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D ZIEDZICZNOŚĆ W  RAZIE R O Z 
MNAŻANIA SIĘ B E Z P Ł C IO W E G O .

Pod pojęciem dziedziczności rozumie
my przenoszenie się pewnych cech z ro
dziców na potomstwo. Kwestya dziedzi
czności była już wielokrotnie roztrząsa
na i badacze zgadzają się ogólnie, że 
dziedzicznemi mogą być tylko te cechy, 
które stanowią właściwą istotę osobnika 
rodzicielskiego, lub, o ile idzie o cechy 
nowonabyte, te, które wywarły wpływ 
na elementy płciowe rodziców. Badając 
prawa i zasady dziedziczenia, brano po
czątkowo pod uwagę jedynie osobniki 
wielokomórkowe, wychodząc z tej zasa
dy, że u istot jednokomórkowych, nie 
może być właściwie mowy o dziedzicze
niu, gdyż tu organizm macierzyński dzieli 
się i przechodzi bez reszty na indywidua ! 
potomne, rzeczą więc zrozumiałą jest, że 
cechy macierzyste przenoszą się na po
tomstwo. Prostym wnioskiem stąd był
by fakt przenoszenia się na osobniki je
dnokomórkowe także i cech nowonaby- 
tych. Jednakowoż badania i obserwacye 
późniejsze zbiły te aprioryczne dowodze

nia. Już Weismann 1), mówiąc o rozmna
żaniu się pierwotniaków, nadmienia, że 
i tu mamy do czynienia z dziedziczno- 
ścią: „W razie podziału stentora np. ka
wałek przedni otrzymuje lejkowaty otwór 
ustny i połyk, wraz ze skomplikowanym 
aparatem odżywiania i orzęsioną tarczą 
okołoustną, drugi kawałek nie otrzymuje 
nic z tych organów, posiada natomiast 
nogę indywiduum macierzystego, z jej 
aparatem czepnym, której zato brak 
osobnikowi poprzedniemu. Jeżeli więc 
teraz, każdy z kawałków ma zdolność 
„regeneracyi“, to zn. jest w stanie bra
kujące części na nowo wytworzyć, to 
już nie może tu być mowy o prostej cią
głości uorganizowanej substancyi macie
rzystej w organizmie potomnym, lecz za- 
chodzi tu coś nowego, wymagającego 
objaśnienia, stajemy wobec pierwszego 
zagadnienia dziedziczności".

Procesy odbudowy brakujących części 
u organizmów jednokomórkowych, po
wstałych drogą podziału osobnika macie
rzystego były przedmiotem licznych ba-

!) Weismann: VortrHge iiber Descendenzte* 
orie. Jena 902, str. 273,
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dań, między innymi badał je i opisał 
Wallengren (1901). Zauważył on miano
wicie, że stylonychie, zanim rozpoczną 
się dzielić, zatracają zupełnie otwór u s t
ny i połyk, jak  również szczeci brzusz
ne, których układ i położenie są tak wa
żne dla systematyki tych wymoczków. 
Organy te powstają u osobników potom
nych zupełnie nanowo, szczeci nawet po
czątkowo zakładają się w innem miej
scu i w postaci różnej od ostatecznej. 
Zupełnie niezależnie od Wallengrena do 
tych samych rezultatów doszedł Jen- 
nings x), który za przedmiot badań wy
brał Paramecium, głównie zaś Parame- 
cium ćaudatum.

Jennings dzieli cechy nabyte na: 1) 
zmiany fizyczne i chemiczne nie zlokali
zowane; 2) cechy zlokalizowane, jakiemi 
są np. wyrostki na ciele, szczeci, włoski 
i t. p. Przedewszystkiem zajmuje się te- 
mi ostatniemi.

W kulturze Paramecium bardzo często 
spotyka się osobniki, różniące się wiel
kością i kształtem od współtowarzyszów; 
zwłaszcza częste są one w kulturach źle 
odżywianych. Do obserwacyi Jennings 
wybrał osobnika zgiętego w połowie cia
ła pod kątem. Podczas pierwszego po
działu linia podziału przeszła w ten spo
sób, że oba osobniki potomne utraciły 
charakterystyczne zgięcie; jako ślad te
goż pozostały u obu wyrostki, z których 
jeden, leżący w przedniej części ciała, 
osobnika tylnego był większy, drugi zaś, 
znajdował się w tylnej części osobnika 
przedniego i był mniejszy. Kulturę tę, 
której protoplastą był osobnik zgięty, 
Jennings oznacza literą a, cyfry 1 i 2 
oznaczają indywiduum przednie (1) i ty l
ne (2). Początkowo zajmowały go losy 
większego wyrostka; poddał więc obser
wacyi potomstwa osobnika tylnego (a *). 
Badanie objęło 22 pokolenia. Po podziale 
osobnik a 2 począł rosnąć, przyczem ko
niec przedni rozrastał się szybciej, niż 
tylny, skutkiem czego wyrostek od przo-

x) H. S. Jennings: Heredifcy, Variation and 
Evolution in Protozoa (Journ. ofEsperim . Zoolo- 
gy. Tom V, JNa 4).

du przesunął się ku środkowi ciała P a
ramecium. W następującym teraz po
dziale linia podziału przeszła tuż poza 
wyrostkiem, tak, że wyrostkiem zostało 
opatrzone indywiduum przednie (a2-1), 
przyczem tenże znalazł się w tylnej jego 
części; tylne (o2-2) przedstawiało się zu
pełnie normalnie, dało też normalne po
tomstwo. Podział następny, t j. III, był 
poprzedzony również szybszym rozros
tem części przedniej indywiduum a21; 
skutkiem czego wyrostkiem został opa
trzony osobnik tylny a 21-3, a wyrostek 
ten umieszczony był w części jego przy- 
ustnej; indywiduum zaś przednie o’-1-1 
było normalne. Nie wchodząc w bliższe 
szczegóły, podam tylko, że w ciągu 
wszystkich następnych generacyj Jen 
nings obserwował kolejne przechodzenie 
wyrostka od osobnika przedniego do tyl
nego, co też wyraża w szeregu cyfr
1.2.1.2, umieszczonych po prawej stronie 
litery a. Czasami tylko, jeżeli linia po
działu przeszła tuż przed wyrostkiem, 
tak, iż tenże znalazł się na końcu przy- 
ustnym indywiduum tylnego, lub też gdy 
ta linia przeszła tuż poza wyrostkiem, 
który wtedy zajął aboralny koniec ciała 
potomka przedniego, wówczas w przecią
gu kilku podziałów następnych wyro
stek przechodził stale do indywiduum 
tylnego w I, a do indywiduum przednie
go w II przypadku.

Zauwrażyć jeszcze należy, że, niezależ
nie od ogólnej liczby potomków wspól
nego protoplasty a, zawsze tylko jeden 
osobnik opatrzony był wyrostkiem. Dru
gą cechą charakterystyczną tej genera- 
cyi była, obserwowana przez Jenningsa 
począwszy od 9-go pokolenia, tendencya 
osobników do pozostawania połączonemi 
w pary. W 9-em pokoleniu wyrostek 
znajdował się u aboralnego końca, był 
cienki, ale podstawa jego obejmowała 
całą grzbietną stronę ciała. Po podziale, 
osobniki nie oddzieliły się zupełnie, ale 
pozostały złączone grzbietną stroną. Tę 
dążność do pozostania złączonemi Jen
nings obserwował potem kilkakrotnie 
i uważa ją  za wynik odmiennej konsy- 
stencyi plazmy w obrębie wyrostka,
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a mianowicie uważa ją  za mniej podatną 
do podziału.

Z tej seryi obserwacyj można wycią
gnąć następujące wnioski: 1) niezależnie 
od ilości indywiduów pochodzących od 
wspólnego protoplasty, tylko jeden osob
nik opatrzony jest charakterystycznym 
wyrostkiem, brak więc zupełnie tenden- 
cyi do wytworzenia rasy nowej, opatrzo
nej nową cechą; 2) nowa cecha nie jest 
dokładnie zlokalizowana, waha się mię
dzy przednią a tylną połową ciała, co 
świadczy o plastyczności protoplazmy. 
Że jednak plastyczność ta ma pewne gęfe 
nice, świadczy o tern fakt, że wyrostek 
nigdy nie przechodzi ze strony grzbiet- 
nej na brzuszną.

Po podziale protoplasty a indywiduum 
tylne a 2 otrzymało wyrostek większy, 
indywiduum zaś przednie a1—takiż wy
rostek niniejszy. Otóż ten mniejszy wy- ! 
rostek, który po pierwszym podziale za
jął miejsce na stronie brzusznej i w ty 
le, zachował to swoje położenie stale i za
wsze przechodził do indywiduum tylne
go. Po każdym jednak podziale następ
nym był on coraz mniejszy, aż wreszcie 
po kilku zaledwie generacyach zniknął 
zupełnie. Mamy więc tu objaw regulacyi 
wewnętrznej, która dąży do odtworzenia 
postaci normalnej. Taką dążność do re
gulacyi Jennings spotyka także i w wie
lu innych przypadkach, tak np. jeżeli, co 
często się zdarza, osobnik macierzysty 
ma koniec przedni lub tylny tępo ścięty, 
osobniki potomne starają się powrócić 
do typu zwykłego i przeważnie udaje się 
im to, regulacya jednakże obejmuje kil
ka generacyj. Obserwując losy różnych 
odstępstw od średniej normy, Jennings 
zauważył, że w dziedziczeniu cech no
wych u osobników jednokomórkowych 
widoczne są 4 typy: 1) nieznaczna ilość 
potomków otrzymuje pewną cechę i za
trzymuje ją  stale (np. większy wyrostek 
w kulturze a); 2) cecha nowa słabnie 
w każdem następnem pokoleniu, aż wre
szcie dochodzi do zupełnej regulacyi (wy
rostek mniejszy kultury a); 3) cecha no
wa potęguje się w następnych pokole
niach, dochodzi do potworności, wreszcie 
cała generacya ginie; 4) cecha nowa wy

wołuje spotwornienie już w pierwszem 
pokoleniu, osobnik obumiera, nie wy
dawszy potomstwa.

Jennings probował również zbadać, 
o ile dziedziczne są wśród jednokomór
kowców zmiany, spowodowane przez ura
zy zewnętrzne. Jest to sprawa wogóle 
bardzo trudna do zbadania, bo endopla- 
zma pierwotniaków jest nadzwyczaj płyn
na i najmniejsze zadraśnięcie ektopla- 
zmy, powoduje wypływ endoplaziny i 
śmierć osobnika. Chcąc tego uniknąć, 
Jennings wywoływał uraz przez zaciska
nie na ciele Paramecium kółka szklane
go, które zostawiał tutaj przez jakiś czas. 
Po zdjęciu kółka, na ciele pozostawało 
wyraźne przewężenie, które dopiero po 
upływie kilku godzin zostało zrekompen
sowane. Póki jednak zupełna rekompen
sata nie nastąpiła, osobnik się nie po- 

1 dzielił. Kiedyindziej Jennings nakłuwał 
osobniki, przygotowujące się do podzia
łu, drucikiem nie grubszym od szczeci 
wymoczków. Endoplazma wypływała, j e 
dna połowa dzielącego się wymoczka na
bierała kształtów bardziej nieregular
nych, gdy tymczasem druga pozostawała 
normalną. Połowa zdeformowana poczęła 
się odkształcać, zanim jednak uzyskała 
postać właściwą, nastąpił podział, które
go rezultatem była przednia połowa nor
malna i tylna nienormalna, ale już w 
mniejszym stopniu. Regulacya postępo
wała dalej i po kilku podziałach nastą
pił zupełny powrót do normalnego kształ
tu. W innych przypadkach, jeżeli wy
pływ endoplazmy był znaczniejszy, re 
gulacya nie następowała, osobnik, który 
powstał z części uszkodzonej, zniekształ
cał się coraz bardziej, wreszcie zamierał.

Obserwując kulturę a, w której jeden 
z przedstawicieli opatrzony był wyrost
kiem większym, Jennings zauważył jak 
już mówiliśmy tendencyę osobników do 
pozostawania połączonemi w pary. Chcąc 

| się przekonać, o ile ta cecha okaże się 
dziedziczną, umieścił w jednem naczy
niu 20 sztuk, połączonych w pary, a w 
drugiem — 20 sztuk wolnych, ale pocho
dzących z tej samej kultury co i pierw
sze. Po upływie 48 godzin w obu na
czyniach było po 100 osobników, przy-



116 WSZECHSWIAT J\la 8

czem w naczyniu I-em było 10 osobni
ków, połączonych w pary, w 11-em zaś 
naczyniu były tylko dwie pary. Z na
czynia I-go usunął wszystkie osobniki 
wolne, z naczynia zaś Ii-go obie pary. 
W następnym podziale pośród 200 — 300 
osobników wolnych, było w naczyniu 
Il-em ledwie 3 — 4 pary, po usunięciu 
tychże otrzymał po 3-im i 4-ym podziale 
jedynie osobniki wolne. W naczyniu I 
po podziale, było 50 osobników, z tych 
8 połączonych w pary. Te 8 osobników 
poddano obserwacyi w osobnem naczy
niu. W arunki ich życia były bardzo nie
korzystne. Ponieważ trudno im było po
ruszać się, pozostawały na dnie naczy
nia, przez co dostęp do pożywienia był 
utrudniony; namnożyło się przytem w na
czyniu bakteryj i kultura po dwu jesz
cze podziałach, których wynikiem były 
osobniki połączone—zginęła.

Opierając się na powyżej opisanych 
obserwacyach, Jennings twierdzi, że kwe- 
stya dziedziczności u pierwotniaków, nie 
jest tak prosta, ja k  dotychczas sądzono. 
W  założeniu pojęcia dziedziczności u pier
wotniaków trzeba przyjąć pewną plasty
czność protoplazmy. Tylko te cechy no
we mogą się przenieść na potomstwo, 
które w pewien sposób wpłynęły na pro- 
toplazmę i wywarły na nią wpływ stały. 
Spotykamy się więc tu z twierdzeniem 
analogicznem ze stosowanem w sprawie 
dziedziczności wielokomórkowców. I tam 
także dziedziczą się tylko te cechy, któ
re wywarły wpływ stały na elementy 
płciowe.

Z badań Jenningsa wynika, że cechy 
nowe równie rzadko dziedziczą się u pier
wotniaków ja k  i u wielokomórkowców; 
jak  u tych wpływ zewnętrzny, działają
cy na komórki somatyczne, niekoniecz
nie wpływa na zmianę komórek płcio
wych, tak  u pierwotniaków, bodziec dzia
łający na jeden koniec ciała osobnika, 
nie koniecznie wywołuje zmiany w pro- 
toplazmie stanowiącej drugi ciała k ra
niec. Ponieważ zaś cechy nabyte w ży
ciu osobników, w większości przypad
ków nie są dość głębokie, aby wywołać 
zmianę w całym organizmie, więc też

przeważnie te cechy się nie dziedziczą. 
Jest również rzeczą ciekawą, że cecha 
nowa nie zawsze występuje u potomka 
w tej formie, w jakiej ją  widzieliśmy 
u rodziców. Zawsze jednak musi zajść 
pewna zmiana w organizmie macierzys
tym, aby wystąpiła jakaś cecha nowa 
w organizmie potomnym. Tak np. wsku
tek zgięcia osobnika a nastąpiło pewne 
osłabienie w napięciu egzoplazmy, osła
bienie, które spowodowało w następnej 
generacyi obserwowany wyrostek.

Jeżeli mało zbadane są prawa dziedzi
czenia cech nabytych organizmów jedno
komórkowych, to jeszcze mniej mamy 
danych, dotyczących dziedziczenia w roz
mnażaniu bezpłciowem zwierząt wieloko
mórkowych. W tej dziedzinie mamy ty l
ko jednę większą rozprawę A. Stolców- 
ny :) nad Aelosoma, pierścienicą słodko
wodną. Zwierzę to składa się z sześciu 
pierścieni, co nazewnątrz zaznacza się 6 
parami pęczków szczeci i, rozmnażając 
się przez pączkowanie, wydaje potomst
wo, opatrzone normalną ilością pęczków 
szczecinkowych. Autorka tej rozprawy 
odcinała po kilka segmentów ze szcze
ciami, chcąc się przekonać, czy zmniej
szona ilość pęczków zostanie odziedziczo
na przez potomstwo, które powstało dro
gą pączkowania. Wynik był negatywny, 
czego się też spodziewać należało, wobec 
tego, że uraz mechaniczny powtórzony 
był raz tylko. Niezmiernie ciekawe są 
fakty dziedziczenia cech wrodzonych 
w rozmnażaniu bezpłciowem istot wielo
komórkowych. Dotychczas panowało, 
zwłaszcza w botanice, mniemanie, że 
w takim razie generacya potomna jest 
właściwie przedłużeniem życia generacyi 
macierzystej, że więc wszystkie cechy 
matki w tej drugiej generacyi również 
się ujawniają. Twierdzenie to ulega 
obecnie, dzięki niezmiernie doniosłym 
badaniom H. Winklera nad t. zw. „ba-

>) Stole A. Versuche betreffend die Pragę, 
ob sieli auf ungeschlechtliehem  W ege die durch 
mechanischen E ingriff oder das Milieu erworbe- 
nen Eigenschaften vererben. Arebiv f. Entw.- 
Mech. Tom 15, 1903.
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stardami szczepionkowemi“ zasadniczej 
zmianie J).

Do doświadczeń swoich Winkler wy
brał dwa gatunki Solanum: Sol. nigrum 
i lycopersicum, i na Sol. nigrum szczepił 
Sol. lycopersicum i odwrotnie. Po przy
jęciu się szczepionki obcinał wierzchołek 
rośliny w ten sposób, aby w miejscu 
przecięcia znajdowały się komórki jak  
podkładu tak również szczepu; następnie 
zaś obserwował młode pędy, kiełkujące 
z płaszczyzny przecięcia. Pędy te obci
nał i zasadzał oddzielnie. Rozwinęły się 
one w rośliny odmienne od obu roślin 
macierzystych i odmienność ta występo
wała wśród nich w różnym stopniu, tak, 
że można było ustawić szereg, którego 
pierwsze ogniwo było bardziej zbliżone 
do Sol. nigrum, ostatnie — bardziej po
dobne do Sol. lycopersicum, środkowe 
zaś zajmowały stanowisko pośrednie. 
Dalszy ciąg badań Winklera dał wyniki 
zupełnie nieoczekiwane, a niezmiernie 
ciekawe i, być może, ważne dla proble
mu dziedziczności. Mianowicie niektóre 
z bastardów szczepionkowych wydały 
kwiaty. Nie wszystkie kwiaty posiadały 
zalążki. Te jednak, które je  zawierały, 
Winkler doprowadził do samozapylenia, 
a nasiona wysiał. Generacya druga (F2) 
stąd otrzymana, wykazała na całej linii 
powrót do czystego typu tego z rodzi
ców, do którego mieszaniec generacyi 
I-ej {Fi) bardziej był podobny. Powta
rzanie się czystego typu protoplasty 
Winkler stwierdził np. u potomstwa je 
dnego z bastardów, a mianowicie Sol. 
tubingense w ciągu 7 generacyj, w k tó 
rych przeciągu stale występowało czyste 
Solanum nigrum. Jest również rzeczą 
ciekawą, że jeżeli u Solanum tubingense 
obcinano pędy, regenerujące pędy były 
już czystemi pędami typu Sol. nigrum, 
jeżeli jednak Winkler obcinał pędy u ge
neracyi F2 Sol. tubingense, a więc u tej, 
która już powróciła do typu Sol. nigrum, 
pędy regenerujące nie miały charakteru 
Sol. tubingense, jakby należało oczeki

l) Bliższo szczegóły o sposobie otrzym ywa
nia bastardów szczepionkowych w  artykule B. 
Namysłowskiego. W szechświat J\2  46. 909.

wać, lecz regenerowały znowu według 
typu Sol. nigrum. Inny bastard — Sola
num proteus dał w następnych genera- 
cyach Sol. lycopersicum, a więc znów 
typ tego rodzica, do którego sam ba
stard bardziej się zbliżał. Sol. proteus 
jest jeszcze ciekawy przez to, że pośród 
regenerujących pędów, obok tych, które 
przedstawiają czysty typ Sol. lycopersi
cum, występują postaci pośrednie, wszy
stkich bastardów, a więc Sol. tubingen
se, Darwinianum, Gaertnerianum i Koel- 
reuterianum. Świadczyłoby to prawdo
podobnie o tem, że w miejscu pączkowa
nia nowego pędu istnieją czyste komór
ki obu typów rodzicielskich i że między 
niemi zachodzą te same procesy, jakie 
muszą zachodzić między komórkami pod
kładu a szeregu. Od dwu bastardów nie 
doczekał się Winkler dotąd generacyi 
drugiej (F2), mianowicie od Sol. Darwi
nianum i Sol. Koelreuterianum, a to dla 
zupełnego braku owocu, lub też dlatego, 
że owoc nie dojrzał; wyniki jednak otrzy
mane u innych bastardów, jak również 
wyniki regeneracyi u dwu wyżej wymie
nionych, każą i tu się spodziewać stoso
wania się do ogólnej zasady, t. j. po
wrotu do czystego typu tego z rodziców, 
do którego bastard najbardziej był zbli
żony. Ta zasada powrotu w generacyi 
drugiej czystego typu jednego z rodzi
ców zdaje się być ogólną, bo doświad
czenia Nolla nad Crataegomespillus, a Hil- 
debrandta nad Cytisus dały podobne wy
niki. Pragnąc otrzymać wytłumaczenie- 
tego faktu, Winkler dokonywał krzyżo
wań między Sol. nigrum a Sol. lycoper
sicum i to w obu kierunkach, t. j. zapy
lając Sol. nigrum pyłkiem Sol. lycopers. 
i odwrotnie, próby te jednak nie dały 
żadnych rezultatów. Natomiast rezulta
tem krzyżowania Sol. nigrum i Sol. tu
bingense pozostawało zawsze Sol. nigrum. 
Wogóle jednak mógł zauważyć, że krzy
żowanie rzadko się tylko udaje zwłasz
cza zaś między bastardami; np. Sol. pro
teus i Sol. tubingense z reguły nigdy 
nie dają się skrzyżować. Różni badacze 
rozmaicie się zapatrują na opisane po
wyżej zjawiska. Jedni uważają Winkle- 
rowskie bastardy szczepionkowe za zwy
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kłe „chimery", a więc twory, składające 
się z komórek mieszanych, należących 
do obu typów rodzicielskich. Dla tych 
badaczów nieudana kopulacya między ro
dzicami, t. j. między Solanum nigrum 
a Solanum lycopersicum tłumaczy się 
znaczną odrębnością ich elementów płcio
wych. U bastardów, czyli jak  oni chcą, 
u chimer, bardziej zbliżonych do typu 
Sol. nigrum, komórki płciowe są czyste
go typu Sol. nigrum, tymczasem u ba
stardów, podobniejszych do Sol. lycoper
sicum, komórki płciowe przedstawiają 
typowe elementy płciowe Sol. lycopersi
cum. Oczywiście, wrychodząc z tego za
łożenia, możliwa je s t  kopulacya między 
bastardami, zbliżonemi do typu Sol. ni
grum, a niemożliwa zato pomiędzy temiż 
bastardami a Sol. lycopersicum. Jedna
kowoż Winkler nie przychyla się do ta 
kiego pojmowania zagadnienia, jego zda
niem, bastardy szczepionkowe są czemś 
zgoła różnem od chimer, tłumaczenia też 
ich zachowania należy szukać gdziein
dziej. Tłumaczenie to może być według 
niego czworakie:

1) można przyjąć, że komórki płciowe 
bastardów są również bastardami i tak 
się mają do komórek somatycznych, jak  
elementy płciowe czystego typu do sw o
ich komórek somatycznych;

2) drugie założenie możnaby zrobić, że 
elementy płciowe bastardów zawierają 
cechy tylko jednego rodzica;

3) w elementach płciowych bastardów 
mogą się znajdować obok siebie cechy 
obojga rodziców;

4) wreszcie obok cech czystych obojga 
typów, mogą się tu znajdować jeszcze 
cechy ich połączone ze sobą w różnych 
kombinacyach.

Kombinacyę czwartą możemy natych
miast odrzucić, bo prowadziłaby ona do 
możliwości istnienia w generacyi F2 obok 
czystego typu jednego z rodziców, także 
wszelkich innych mieszańców.

Przyjmując założenie 3-ie musielibyś
my spodziewać się dziedziczenia według 
praw Mendla, t. j. oczekiwalibyśmy w ge
neracyi F2 25°/0 potomków, z odziedzi
czonemu cechami jednego z rodziców, 
25% któreby poszły śladami drugiego

rodzica i 50% mieszańców, a ponieważ 
Sol. lycopersicum, nie daje się krzyżo
wać z Sol. nigrum, w generacyi F2 było
by 50% potomków typu jednego rodzica 
i 50% typu rodzica drugiego. Rzeczy
wistość jednak tego oczekiwania nie 
sprawdza, co więcej badanie przeczy do
mniemanemu współistnieniu elementów 
płciowych obu typów. Mianowicie pyłek 
Solanum lycopersicum jest mniejszy od 
pyłku Soł. nigrum, w komórkach więc 
płciowych męskiego mieszańca, musiałby 
się uwidocznić pyłek dwojaki pod wzglę
dem wielkości, czego jednak wykazać się 
nie udało.

Pozostają więc kombinacyę I i II. Na- 
pozór II zdaje się bardziej zgodną z rze
czywistością, lecz i I nie można odmó
wić cech prawdopodobieństwa. Wpraw
dzie przyjmując założenie I musimy przy
jąć także, że podczas zapłodnienia odby
wa się pewne przekształcanie komórek 
płciowych na elementy płciowe typu je 
dnego z rodziców, ale i założenie II nie 
wszystko zupełnie jasno tłumaczy. Po
zornie tylko jasnem jest tłumaczenie, że 
niemożność krzyżowania Sol. nigrum 
z Sol. lycopersicum zależna je s t  od tego, 
że każdy z elementów płciowych zawie
ra cechy tylko jednego rodzica. Równie 
dobrze tę niezdolność można objaśnić 
tem, że w komórkach płciowych Sol. ly
copersicum znajduje się pewien kom
pleks cech x, którego nie mogą znieść 
elementy płciowe Sol. nigrum, w tych 
zaś naodwrót istnieje kompleks cech y 
uniemożliwiający również kopulacyę z Sol. 
lycopersicum. U bastardów byłyby oba 
kompleksy * i y, lecz u Sol. tubingense 
naprzykład przeważałby kompleks y, u Sol. 
proteus kompleks x.

D r. J. Młodoicska.
(Dok. nast.).

DZIECI K A R A IT Ó W  HALICKICH
według pomiarów antropologicznych d-ra 

W. Schreibera.

W miesiącach letnich roku zeszłego 
odbył się w Eupatoryi (Kozłów) kongres
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karaicki, na którym naradzano się nad 
projektem odbudowania starożytnego 
miasta Karaitów, Tschufut-Kale, tudzież 
zastanawiano się nad sposobem zaradze
nia gwałtownemu wymieraniu ludności 
karaickiej na Litwie, w Galicyi wschod
niej i na Krymie. Uchwalono w tym 
celu, że dozwolonem jest obecnie dwom 
rodzonym braciom wziąć dwie siostry 
za żony, oraz żenić się z wdową brata 
zmarłego, co dotychczas nie było prak
tykowane. Środki przedsięwzięte zapo- 
biedz mają zupełnemu wymarciu tych 
sekciarzy żydowskich, którzy na zie
miach naszych znani są jeszcze w Tro
kach i Poniewieżu na Litwie, w Łucku 
na Wołyniu i w Haliczu w Galicyi.

Według ostatnich obliczeń liczba ich 
w Trokach i Poniewieżu wynosi około 
800, w Haliczu 160 i niewiele więcej 
w Łucku. Jak widzimy, liczba ich mało 
przewyższa tysiąc i do tego rozsypanych 
w odległych od siebie miejscowościach, 
co jeszcze bardziej przyczynia się do 
ich wymierania. Podobnie jak  na Litwie, 
tak samo i w Galicyi było ich dawniej 
nieco więcej, mianowicie początkowo we 
Lwowie, w Kukizowie (pod Lwowem) 
i w Haliczu. Ze Lwowa zabrali się bar
dzo dawno, bo jeszcze w 1475 roku, 
a osiedleni w Kukizowie w 1692 roku 
opuścili go w 1831 roku, przenosząc się 
w ilości kilku rodzin do Halicza, gdzie 
współwyznawcy ich przebywali już od 
XIV w.

Założycielem tej sekty, odrzucającej 
podania ustne zawarte w księgach Tal
mudu, a przyjmującej tylko część ustaw 
rabanitów z własnemi dogmatami, był 
Anan w 750 roku po Chr. Rozwój naj
większy Karaitów datuje się od drugiej 
połowy IX i początków X wieku, odkąd 
liczba wyznawców znacznie wzrasta do 
XII w. kiedy wraz z przeniesieniem się 
wymownego polemisty Majmonidesa do 
Egiptu, zaczynają tracić wyznawców na 
rzecz Żydów—rabanitów. Podczas naja
zdu mongolskiego w XIII w. przybyli do 
Krymu, gdzie prowadzili żywot w zupeł
nym umysłowym zastoju. Z końcem 
XIV w. W. ks. Witold przesiedla ich 
większą iVość rodzin na Litwę, jednocze-

j  śnie z Tatarami, a później osadza ich 
i w Haliczu. Prócz języka tureckiego, 

i  zapożyczonego od Tatarów, najbliższego 
do narzecza Tatarów kazańskich, którym 
się posługują w rodzinie i w modlitwach, 
trzymają się jeszcze wielu innych prze
sądów i zwyczajów wschodnich, stano
wiąc ciekawą cząstkę Oryentu, na ob
cych sobie ziemiach słowiańskich. Ta 
właśnie okoliczność zdawna już (Czacki) 
zachęcała wielu uczonych do zajęcia się 
nimi i ich zagadkową przeszłością, ale 
na przeszkodzie temu stanęło dużo przy
czyn, wynikających z ich nie intereso
wania się własnemi dziejami.

Prócz bardzo obfitej literatury histo
rycznej, odnoszącej się do ich dziejów, 
języka, zwyczajów i przekonań religij
nych, posiadamy także dotychczas i kil
ka studyów antropologicznych, dokona
nych na podstawie pomiarów kilku uczo
nych. Znana je s t  w literaturze polskiej 
praca zasłużonego antropologa J. Talko- 
Hryncewicza x), który w 1902 roku mie
rzył w Wilnie i Trokach 86 mężczyzn 
sekty karaickiej. Uzupełnieniem jej, pod 
względem stosunków antropologicznych 
wśród Karaitów halickich, jest świeżo 
wydana w języku niemieckim rozprawa 
jednego z najsławniejszych dzisiaj antro
pologów polskich d-ra Witolda Schreibe- 
ra, który po fachowych studyach zagra
nicą pierwszy po d-rze Iz. Kopernickim 
podjął na nowo badania antropologiczne 
w Galicyi. Na razie ogłosił jedynie wy
niki swych badań nad dziećmi karaic- 
kiemi i w tem właśnie podjął się pracy, 
nie poruszanej dotychczas przez niko
go 3). Wyniki badań nad ludnością do
rosłą p. Schreiber ma już opracowane, 
a niezadługo okażą się one również 
w druku.

*) Karaimi v. Karaici litew scy. Zarys antro- 
pologo - etnologiczny. Materyały antrop. - arch. 
Akad. umiej. Kraków 1904. Tom VII; także 
Konst. Ikow, Neue Beitrage zur Anthropologie 
der Jttden. Archiv fur Anthropologie. Brunświk 
1884. Tom XV, str. 369—389.

2) Dr. W itold Schreiber. Zur Anthropologie 
der Karaimkinder Galiziens. Brunświk 1910. 
Arehiv fur Anthrop. Tom IX. Str. 64—74.
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Tutaj chcemy streścić rezultaty, do ja 
kich p. Schreiber doszedł na podstawie 
pomiarów, dokonanych z wielkiemi t ru 
dami i przeszkodami na ośmiu chłopcach 
i siedmiu dziewczętach, między ósmym 
a trzynastym rokiem życia. Mimo sto
sunkowo niewielkiej ilości pomierzonych 
osobników, wyniki badań nabierają wiel
kiej wartości przez to, że dr. S. pomie
rzył dla porównania jeszcze 137 dzieci 
żydowskich i 124 chrześciańskich, za
mieszkałych również w Haliczu. Pomia
rów tych ostatnich dokonał jedynie na 
chłopcach, z którymi też porównać mógł 
tylko chłopców karaickich, z wyłącze
niem dziewcząt, traktowanych osobno.

Co do wysokości ciała w wieku mię
dzy ósmym rokiem a trzynastym, chłop
cy karaiccy przedstawiają się średnio 
niższymi od chłopców chrześciańskich, 
jednak wyższymi od żydowskich; pod 
względem więc wzrostu zbliżeni są b a r 
dziej do dzieci chrześciańskich, w yka
zując średnią wysokość 1 252 mm, gdy 
u dzieci chrześc. wynosi ona 1 272 mm, 
a u dzieci żyd. l 239 mm.

We wczesnej młodości, między 8—10 
rokiem życia, chłopcy karaiccy odzna
czają się bardzo znaczną hyperbrachyce- 
falią, zbliżoną bardzo do zauważonej 
u dzieci żyd. i chrześc. Zmniejszanie się 
wskaźnika głównego głowy, które wido
czne je s t  u dzieci karaickich, zauważyć 
można również u dzieci żyd., a pod tym 
względem dzieci karaickie bliższe też są 
dzieci żydowskich. Zmniejszanie się to 
dochodzi u dorosłych do wskaźnika 81,9, 
a więc wyznaczającego umiarkowaną 
krótkogłowość. Średnio między 8 — 13 
rokiem dzieci karaickie bardziej zbliżają 
się do chrześcian niż do żydów. Co do 
kształtu, to czaszki Karaitów i chrze
ścian bardziej są elipsowate, gdy Żydów 
bardziej jajowate, zresztą niezbyt od
mienne między sobą.

Pod względem objętości głowy dzieci 
Karaitów stoją na samym końcu, us tę
pując chrześciańskim, gdy żydowskie 
zajmują miejsce pośrednie. W porówna
niu wskaźników nosowych dzieci chrze
ściańskich i żydowskich dzieci karaickie 
posiadają stosunkowo węższe nosy, dłuż

sze do tego od chrześcian i jeszcze bar
dziej od żydów. Dzieci karaickie posia
dają usta daleko szersze od chrześciań- 
slcich i żydowskich, uszy zaś krótsze od 
żydowskich, z któremi dzieci karaickie 
zbliżone są pod względem szerokości ust.

Skóra na twarzy dzieci karaickich jest 
śniada, jakby opalona od słońca, podo
bna do koloru Włochów południowych. 
W niektórych przypadkach posiada ona 
jasno żółty, oliwkowaty odcień z różo
we m zabarwieniem; jest cienka, często
kroć bladawego lub mleczno - różowego 
koloru.

Kolor włosów dzieci Karaitów jest bru- 
natno,-czarny, a więc jak  to w życiu co- 
dziennem nazywamy, czarny. Z czarne- 
mi włosami zgadzają się prawie zawsze 
ciemne oczy, chociaż trafiają się kom- 
binacye ciemnych włosów z jasnemi 
oczami.

Ogólne wyrażenie, jakie odnosi się w ba
daniu dzieci Karaitów jest takie, że 
w grupie dzieci Karaitów, Żydów i chrze
ścian, zebranych razem, prędzej wyróżnić 
możnaby dzieci karaickie od żydowskich 
niż karaickie od chrześciańskich. Między 
dziećmi karaickiemi trafiają się często 
typy, zbliżone najzupełniej do chrześciań
skich, chociaż w przeważnej liczbie są 
one widocznie semickie, co najprędzej 
powiedzieć można zwłaszcza o chłopcach. 
Wśród dziewcząt bowiem mało znajduje 
się o jako tako czystym typie semickim, 
a najczęściej są one wyglądu mongol
skiego, o gładkich włosach i skośnej osi 
powiek. Chłopcy, podobnie jak  dorośli, 
nie różnią się nieraz niczem od okolicz
nego typu chłopa galicyjskiego, wolni 
zupełnie od cech semickich.

Na podstawie wszystkich spostrzeżeń, 
odnoszących się do dzieci karaickich od 
8 — 10 roku życia, typ ten przedstawia 
się ja k  następuje:

Wzrost średnio wysoki, głowa wybit
nie krótka o jajowatym kształcie zary
sów czaszki; usta szerokie, wąski a dłu
gi nos, gładki lub lekko falisty włos, 
ciemno - brunatnego koloru; żywe, duże 
oczy ciemne, tudzież skóra ciemna lub 
jaśniejsza nieco.
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Właściwości antropologiczne chłopców | 
zgadzają się najzupełniej z takiemiż dzie
wcząt, chociaż u tych pierwszych nie 
brak i takich, które stawiają ich na od- 
rębnem stanowisku. Jest to wielka, ze
wnętrzna szerokość orbitalna, tudzież 
jam  ocznych, oraz wąski nos, znaczna 
długość ramion w stosunku do wysoko
ści ciała i znaczna szerokość ust. W ten 
sposób chłopcy karaiccy w 42,ll'/0 zgod
ność przedstawiają albo bliskość z ce
chami antropologicznemi dzieci chrze- 
ściańskich, 26,3% takąż dzieci żydow
skich, tudzież 31,5% wypadków, w któ
rych antropologiczne ich stanowisko 
w stosunku do ludności krajowej musi 
być oznaczone, jako odrębne i im wła
ściwe.

Takie wyniki zawdzięczamy pracy d-ra 
Schreibera, który wszystkie swe spostrze
żenia zebrał w starannie zestawianych 
tabelach i pomiarach. Do nich też odsy
łamy wszystkich, interesujących się bli
żej sprawą ludności karaickiej na ziemi 
naszej. Z niecierpliwością zaś oczekuje
my zapowiedzianej monografii dorosłej 
ludności Karaitów halickich.

B. Janusz.

D EFIN IC Y A  JE D N O S T E K  E L E K 
T R Y C Z N Y C H  PR A K T Y C Z N Y C H .

W ważnej tej sprawie Ch. Ed. Guiłlau- 
me, członek Biura Długości, przedsta
wił na jednem z ostatnich posiedzeń 
Akademii komunikat następujący:

Definicya jednostek elektrycznych, 
oparta na zależności ich od centymetra, 
grama i sekundy, nie zaspokaja należy
cie potrzeb praktyki metrologicznej, po
nieważ praktyka wymaga, by jednostki 
te mogły być przedstawione z pomocą i 
wzorów, podobnie jak  jednostki zasadni- 1 
cze układu metrycznego. Z pomiędzy 
jednostek elektrycznych ohm pierwszy 
pozyskał taki obraz materyalny: ohm 
prawny a potem ohm międzynarodowy 
były dwoma etapami na drodze zbliżania

się jednostki konwencyonalnej, umówio
nej do jednostki teoretycznej układu, 
stanowiącego jednę spójną całość. Na
stępnie, przez rozciągnięcie tej samej 
zasady, usiłowano utworzyć wzorzec dla 
drugiej z kolei jednostki elektrycznej, 
przyczem dyskusya ograniczyła się na
tychmiast do kwestyi wyboru pomiędzy 
ampei^em a woltem. Większość bada- 
czów uznała, że trzecia jednostka za
sadnicza oraz wszelkie jednostki po
chodne będą w takim razie określone 
przez to samo, że z konieczności muszą 
ściśle czynić zadosyć prawu Ohma oraz 
wszystkim innym warunkom, wypływa
jącym z samej definicyi. Poglądem tym, 
którego nikt specyalnie nawet nie pod
kreślał, przeniknięta była cała dysku
sya, która toczyła się w łonie Między
narodowej konferencyi jednostek elek
trycznych na zjeździe londyńskim w ro
ku 1908. Większość oświadczyła się za 
przyjęciem tymczasowem wzorcowego 
ampera, chociaż nie brakowało i zwolen
ników materyalizacyi wolta (na podsta
wie ogniwa Westona), którzy przytoczyli 
cały szereg bardzo tęgich argumentów, 
przemawiających za takiem załatwieniem 
sprawy. Dziś kwestya stanęła znowu na 
porządku dziennym w postaci pytania 
— wolt czy amper?

Otóż, nietrudno przekonać się, że ta
kie sformułowanie przedmiotu dyskusyi 
polega na nieporozumieniu.

W rzeczy samej, przyjmijmy na chwi
lę punkt widzenia Konferencyi. Ponie
waż prawu Joulea powinno stać się za
dość, podobnie jak  i prawu Ohma, prze
to wszystkie jednostki są już oznaczone, 
skoro obrana je s t  jedna z nich, a że ohm 
przyjęty został bezspornie, przeto dysku
sya staje się właściwie bezprzedmio
towa.

Od tego obowiązku zastosowania się 
do prawa Joulea elektrycy usiłują się 
uchylić przez określenie watta jako ilo
czynu z wolta i ampera. Ale taka kon- 
cepcya genezy watta, aczkolwiek histo
rycznie słuszna, przedstawia poważną 
niedogodność, gdyż odosabnia tę jednos- 

. tkę od mechaniki i przyczynia się do
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utrzymania konia parowego, który je s t  
dzisiaj rażącym anachronizmem.

Z drugiej strony, jeżeli określimy watt 
na podstawie erga, to wprowadzimy je 
dnostkę, którą mechanicy uważają za 
zbyt drobną i do której wskutek tego 
czują wstręt już z góry. Ale dla watta 
można znaleść definicyę bezpośrednią, 
mianowicie następującą: W att je s t  to 
sprawność, jaka powstaje, gdy z prędko
ścią jednego metra na sekundę przesu
wa się siła, która jednemu kilogramowi 
zdolna je s t  nadać przyśpieszenie jedne
go metra na kwadrat sekundy. Tak 
sprowadzony najbezpośredniej do metra 
i kilograma, wra tt staje się przedewszys
tkiem jednostką praktyczną mechaniki.

Tak się przedstawia jeden z punktów 
widzenia: sprowadzenie uzmysłowienia 
wzorcowego do jednej tylko jednostki 
zasadniczej. Ale można być stronnikiem 
zdania wprost przeciwnego. Prawa, do
tyczące pomiarów, nie potrzebują uświę
cać zależności teoretycznych, lecz tylko 
zużytkowują te ostatnie celem ustalenia 
jednostek, któreby po sprowadzeniu do 
wzorców materyalnych wyrażały możli
wie najlepiej stosunki liczebne tych za
leżności.

Wychodząc z tej zasady, możnaby 
utworzyć wzorce dla tylu jednostek, ile- 
byśmy tylko chcieli ich posiadać jedno
cześnie. Wystarczyłoby w tym celu po- 
oznaczać wartości wzorców w taki spo
sób, by czyniły one zadosyć zarówno 
prawom Ohma i Joulea, jak  i innym za
leżnościom, wypływającym z odpowied
nich definicyj aż do skrajnych granic 
dzisiejszej metrologii. Jes t rzeczą pra
wie pewną, że takie wzorce, sporządzo
ne w naszych czasach, wystarczyłyby 
przez czas nieograniczony na potrzeby 
dokładności przemysłowej, drobne zaś 
poprawki, jakie okazałyby się niezbędne 
ze względu na przyszły rozwój wiedzy, 
mogłyby zawsze być zastosowane w do
świadczeniach precyzyjnych. I dziś po
stępujemy nie inaczej, gdy chcemy przejść 
od objętości w litrach do objętości w de
cymetrach sześciennych.

Zresztą, mało je s t  prawdopodobne, by 
wielką można było znaleść korzyść, ob

myśliwszy inne wzorce, niż ohm i am- 
per, albowiem wszystkie pozostałe je 
dnostki elektromagnetyczne wywodzą się 
stąd w drodze działań bardzo prostych. 
Tak np. jednostka pola magnetycznego, 
którą dotąd sprowadzano do pewnej ilo
ści fikcyjnej, zwanej jednostką masy ma
gnetycznej odosobnionej, daje się okre
ślić w sposób niezmiernie prosty, w za
leżności od ampera, jak  następuje: J e 
dnostką pola magnetycznego jest gauss; 
jest to takie pole, które panuje wewnątrz 
solenoidu nieograniczonego, w którym 
gęstość nawinięcia jednostajnego wynosi 
1 0 :4  rc obrotów na centymetr i po któ
rym płynie prąd o natężeniu jednego 
ampera.

Termin „gęstość nawinięcia" użyty jest 
tutaj, prawdopodobnie, poraź pierwszy; 
oznacza on iloraz z liczby zwojów sole
noidu przez długość tegoż. Wprowadze
nie tego ilorazu w miejscu jego dwu 
wyrazów, branych zosobna, uprościłoby 
formułowanie niektórych własności ce
wek.

S. B.
(Comp. renćl.j.

SPRAWOZDANIE.

Darwinizm a wiedza współczesna. 
Warszawa, 1910.

Pięćdziesięcioletni jubileusz ukazania się 
dzieła „0  powstawaniu gatunków" Karola 
Darwina zaznaczył się na całym  świecie 
szeregiem uroczystości oraz wydaw nictw , 
mających na cehi uczczenie wielkiego męża. 
Odblask tego zaznaczył się i u  nas; wyszła  
cenna książka prof. Nusbauma „Idea ewo
lu c ji w biologii" oraz „Darwinizm a wie
dza współczesna”— oba dzieła nakładem fir
my G. Centnerszwera i S-ki (H. Linden- 
feldt). W „Darwinizmie" znajdujemy kilka 
bardzo ciekawych rozpraw, tłum aczonych  
z angielskiego przez pp. Ludwika K rzywic
kiego, Ludwika Silbersteina i Konrada Drze
wieckiego. Rozprawy te w oryginale weszły  
w skład w ydawnictwa „Darwin and modern 
Science”, Cambridge 1909. W tłum aczeniu  
polskiem znajdujemy tylko część wspania
łego dzieła angielskiego, a mianowicie: H. 
Hoffding, W pływ pojęcia ewolucyi na filo
zofię współczesną; W. C. D. Whetham, Ewo-
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luoya materyi; 6 .  Darwin, Geneza gwiazd 
podwójnych; C. Bougle, Darwinizm a so- 
oyologia; J. B. Bury, Darwinizm a historya; 
P. Giles, Ew olucya a językoznawstwo; 
J. L. Harrison, W pływ Darwinizinu na ba
dania w zakresie religii. Dobór zagadnień 
oraz nazwiska autorów wystarczają zupełnie 
jako najlepsza rekomendacya książki. Żało- 
waó tylko trzeba niezmiernie, że nie znaj
dujemy tłum aczeń rozpraw biologicznych. 
Jakkolwiek cenię wysoko pracę prof. Nus 
bauma — jednak widziałbym chętnie w ję 
zyku polskim też same zagadnienia, przed
stawione przez innych badaczów, a więc 
oświetlone z innego punktu widzenia.

J. S.

S P R A W O Z D A N IE  ZE  S T A N U  
I DZIAŁALNOŚCI P R A C O W N I 
A N T R O P O L O G I C Z N E J  PRZY 
MUZEUM PR Z E M Y S Ł U  I R O L 

N IC T W A  W  W A R SZA W IE 

za rok 1910.

[Comp(es - Rendus ilu Laboratoire Anthro- 
pologique pres „Muzeum Przein. i Koln.“ 

a Varsovie].

W roku 5-ym istnienia Pracowni A ntro
pologicznej, dzięki zapomodze otrzymanej 
od Kasy pomocy dla osób pracujących na 
polu naukowem im. d-ra J. Mianowskiego, 
kierownik Pracowni, p. Kazimierz Stołyhwo, 
wykonał prace następujące:

1) U czestn iczył w pracach Zjazdu m ię
dzynarodowego naukowego amerykańskiego 
w Buenos Aires naskutek zaproszenia otrzy
manego od „Sociedad Oientifica Argentina", 
a mianowicie w sekcyi antropologicznej zja
zdu wypowiedział referat p. t. „Nouveaux  
perfectionnem ents de la methode ostóome- 
trique“ oraz demonstrował osteofor - projek- 
cyom etr swego system u, który został na
stępnie zamówiony przez U niw ersytety  
w Buenos Aires, la Plata i Hawanie.

W Buenos Aires p. Stołyhwo zapoznał 
si$ ze zbiorami znajdującemi się w „Museo 
N acionalu, oraz dzięki uprzejmości prof. P . 
A m eghiny, dyrektora tego Muzeum, zbadał 
niektóre ciekawe szczątki człowieka kopal
nego argentyńskiego, przechowywane w tem  
Muzeum.

Prof. P . Ameghino ofiarował do zbioru 
Pracowni Antropologicznej w Wai-szawie

odlew słynnego szczątka czaszki Diprotho- 
ino proteusis oraz klisze Homo pampaeus.

Dalej p. Stołyhwo zwiedził zbiory „Mu- 
seo etnografico" przy U niw ersytecie w B u
enos Aires i od dyrektora tego Muzeum, 
prof. Juana B. Am brosettego, otrzymał w da
rze szereg ciekawych przedmiotów archeolo
gicznych i etnograficznych pochodzących  
z A rgentyny i Peru. P. Stołyhwo oddał 
zbiory te do zbiorów etnograficznych Mu
zeum P. i R. i do Muzeum archeologiczne
go im. E . Majewskiego w Warszawie.

W reszcie dzięki prof. Lelunann-Nitsohemu  
i prof. P. Outesowi p. Stołyhwo poznał c ie 
kawe zbiory znajdujące się w „Museo La 
Plata" w mieście tej samej nazwy polożo- 
nem niedaleko od Buenos Aires.

Od d-ra M. Bertoniego, delegata rządu 
paragwajskiego na Zjazd w Buenos Aires, 
p. Stołyhwo otrzymał w darze szereg pró
bek produktów rolniczych, wytwarzanych  
w jego kolonii w Paragwaju. Próbki te zo
stały oddane do zbiorów Muzeum P. i R. 
w Warszawie i do zbiorów Wydziału rolni
czego przy Uniwersy tecio Jagiellońskim  
w Krakowie.

Prócz tego p. Stołyhwo otrzymał dary od 
Towarzystw polskich w Buenos Aires i w 
Rio de Janeiro oraz od pp. dr. Jasińskiego 
i inżynierów Rechniewskiego, Poświka i S ta 
szkiewicza z Buenos Aires, jako też od pp. 
Hoffmanna, Ślusarka - Koszarowskiego i Te- 
odorkowskiego z Rio do Janeiro, które zo
stały doręczone Muzeum P. i R. w War
szawie.

Dzięki uprzejmości p. W. Orszulka, ko
mendanta statku „BYancesca*1, którym p. 
Stołyhwo odbył podróż w obie strony, oraz 
lekarza okrętowego, p. K. Doubrawy—prze
wóz morzem pak ze zbiorami nic nie ko
sztował.

Po drodze p. Stołyhwo zwiedził w Mon- 
tevideo urugwajańskie „El Museo Historico 
N acional“ i „El Museo Pedagogico“ oraz 
w Las Palmas na wyspie Gran Canaria 
zw iedził „Museo Canario", posiadające bo
ga ty  oddział antropologiczny, zawierający 
liczne szczątki tubylców.

„Sprawozdanie z delegacyi na kongres 
naukowy międzynarodowy w Buenos Aires 
w 1910 roku“ p. Stołyhwo przedstawił na 
posiedzeniu Komisyi Antropologicznej T o
warzystwa Naukowego warszawskiego d. 1 
października roku sprawozdawczego.

Prócz tego p. Stołyhwo napisał rozprawę 
p. t. „W sprawie człowieka kopalnego i j e 
go poprzedników w Argentynie", opartą na 
materyale poznanym podczas pobytu w A m e
ryce południowej, która będzie ogłoszona 
drukiem w Sprawozdaniach Towarzystwa  
Naukowego warsza wskiego.
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2) W Korrespondenzblatt der deutschen  
Gesellschaft f. Anthropologie, E thnologie u. 
Urgeschichte 1910—p. Sfcołyhwo ogłosił roz
prawę p. t. „Der O stejphor-Projektiom eter. 
Ein Beitrag zur Methodik der Osteogra- 
phie“.

3) W sekcyi antropologicznej XII Zjazdu 
przyrodników i lekarzy w Moskwie, p. Sto- 
łyhwo w ygłosił referat p. t. „Badania an
tropologiczne nad ludami zamieszkującemi 
Cesarstwo rossyjskie“. Prócz tego w sek 
cyi powyższej p. Stołyhw o miał referat p. t. 
„Nowe udoskonalenia m etody osteograficz- 
nej“, poczem demonstrował osteofor-projek- 
cyom etr sw ego system u, który został na
stępnie zamówiony przez Isty tu t antropolo
giczny U niw ersytetu  m oskiewskiego, przez 
klinikę chorób gardła, nosa i uszu tegoż  
U niw ersytetu  i przez in sty tu cyę naukową 
imienia braci Kuźniecowów.

Podczas pobytu w Moskwie p. Stołyhw o  
zwiedził Muzeum antropologiczne znajdujące 
się przy U niw ersytecie, zbiory etnograficzne 
przy Muzeum Rumiancewa i zbiory archeo
logiczne Muzeum historycznego.

4) W Towarzystwie antropologicznem  
przy U niw ersytecie petersburskim p. S to 
łyhwo demonstrował osteofor-projekeyom etr 
swego system u, a oprócz tego zwiedził w P e
tersburgu Muzeum etnograficzno-archeolo- 
giczno-antropologiczne przy Akadem ii Nauk, 
zbiory antropclogiczno - anatomiczne przy 
Akademii wojskowo - lekarskiej i zbiory ga
binetu antropologicznego przy U niw ersyte
cie.

5) Korzystając z uprzejmych zaprosin 
i gościnności pp. Irmgardy i Stanisława hr. 
Lubienieckich, p. Stołyhw o poczynił poszu
kiwania na wydmie znajdującej się w ich 
majętności. Opis tych  badań p. t. „Poszu
kiwania archeologiczne w Zameczku w Ra
domskiem" został przedstawiony d. 21 listo
pada roku sprawozdawczego na posiedzeniu  
Komisyi Antropologicznej Towarzystwa N a
ukowego warszawskiego i będzie ogłoszony 
drukiem w Sprawozdaniach wyżej wym ie
nionego Towarzystwa.

6) Wraz z p. Stanisławem Lencewiczem  
p. Stołyhw o prowadził badania nad przy
czynkiem  do poznania budowy łuków brwio
w ych i współzależności ich rozwoju z w iel
kością wskaźnika glabello-oerebralnego.

Wraz z p. Martą Rzewuską p. Stołyhwo  
prowadził badania nad przyczynkiem  do po
znania stosunku długości kości czołowej do 
jej szerokości.

** *

Zbiory pracowni antropologicznej w roku 
sprawozdawczym powiększyły się dzięki da
rom otrzym anym  od polskiego Towarzystwa

krajoznawczego, Towarzystwa polskiego wBu- 
enos Aires i od U. S. N. Museum w W a
szyngtonie oraz od pp. K. Chamca, K. Cho
lewińskiego, S. J. Czarnowskiego, d-ra G. 
Jasińskiego, p. Karłowiczowej, S. Lencewi- 
cza, d-ra E. Lotha, E . Majewskiego, d-ra 
W. Olechnowicza, K. Siedleckiego, K. Sto- 
łyhw y, d-ra J. Tura, M. W awrzenieckiego, 
J. Zakrzewskiej.

Prócz tego pracownia otrzymała w depo
zycie od Muzeum P. i R. odlewy gipsowe 
antropologiczne wykonane w Afryce przez 
d-ra Jana Czekanowskiego oraz od Towa
rzystwa Miłośników przyrody odlewy gipso
we i tablice antropologiczne.

Dochody pracowni w r. 1910 były nastę
pujące:

Ofiary w gotowiźnie od pp. M. Biało-
brzeskiego, K. Chamca, S. D icksteina, E.
Majewskiego i J. Natansona 136 r. 22 k.
Zapomoga Muzeum P. i R. 100 „
Zapomoga z wniosków człon

ków pozyskanych przez 
pracownię antrop. . . .  82 „

(Chełmicki Bohdan, Czaplic
ki Karol, Czaplicka Ma- 
rya, Glass Jakób, dr.
Kramsztyk Zygm unt, dr.
Kurtz Stanisław, Lence- 
wicz Stanisław, lir. Lu- 
bieniecka Irmgarda, Ma
jew ski Karol, dr. Mucha 
Ignacy, Pilecka Helena,
Sąchocki Jan).

Dochód (brutto) z odczytów  
pp. J. Czekanowskiego,
J. Tura i K. Stołyhw y 120 „ 6 6  „

Razem 438 r. 88 k. 
Wydatkowano w roku spra

wozdawczym na księgo
zbiór ....................................  78 „ 92 „

Na ruchomości i przyrządy 43 „ 10 „
Na koszty druku, fotografii, 

złożenia szkieletów, ko- 
respondenoyi, transportu
zbiorów i t. p ....................... 88 „ 34 „

Na koszty urządzenia od
czytów  .................................... 107 „ 60 ,

D eficyt pracowni w roku
1 9 0 9 - y m ..............................  13 „ 93 „

Razem 331 r. 89 k.
Pozostałość więc gotowizny

z roku 1910-go wynosi 106 „ 99 v

Ogólny majątekpracowni an
tropologicznej z końcem  
roku sprawozdawczego 
wynosi:
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W  księgozbio
rze według in
wentarza z r. 1909 rb. 1832 k. 44 
Ofiaro waneksią- 
żki w  r. 1910 rb. 78 k. 55
Nabyto książek 
w  1910 roku . rb. 78 k. 92

Razem  w księgozbiorze 1989 rb. 91 k. 
W ruchomoś- 
ściach (zbiory i 
instrumenty) 
w edług inwen
tarza z 1909 r. rb. 1129 k. 99 
Ofiarowano w
1910 r. za . . rb. 80 k. 40
Nabyto w 1910
r. za . . . . rb. 43 k. 10

Razem w ruchomościach 1253 rb. 49 k. 
Ogółem więc majątek pra

cowni antropologicznej z 
końcem roku sprawozdaw
czego w y n o s i........................  3350 rb. 39 k.

W  porównaniu z rokiem poprzednim ma
jątek pracowni antropologicznej wzrósł 0 rb. 
387 k. 96.

* **

Adres pracowni antropologicznej: W ar
szawa, Krakowskie-Przedmieście 66.

KRONIKA NAUKOWA.

Temperatura górnych warstw powietrza 
nad równikiem. Przed dwu laty (w roku 
1908) udała się do wschodniej Afryki w y
prawa aerologiczna, wysłana przez aeronau- 
tyczne obserwatoryum w Lindenbergu. Skła
dała się ona ze znanych aeronautów— prof. 
Bersona i d-ra Eliasa. W roku zeszłym  
(1910) ukazało się sprawozdanie z badań, 
poczynionych przez tę wyprawę (Bericht 
iiber die aerologische Expedition des kgl. 
aeronautischen Obseryatoriums nach Ostaf- 
rika im Jahre 1908. Brunświk, 1910). 
Zawiera ono dużo bardzo ciekawych spo
strzeżeń, z których wspomnimy tu  tylko  
o jednem, mianowicie o zaobserwowaniu 
przez tę  wyprawę najniższej temperatury 
powietrza, jaką dotychczas udało się skon
statować. Mianowicie na termometrze, dołą
czonym do balonu, który 30 sierpnia 1908 
roku wzniósł się do wysokości 19 330 m, 
odczytano tem peraturę— 84,3°C wobec ciśnie
nia 48 toto. Tak niskiej temperatury nie 
notowano jeszcze nigdy w atmosferze, po- j 
mimo, że balony z termometrami wznosiły j 

się niejednokrotnie prawie do 30 lim, ponad i 
powierzchnię ziemi. Co zaś ciekawsza, to i

fakt, że podobnie niską temperaturę obser
wowano prawie nad samym równikiem, 
w miejscowości Schirati, na wschodniem w y
brzeżu Wiktorya Nyanzy pod 0°50' szer. 
płd. Obserwowano ją zaś kilkakrotnie za 
każdem puszczaniem balonu, który raz (22 
paźdz.) osiągnął jeszcze większo wzniesienie 
(22 280 ot). N ie można więc togo niskiego 
stanu temperatury kłaść na karb przypad
ku, lecz należy ją iiważać za stałą w łaści
wość atmosfery w tych stronach. Dowodzi
łoby to, że w górnyoh warstwach atmosfera 
nad równikiem jest zimniejsza niż w w ięk
szych szerokościach. D otyczę to zaś nawet 
warstw nie nazbyt wysokich, bo już na w y 
sokości 1.500 to obserwowano tam (koło 
W iktorya Nyanza) niższe temperatury, niż 
na tem samem wzniesieniu w Europie i Amer. 
umiarkowanej. Ciekawą jest rzeczą, że ta 
niska temperatura powietrza nad równikiem  
schodzi się z niską temperaturą morza w tej 
szerokości; już na głębokości 100 m jest 
ona niższa, niż w innyoh stronach ziemi. 
Stosunki na samej powierzchni ziemi są 
wręcz przeciwne; jak wiadomo, tam właśnie 
na równiku temperatura jest najwyższa. 
Przytoczone spostrzeżenia wspomnianej w y
prawy aerologicznej przynoszą zatem bardzo 
ciekawe przyczynki do krążenia prądów po
w ietrznych i rozkładu ciepła.

B. D .
(Prom.).

Z badań nad żółtą febrą. Żółta febra 
stanowi chorobę najbardziej rozpowszechnio
ną w Indyach, na wyspach A ntylskich, 
w Stanach Zjednoczonych i szerzy się— po
dobnie jak malarya— wskutek ukąszeń spe- 
cyalnego komara Stegom yia fasciata. Po 
4 —5 dniach temperatura podnosi się do 40°, 
zjawiają się objawy żółtaczki, puls uderza 
z szybkością początkowo 120, poczerń sto
pniowo spada do 30 —  40 uderzeii na mi
nutę. Temperatura przez dni kilka stale 
się podnosi, poczem spada do normy wła
ściwej, co jest objawem rozpoczęcia się dru
giego peryodu choroby, polegającego na 
ustaleniu się temperatury normalnej z wszel- 
kiemi cechami ogólnego osłabienia. Po pe
wnym czasie daje się spostrzedz powtórna 
silna gorączka, która stopniowo ruinuje or
ganizm. Bezpośrednia przyczyna choroby 
nie jest dotychczas całkowicie znana, choć 
jej infekcyjny charakter nie ulega dziś ża
dnej wątpliwości. Reed, Caroll i Argamont 
zarażając krwią pochodzącą od ludzi dotknię
tych  żółtą febrą 6 osób, w pięciu razach 
otrzymali typowe objawy tej choroby. Na 
12 wypadków ukąszenia przez Stegom yia  
fasciata, w dziesięciu stwierdzono prawidło
wą infekcyę. Guitera, powtarzając te do
świadczenia, otrzymywał objawy choroby
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u 8 ludzi z pośród 17. Komar po wessa- 
niu krwi osoby zarażonej żółtą, febrą, staje 
się zdolnym do wywołania nowej infekeyi 
dopiero po upływ ie 12 dni. Można wobec 
tego przypuszczać, że ty le  właśnie czasu 
wym aga patogonetyczny organizm do odby
cia swego cyklu  rozwojowego w ciele ko
mara. Mamy tu  więc prawdopodobnie do 
czynienia z. jakimś pierwotniakiem. Simond 
znajdował w żołądku Stegom yia pasórzyty  
z rodzaju Nosema. N ovy, Mc. Neal i Porrey 
widzieli tam gatunki Herpetomonas. Nale
ży przypuszczać, że w szyscy ci badacze ob
serwowali wówczas jedno ty lko  stadyum  
rozwojowe organizmu chorobotwórczego, do 
którego poznania długa i mozolna prowadzi 
jeszcze droga.

BI.
Biol. Zeltsohr.

Jak żują ryby karpiowate? R yby karpio- 
wate żywią się przeważnie substancyam i ro- 
ślinnemi. To też ich aparat żujący przy
pomina wielce pod względem mechanizmu 
uzębienie przeżuwaczów, u których brak 
górnych siekaczów zastępują stwardniałe 
dziąsła. R yby karpiowate nie mają wcale 
zębów' w szczękach, znajdują się one nato
miast na dolnych kościach gardłowych, 
a z zębami tem i współdziała podczas żucia 
mocna płytka rogowa, osadzona na spodzie 
czaszki. Nad budową i rozwojem uzębienia 
oraz tej p łytki u różnych karpiowatych, 
jak również nad sposobem ich działania przed
sięwziął w ostatnich latach badania Oskar 
Hempel, a wyniki swej pracy ogłosił w „Be- 
richten aus der kgl. Bayerischen Biologi- 
shen Yersuchstation in Munden“ (T. I, rok 
1908). W edług jego badań zarówno zęby jak 
i płytka rozwijają się dopiero w tedy, gdy  
młoda ryba zużyła już zupełnie zapas od
żyw czy worka żółtkow ego i zmuszona jest 
zacząć się karmić samodzielnie. Przytem  
obie te części aparatu rozwijają się jedno
cześnie i nie ścisłem  jest mniemanie, że zę
by rozwijają się wcześniej i że ucisk  w yw ie
rany niemi podczas żucia przyczynia się do 
wytworzenia się p łytk i rogowej, chociaż 
istotnie w pływa on na przyśpieszenie jej 
stwardnienia. Początkow o płytka jest pra
wie wcale nie zrogowaciała i ma bardzo 
słabe znaczenie dla żucia. To też młode 
karpie karmią się w yłącznie drobnemi ustro
jami, jak wym oczki i glony. W miarę w zra
stania ryby zwiększa się zapotrzebowanie 
pokarmu, wzmaga się czynność żucia i pod 
wpływem  silniejszego ucisku zębów płytka  
rogowacieje coraz bardziej, osiągając sto
pniowo ostateczny stopień twardości. Przy
tem  nie w szystkie ryby karpiowate mają 
jednakowe ustawienie zębów w stosunku do 
płytki i u karpia (Cyprinus) i karasia (Ca-

rassius) zęby prawej i lewej strony są do 
siebie równoległe, a do płytki prostopadłe 
i tu czynność rozcierania pokarmu odbywa 
się w spasób najbardziej typowy; natomiast 
w rodzaju płoci (Lenciscus), leszcza (Abra- 
mis), brzany (Barbus) i kiełbia (Gobio) zęby 
stoją ukośnie do siebie i do płytki, a u św in
ki (Ohondrostorna) i siekierki (Rhodeus) koń
ce zwróconych ku sobie zębów obu stron 
zachodzą wzajemnie jedne między drugie, 
jak zęby dwu odpowiednio ustawionych  
grzebieni, a przez to mechanizm żucia staje 
się bardziej skomplikowany, ale i bardziej 
dokładny.

B. D.

Płodność mieszańców zebra —  koń domo
wy oraz koń domowy— koń Przewalskiego.
W roku 1905 Iwanoff podał wyniki swych  
poszukiwań nad płodnością mieszańców ko
nia i zebry (E ąuus zebra 9  E ąuus cabal- 
lus c?). Pomimo wielu prób, nigdy nie uda
ło się odkryć plemników w nasieniu mie
szańców. H istologiczne badania gruczołów  
płciowych wykazały również zupełny ich 
brak. W  roku 1909 wym ieniony autor 
uzupełnił swe obserwacye badaniami nad 
mieszańcami B ąuus caballus ? B ąuus ze
bra c T . I w danym przypadku nie można 
było wykazać u mieszańców obecności p le 
mników, wbrew twierdzeniom Ewarta. Co 
dotyczę płodności mieszańców —  samic, do
tąd nie mamy pewnych danych, aby módz 
się ostatecznie w tej kw estyi wypowiedzieć. 
Instynkty płciowe są dobrze rozwinięte 
u mieszańców, tak u samców, jak i u samic. 
Zupełnie inaczej sprawa się przedstawia 
z mieszańcami E ąuus caballus X  E ąuus 
Przewalski. Płodność mieszańców — samic 
została wielokrotnie stwierdzona w Aska- 
nia - Noya. W 1909 roku Iwanoff zbadał 
nasienie mieszańca (E ąuus Przewalskii $  
E ąuus caballus c? anglik pełnej krwi) 
i stwierdził obecność wielu szybko się po
ruszających plemników, z formy podobnych  
do plemników konia domowego. Jak w ia
domo stanowisko system atyczne konia P rze
walskiego nie jest ostatecznie ustalone. Je
dni uważają go za zupełnie oddzielny g a tu 
nek, inni łączą go w jeden gatunek z k o 
niem domowym. O ile przyjmiemy pierw
szy pogląd, to mieszańcy tego konia będą 
stanowiły ciekawy w yjątek z ogólnej roguły 
bezpłodności samców hybrydów konia. Zwo
lennicy drugiego poglądu w fakcie tym  zy 
skują poważny argument dla poparcia sw e
go stanowiska.

W. R.
(Biolog. Centralbl.).

Mieszańcy Bos taurus X  Bison america- 
nus. K w estya płodności mieszańców pocho
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dzących ze skrzyżowania krowy domowej 
z bizonem amerykańskim nie była dotąd 
rozstrzygnięta. N ow y przyczynek do tej 
kw estyi podaje Iwanoff. Podług niego płod
ność mieszańca-samicy nie podlega zupełnie 
wątpliwości, gdyż w dobrach F a lz-F ein a  
„Askania N ova“ obserwowano w wielu ra
zach, że mieszańcy takie połączone z bizo- 
nem-samcem (czystej krwi) dawały potom 
stwo. Co innego m ieszańcy-sam cy. Bada
nia mikroskopowe spermy pozwalają przy
puszczać bezpłodność, gdyż nie można było 
w niej wykryć plemników. Badań histolo
gicznych nad budową jąder nie przeprowa
dzono. Ciekawy jest fakt, że samiec taki 
posiada instynkty płciowe dobrze rozwinięte. 
Prócz mieszańców p ó ł-k rw i, Iwanoff zbadał 
mieszańców 3/, Bison americanus i l/ t Bos 
taurus (powstałe z zapłodnienia mieszańca- 
sam icy z samcem bizonem czystej krwi). 
Badania mikroskopowe wykazały obecność 
plemników w nasieniu, a badania histologi
czne— zupełnie normalną budowę jąder. D o
świadczenia nad krzyżowaniem samca 3/4 B i
son americanus z krową domową dały w y
niki dodatnie i dowiodły, że plemniki samca 
b yły  rozwinięte normalnie. Tak samo płod- 
nemi są 1/ i Bison americanus. O ile zosta
ną ze sobą skrzyżowane s/ i  i l/ i Bison ame
ricanus, otrzymamy mieszańców pół-krwi, 
które będą zapewne płodne. W ten sposób 
możnaby było otrzymać nową płodną rasę 
bydła, odznaczającą się siłą i wytrzym ało
ścią.

W. B .
(Biolog. Centralbl.).

Rozmaitości.

Globus Mercatora. W roku 1888 Alfons 
H eyer odnalazł w  Bibliotece miejskiej we 
W rocławiu trzy niezwykle rzadkie dzieła 
Gerharda Mercatora, mianowicie mapę Wiel
kiej Brytanii i Irlandyi z roku 1564, wielką 
mapę kuli ziemskiej z roku 1569 i mapę 
Europy z roku 1572. Obecnie W. Hantzsch 
podaje wiadomość o odnalezieniu na Śląsku 
jeszcze jednej cennej pamiątki po słynnym  
geografie flamandzkim. Jest nią stary glo
bus, na który prof. Haehnel natrafił przy
padkowo w Bibliotece kościelnej w Oleśni
cy; po bliższem zbadaniu okazało się, że 
jest to dzieło Mercatora z roku 1541. Jest 
to, widocznie jeden z egzemplarzy słynnego  
globusa, który Mercator wykonał dla swego  
protektora, kardynała Granvelli, kanclerza 
cesarza Karola V. Dotychczas znano 14 
egzemplarzy tego globusa. Nowo odnalezio

ny okaz jest nieoo uszkodzony, szczególnie 
półkula północna. Skąd wziął się w Ole
śnicy —- niewiadomo.

S. Roz.
(Petermanns Mitteilungen).

Wiadomości bieżące.

Towarzystwo Naukowe warszawskie.
Posiedzenie Wydziału Iii-go  Towarzystwa 
Naukowego warszawskiego odbyło się w dniu
9-ym lutego r. b. Na wstępie sekretarz 
przedstawił krótki zarys działalnośoi W y
działu nauk m atem atycznych przyrodniczych 
w ciągu pierwszych lat trzech istnienia To
warzystwa. W ydział odbył 26 posiedzeń, na 
których zakomunikowano 140 oryginalnych  
rozpraw naukowych. Krótkie streszczenia 
tych  prac, zamieszczone w „Sprawozda
niach1' T-wa, zajęły przeszło 1 000 stron 
druku, prócz rozpraw większych rozmiarów, 
wydanych oddzielnie. Na sekretarza W y
działu na następne trzechlecie wybrano po
nownie p. J. Tura.

W ygłoszono komunikaty:
1) P. Z. Dmochowski przedstawił roz

prawę p. Maryi Dunin - Karwickiej: „Gdzie 
znajdują się w warunkach fizyologieznych  
dwójłomne lipoidy w ustroju ludzkim14.

2) P. J. Tur przedstawił rozprawę p. 
W. W ietrzykowskiego p. t.: „Badania nad 
rozwojem Lucernarii11.

3) P. J. Lewiński przedstawił rozprawę 
p. Cz. Łopuskiego p. t.: „Badania nad fau
ną kredową Lubelskiego. Cz. f. Mięczaki 
głow onogie“.

4) P. J. Tur przedstawił rozprawę p. R. 
Błędowskiego: „O wahaniach w budowie 
worka skórno-mięśniowego u Bonellii“.

5) P. J. Tur zakomunikował wyniki 
swych badań nad „Anomaliami dojrzewania 
jaj mięczaka Philine aperta L .“.

6) P. Wł. Janowski przedstawił rozpra
wę p. St. Sterlinga p. t.: „Z histologii wą
troby".

7) P. W. Sierpiński zakomunikował swą 
rozprawę: „O pewnej własności continuum".

8) Tenże: „O kilku algorytmach dla roz
wijania liczb rzeczyw istych na szeregi*1.

9) P. St. J . Thugutt: „O nowem złożu 
metameronu natrolitowego“.

10) Tenże: „O itnerycie i skolopsycie 
w św ietle dochodzeń mikrochemicznych".
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ZA W IA D O M IEN IE .

Zarząd Akademii Um iejętności w Krako
wie podaje do wiadomości, że począwszy od 
roku szkol. 1911/12 K om itet ustanowiony  
do zawiadowania fundacyą ś. p. d-ra W ła
dysława K retkow skiego będzie w możności 
przyznawać subw encye w celu  umożliwienia 
osobom narodowości polskiej, poświęcającym  
się czystej m atem atyce, wyjazdu za granicę 
dla studyów  z zakresu m atem atyki czystej. 
Podania o te subw encye wnosić mogą do 
Kancelaryi Akademii U m iejętności (ul. Sław
kowska 17) osoby narodowości polskiej, k tó 
re ukończyły studya z zakresu czystej ma

tem atyki w szkołach w yższych, a to aż do 
dnia 15 czerwca każdego roku, tym  razem 
roku 1911.

Podania należy zaopatrzyć w świadectwo 
odbytych studyów m atem atycznych, prace 
naukowe kandydata, curriculum yitae oraz 
oświadczenie, dokąd kandydat zamierza w y
jechać i jakie studya odbywać.

Po bliższe informacye można się zgłaszać 
do prof. d-ra Kazimierza Żorawskiego (ul. 
Garbarska 7, osobiście codziennie, prócz 
świąt i N iedziel, od 2 — 3 po południu, lub 
listownie).
W Krakowie, dnia 9|II 1911.

Sekretarz Generalny Ulanowski

Spostrzeżenia meteorologiczne
ze stycznia 1910 r.

(W iad om ość S ta cy i C entra lnej M eteo r o lo g ic z n e j p r z y  M u zeu m  P rzem y słu  i R oln ictw a w W arszaw ie).
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