
Nb. 4 7  (1641). W a rs z a w a , d n ia  23 l is to p a d a  1913 r. Tom  X X X II .

A dres R edakcyi: W SPÓ L N A  37. Telefonu 83-14.

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIECONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA".

W Warszawie: roczn ic  rb . 8 , kw arta ln ie  rb . 2.
Z przesyłką pocztową ro czn ie  rb . 10, p ó łr . rb . 5.

PRENUMEROWAĆ MOŻNA:
W  R edakcyi „W szechśw iata" 1 w e w szystk ich  księgar* 

n iach w k ra ju  i za granicą.

R ed ak to r „W szech św ia ta '4 p rzy jm u je  ze spraw am i redakcy jnem i codzienn ie od godziny 
6  do 8 w ieczorem  w lokalu red ak cy i.

EBERHARB WALTER.

T E O R Y A  I Z O S T A T Y C Z N A  1).

Każdy zakątek  ziemi dostarcza sposob
ności do zebrania niewyczerpanego pra
wie faktycznego m aterya łu  geologiczne
go. Lecz niedostateczność samych tylko 
taktów, wogóle niezdolność ducha ludz
kiego do zadowolenia się szeregiem po
szczególnych zjawisk, niezwiązanych w je- 
dnę całość, spowodowała już  w pierw 
szych zaczątkach każdej nauki powstanie 
genetycznego połączenia faktów. Ponie
waż w następnym  wykładzie m amy roz
trząsać jedno z takich powiązań gene
tycznych, rozciągające się poza najszer
sze zakresy, mianowicie teoryę izostaty
czną, musim y się więc zastrzedz, że wszy
stk im  tym  teoryom zawsze możemy przy
pisywać jedyn ie  tylko wartość hypotezy 
roboczej albo „wyobrażenia odpoczynko-

]) Odczyt, wygłoszony w kolokwium geolo
giczno - paleontologicznem uniw ersytetu berliń
skiego w lutym  r. b.

w ego“, j a k  się mówi w psychologii, t. j. 
wyobrażenia, którem u jedynie  w arunko
wo przyznajemy prawo do istnienia, m ia
nowicie, dopóki nie będzie można go za
stąpić przez inne, bardziej użyteczne.

W  ten  sposób wyciągam y tylko wnio
sek ostateczny z teoryi rozwoju, stosując 
j ą  do niej samej, czyli raczej do poszcze
gólnych jej wywodów i widząc się zm u
szonymi zgóry przypisywać wszystkim 
tym rozumowaniom czasowym wyłącznie 
wartość względną. Następnie musimy
0 ile można odrzucić takie przypuszcze
nia, k tórych codzienne użycie zatarło po
woli ich charak te r  hypotetyczny, inaczej 
bowiem poruszalibyśm y się tylko w błęd- 
nem kole.

Jednem  z tych ciągłe używanych przy
puszczeń był przez czas długi dogm at 
kurczenia się ziemi. W edług znaneg) 
schem atu rozwoju ciał niebieskich ziemia 
powinna nieprzerwanie się ochładzać,
1 dla każdego zjawiska tektonicznego n a 
suwało się pożądane wytłumaczenie w po
staci marszczenia się skorupy ziemskiej.

W ostatnim  jed n a k  czasie w rozkładzie 
substancyj prom ieniotw órczych1) zostało

i) E. Rutherford, Radioaktiye Umwaudluu- 
gen. Brunświk, 1907.
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w ykry te  tak  potężne źródło ciepła, że 
już obecność we w nętrzu  ziemi s tosun
kowo m ałych ilości takich substancyj 
w ysta rcza łaby  do wyrównania całkowitej 
s t ra ty  ciepła przez ziemię.

O rzeczywistej zawartości substancyj 
promieniotwórczych w ziemi wiemy, co 
prawda, jeszcze bardzo mało. Pewien 
p unk t oparcia daje nam  w tej kw esty  i 
zawartość w atmosferze emanacyi radu. 
Ponieważ ta osta tn ia  ustawicznie się roz
pada, m ając okres przem iany T  =  3,85 
dnia, w ciągu którego to czasu ilość jej 
zmniejsza się o połowę, przeto zaw ar
tość emanacyi w atmosferze może być 
sta ła  jedyn ie  tylko w sku tek  ciągłego 
a jednosta jnego  dostarczania nowych jej 
zapasów z ziemi. Dla tejże przyczyny 
em anacya radu, zaw arta  w powietrzu, 
nie może przesączać się z głębokości 
znacznych do powierzchni ziemi. P rze 
ważna ilość emanacyi musi zatem pocho
dzić z w ars tw y  powierzchownej, o g ru 
bości zaledwie kilku metrów.

A. S. Eve 1) obliczył w roku 1905, że 
em anacya radu, zaw arta  w atmosferze, 
odpowiada 610 tonnom brom ku radu. Że
by zaś w yrównać s tra tę  ciepła przez zie
mię, przypuszczając jednos ta jną  zaw ar
tość radu  w całej kuli ziemskiej, n ie
zbędny jes t  zapas 270 milionów tonn. 
W razie takiego zasobu radu  w ziemi 
ilość jego, po trzebna do pod trzym ania  
zawartości emanacyi w atmosferze, p rzy 
padałaby  na najwyższą warstw ę ziemi 
o grubości 18 metrów, co bardzo się zga
dza z rezulta tem  powyższym.

J e s t  to, jednakowoż, tylko jeden  z w ie
lu, po części bardzo rozbieżnych rezul
ta tów  badań radyologicznych. S t ru t t  2) 
znalazł, naprzykład, że zaw artość radu  
w skałach w przypadkach  poszczegól
nych je s t  bardzo rozmaita, ogólnie biorąc, 
je s t  sto razy większa od tej, która, 
w przypadku jednosta jnego  rozpow szech
nienia radu  w całej kuli ziemskiej, by 
łaby  niezbędna do ścisłego wyrównania  
tej ilości ciepła, j a k ą  ziemia traci. W y

Phil. Mag. lipiec 1905.
"■) Proc. Roy Śoc. A 77 (1906).

wnioskował on stąd, że rad istnieje  ty l 
ko w cienkiej warstw ie powierzchownej.

W każdym  razie badania radyologicz- 
ne dowodzą, że tem pera tu ra  ziemi może 
bardzo łatwo posiadać wartość niezmien
ną w ciągu milionów lat, że więc kurcze
nie się ziemi wcale niekoniecznie musi 
być przypuszczane, przynajmniej dla trze
ciorzędu, w którym  się jednak  odbywały 
ta k  znaczne procesy górotwórcze.

W obec tego jesteśm y zmuszeni odrzu
cić w szystk ie  teorye, mające za podsta
wy kurczenie się ziemi, jako  n iedosta te 
cznie uzasadnione.

Niezależnie od tego jeszcze inne roz
ważanie prowadzi do odrzucenia zwykłej 
teoryi kurczenia x). Albowiem według 
niej napięcia, powstające w każdem miej
scu marszczącej się skorupy ziemskiej, 
powinny się przejawiać tylko w zupełnie 
pojedynczych okolicach. Ponieważ zaś 
ciśnienie sklepienia równa się iloczyno
wi z ciężaru przez promień, więc daje 
się łatwo obliczyć, że skorupa ziemska 
j e s t  conajmniej 1 700 razy zasłaba do 
wytrzym ania  ciśnienia swego własnego 
sklepienia, jako  też do przew idzenia  ci
śnienia bocznego na tysiące kilometrów, 
jak o  ciało twarde.

Dalej wykazano, że wielkie p rzesun ię
cia na swem podłożu, jak im  musiałyby 
ulegać części skorupy ziemskiej wobec 
m iejscowych zaledwie odchyleń, byłyby 
zjawiskami zupełnie niemożliwemi.

Wreszcie należy stw ierdzić p rzy p u sz 
czenia, na k tórych się opierają poglądy 
na  zmiany poziomu powierzchni morskiej.

Wychodząc z założenia, możliwego ta k 
że i dziś jeszcze, że ilość wody morskiej 
pozostawała, ogólnie biorąc, niezmienną 
w ciągu najw ażniejszych epok geologicz
nych, zwolennicy teoryi kurczenia  się 
ziemi doszli do całkiem różnych wnios
ków względem zmian poziomu powierz
chni morskiej.

l. Ponieważ w razie skrócenia się pro
mienia ziemi powierzchnia je j  także się 
zmniejsza, więc powierzchnia morza, stła-

’) Ampferer, Uber das Bewegungsbild von 
Faltengebirgen. Jahrbuch der k. k. geol. Reichs- 
anstalt, 1906, str, 539 — 620, str. 546 i następne.
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czanego na mniejszej przestrzeni, musi 
się podnieść 1).

2. I n n i ‘2) kładą nacisk głównie na ru
chach pionowych skorupy ziemskiej. Ob
niżenia w morzu oznaczają przytem p rzy 
rost lądów, gdy tym czasem  obniżenia lą 
dów związane są ze s tra tą  lądu stałego. 
Przypuszczając, że obniżenia są rozpo
wszechnione jednostajn ie  po całej po
wierzchni ziemi, obniżenia w morzu będą 
znacznie przeważały, lądy zatem będą 
się wynurzały  z mórz.

Obie te teorye opierają się na założe
niach zupełnie dowolnych. Przyjąwszy, 
że promień ziemski się skraca, trzeba 
wywnioskować, że powierzchnia morska 
pozostawałaby na jed n y m  i tym samym 
poziomie wówczas, gdyby  różnice wyso
kości powierzchni l itosfery wzrosły w sto
pniu, odpowiednim do skrócenia promie
nia ziemskiego. Jeżeliby natom iast ró
żnice wysokości zachowały swą wielkość 
bez zmiany, t. j .  gdyby rzeźba skorupy 
ziemskiej nie zmieniła swego ch a rak te 
r u — przypuszczenie, będące podstaw ą 
pierwszej z wyżej wspomnianych teoryj, 
wtenczas powierzchnia morza musiałaby 
się podnieść; jeszcze bardziejby się pod
niosła na tura ln ie  wtedy, gdyby różnice 
wysokości się zmniejszyły. Jeżeliby w re
szcie rzeźba ta rozwijała się bardziej 
w stronę krańcowości, ja k  to może działo 
się podczas zapadnięć wielkich, to sk u t
kiem tego byłoby obniżanie się powierz
chni morskiej.

Do rozstrzygnięcia tej kw estyi brakuje  
nam jednak  wszelkiego prawie punk tu  
oparcia.

Tak samo rzecz się będzie miała, jeżeli 
przypuścimy, że objętość ziemi się nie 
zmieniła w ciągu  najważniejszych dla nas 
epok geologicznych. Pozostają nam  wów
czas do wyboru dwa przypuszczenia: a l
bo transg resye  i regresye  w yrów nyw a
łyby się wzajemnie, albo transgresye

J) A. Penck, Schwankungen des Meeresspie- 
gels. Jahrb. d. Geogr. Ges. zu Munchen, V II 1882, 
str. 21.

2) W. Kranz, Hebung oder Senkung beim 
rheinischen Schiefergebirge? Zeitschr. d. Deutsch. 
Geolog, Gesellschaft, 1911, str. 470 i następne.

byłyby okresami osłabionej, regresye  zaś 
okresami wzmożonej rzeźby powierzchni 
ziemskiej. Dowód przekonywający, że 
którąś z tych  grup lub nawet poszcze
gólnych możliwości należy uważać za po
zbawioną charak te ru  hypotetycznego, je s t  
od nas bardzo jeszcze daleki i jeżeli 
obecnie w rozprawach geologicznych mo
żna znaleźć twierdzenia tak  stanowcze, 
ja k  naprzykład: „W  okresie ju ra jsk im  
powierzchnia morza przewyższała o 2 000 
metrów je j  poziom dzisiejszy" x), to za
pewnieniom tego rodzaju b raku je  całko
wicie uznania  powszechnego.

Podobnież fantastycznem i okazały się 
poglądy, przypisujące przyciąganiu gór 
i lądów ogromne podniesienie powierzch
ni morskiej w ich sąsiedztwie. Dzisiaj 
uchodzi za pewne, że wpływ przyciąga
nia na powierzchnię morza, w sku tek  nie
znacznej gęstości lądów, może być za
ledwie bardzo mały i wywołuje wahania, 
niemające znaczenia geologicznego. W  epo
kach lodowych masy lodu, leżące na lą
dach, powodowały przejściowe obniżenia 
się powierzchni morskiej. Lecz niepe
wność naszych wiadomości, szczególnie 
co do wielkości lodu lądowego, nie po
zwala nam wcale obliczyć żadnych okre
ślonych rozmiarów zniżki. Również i 
związanie chemiczne wody wśród możli
wych przemian skał nie może nigdy po
chłonąć tyle wody morskiej, żeby po 
wierzchnia morza została przez to obni
żona w stopniu znacznym lub chociażby 
dającym się wykazać.

Ponieważ je s t  niemożliwe znaleźć inny 
wskaźnik dla podniesień i obniżań się 
lądu stałego, zarówno dzisiejszych, ja k  
i przeszłych, jak  współczesna powierzch
nia morska, ponieważ dalej o zmianach 
jej położenia bezwzględnego, t. j . j e j  od
ległości od środka ziemi, które mogły 
zajść w ciągu osta tn ich  epok geologicz
nych, niewiadomo nic określonego, prze
to dozwolone je s t  tymczasowe przypusz
czenie, że wysokość powierzchni mor
skiej je s t  stała.

Jeżeli teorya kurczenia  się ziemi w y
chodzi z założenia, k tóre bynajmniej nie

>) W. Kranz, 1. c.
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może być uznane za fak t niezaprzeczony, 
to przeciwnie, najw iększą  zaletą j a k i e j 
kolwiek teoryi j e s t  to, jeżeli ona może 
w yjść z faktu, bezpośrednio dostrzeżo
nego.

Tego rodzaju  faktem  są anomalie, w y 
kry te  w skorupie ziemskiej podczas po
miarów ciężkości a polegające na tem, 
że niziny wykazują nadm iar  ciężkości 
w porównaniu z okolicami górzystemi, 
bryły  zaś oceaniczne — w porównaniu 
z bryłam i lądowemi. Siła ciężkości nie 
we wszystk ich  punk tach  ziemi odpowia
da wielkości, przewidzianej teoretycznie; 
różnice objętości n ie jednosta jn ie  grubej 
skorupy ziemskiej w yrów nyw ają  się przez 
odwrotne różnice gęstości, t. j. w sk o ru 
pie ziemskiej panuje  rów now aga („isosta- 
tic com pensation“) 1). F a k t  ten  tem bar- 
dziej zwraca na siebie uwagę, że ciągle 
widzimy na powierzchni ziemi działanie 
sił, k tóre musiałyby, j a k  się zdaje, spo 
wodować zakłócenie równowagi. Zakłó
cenie takie j e s t  jednak  sprzeczne z w n ios
kiem odwrotnym, k tó ry  w yciągam y bez
pośrednio z obecnego s ta n u  równowagi 
ziemi, że, mianowicie, we wszystkich  cza
sach dawniejszych tak  samo, j a k  i teraz, 
w skorupie ziemskiej panowała rów no
waga kompletna. Gdyby ten  wniosek 
odwrotny, rozstrzygający  dla całej teoryi 
izostatycznej, był w rzeczywistości b łęd 
ny, to równowaga dzisiejsza, istn iejąca 
w ziemi, byłaby tylko przypadkiem ; p o 
nieważ jednak  nie możemy wierzyć 
w przypadek  tak  praw idłowy, jes teśm y  
więc zmuszeni uczynić wniosek nowy, 
że w całej przeszłości geologicznej w szy
stk ie  zakłócenia równowagi, k tó rych  licz
ne dowody znajdujemy jeszcze obecnie,

') C. E. Dutton. On some of the greater pro- 
blems of physical geology. Bul], of the Philos. 
Soe. of Wash. Vol. XI, 51 — 64, 1889. Aczkol
wiek systematyczne pom iary ciężkości na ziemi, 
których rezultaty  stanowią dziś główną podwa
linę teoryi izostatycznej, w szystkie prawie są 
daty  znacznie późniejszej, to  jednak pojęcie w y
rów nania izostatycznego było już wówczas bro
nione przez D uttona w sposób tak jasny i po
niekąd proroczy, że byłoby słusznie, ażeby te- 
orya izostazyi nazawsze pozostała związana 
z  jego imieniem.

zosta ły  wyrównane przez odpowiednie 
przeciw działania(„isostatic  adjustement").

Słuszność teoryi izostatycznej zależy 
zatem  od stopnia, w jak im  s tan  obecny 
daje się rozszerzyć w prawo rozwoju sko 
ru p y  ziemskiej.

Przypuściwszy, że mamy do tego peł
ne prawo, izostazya wyraziłaby się w ró 
w ny  sposób w zjawiskach geofizycznych, 
tektonicznych, s tra tygraficznych  i m or
fologicznych. Dlatego w dalszym ciągu 
rozpatrzym y kolejno równoważniki izo
stazyi geofizyczny, tektoniczny, s t r a ty 
graficzny i morfologiczny, przyczem w 
każdym  przypadku  poszczególnym zw ró
cim y uwagę na to, o ile stosunki spo
strzeżone zgadzają  się ze schem atem  te 
oryi.

Równoważnik geofizyczny izostazyi po
lega  przedewszystkiem  na wspom nianym  
już  fakcie równowagi. W ten  sposób do
chodzimy do pojęcia powierzchni hyd ro 
sta tycznej pod litosferą, do której głębo
ko się zanurzają  geosynklinale, sk ład a 
jące  się z m ateryału  ciężkiego, gdy ty m 
czasem lądy lżejsze w ysuw ają  się daleko 
ponad nią. Głębokość tej powierzchni 
w yrównania, położonej zapewne w n a j
wyższej części barysfery, Helm ert obli
czył na 124 kilometry. Inne obliczenia 
dały rezu lta ty  podobne *). W obec głę
bokości w yrów nania  równej 120 kilom e
trom  gęstość brył lądowych miałaby się, 
w edług Helmerta, do gęstości brył ocea
nicznych, j a k  2,8 do 2,9. Przyczynę n ie 
jednosta jne j  gęstości różnych części sko 
rupy  Faye 3) znalazł w różnych tem pe
ra tu rach  litosfery na tych sam ych g łę 
bokościach pod oceanami i pod lądami, 
pod którem i na głębokości 3 500 m etrów 
powinna ona być o 100°C gorętsza, niż 
pod oceanami. Większemu zaś ciepłu 
powinna odpowiadać mniejsza gęstość. 
Teorya ta  zawodzi jednak, jeżeli sp róbu
jem y  ją  zastosować do różnic gęstości

!) John. P. Hayford (The figurę of the earth 
and isostasy from measurements in the U. S. 
Wash. 1909) przyjmuje głębokość w yrównania 
za 114 kilometrów.

2) Comptes-rendus de l ‘Acad. des Sciences,
XC, 1880.
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wewnątrz lądów. Heim 1) usiłował wy
tłumaczyć mniejszą masę gór fałdowych 
zapomocą przypuszczenia, że pokłady lek 
kie, wogóle lżejsza litosfera, której g ru 
bość je s t  w tych miejscach zwiększona, 
usuw a barysferę na bok, w skutek  czego 
podnosi się ona do góry pod nizinami 
i morzami. Deecke sądzi, że już  samo 
fałdowanie spulchnia pokłady i że naod- 
wrót, większą ciężkość nizin i kotlin mor
skich, pól zapadnięć i obniżeń, należy 
tłumaczyć ściśnięciem skał podczas opu
szczania się ich.

Trudno wytłumaczyć nieliczne, copraw- 
da, wyjątki. Tak naprzykład, głęboko 
obnażona bryła paleozoiczna Hartzu w y 
kazuje nadm iar ciężkości w porównaniu 
z jego otoczeniem. Możnaby tu  było, 
może, przypuścić, że Hartz posiada wła
śnie obecnie ciężkość, ja k ą  miał wówczas, 
gdy był jeszcze głęboko zaklinowany 
w gruncie  Niemiec, i że spulchnienie, od
powiadające jego poziomowi teraźniejsze
mu, je s t  także funkcyą czasu.

P róby w ytłum aczenia  różnic gęstości 
w skorupie ziemskiej są o tyle szczegól
nie ważne, że powinny zostać włączone 
do schem atu rozwoju skorupy ziemskiej, 
jako  zjawisko następcze przekształceń 
mechanicznych, którym  ziemia ulega 
w skutek  zakłócenia je j  s tanu  równowagi. 
Przekształcenia  zaś mechaniczne powstają 
w skutek  obciążenia lub zmniejszenia c ię
żaru brył poszczególnych, jako  nas tęp 
stwo poziomych przesunięć mas wzdłuż 
powierzchni ziemi. Czynnikiem głównym, 
prawie jedynym , je s t  przytem energia 
słoneczna.

Jednocześnie z niszczeniem się lądów 
i zapełnianiem się geosynklinali odbywa 
się n ieprzerw ane podnoszenie się lądów, 
k tóre  się s ta ły  lżejszemi i opuszczanie 
się obciążanych geosynklinali. Na lądach 
wychodzą przytem  z coraz większych głę
bokości na  powierzchnię skały  ciężkie, 
gdy tymczasem w m ateryale  pe trog ra 
ficznym geosynklinali coraz bardziej prze
ważają pokłady lekkie. W ten  sposób 
zostałby z czasem osiągnięty ostateczny

stan  spoczynku, gdyby gęstość mas skal
nych nie zmieniała się podczas ich prze
sunięć pionowych. Ponieważ zaś trwały 
s tan  spoczynku je s t  sprzeczny z faktami 
geologii historycznej, przeto proces w y
równania izostatycznego je s t  trw ale  mo
żliwy tylko wówczas, jeżeli przypuścimy, 
że przesunięcia się pionowe połączone są 
ze zmianami gęstości. Przypuszczenie to 
schodzi się w swej treści z różnemi p ró
bami wytłumaczenia anomalij ciężkości.

Dalszem ważnem założeniem podstawo- 
wem teoryi izostatycznej je s t  w yrów na
nie powierzchownego przesunięcia się 
mas przez przeciwległe skierowane ruchy 
m agnetyczne. Izostazya oznacza zatem 
zam knięty  w sobie ruch, nieprzerwane 
przesuwanie się mas.

Z tem  właśnie Ampferer : ) związuje 
swe, ja k  on sądzi, najcięższe zarzuty 
przeciw teoryi izostatycznej. Jego przed
stawienie rzeczy je s t  takie, jak g d y b y  
proces izostatyczny był jak iem ś perpe- 
tuum  mobile, w k tórem  te same działa
nia powinny być wywierane ciągle na- 
nowo, pomimo ustawicznego zużywania 
się sił w skutek  oporu tarcia znajdującej 
się w ruchu masy powierzchownej i mag- 
matycznej. W edług Ampferera uwol
nienie izostatyczne nigdyby nie mogło 
podnieść lądu obniżonego do wysokości 
dawnej, przeciwnie, s t ra ta  sił wskutek 
tarcia musiałaby działać na wyrównanie 
tak  przytępiająco, że powstające nadzwy
czaj nieznaczne wyrównanie w rzeczywi
stości n igdyby nie mogło nabrać znacze
nia zasadniczego faktu geologicznego. 
Ampferer przemilcza jednak  przytem, że 
w energii słonecznej spływa na ziemię 
potok siły, k tó ry  śmiało możemy uważać 
za motor cyrkulacyi izostatycznej. P u n k 
ty, w których energia słoneczna wkracza 
w obręb cyrkulacyi izostatycznej zna j
dują się wszędzie na powierzchni ziemi, 
gdzie masy magmatyczne, wystawione 
na działanie sil egzogenicznych, zostają 
zmieniane i przesuwane według znanego 
schem atu pracy. Albowiem energia po- 
tencyalna, polegająca na różnicach w y 
sokości powierzchni, tylko przez tak  roz

!) G-eologische Nachlese JYa 1, 1892. VierteL 
jahrsschrift der naturf. Gres. Ziitich. *) Ampferer, 1. c,, str. 578.
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maicie przekształcaną energ ię  słoneczną 
zostaje uzdolniona do poziomych przesu
nięć  mas, rezulta t,  k tórego ona nie m o
głaby nigdy osiągnąć sam a przez się, j a k  
tego wym aga Ampferer, wobec tw a rd o 
ści ska ł  i bez trwałej a daleko w ażn ie j
szej pomocy wody, spadającej do nizin. 
W  ten więc sposób wyrównanie izosta
tyczne może ulegać przytępieniu jedynie  
w sku tek  s tra ty  sił z powodu tarcia w tó r
nego m agm atycznego p rądu  dolnego. W ę 
drówka mas m agm atycznych  następu je  
tylko wówczas, kiedy nadm iar  ciężkości 
w geosyuklinalach n iety lko w yrów nyw a 
współczynnik tarc ia  mającej się p rzesu
wać magmy, lecz go przewyższa. Kiedy 
wyrównanie  izosta tyczne do tego punk tu  
nie zachodzi, poza tą  granicą wszelkie 
zakłócenie dalsze zostaje całkowicie zró
wnoważone. Ponieważ, coprawda, obec
nie istn ie ją  najrozmaitsze jeszcze pog lą
dy na lepkość magmy, pozostaje więc 
poniekąd dowolnem, umieścić punkt, od 
którego zaczyna się w yrównanie, na  s a 
mym początku  albo zupełnie na końcu 
przesunięcia się powierzchownego mas 
i s tąd  wyw nioskow ać o większej lub 
mniejszej ścisłości w yrów nania  izosta
tycznego.

W  przypadku  pierw szym  rzeźba po
wierzchni ziemi zachow ywałaby w ciągu 
przebiegu procesów izosta tycznych  za 
wsze ten  sam ch a ra k te r  pod względem 
podziału wyżyn i głębin, powierzchnia 
zaś m orska wobec niezmienności p rom ie
nia  ziemi posiadałaby więc także położe
nie stałe. I n aw e t  w razie sk racan ia  się 
prom ienia  ziemskiego ta s tałość jej po
łożenia względem poziomu średniego sko 
ru p y  tw ardej by łaby prawdopodobna, 
gdyż wówczas, w sku tek  wzrostu ciężko
ści, p rzesunięc ia  się poziome mas sp o 
wodowałyby zapewne także  skrajniejsze 
przesunięcia się pionowe brył.

Tłum. Jan Oziębłowsld.

(Dok. nast.).

Z B A D A Ń  N A D  P R Z E S Z C Z E P I A 
N IE M  O C Z Ó W .

E. U hlenhuth  w ostatnich czasach ogło
sił rozprawę o przeszczepianiu oczów 
w różnych okresach życia salamandry, 
przyczem  rozpatruje ogólną kw estyę za
leżności części organizmu od całości. Ba
da zaś tę kw estyę  ogólną, opierając się 
na faktach homoplastycznej transplan ta- 
cyi oka z larw y jednej salam andry w za
głębienie m usculus longissimus dorsi 
w k a rku  innej, a to podczas jej m eta
morfozy.

Wobec chwiejnej terminologii U h len 
hu th  podaje własne definicye. Okres lar
walny kończy się z chwilą, kiedy zwie
rzę opuszcza wodę. Następne stadyum, 
aż do chwili, kiedy zwierzę zmienia b a r 
wę skóry na lśniącą, czarno-żółtą, zaczy
na nanowo przyjm ować pokarm i ruszać 
się żywo, określa pojęciem: „trwanie
w metamorfozie". Z chwilą ukończenia 
drugiego s tadyum , zwierzę je s t  już zm ie
nione.

Podczas życia larwalnego sa lam andry 
tw ardów ka je s t  z początku koloru szare
go, ciemniejszego, niż resz ta  ciała, w k ró t 
ce jed n a k  staje  się prawie czarną, t ę 
czówka zaś zachowuje kolor żółty. Z chwi
lą jednak , kiedy sa lam andra  wychodzi 
na ląd, tęczówka s ta je  się zupełnie czar
ną. Od tego m omentu oko uważa się za 
zmienione, mimo, że brak  jeszcze innych 
zew nętrznych  znamion ukończenia m e ta 
morfozy.

Ponieważ Uhlenhuth , niespuszczając 
z oka tezy zasadniczej, szuka odpowie
dzi na trzy  szczegółowe kwestye — a) 
wpływ żywiciela na t ransp lan ta t ,  b) me
tamorfoza współczesna i c) niewspółcze- 
sna  — przeto dzieli swój m ateryał  do
świadczalny odpowiednio do tego na trzy  
grupy.

I. Pierwsza serya  doświadczeń w licz
bie dw unas tu  wykazuje, że oko młodej 
larw y przeniesione na s ta rą  rozwija się 
prędzej, niż w norm alnych w arunkach.

Trzy osobniki w różnych stadyach  roz
wojowych służyły do obserwacyi: A — ży
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wiciel w dosyć posuniętym  stanie  la r 
walnym, B  — młoda larwa, k tóra  dostar
czała oka do t ra n sp la n tac y i i  C—  którego 
oko służyło jako  zastępcze dla B  w celu 
u trzym ania  tegoż przy  życiu.

W trzech przypadkach transplantowane 
z B  oko uległo przemianie o 2, 4 do 7 
miesięcy wcześniej, niż drugie oko tegoż 
B. Przebieg metamorfozy w oku trans- 
plantowanem  i w normalnem zwierzęcia 
B  jes t  więc tu ta j różny co do czasu. 
Przypisać to należy temu, że oko t ra n s 
plantowane, podlegało wpływowi żywi
ciela, będącego w późniejszem, niż ono, 
stadyum  rozwojowem. W pozostałych 
dziewięciu doświadczeniach zwierzę B  
przeważnie przedwcześnie żyć przesta
wało. Ponieważ jednak  z poprzednich 
doświadczeń znany je s t  czas przemiany 
normalnego oka tych zwierząt, a w szyst
kie są jednego pochodzenia, więc i te 
doświadczenia mogą znaleźć zastosowa
nie, o ile tylko zwierzę przeżyło dokona
nie metamorfozy.

Druga serya doświadczeń polegała na 
transplan tacyi oka starej larwy na mło
dą. Z dw unastu  doświadczeń tylko jedno 
się udało, reszta tylko przez porównanie, 
podobnie jak  poprzednio, daje się zużyt
kować.

Na tych doświadczeniach, U hlenhuth  
opiera swe twierdzenie, że wpływ młodej 
larw y na t ran sp lan ta t  pochodzący ze 
starszej objawia się w opóźnieniu jego 
metamorfozy.

II. W dalszym ciągu badacz nasz za
stanawia się nad tem, czy ten stw ierdzo
ny wpływ je s t  tak  silny, że powoduje 
równoczesne czernienie tęczówki w oku 
transplantowanem  i w normalnem  żywi
ciela. Do doświadczeń, czynionych w tym 
celu, używa zwierząt różniących się wie
kiem, a także takich, które wiekiem się 
nie różnią, lecz pochodzą od rozm aitych 
osobników, a tem samem mogą się znaj
dować w różnych s tadyach  rozwojowych.

Zwierzęta były badane prawie codzien
nie i stwierdzono, że w obudwu oczach, 
w transplan tow anem  i w normalnem  ży
wiciela, zanikanie żółtej tęczówki odby
wało się zupełnie współbieżnie. Najw aż
niejsze są te doświadczenia, w których

eksperym entowano na larwach, będących 
tuż przed dokonaniem się metamorfozy 
i na larwach bardzo młodych, w yjętych 
z macicy 2 do 3 tygodni przed operacyą. 
Prawie we wszystkich razach z zadzi
wiającą dokładnością metamorfoza prze
biegała zgodnie w obudwu oczach.

Na tej podstawie Uhlenhuth  dochodzi 
do wniosku, że oko przetransplantowane 
na inny tego samego rodzaju organizm, 
zostaje zupełnie poddane pod władzę no
wego organizmu, użytego za podłoże, tak, 
że przemiana w niem odbywa się abso
lutnie w tem  samem tempie, co w oku 
normalnem żywiciela, a więc zachodzi 
tu ta j metamorfoza współczesna.

III. W pływ żywiciela na transp lan ta t  
je s t  ograniczony; granicą jego je s t  s ta 
dyum tuż przed końcem okresu la rw a l
nego.

Zestawiając w doświadczeniach zwie
rzęta  jaknajs tarsze , znajdujące się tuż 
przed lub w metamorfozie z bardzo mło- 
demi, a więc zwierzęta najbardziej odda
lone od siebie na linii rozwojowej, U hlen
hu th  wykazuje, że kiedy tęczówka starej 
larwy je s t  już  czarna, tęczówka młodej 
pozostaje jeszcze nadal żółtą, czyli, że 
metamorfoza je s t  w tych  przypadkach 
niewspółczesna.

Stwierdzono, że oddzielne części orga
nizmu można przenosić na odpowiednie
go żywiciela i że one tam żyją. Jak i je s t  
jednak  stosunek pomiędzy temi osobni
kami, czy żywiciel je s t  tylko podłożem 
odżywczem dla transp lan tatu , czy też 
tran sp lan ta t  łączy się z nim w całość, 
dotychczas je s t  kw estyą  niewyjaśnioną. 
Badania dokonywane na guzach w yka
zały ich zupełną samodzielność na no- 
wem podłożu. W iadomą jed n ak  je s t  rze
czą, że i w m acierzystym  organizmie g u 
zy rozwijają się niezależnie od całego 
organizmu. A więc wyniki tych badań 
nie mogą mieć znaczenia dla transp lan 
tacyi organów normalnych.

U hlenhuth  w rozpatrywanej rozprawie 
doszedł do konkluzyj odmiennych, a m ia
nowicie, że t ran sp lan ta t  z żywicielem 
tworzy jednolitą  całość. Uprawniają go
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do tych  wniosków: 1) tak ty  zależności 
przebiegu metamorfozy w transp lan tac je  
od organizmu żywiciela; 2) współczes
ność metamorfozy.

U hlenhuth  uważa metamorfozę za kom 
pleks przemian fizyologicznych, k tó rym  
odpowiadają zmiany morfologiczne. Czer
nienie tęczówki je s t  również zmianą m or
fologiczną, k tó ra  je s t  nas tęps tw em  sp ra 
wy fizyologicznej, posiadającej t rzy  w ła 
sności:

]) Proces fizyologiczny rozpoczyna się 
wcześniej, niż odpowiadające mu zmiany 
morfologiczne. Przykład: tęczówka oka 
bardzo starej larwy, t ransp lan tow anego  
na młodą, czernieje wcześniej, niż tęczów
ka  żywiciela. W idocznie proces fizyolo
giczny w transp lan tac ie  rozpoczął się 
wcześniej, niż w żywicielu i to jeszcze 
w organizmie m acierzystym , gdzie jed n ak  
zmiany morfologiczne nie były  jeszcze 
widoczne.

2) Raz rozpoczęta sp raw a fizyologicz- 
na  przebiega niezależnie od czynników 
zew nętrznych, leżących poza okiem. W y 
n ika  to z tego samego doświadczenia.

3) Proces fizyologiczny w oku prze- 
niesionem z młodej larw y na nieco s ta r 
szą, zostaje wyzwolony przez czynniki 
zewnętrzne, leżące poza okiem w o rg an i
zmie żywiciela. Dowodem tego jes t ,  że 
w tak im  transp lan tac ie  czernienie t ę 
czówki odbyw a się jednocześnie  z czer
nieniem  tęczówki żywiciela.

Po wyczerpującem rozpatrzeniu  mate- 
rya lu  doświadczalnego U hlenhu th  p rzy 
tacza dotychczasowe badania  z dziedziny 
transplan tacyi, k tórych  wyniki niezawsze 
są zgodne z wynikam i rozprawy, o k tó 
rej mówiliśmy.

Anna Oottliebowa.

P. D U H  E M.

P A R Y S C Y  P O P R Z E D N I C Y  
G A L IL E U S Z A .

Badacze, k tó rzy  oceniają działalność 
twórców dynam iki dzisiejszej, a więc np.

działalność Galileusza, mają zwyczaj prze
ciwstawiania doktryn  tej dynam iki dok
trynom  Arystotelesa, a uw ażając całe 
wieki średni za zniewolone niejako przez 
fizykę perypatetyczną, sądzą, że istnieje  
jak a ś  niezgłębiona przepaść pomiędzy 
wiedzą średniowieczną a nauką nowo
czesną; pojawienie się tej ostatniej zdaje 
się być jak im ś rap tow nym  aktem  stw o
rzenia, aktem , którego w przeszłości nic 
nie zapowiedziało i nie przygotowało.

Dokładniejsza znajomość doktryn, k tó 
re były w ykładane po różnych szkołach 
średniowiecznych, zmusza nas do zmiany 
tego  poglądu. Dowiadujemy się, że w wie
ku  XIV mistrzowie paryscy, zbuntow aw 
szy się przeciwko powadze Arystotelesa, 
zbudowali byli dynamikę, całkiem różną 
od dynam iki wielkiego Stagiryty; że dy 
nam ika ta, jeżeli chodzi o istotę rzeczy, 
zawierała już  te naczelne zasady, które 
od Galileusza i Kartezyusza miały o trzy
mać ścisłą formę oraz potwierdzenie do
świadczalne; że te doktryny  paryskie  już 
z początkiem  wieku X V  rozpowszechniły 
się we Włoszech, gdzie napotkały  żywy 
opór ze s trony  Aw erroistów jako  za
zdrosnych stróżów tradycyi Arystotelesa 
oraz „wielkiego kom entatora"; że zostały 
one przyjęte w ciągu X V I stulecia przez 
większość m atem atyków , i że wreszcie 
Galileusz w młodości swej przeczytał pe
wną liczbę takich t rak ta tów  i znalazł 
w nich wykład teoryj, k tóre  miał potem 
sam  rozwinąć tak  wspaniale.

W  środku  w ieku XIV wcieleniem dy 
nam iki szkoły paryskiej było w szcze
gólności trzech ludzi: Jan  Buridan, A l
be rt  Saski i Nikol Oresme.

Jan  Buridan wypowiada prawo bez
władności, nadając mu formę, k tó rą  Ga
lileusz zachowa bez zmiany, a której do
piero Kartezyusz nada w iększą ścisłość. 
Osoba, k tó ra  rzuca pocisk, nadaje  mu 
„impetus"; ten  im petus pocisku pozostał
by stały, gdyby  nie zmniejszały go us ta 
wicznie: ciężar pocisku i opór ośrodka. 
Ten impetus je s t  iloczynem z m asy po
cisku, k tórą Buridan określa tak, j a k  ją  
określi później Newton, oraz rosnącej 
funkcyi prędkości.

Z tego im petusu  powstanie później
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„impeto" czyli „iorza“ Leonarda da Vin- 
ci. Określając w sposób nieścisły ową 
tunkcyę prędkości, k tó rą  Buridan przez 
chwalebną ostrożność pozostawił n ieokre
śloną, Galileusz i Kartezyusz wypowie
dzą zdanie?błędne, że impetus je s t  pro 
porcyonalny do prędkości; uczynią oni 
z tego impetus: pierwszy swój „impeto“ 
czyli „momento“, drugi—swoję ilość ru 
chu; poprawiwszy to błędne 'określenie, 
Leibnitz znajdzie w swojej „sile żywej" 
w yraz ilościowy tego samego impetus, 
k tóry  Buridan opisał w sposób tylko ja
kościowy.

Ciało ciężkie, wyrzucoue w górę, w zno
si się coraz to wolniej dlatego, że ciężar, 
zwrócony w k ie runku  przeciwnym ru 
chowi pocisku, łagodzi impetus, który 
wreszcie zanika zupełnie w chwili, gdy 
pocisk osięga najwyższy punk t swej d ro 
gi. Przeciwnie, gdy b ry ła  w ażka 'spada , 
ciężar, k tó ry  ma ten  sam  kierunek, co 
i prędkość pocisku, powiększa impetus, 
a skutk iem  tego i prędkość.

Powyższe myśli Buridana są tak  dale
ce zgodne z poglądami Galileusza, że 
Torricelli, chcąc spopularyzować te os ta t
nie, powtórzy w swoich „Lekcyach a k a 
demickich" nietylko rozumowania m istrza 
paryskiego, ale także jego  przykłady, 
a nawet wyrażenia.

Tam, gdzie ruchowi nie sprzeciwiają 
się ani dążność na tu ra lna  pocisku, ani 
opór ośrodku, im petus pozostaje stały-' 
ruch je s t  jednos ta jny  i wieczny. To p ra
wo bezwładności Buridan s tosu je  do brył 
niebieskich; w myśl tego prawa, c ia ła  te 
zachowują nieo graniczenie ruch, który 
został im nadany  w momencie stworzenia 
zapomocą początkowego pstryczka (sic!)-

Powyższe twierdzenie Buridana je s t  
jednem z najważniejszych, jak ie  w biegu 
stuleci sformułowano w fizyce; poraź 
pierwszy przestano przypisyw ać ruch 
ciał niebieskich działaniu  isto t ducho
wych, in te ligency j,  oddzielonych od ma- 
teryi; poraź pierwszy oświadczono, że 
jedne  i te same zasady£rządzą m echani
ką n iebieską i m echaniką ziemską. Mo
żna powiedzieć, że w dniu, w którym  
wygłoszono to twierdzenie, narodziła się 
wiedza nowożytna.

Albert Saski przyjmuje całą mechanikę 
Buridana; niezadowalając się wyłożeniem 
je j  w sposób nadzwyczaj jasny , nadaje 
niektórym jej punktom  większą ścisłość: 
zadaje sobie pytanie, wedle jakiego p ra 
wa przyśpiesza się spadek bryły waż
kiej; proponuje dwie postaci tego-prawa: 
prędkość je s t  proporcyonalna do drogi 
przebytej, albo też je s t  proporcyonalna 
do czasu spadania. Sprawę wyboru po
między temi dwoma prawami pozostawia 
nierozstrzygniętą. Leonardo da Vinci 
i Galileusz, którym  znane było to w aha
nie, oświadczą się, j a k  wiadomo, za dru- 
giem z tych praw.

Nikol Oresme w swoim „Traktacie 
o Niebie", po bardzo subtelnej dyskusyi, 
oddaje pierwszeństwo dziennemu rucho
wi Ziemi przed ruchem Nieba. P rzy j
muje także dynamikę Jana  Buridana. 
W innem swem dziele, w którem  jako 
poprzednik Kartezyusza, posługuje się 
stale współrzędnemi i jasno formułuje 
myśl zasadniczą geometry i analitycznej, 
Oresme proponuje usta lenie  praw a drogi, 
przebywanej ruchem jednostajnie zmien
nym, przyczem, jako  argum entu , używa 
tego samego dowodu z pomocą tró jkąta , 
którego potem użyją Galileusz i K a r te 
zyusz. Zresztą reguła ta  była, zdaje się, 
znana w Paryżu i Oksfordzie, zanim j e 
szcze Oresme podał dowód jej słuszności.

Zestawiając myśli Buridana, Alberta  
Saskiego i Oresmea, otrzymalibyśmy po
ważną część dok tryny  mechanicznej, k tó 
rą, wedle powszechnego mniemania, wy
nalazł w całości Galileusz.

Zresztą, naw et z tą  syntezą Paryżanie  
nie czekali na Galileusza. Jeszcze przed 
początkiem wieku XVI jeden  z ich ucz
niów, dominikanin hiszpański, Dominik 
Soto, uważa taką  syntezę za fak t doko
nany. Będąc zwolennikiem dynamiki 
Buridana, Soto naucza, że spadek bryły  
ważkiej j e s t  jednosta jn ie  przyśpieszony, 
że wznoszenie się pocisku je s t  jednos ta j
nie opóźnione i dla obliczenia drogi, 
przebywanej w obu tych  ruchach, posłu
guje się regułą, dowiedzioną przez Ores
mea.

Tłum. S. B .
(Rev. scient.).
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N O W Y  G A Z  X 3.

W  toku swych poszukiwań nad pro
mieniami elektryczności dodatniej, pro
wadzonych od lat  kilku, sir J. J. T hom 
son w ykry ł nowy gaz, którego ciężar 
atomowy =  3. Thomson ochrzcił go n a 
zwą X 3. Gaz ten, prawdopodobnie, je s t  
p ierw iastk iem  zupełnie nowym, albo po- 
limeryczną odmianą wodoru (H3). W a
runki, w k tórych  w ykry to  i zbadano ten 
gaz, usuw ają  na razie możność ścisłego 
określenia i u tożsamienia jego  osobowo
ści chemicznej. Jednakże  s ir  J. J. T hom 
son, w swojej rozprawie pod ty tu łem  
„O kilku nowych zastosowaniach pro
mieni doda tn ich"— wygłoszonej w „Royal 
Ins t i tu t ion"— podaje doświadczenia w stęp
ne przez siebie w tym  k ierunku prow a
dzone.

X 3 został w ykry ty  dzięki promieniom 
dodatnim, które wy tw arza w rurce Croo- 
kesa i k tórych linie przebiegu po od
chyleniu przez pole e lek tryczne i m agne 
tyczne—dają na płycie fotograficznej p a 
rabolę, odpowiadającą ciężarowi atom o
wem u 3. Sir Thomson wykazał, że pro
mienie dodatnie rurki Crookesa dają w i
dmo linij parabolicznych, c ha rak te ryzu 
jących  s tosunek  e/m (stosunek  ładunku  
do masy atomów lub cząsteczek różnego 
rodzaju, znajdujących się w rurce). 
W trakcie pierwszych poszukiwań X 3 
objawił się w naczyniach w sposób zu
pełnie zagadkowy. Pierw szem  więc za
daniem  Thomsona było znalezienie w a
runków, w k tó rych  gaz ten  dałby się 
otrzym ywać w sposób zupełnie pewny. 
Spróbowawszy bezskutecznie wypełniać 
naczynia  w szystkiem i istn iejącem i g aza 
mi, zauważył on, że X3 wydzielał się 
szczególnie obficie podczas bom bardow a
nia ciał s ta łych  przez cząstk i promieni 
katodalnych. W  tych  w arunkach  ciała 
s tałe  wydzielają znaczne ilości gazu, zło
żonego z wodoru, bezwodnika w ęglow e
go i tlenku  węgla—lecz szczegółowa a n a 
liza, z pomocą promieni dodatnich w y
konana, w ykry ła  'częstą  obecność helu 
i X 3.

Wiadomo, że ciała stałe są niejako nie- 
wyczerpanemi zbiornikami gazów. Gazy 
te wydzielają się częściowo pod wpły
wem podwyższenia tem pera tury . W chw i
li, gdy  wydzielanie się gazu w pewnej 
tem pera tu rze  ustaje, wystarczy podnieść 
t° o pewną liczbę stopni, by wydzielanie 
gazu rozpoczęło się na nowo, a gdy na
s tępne podwyższenie nie da pożądanego 
wyniku, to działanie promieni katodal
nych powoduje na nowo wydzielanie się 
gazu. Sir Thomson uważa to zjawisko 
za analogiczne ze zjawiskiem u tra ty  wo
dy krysta lizacyjnej przez n iektóre  sole 
(SO.tCn). Pochłanianie gazów przez m e
tale j e s t  w tedy zjawiskiem na tu ry  che
micznej. Bombardowanie katodalne nie
k tó rych  metali (żelazo, nikeł, miedź, 
ołów, cynk) je s t  s tałem  źródłem otrzy
m ywania  X 3. Podczas pierwszego bom
bardowania otrzym ujemy zawsze pewne 
ilości helu, lecz podczas drugiego bom
bardowania hel się nie wydziela; obec
ność X 3 możemy stwierdzić w obu r a 
zach.

Znaleziono też X 3 w dwu próbkach 
m eteory tów  zapomocą wyżej wymienio
nej metody. Doświadczenia, poczynione 
nad piaskiem monacytowym, zaw iera ją 
cym znaczne ilości rozm aitych p ierw iast
ków, nie dały pożądanych wyników: du
że ilości helu, które powstają  podczas 
„bombardowania" piasku monacytowego 
u tru d n ia ją  bowiem znacznie wykrycie X 3.

In tensyw ność  prążka widmowego tego 
gazu zdaje się być całkowicie niezależną 
od czasu bombardowania: w c iągu . 20 
godz. doświadczenia in tensyw ność prąż
ka pozostała jednakową. Z tego w ysnu
wam y przypuszczenie, że X 3 nie jes t  
uw aln iany  przez metal, lecz powstaje 
w trakcie bombardowania metalu. Za 
przypuszczeniem tem przemawia fakt, że 
przez samo ogrzewanie metalu (ołów po
wyżej 1000°) o trzym ujem y minimalne 
ilości tego gazu.

Dla ołowiu je d n a k  objaśnienie owo nie 
ma wartości, j a k  to wykazały późniejsze 
doświadczenia Thomsona. Brał on k a 
wałek ołowiu i rozdzieliwszy go na dwie 
części przeistaczał jed n ę  z nich w t le 
nek  ołowiu przez rozpuszczenie we wrą-
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cym kwasie azotowym i odpowiednie 
działanie tem pera tu ry . Obie części były 
poddane następnie bom bardowaniu  kato- 
dalnemu. Pierwszy kaw ałek (ołów czy
sty) dostarczył X 3, w widmie zaś d ru
giego (tlenek ołowiu) prążek ch a ra k te 
rystyczny X s nie został w ykry ty . Stąd 
Thomson wyciąga wniosek, że X 3 nie 
powstaje nasku tek  rozszczepiania się (dy- 
socyacyi) mstalu, lecz pochodzi z sub- 
stancyi, zawartej w ołowiu, k tóra zostaje 
wyeliminowana w trakcie  rozpuszczania 
w kwasie azotowym. Żelazo zachowuje 
się w sposób analogiczny.

Wziąwszy pod uwagę ciężar atomowy 
nowego gazu — moglibyśmy przypuścić 
(i ta  hypoteza byłaby najprostsza), że 
X 3 je s t  zgęszczeniem cząsteczkowym wo
doru—H3—podobnem do ozonu—0 3. X 3 
będzie więc pochodną wodoru zawartego 
w metalach. Jednak  Thomsonowi nie 
udało się znaleźć śladów X 3 w wodorze, 
pochodzącym z ogrzewania palladu, ani 
w wodorze, przepuszczanym  nad niklem, 
ogrzanym do 355° (podług metody Saba- 
tiera), ani nareszcie w wodorze, p o d d a 
nym bombardowaniu katodalnem u Do
danie tlenu do naczynia, zawierającego 
X 3 wraz z mieszaniną innych gazów, nie 
powoduje bynajmniej osłabienia prążka, 
charakterystycznego w widmie promieni 
dodatnich. Stąd sir  Thomson wnioskuje, 
że „jeśli X 3 je s t  odmianą polimeryczną 
wodoru, to musi posiadać następujące 
własności: i) musi być bardzo trwały; 
2) bardzo oporny na działanie tlenu; 3) 
poddany działaniu wyładowań e lek trycz
nych—nie powinien się rozkładać. Są to 
własności, k tóre a priori byłoby dość 
trudno przypisać alotropijnej odmianie 
w odoru11. Jeśli zaś X 3 jes t  nowym pier
wiastkiem o ciężarze atomowym 3, to 
Mendelejew w swoim układzie peryody- 
cznym przewiduje, że powinien być w y
soce elektro-odjemny (elektro - nega tyw 
ny) i jeszcze bardziej chemicznie czynny 
niż fluor. Stwierdzono jednak, że X 3 nie 
wiąże się ze szkłem. W każdym razie 
nowy gaz je s t  ciałem niezm iernie cieka- 
wem i wzbudzającem obecnie w świecie 
naukow ym  wielkie zainteresowanie.

(Rev. 3cient.) E ag, Med.

f\l<adernia Umiejętności.
I II .  W ydzia ł  matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia października 1 9 1 3  r.
Przew odniczący : C z ł. N ap . C yb u lsk i.

Sekretarz przedstawia wydawnictwa Wy
działu, które ukazały sig od czasu ostatnie
go posiedzenia:

1) Bulletin International de 1’Aeademie 
des Sciences de Cracovie, 'Classe des Scien
ces mathómatiąues et naturelle, sórie A, 
J\° 7 (Juillet). Zawiera rozprawy pp. M. 
Limanowskiego, St. Zaremby, M. Smolu- 
cliowskiego, H. Steinhausa, T. Estreichera 
i J .  Bobotka, K. Dziewońskiego, St. Kreutza.

2) Bulletin International de 1’Academie 
des Sciences de Cracovie, Classe des Scien
ces mathematiąues et naturelles, sórie B, 
JVs 6 (Juin). Zawiera rozprawy pp. J .  Wil
czyńskiego, Z. Fedorowicza, K. Roupperba, 
X. B. Strzeszewskiego, .1. Nowaka.

3) Toż samo, J\° 7 (Juillet). Zawiera roz
prawy p. J .  Zielińskiej, pp. J. Czarnookiego 
i J. Samsonowicza, X. B. Strzeszewskiego, 
Nap. Cybulskiego, H. Zapałuwicza, E . Kier- 
nika, T. Klimowicza, J .  Brunnera, J. Groch - 
malickiego, B. Rydzewskiego, A. L ityń
skiego.

Sekretarz przedstawia nadesłane Akade
mii przez członka czynnego zagranicznego 
prof. P. Duhema z Bordeaus dzieło jego 
p. t. E tudes sur Lśonard de Vinci; troisie- 
rae serie. Les Precurseurs parisiens de Ga
lilee. Paryż 1913, str. XIV i 605.

Czł. E . Janczewski przesyła rozprawę wła
sną p. t.: „Uzupełnienia monografii Porze
czek. V. Uwagi i zmiany dyagnoz".

Na podstawie nowych materyałów zielni
kowych i wyników hodowli prof. J .  podaje 
nowy klucz analityczny dla sekcyi Heritiera 
i podrodzaju Berisia i zmienia lub uzupełnia 
dawniejsze dyagnozy gatunków i odmian: 
Ribes multiflorum Kitaibel, R. manshuricum 
P subglabrum Komarow, R. ru lgare  Latnarck, 
R. petraeum Wulfen, R. tomentosum Ma- 
xim., R. latifolium Jancz., R. Meyeri Ma- 
xim., R. laxiflorum Pursh, R. bracteosum 
Dougl., R. viburnifolium A. Gray, R. sar- 
doutn Martelli, R. magellanicum Poiret, R. 
Yilmorini Jancz., R. tenue Jancz., R. coele- 
ste J a n c z , R. glaciale Wallich, R. Henryi 
Franchet, R. laurifolium Jancz.— Z opisa
nych dotychczas gatunków rodzaju Ribes 
R. coloradense i R. Rosthornii okazały się 
odmianami gatunków R. laxiflorum i R. gla
ciale; pomiędzy R. sechuense i R. moupi- 
nense istnieją, formy przejściowe; liczba ga-
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tunków tego rodzaju spada zatem ze 138 
na 135.

Czł. M. Siedlecki przedstawia rozprawę p. 
Rom. Minkiewicza p. t.: „Studya nad wy
moczkami o konjugacyi łańcuchowej". W ia
domość tymczasowa.

P. M. wykrył konjugacyę łańcuchową 
u  Gymnodinioides. Większość jej stadyów 
odbywa się w cyście, z której wychodzą do
piero gotowe parki merozoitów. To spo
strzeżenie pozwala mówić o gamontach i ga
metach, jak u  Sporozoa. Podziały gamogo- 
niczne Polyspiry należą, jak  i podziały schi- 
zogoniczne, do typu  liniowego. Tegoż t y 
pu jest gamogonia Gymnodinioides, gdy schi- 
zogonia jego jest typu  raczej promienistego. 
Podziały nieregularne i o wahnięciach w licz
bie merozoitów spotykają się równie często 
u  incystującego się Gymnodinioides jak 
u  dzielącej się w stanie wrolności Polyspiry. 
Przyczyna więc zjawiska nie leży w waha
niach wpływów środowiska. Jądra wielkie 
okazują w czasie podziału skomplikowane 
zjawiska rozwełniania się nitkowatego. To 
„metamorfoza mitotyczna". Sznury rzęsek 
są opatrzone z dołu sznurami plazmatyoz- 
nemi, odcinającemi się jaskrawo na p repa
ratach od „masy chromatycznej14. Polyspira 
okazuje specyalne sznurki „przygębowe“. 
Jąderko jest w swych zmianach i migra- 
cyach podziałowych ściśle związane funkcyo- 
nalnie z otaczającą je bryłką zarodzi, prze
chodzącej wraz z nietn szereg zmian. Osi 
jąder (wielkiego i małego) podczas podzia
łów nie są równoległe do siebie. Podziały 
więc te nie są bezpośrednio wzajem przez 
siebie kierowane, lecz zależne są od tejże 
przyczyny, od wpływów biodynamicznych, 
zachodzących wzajemnie pomiędzy częścia
mi składowemi komórki. W ostatniem sta
dyum konjugacyi cztery jąderka, mające się 
połączyć, otoczone są każde aureolą plazma- 
tyczną, której promieniowanie odbija się na 
jądrze. Zachodzi więc pomiędzy komórka
mi w zespole ogólny biodynamiczny wpływ 
wzajemny. Ta interakcya zobopólna poczy
na się z chwilą zespalania się gamontów 
i uwydatnia się, jakościowo i iłośoiowo, we 
wszystkich stadyach syndesmogamii. Z ja
wisku tem u p. M. nadaje miano „korelacyi 
cj-togamicznej“. Gymnodinioides incystans 
bywa często gospodarzem pewnego pełzaka, 
tamującego zazwyczaj jego rozwój.' W za
rodzi zaś pełzaka rozwija się niekiedy inny 
pasorzyt.

Ozł. L. Marchlewski przedstawia rozprawę 
wykonaną wspólnie z p. H. Malarskim p. t.: 
„O filocyaninie i filuksantynie Schuncka".

W rzeczy niniejszej pp. M. i M. podają 
wzór filocyaniny i opisują jej przemianę pod 
wpływem alkaliów. Przemiany te  może cha

rakteryzować między innemi następujący 
szereg równań:
C34H33N 40 4(0CH3) +  HOH =

=  C340 35N40 5(0CH3) 
C34H35N 40 5(0CH3) +  HOH =

=  0 ł 4HaiN4O5(OH) +  HOCH8 
P-ftlotaonina 

C34H35N 40 5( 0 H ) - H 20  =  C3,H 34N 40 5
anhydrofdotaonina 

C34H34N40 5 -j- H20  = G 32H 3gN40 2- f -2 0 0 2
a filoporfiryna.

Co do filoksantyny Schuncka badacze nasi 
udawadniają, że jest ona identyczna z allo- 
chlorofilanem.

,Czł. M. Smoluchowski przedstawia roz
prawę pp. St. Lorii i J .  Patkowskiego p. t.: 
„Badania nad dyspersyą światła w gazach. 
Część III. Amoniak".

Pp. L. i P. podają wyniki pomiarów dy- 
spersyi w amoniaku w zakresie widma wi
dzialnego (od 435,8 [i[). do 656,3 Po
miarów dokonano zapomocą interferometru 
Jamina. Używając stosunkowo niewielkiej 
ilości dobrze oczyszczonego gazu, można wy
konać dowolną liczbę pomiarów spółczynni- 
ka załamania. P. L. i P. wy próbowali swoję 
metodę przez pomiar refrakcyi powietrza, 
k tóry dał dla fali 546,1 [A|A, liczbę, zgodną 
z wynikami J .  Kocha, Outhbertsonów, Kay- 
sera i Rungęgo i innych. Silna adsorpeya 
amoniaku do szkła stanowi źródło błędów, 
które w znacznej części zdołali usunąć. O k a 
zało się przy tem, że można użyć interfero
m etru  do zbadania przebiegu zjawiska ad- 
sorpcyi. Porównanie wyników pomiaru re 
frakcyi z wynikami nowszych badali C. i M. 
Outhbertsonów okazało dobrą zgodność.

Czł. Wł. Rothert przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „Spostrzeżenia nad lianami11.

Podczas swego pobytu na Jawie i na Cey- 
lonie p. R. zajął się lianami, zarówno hodo- 
wanemi w ogrodzie botaniczny^m w Buiten- 
zorgu, jak dziko rosnącemi, zwracając uw a
gę zwłaszcza na sposób ich pięcia się; albo
wiem, chociaż znamy bardzo znaczną liczbę 
lian tropikalnych, ale co do wielu z nich 
niewiadomo, w jaki sposób one się pną. 
W pierwszej części rozprawy prof. R. wyli
cza w porządku systematycznym szereg lian, 
co do których  udało mu się uzupełnić łub 
sprostować dotychczasowe nasze wiadomo
ści; wymienia m. i. pewną liczbę gatunków, 
a nawet rodzin, wśród których lian wogóle 
dotychczas nie znano. Dla niektórych lian 
ogranicza się do krótkiego stwierdzenia ich 
sposobu pięcia się; przy innych podaje mniej 
lub więcej szczegółowy opis spostrzeżeń, k tó 
re nad niemi wykonał. Druga, ogólna część 
rozprawy zawiera zestawienie dokonanych 
spostrzeżeń i rozpatrzenie ich z ogólniej
szych punktów widzenia. Oto są ważniej
sze spostrzeżenia i uwagi: Nowe przypadki
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kombinacyi dwu różnych sposobów pięcia 
u tej samej rośliny, np. a) wicia i b) cze
piania się korzeniami lub pobudliwemi trzon
kami liśoiowemi. Powstawanie na starszych 
pędach niektórych lian utworów podobnych 
do tęgich, odstających lub nieco wtył zwró
conych cierni („rogów"), wskutek zrzucania 
gałązek bocznych lub liści z wyjątkiem ich 
części nasadowej, która pozostaje przy ży
ciu i grubieje; rogi te pomagają lianie 
w utrzymaniu się wśród gęstwiny. Wśród 
lian czepiających się korzeniami p. R. roz
różnia kilka typów i opisuje ich właściwo
ści. U jednego gatunku  rodziny Hymeno- 
phyllaceae znalazł nieznany dotychczas spo
sób pięcia się, mianowicie zapomocą włos
ków. Nieliczną i mało zbadaną kategoryę 
„pnączy gałązkowych" p. R. zbogacił o kil
ka nowych przypadków, i w paru z nich 
poczynił bliższe spostrzeżenia nad miejscem 
i sposobem chwytania podpórek. U  kilku 
Cucurbitaceae wąsy są zdolne nietylko do 
okręcania podpórek, lecz także do przycze
piania się do nich przez rodzaj poduszeczek 
czepnych. Dla kilku gatunków Omphalea 
(Euphorbiaceae) p. R. opisuje, po Części na 
podstawie materyału zielnikowego, osobliwy 
sposób czepiania się zapomocą odrębnych 
pędów, k tórych właściwości są pośrednie 
między^ właściwościami wijących się łodyg, 
a gałązek czepnych, a które i pod wzglę
dem morfologicznym zachowuje się bardzo 
osobliwie.

Czł. L. Birkenmajer przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „Mikołaj Kopernik. I. Pocho
dzenie, rodzina i lata młodzieńcze".

Na podstawie wszystkich dotychczas zna
nych materyałów źródłowych, ściągających 
się do Mikołaja Kopernika, zarówno nagro
madzonych dawniej przez różnych badaczów, 
jak niemniej wydobytych najaw przez siebie 
z rozlicznych archiwów i bibliotek Europy - 
w ciągu ostatniego dwudziestolecia, prof. B. 
zamierza dać obraz dziejów życia i twórczo
ści naukowej wielkiego filozofa i astronoma, 
wizerunek, któryby był bardziej wyrazisty, 
a zarazem prawdziwszy, aniżeli to było mo
żliwe przed laty 25-ciu, kiedy ukazała się 
ostatnia dotychczas, wydana w języku nie
mieckim, poważniejsza treścią i objętością 
biografia Kopernika. Całość przedstawienia 
spodziewa się zamknąć w szeregu powiąza
nych chronologicznie monografij, poświęco
nych wybitniejszym epokom życia i działal
ności wielkiego myśliciela. Trzymając się 
w ą tku  genetycznego i chronologicznego, p. 
B. przedstawia w tym pierwszym komuni
kacie pochodzenie oraz stosunki rodzinne 
przyszłego astronoma, a wreszcie szkicuje 
wydarzenia z młodzieńczych jego lat, po
przedzających wpis jego do metryki uniwer
sy te tu  Jagiellońskiego (jesień 1491). Wia

domość, dawniej już ustalona, o pierwotnem 
(XIII wiek) pochodzeniu Koperników ze wsi 
tej nazwy (Kopernik, Copernio, Copirnik 
i t. p.) na Śląsku, leżącej w pobliżu Nissy 
w dawnem Księstwie grotkowskiem, uzupeł
nia kilkoma nowemi szczegółami, podaje peł
niejsze i dokładniejsze wiadomości o przod
kach (XIV i XV-ty wiek), tudzież o bliż
szej rodzinie naszego astronoma, tak zo stro
ny ojca—również Mikołaja— jakoteż matki 
jego Barbary z Watzelrodów Kopernikowej. 
Zatrzymuje się nieco dłużej nad niewyja
śnioną do niedawna kwestyą pochodzenia 
rodziny Watzelrodów, inaczej Watsenrodów, 
rozwiewa nieuzasadnione domysły o rzeko- 
mem z Westfalii przybyciu ich do ziemi 
Chełmińskiej i wykazuje na podstawie źró
deł, że pochodzili oni (XIII/XIV saecul.) 
zarówno jak  Kopernikowie, ze Śląska, a mia
nowicie z Księstwa Świdnickiego, że jednak 
już rychło (pocz. XIV w.) przenieśli się do 
Wrocławia, a stąd jedna ich linia osiadła 
wkrótce w Toruniu. Ta właśnie gałąź ro
dzinna z domami Modlibogów, Pęków i Ko
nopackich, a później także Działyńskioli 
i Kostków kilkakroć spokrewniona, zazna
czyła się wyraziście w politycznym prze
wrocie Prus  i ziemi Chełmińskiej w XV-em 
stuleciu, a w szczególności podczas 13-to 
letniej wojny (1454 i nast.) miast i ziem 
polskich przeciwko władzy Zakonu niemiec
kiego, zakończonej inkorporacyą jednej czę
ści tych ziem do Polski, w pokoju to ruń
skim (1466 r.). Obszerniejsze wspomnienie 
życia i działalnośoi p. B. poświęca dziadko
wi astronoma po matce, Łukaszowi Watzel- 
rodemu starszemu ( f  1462), a zwłaszcza j e 
go synowi, także Łukaszowi, tem u najpierw 
kanonikowi kujawskiemu, a niebawem bi
skupowi warmińskiemu (1489—1512 r,), k tó
ry w politycznych dziejach Polski odegrał 
znaczną rolę za panowania Jana Olbrachta, 
Aleksandra i Zygmunta I-go. Ten ostatni 
z Watzelrodów, rodzony wuj i opiekun dzie
sięcioletniego naówczas Mikołaja, osierocia- 
łego po śmierci rodzica ( f  .1483 r.), później 
jego zwierzchnik w kapitule frauunburskiej, 
musi zajmować znaczną i dobrą kartę  w każ
dym życiorysie Kopernika. Do wiadomości 
dawniej znanych p. B. przyłącza szczegóły 
nowe, na źródłach oparte, o bardzo blizkich 
a przyjacielskich stosunkach biskupa Ł u k a 
sza do Kallimaoha, do Zbigniewa Oleśnickie
go młodszego, biskupa najpierw kujawskie
go, później (od 1484 r.) arcybiskupa gnieź
nieńskiego, a wreszcie do biskupa Yolterry 
w Toskanii, Franciszka Soderiniego,^ szcze
góły, które w niejednem objaśniają później
sze wydarzenia, a zarazem rzucają cośkol
wiek światła na późniejsze stadya naukowej 
Kopernika karyery. Przez zestawianie i ko
jarzenie różnych, dość licznych, lecz drob
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nych naogół i bardzo rozpierzchłych poszlak 
i wiadomości, prof. B. zdołał dla owej, na j
uboższej w regesta, epoki życia Kopernika, 
mianowicie dla młodzieńczych jego lat, po
przedzających jego studya na uniwersytecie 
Jagiellońskim, zebrać i ustalić gromadkę 
szczegółów niewątpliwych albo przynajmniej 
w tym  znacznym stopniu prawdopodobnych, 
jaki tylko w tego rodzaju dochodzeniach 
można osiągnąć. Do nich między innemi 
należą: przeniesienie się owdowiałej matki 
przyszłego astronoma, wraz z obudwoma n ie
letnimi synami, starszym Andrzejem i młod
szym Mikołajem, do Włocławka, gdzie dr. 
Łukasz brat jej i opiekun siostrzeńców, od 
czterech lat kanonik tamtejszej kapituły, 
miał wówczas rezydencyę, a gdzie w tych 
czasach istniała przy katedrze „u kanoni
ków" szkoła, najlepszą i zasłużoną ciesząca 
się reputaoyą; należy dalej dłuższy pobyt 
naszego młodzieńca w stolicy Kujaw, nale
ży wreszcie mentorstwo innego kanonika ka
tedry włocławskiej, przesiadującego tam p o 
dówczas Mikołaja Wódki z Kwidzynia, h u 
manistycznie zwanego Abstcmius. P. Bir- 
kenmajer wykazuje, że jest rzeczą bardzo 
prawdopodobną, iż niepospolity ów mąż, do
k tó r sztuk wyzwolonych i medycyny pro- 
mocyi italskiej, sam niegdyś profesor astro
nomii w Uniwersytecie bolońskim (,,mag. 
Nicolaus de Quedzino vel de Insula Mariae, 
Polonus"), wielce uczony, a rozmiłowany 
w sztuce gwiaździarskiej autor kilku istn ie
jących w rękopisie dotychczas pisemek, że 
ten socyusz Macieja Drzewickiego i Kalli- 
macha, tak  przez nich wysławiany z b y 
strości i wiedzy Nicolaus Abstemius, ode
grał w młodzieńczych latach Kopernika rolę 
znaczniejszą, że on to swą wiedzą i towa
rzystwem wzniecił nasamprzód zainteresowa
nie się astronomią u  swego elewa, że go do 
niej niejako pociągnął i wdrożył, że wresz
cie przysposobił go do korzystania z wykła
dów matematyki, przyrodoznawstwa i astro
nomii w uniwersytecie krakowskim.

S P R A W O Z D A N I E .

(Dokończenie).

Organy rozmnażania grzybów (otocznie, 
piknidy, apotecya) p. T. nazywa stale „or
ganami rozrodozemi", niebacząc na to, że 
w opisie glonowców na str. 42 nazywa słu
sznie lęgnię „organem żeńskim", plemnię 
zaś— „organem męskim1*. Czyżby dr. T. nie 
uważał tych utworów za organy rozrodcze? 
Ale w takim razie inna przystoi definicya

organom, niemającym z rozmnażaniem na 
drodze płciowej albo nic wspólnego, albo 
w bardzo dalekim będącym doń stosunku.

Więcej usterek  wytknąćby można w ze
wnętrznej, językowej stronie dziełka; pod 
tym  względem zamierzone drugie jogo wyda
nie uledzby powinno gruntownemu przej
rzeniu i szczegółowej korekcie. Dla przy
kładu przytoczę kilka wyjątków, podkreśla
jąc nieprawidłowe wyrazy lub zwroty:

Str. 23 „Ciałka te (ameby), dostawszy się 
do komórek korzenia, wyjadają  jego zawar
tość"... „kiedy zawartość komórek zostanie 
zjedzoną, ameby zlewają się w jednę masę“.

Str. 24 „...liczba tych ostatnich (zarodni
ków) dochodzi milionów i przepełniają one 
ziemię".

Str. 26 „bakterye łatwo przenoszą się z je 
dnej rośliny na drugie“ (zamiast na inne).

Str. 117 „U jednych workowców w yra
stają worki wprost z grzybni, u drugich zaś 
wewnątrz osobnych ciał owocowych1'.

Str. 71 „Zarodniki przylegają do ziaren 
zdrowych".

Str. 211 „...aby woda mogła równomiernie 
przeniknąć do wszystkich ziaren“.

Str. 75 „Wymienimy tylko głównych szkod
ników  w rolnictwie".

Str. 77 „Nie wszystkie dzikie trawy s łu 
żą roznosicielami rdzy''1.

Str. 64 „Sporidia ...kiełkują w grzybnię".
Str. 117 „Posiadają one (workowce) wie

lokomórkową grzybnię ze skomplikowanemi 
narządami zarodczemi (?)

Str. i 65 „Alternaria tenuis trafia się na 
dojrzałych kłębach buraczanych".

Str. 82 „Czasami przy duiej rdzy o trzy
muje się normalny urodzaj“.

Str. 212 „Można odkażać rośliny zapomocą 
parów  siarczku węglowego lub formałiuy."

W książce spotykamy na tej samej s tro
nie rozmaite formy dla tych  samych przy
padków niektórych rzeczowników, np. koni- 
dya i konidye, narośla i narośle, lub też 
rozmaitą pisownię, jak np. chlamydospory 
i chlamidospory, głownia i głównia, pasożyt 
i pasorzyt i t. p. końcówki przymiotników 
em i ym , emi i ym i  w żadnym nie znajdują 
się stosunku do rodzaju rzeczowników, do 
których należą (str. 90. „Porażone gałązki 
pokrywają się wiosną dużymi żółtemi pęche
rzykami, wysypująeemi proszek zarodników"), 
to samo dotyczę form zaimkowych niemi 
i nimi...

Jeśli jako dorobek naszego piśmiennictwa 
naukowego książka d-ra J .  Trzebińskiego 
zajmuje miejsce nieco odosobnione, niełącząc 
się organicznie z prudukcyą autorów da
wniejszych, dotyczącą tego samego przed
miotu badań, to jako praktyczne źródło in- 
formacyi i porady w kwestyach patologii 
roślin oddać może zainteresowanym nieoce
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nione usługi. Znajdą tam źródło obfite po
rad i wskazówek, dotyczących środków i spó- 
sobów walki ze szkodnikami czy to sadu, 
ozy ogródti warzywnego. Zastosowanie ze
branych z cudzego kosztownego nieraz do
świadczenia środków zaradczych, zastosowa
nie ich rychłe i umiejętne uchroni nieje
dnego od s tra t  dotkliwych.

Dr. Ludwik Garbowski.

Korespondencya Wszechświata.
Nowa in s ty tu cya  naukow a w e  Lw ow ie .

Nie będzie zapewne obojętne dla ludzi, 
oddanych pracy na polu przyrodoznawstwa, 
zwłaszcza w szkolnictwie naszem, że z ini- 
cyatywy „Krajowego Ogniska Nauczyciel
skiego" we Lwowie założona została pierw
sza u nas tego rodzaju „Księgarnia Nauczy
cielska", która za cel główny wzięła sobie 
dostarczanie szkołom naszym wyborowych 
podręczników, tudzież przyrządów szkolnych, 
jak  modeli fizycznych, preparatów, okazów 
przyrodniczych, map geograficznych, tablic 
zoologicznych, anatomicznych, botanioznych 
i mineralogicznych i wogóle zaspokajanie 
wyrobami własnemi wszelkich tego rodzaju 
zapotrzebowań szkół naszych. Geneza in- 
s tytuoyi tej o celach kulturalnych, opartej 
o wiele tysięcy rozumnych i patryotycz- 
nych obywateli—nauczycieli, jest niezmier
nie ciekawa, wskazując, jak zdrowe siły 
drzemią w nauczycielstwie naszem. Przed 
18 laty znany z swej pracy propagatorskiej 
w dziedzinie podniesienia wytwórczości prze
mysłowo-handlowej kraju, prof. Mikołaj Bu- 
dzanowski założył „Krajową wy twórczo-han- 
dlową spółkęu, opartą na udziałach zwłasz
cza nauczycielstwa. Insty tucya ta trwała 
1 2  lat, ale myśl raz podjęta nie miała za
ginąć. Przed 10 laty ten sam prof. Budza- 
nowski założył towarzystwo, oparte na współ- 
dzielozości nauczycielskiej, istniejące dziś 
jako „Krajowe Ognisko Nauczycielskie". 
W łonie tego towarzystwa powstała myśl, 
podniesiona również przez prof. Budzanow- 
skiego, stworzenia Sanatoryum nauczyciel
skiego. Dla zrealizowania pomysłu urządzo
no loteryę, która dała czystego zysku 25 000 
koron; ponadto hr. Stadnicki ofiarował dwie 
morgi lasu w Szczawnicy pod wznieść się 
mający gmach sanatoryum. Insty tucya ta 
służyć ma nietylko dla nauczycielstwa pol
skiego z Galicyi, ale i dla zakordonowego, 
obliczona na razie na 100 osób. Ponieważ

kosztorys jej dochodzi 10 0  000 koron, przeto 
T-wo, niemając gotówki potrzebnej, pomy
ślało o zdobyciu jej w jakiś sposób. I zno
wu w pomoc przyszła wynalazczość prof. 
Budzanowskiego, za którego radą „Ognisko 
Nauczycielskie" założyło obecnie „Księgar
nię nauczycielską", z której dochód cały 
przeznaozono na owo sanatoryum, na kolo
nie wakacyjne, na stypendya, tudzież na 
zapomogi dla nauczycieli i ich rodzin.

Instytucya „Księgarni Nauczycielskiej44, 
jako objaw silnego a zdrowego w społeczeń
stwie naszem ruchu kooperacyjnego, powsta
je w czasie zwiększonego rozwoju i wzrostu 
szkolnictwa naszego i ma za zadanie zaspa
kajać potrzeby półtora miliona dziatwy szkol
nej tylko wyrobami swojskiemi. W ten spo
sób zatrzyma w kraju te miliony całe, k tó 
re przeważnie tonęły dotychczas w kiesze
niach cudzych. Ze stanowiska zaś dobra 
nauki z uznaniem przyjąć należy akcyę po
dobną, ponieważ raz przecież młodzież na
sza dostanie specyalnie dla niej przeznaczo
ne środki naukowe. W ten sposób pracow
nicy nasi, zwłaszcza w dziedzinie przyrodo
znawstwa, rozwinąć będą mogli żywszą niż 
dotychczas działalność, ponieważ „Księgarnia 
Nauczycielska" wzięła sobie za zadanie i wy
dawanie map i tablic naukowych, tudzież 
odpowiednich narzędzi gabinetowych. Do 
prac zamierzonych zaprasza wszystkich chę t
nych, przyjmując na się wielką akcyę uprzy
stępnienia szkołom naszym środków najnow
szych. Na czele tej instytucyi stoi zasłu
żony nasz geograf i kartograf dyr. S tani
sław Majerski, a duszą jej jest wspomniany 
prof. Budzanowski. Życzyć więc należy jej 
wszelkiego powodzenia i poparcia przez spo
łeczeństwo całe.

B. Janusz.

Wiadomości bieżące.

T o w a rzy s tw o  Naukow e w arszaw sk ie .
W dniu 6 -ym b. m. odbyło się posiedzenie 
Wydziału Ill-go Towarzystwa Naukowego 
warszawskiego, na którein przedstawiono ko
munikaty następująco: l) St. J .  Thugutt:
„O rozpuszczalności pewnych krzemianów 
w wodzie". 2) P. T. Banachiewicz: „Ró
wnania biegu ciała przyciągającego o masie 
zmiennej14. 3) Pp. A. Landau i M. Temki- 
nówna: „Studya nad zapaleniem nerek. Do
niesienie I “. 4) Pp. E. F la tau  i J .  Handel- 
sman: „Badania doświadczalne nad nagmin- 
nem zapaleniem opon mózgowo - rdzenio
wych". 5) P. J .  Skłodowski (przedstawił 
p. E. Flatau): „Wahanie skoiarzone gałek
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ocznych (Oscillatio coniugata oculorum)
w przebiegu ognisko wego cierpienia mózgu". 
6) P. H. Raw be (przedstawił p. J .  Tur): 
„Dalsze badania nad rasami jesiennemi
Amoebidium parasitscum Cienk.“ . 7) P. M. 
Goldśzlag (przedstawił p. Z. Weyberg):
„Pokrewieństwa magmutyczne skal para- 
gwajskich“ .

S P R O S T O W A N I E .

W JNa 46 W szechświata na str. 724 z powodu 
omyłki drukarni został odwrócony rysunek. P o 
nieważ omyłka powstała po zupełnem zrewido
waniu i podpisaniu do druku numeru, redakcya 
nie ty ła  w możności zapobiedz błędnemu w y
drukowaniu. Z tego powodu do niniejszego nu
m eru zostaje dołączona odbitka rysunku, by czy
telnik mógł ją  na m ylny rysunek nakleić i choć 
w ten sposób błąd naprawić.

SPOSTRZEZENIfi METEOROLOGICZNE
od 1 do 10 listopada 1913 r.

(W iadom ość  Stacyi  C e n tra lne j  M e teo ro log iczne j  p r z y  M u z eu m  P rz e m y s łu  i Rolnictwa w Warszawie).
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