryb z jezioia 
Tsad i jego dopływów. L. B.

(Ge'igr. Zeitschr. 1906, I).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Towarzystwo Kuisów Naukowych 
w dniu 1 lutego r. b. rozpoczyna półrocze 
wiosenne. Na wydziale przyrodniczym, 
mieszczącym się w gmachu Muzeum Prze- 

] inysłu i Rolnictwa, Krak. przedni. j\? 66,
| wykładane będą stale następujące przed

mioty. Biologia ogólna, Fizyologia, Embry- 
ologia porównawcza, Zoologia, Botanika 
morfologia, Botanika (ćwiczenia z morfolo
gii), Botanika anatomia, Mineralogia, Geo
logia historyczna, Paleontologia, Fizyka, 
Chemia organiczna, ćwiczenia chemiczne, 
Antropologia etniczna, Etnografia, Logika, 
Psychologia.

Zapisy przyjmuje kancelarya T. K. N. 
w gmachu Stowarzyszenia Techników, 
Włodzimierska 3/5, codziennie z wyjątkiem 

| świąt od 10—2 i od 5—7 wieez. Tamże 
I otrzymywać można programy.

— Towarzystwo Kursów Naukowy oh. 
Uzupełniając wiadomość o zajęciach słu-

j chaczów Kursów Naukowych w laborato- 
| ryum Tow. Farmaceutycznego dodać nale- 
; ży, ie  analizą z zakresu chemii organicznej 

kierować będzie dr. Jan Bielecki.
—  Instytut oceanograficzny w Paryżu

Książę Monaco zakomunikował francuskie
mu ministrowi oświaty o postanowieniu 
swojem założenia takiego instytutu w Pa 
ryżu, oraz wcielenia do tego ostatniego 
znajdującego się obeonie w Monaco Mu- 

| sseum etnograficznego, pracowni i zbiorów;
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na urządzenie i utrzymanie instytutu prze
znacza on cztery miliony franków. Kierow
nictwo instytutu ma spoczywać w rękach 
zarządu międzynarodowego, złożonego z naj
wybitniejszych oceanografów.

(Geogr. Zeitschr. 1906, VI).

KSIĄŻKI, BROSZURY I CZASOPISMA,
K A O E S Ł A H E  DO K ED A K C Y I W SZE C H Ś W IA T A .

Rozprawy Wydziału M atem atyczno-Przyro
dniczego Akademii Um iejętności.  Serya iii,
tom 5, dział A. — Nauki matematyczno-fizy
czne. Zawierają: S. Kępińskiego—Całkowa-

ma, równania , . 0
<pj i d j _

, , =  0: St. Niernen- 
i  d t , ’ f

towskiego i M. Seiferta — Nowe dwuchino- 
le; S. Zaremby — Ogólne rozwiązanie zaga
dnienia Fouriera; T. Godlewskiego—Aktyn 
i jego produkty; St. Niementowskiego—Kon-

densacya kwasu antranilowego z benzoilo- 
octanem etylowym; S. Opolskiego—Wpływ 
światła i ciepła na chlorowanie i bromowa
nie homologów tiofenu cz. II; A, W. W it
kowskiego— O rozszerzalności wodoru; K. 
Olszewskiego— Dalsze próby skroplenia he
lu i Przyczynek do oznaczenia punktu kry
tycznego wodoru; K. Zakrzewskiego i K. 
Krafta—O kierunkach głównych w cieczach, 
łamiących światło podwójnie wskutek ru
chu; T. Godlewskiego—O niektórych pro
mieniotwórczych własnościach uranu; W'. 
Baczyńskiego i S. Niementowskiego—Dwu- 
oksy-akrydon i jego pochodne; L. Mar
chlewskiego—O pochodzeniu eholehematy- 
ny; L. Marchlewskiego i W. Matejki—Stu- 
dya nad biksyną cz. I; WT. Dziewulskiego— 
Wiekowe perturbacye Marsa w ruchu Ero
sa; T. Koźniewskiego i L. Marchlewskiego— 
O barwnikach Pechmana cz. I; Sprostowanie 
do pracy Czł. S. Zaremby: Ogólne rozwią
zanie zagadnienia Fouriera.

B U L  E T Y  N M E T E O R O L O G I C Z N Y  
za miesiąc grudzień 1906 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie).
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