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TRZEZ

Władysława Taczanowskiego.

Spada znowu na mnie smutny bardzo 
obowiązek napisania pośmiertnego wspo
mnienia o przyjacielu i koledze, o wiele 
odemnie młodszym, z którym  łączyła mnie 
dawna zażyłość i wspomnienia z wielkićj 
liczby wycieczek, wspólnie w celu nauko
wym odbytych, a którego przymioty serca 
i wielkie dla nauki zamiłowanie zawsze oce
niać umiałem; strata więc tó bolesna i nie
powetowana.

Jan  W ańkowicz urodzony w gubernii 
Mińskiej, od la t już  dziecinnych objawiał 
wielki pociąg do nauk przyrodzonych, któ
ry się ciągle wzmagał i u trw ala ł w obcowa
niu z bratem  ciotecznym i rówieśnikiem 
Konstantym  Jelskim , późniejszym podróżni
kiem po Am eryce południowej. Uczęszczając 
równocześnie do gimnazyjum w Mińsku, 
zajmowali się oni ciągle entomologiją, o ile 
na to wolnego czasu zostawało. Rozwinął 
się zaś w tym kierunku, w czasie studyjów 
uniwersyteckich w K ijow ie równocześnie 
z p. Jelskim  odbywanych. Tam -to pod 
kierunkiem  wielce szanownego profesora 
zoologii Kesslera, mającego dar szczególny 
do wyrabiania w młodzieży zamiłowania 
przedmiotu, do którego sam serdecznie był 
przywiązanym i w którym  w ciągu swego 
żywota wielkie zasługi położył, ś. p. Jan  
W ańkowicz usposobił się na sumiennego 
i niepospolitego badacza i znawcę owadów 
krajowych.

Po ukończeniu studyjów uniwersyteckich 
osiadł na wsi przy rodzinie, oddał się z ca
łym zapałem badaniom entomologicznym 
i zbieraniu m ateryjałów  do fauny krajowej. 
Obdarzony niepospolitą wytrwałością i prze
nikliwością doszedł wkrótce do poważnych 
zbiorów, a mając przytem wielkie zdolności 
obserwatorskie, grom adził wiadomości o oby
czajach i sposobie życia owadów. Na tem 
tylko żywot swój spędzał za życia ojca, po

utracie którego, zająć się musiał zai-ządem 
części majątku, która mu z podziału przy
padła i dużo na to czasu, jako  sumienny wy
konawca obowiązków poświęcał. Mimo to 
nie ustał w swojem ulubionem zadaniu, 
zbiory więc entomologiczne i zapasy wiado
mości ciągle się powiększały.

Znalazł sobie niepospolitego w spółpraco
w nika w osobie doktora W róblewskiego 
w W ilnie, który w licznych podróżach, od
bywanych po rozmaitych okolicach odle
glejszych, zbierał na wielką, skalę owady 
i masami je  dostarczał Wańkowiczowi z po
zwoleniem zabierania wszystkiego, co tylko 
mogło być dla jego kolekcyi użytecznem.

Zbiór Wańkowicza je s t obecnie poważny 
i zawiera m ateryjały nieocenione dla ento
mologii krajow ej, zwłaszcza że jest groma
dzony w okolicach przez żadnego dotąd en
tomologa praw ie nietykanych. Główną 
specyjalnością W ańkowicza był rzęd żuków 
czyli owadów tęgo pokrywych (Coleoptera) 
i te główną jego kolekcyją, stanowią; prócz 
tego zbierał co się dało z wielu innych rzę
dów, a mianowicie owady błonkoskrzydłe 
(H ym enoptera), dwuskrzydłe (Diptera), 
Półpokryw e (Hem iptera) i żyłkoskrzydłe 
(Neuroptera).

Prócz kilku prac drobniejszych, w różnych 
czasach w buletynach Towarzystwa E nto
mologicznego Francuskiego drukowanych, 
w których opisał pewną liczbę nowych ga
tunków  i rodzai owadów litewskich, W ań
kowicz nic obszerniejszego nie opracował. 
Będąc bardzo sumiennym i ścisłym, odkła
dał to ciągle na później, oczekując na dopeł
nienie m ateryjałów w pewnych grupach 
i wiadomości swoich. Skoro się opatrzył 
było ju ż  zapóżno, choroba bowiem ciężka 
i groźna, w którą popadł od lat kilku, złama
ła  go odrazu na siłach fizycznych. Siły du
chowe nie osłabły lecz śię wzmocniły; nie 
przestaw ał przeto żałować, że się z rezulta
tam i swojej wiedzy zanadto ociągnął, gar
nął się więc do pracy ja k  mógł, lecz nie uda
ło się już temu podołać. W ciągu zimy 
ostatniej, podczas pobytu w W arszawie za
brał się z całym zapałem do opracowania 
monografii os europejskich według nowych 
poglądów. Gromadzenie zewsząd rnatery- 
ja łu  dużo czasu zabrało. Gdy miał już 
wszystko pod ręką i gdy plan cały pracy
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był obmyślany, sił ju ż  niedostawało. Chwy
tał więc tylko chwile, w których był raźniej
szym i robotę tę posuwał, ale niestety wię • 
ksza część tej pracy została w głowie nie
boszczyka, a przelać się na papier nie zdoła
ła. Szkoda to wielka dla nauki, byłto bo
wiem głęboki myśliciel; umysł miał grun
towny i wiedzę znakomicie wyrobioną, do 
sprodukowania pracy większych rozmiarów, 
oraz do wprowadzenia ulepszonych me
tod i wskazania dróg właściwszych i dogo
dniejszych w określaniu i ocenianiu form 
naturalnych. Pomysły jego z nim razem 
poszły do grobu i oczekiwać będą dopóki 
ktoś inny na nie nie wpadnie.

W ostatnich chwilach W ańkowicz mocno 
był zajęty przyszłością, swoich zbiorów, go
rąco bowiem pragnął, aby tak były umie
szczone, iżby mogły być użyte w każdej 
chwili przez badaczów fauny krajowej. 
Rozmaite pod tym względem przychodziły 
mu zamiary: niewidząc nakoniec sam stoso
wnego miejsca, pewnego do ich pomieszcze
nia, przekazał jednem u ze swych przyjaciół 
i kolegów obmyślenie dla nich miejsca, 
gdzieby ich całość była zapewnioną, i gdzie- 
by każdy specyjalista miał do nich przystęp 
swobodny.

Taka je s t strona naukowa przyjaciela, 
którego pamięci ostatni hołd oddaję, stronę 
zaś m oralną pełną zalet, ktoś inny z bliż
szych ocenić powinien.

Żył lat 50 i zawcześnie go nauka stra
ciła.

STANOWISKO GĄBEK

W  S Y S T E M A T Y C E  Z W I E R Z Ą T
według 

a r s h . a l  a .

Podczas gdy większość współczesnych ba
daczy gąbek zalicza te istoty za przykładem  
L euckarta do wielkiej gromady jam ochłon- 
nycli (Coelenterata), opierając swój pogląd 
na własności t. z w. aparatu jam ochłon nego, 
który się przedstawia, jak o  centralna jam a

ciała z roschodzącemi się od niej odśrodko
wo kanałami, przebij aj ącemi ściany i ot w ar- 
temi na zewnątrz,—to jednak  inni badacze, 
jak  Jam es C lark  i Saville K ent, do których 
się niedawno przyłączyli Butschli i I. W . 
Sollas, stanowczo się przeciw temu oświad
czyli. Uczeni ci kładą główny nacisk na 
własność pewnych komórek i na ich podo
bieństwo z pewnemi pierwotniakami. K o- 

| mórki te, zwane migawkowemi, znajdują się 
w kanałach ciała gąbki po większej części 
grupami, w oddzielnych przestrzeniach czy
li t. z w. komorach migawkowatych i . u ł a 
tw iają bieg wody, a w ten sposób oddycha- 

j nie i odżywianie. Są one obdarzone szcze- 
| gólnej formy rzęsą, poruszającą się w kie

runku prądu wody; u podstawy tój rzęsy 
| wznosi się nakształt kołnierzyka przednia, 

j  jaśniejsza część komórki. Rzecz wiadoma,
| że tego rodzaju komórki napotykamy jed y 

nie w państwie pierwotniaków, u protystów 
zwanych Choanoflagellata; tutaj jednak przy 
całem podobieństwie, niemal tożsamości, 

j  tworzą one główną część ciała całego zwie- 
j  rzęcia. W zmiankowani uczeni widzą tedy 
J  w gąbkach koloniją takich Choanoflagella- 
! tów i uważają oddzielne migawkowate ko- 
; mórki, przez niektórych Spongiozoa nazwa- 
| ne, za najistotniejsze w całem zwierzęciu, 

j  resztę zaś ciała za rodzaj pokrowca. Saville 
K ent i Sollas biorą także pod uwagę zja
wiska rozwoju i tw ierdzą, że swobodnie pły- 

I wająca larw a jes t jedynie koloniją takich 
i Choanoflagellatów w postaci owalnego pę

cherzyka i że oddzielne osobniki tój kolonii 
! końcami swoich rzęs zwrócone są naze- 

wnątrz, a w około każdej rzęsy znajduje się 
wspomniany wyżej kołnierzyk. Pływ ająca 
koloniją uczepia się i tworząc sobie pokro
wiec, powiększa się, — wszystkie komórki, 
wyściełające komory migawkowate, są bez- 
pośredniemi potomkami owej kolonii pły
wającej i stanowią istotne zwierzęta gąbki.

■ Sollas uważa za niemożliwe, aby utwory tak 
zawiłe ja k  komórki migawkowate, mogły 

! się formować dwukrotnie, niezależnie jedne 
od drugich i że doj rżała gąbka odznacza się 
właściwie jedynym  tylko rysem , jak iby  

! mógł przypominać wielokomórkowe orga
nizmy, a mianowicie obecnością podwoj- 

[ nych produktów płciowych; lecz nie należy 
pomijać, że to samo zdarza się także i u ro
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ślin i że, co gąbki i rośliny mogły sobie nie
zależnie jedne od drugich wyrobić, to mogło 
być również oddzielnie zróżniczkowane 
przez gąbki i jam ochłonne.

Przeciwko poglądowi na pierw otniakow ą 
naturę gąbek wystąpi! T. E. Schulze (w krót
ce przed ukazaniem się pracy Sollasa) 
i w bardzo jasny  sposób dowiódł, że gąbki 
są metazoa. Jeżeli tylko ciało ich rozwinę
ło się z trzech listków zarodkowych, to z ja
wiska ich rozwoju ju ż  charakteryzują je , 
jako wielokomórkowe i znaczenie, nadaw a
ne przez Saville K enta, kołnierzykowi mi- 
gawkowatej komórki u swobodnie pływ ają
cej larw y polega na błędzie. U znając je 
dnak w zupełności wielokomórkową naturę 
gąbek, Schulze uważa za rzecz racyjonalną 
kwestyją, czy właściwem jest zaliczanie g ą 
bek do jamochłonnych.

Jakkolw iek nasze wiadomości są jeszcze 
w tym względzie bardzo niedostateczne, 
w każdym razie z pewnością można teraz 
twierdzić, że różnice, jak ie  zachodzą między 
pływaj ącemi, pokrytem i rzęsami, larw am i 
gąbek i larwami reszty znanych nam jam o
chłonnych, nie są bynajmniej znaczniejsze 
aniżeli różnice między larwam i rozmaitych 
gąbek. Dopiero po dalszych metamorfo
zach występują owe wielkie różnice, które 
łatwo pozwalają odróżnić gąbkę od jam o- 
chłonnego zwierzęcia i z tego to wnosi 
Schulze, że roschodzenie się tych dwu linij 
nie rospoczęło się przed tym  stanem  przod
ków, który odpowiada larw ie, gotowej do 
metamorfozy, lecz sądzi, że wtedy nie było 
jeszcze żadnej promienistej budowy i nie 
istniały żadne pory wodne, tembardziej 
macki i komórki pokrzywowe i że najstar
sze gąbki nie posiadały jeszcze |  żadnych 
promieniowatych wypukłości jam y  ciała, 
lecz że miały formę worka, tak  ja k  młoda 
gąbka wapienna, zwana O lynthus.

Zapewne, że ostatnie słowo o praw dzi- 
wem stanowisku gąbek w systematyce nie 
zostało jeszcze wypowiedziane; nasza wie
dza o historyi ich rozw oju nie je s t tak  wiel
ką, aby zezwalała na wnioski ostateczne. 
Zadziwiaj ącemi, wysoce zadziwiaj ącemi isto
tami są te gąbki, niegdyś po macoszemu 
przez badaczy traktow ane, obecnie zaś cie
szące się szczególnemi względami uczonych. 
U  niektórych z pośród tych zw ierząt udało

się Lendenfeldowi odnaleść systemat ner
wowy.

Uczony ten widział w lejku wchodowym 
w około por u wapiennych gąbek (Syconi- 
dae) 3—5 kręgów komórek czuciowych for
my wrzeciona, mających długości 0,016 mm 
i grubości 0,0014 mm. Kom órki te należą 
do środkowego listka zarodkowego, wystę
pują na  powierzchnię gąbki i w postaci m a
łych haczyków, które za życia miały na so
bie prawdopodobnie w łoskiczucioweiszczo
teczki maćkowe, wystają aż nad powierz
chnię. U  innych gąbek wapiennych (Leu- 
conidae) komórki owe leżały rozrzucone 
nieprawidłowo po całćj powierzchni gąbki.

W.

—  5 - t-S -----

Przegląd znanych zjawisk roskładu i znaczenie 
ich w ogólnej ekonomii przyrody

opisał 

jJ ó z e f  A T A N S O N .

(Ciąg dalszy).

b) R o s k ł a d y ,  p o ł ą c z o n o  z o d t l e n i a -  
n i e m  m a t e r y i .

8 6 . Gnicie białka bez przystępu powie
trza, czyli psucie się albo gnicie cuchnące. 
Od przemian zachodzących bez powietrza 
w m ateryi białkowej rospoczynamy nowy 
szereg zjaw isk fermentacyjnych, zasadniczo 
różnych od poprzedniego szeregu roskła
dów. Tutaj materyj a, ulegająca rospadowi 
nie przybiera albo wcale albo w małych za
ledwie ilościach otrzym uje tlen swobodny, 
wolny gazowy, a roskład taki, bez przybra
nia cząstek z zew nątrz je s t istotnem ros- 
szczepieniem, rospadem cząsteczki złożonej, 
na bardziej proste. C harakterystyką ros- 
szczepień, należących do tego szeregu ros
kładów, jes t to, że pomiędzy cząsteczkami 
wytworzonemi przy rospadzie m ateryi pier
wotnej znajdują się produkty  zupełnego od-
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tlenienia, a więc przedewszystkiem wodór 
lub węglowodory (gaz błotny), następnie 
zaś beztlenowe związki pierwiastków dru
gorzędnych t. j. azotu, siarki i fosforu. 
Obok tych, odtlenionych zupełnie czystek, 
znajdują się oczywiście nietylko inne, utle
nione, ale naw et produkty zupełnego utle
nienia czyli spalenia, bez wytworzenia się 
których roskład nie byłby źródłem dziel
ności nieodbicie na potrzeby życia potrze
bnej (por. §§ 41 i 45). Istoty dokonywaj ą- 
ce takiego „bezpowietrznego“ roskładu ma
teryi są to oczywiście „anaerobies“ Pasteu
ra, a nazwa ta  conaj wyżej do żyjątek tej 
grupy zasadnie stosowaną być może. I  tu 
jednak nie należy myślić, że istotki te abso
lutnie tlenu wolnego nie potrzebują i nie 
znoszą. Przeciwnie, w ielokrotne badania 
chemików dowiodły, że jakkolw iek przy 
cuchnącem psuciu się większych skupień 
materyj białkowych, powierzchnią swą je 
dynie stykających się z powietrzem, wy
dzielają się nazewnątrz produkty charakte
ryzujące zupełne odtlenianie, to podczas 
i takiego jednak  roskładu następuje dość 
znaczne pochłanianie tlenu przez gnijącą 
masę. Nencki dowiódł (por. § 57) w praw 
dzie, że życie i roskład można obserwować 
naw et w atmosferze czystego wodoru, lecz 
z badań i zestawień (1877) Jeannereta zdaje 
się nieomylny wypływać wniosek, że ros
kład zupełnie bez zetknięcia z tlenem od
bywa się tak  samo, coprawda, w głównym 
swym przebiegu, lecz znacznie powolniej 
czyli gorzej.

Jakkolw iek zresztą rzecz się ma z wpły
wem tlenu wolnego i z absorpcyją takowe
go przy życiu „anaerobijów “ Pasteura, to bez
warunkowo roskłady odtleniające stanowią 
wyraźną, ściśle od innych roskładów odgra
niczoną grupę fermentacyj witalistycznych,
0 których z mniejszą lub większą ścisłością 
da się powiedzieć, że się bez udziału tlenu 
z zewnątrz przybieranego odbywać mogą
1 odbywają '),

’) Możnaby utrzymywać, że pochłanianie tlenu 
pochodzi wskutek życia powietrznych (aerobies) 
grzybków na powierzchni białka gnijącego, podczas 
gdy w głębi żyją, isto ty  bezpowietrzne. W dalszym 
ciągu zwrócimy jeszcze uwagę na to  odmienne i

Bezpowietrzne gnicie białka w szczegól
ności charakteryzuje się przedewszystkiem 
dla naszego powonienia nieznośnym, wstrę
tnym, obrzydzenie często wzbudzającym za
pachem. W oń tę wydzielają nietyle lotne 
niektóre kwasy organiczne, powstające 
wskutek dekonstytucyi węglowej części sub
stancyi białkowej, ile różne produkty azo
towe, hidrogienizowane czyli wodorne zw ią
zki siarki (zapach „zepsutych j a j “ ) i fosforu 
(zapach „zgniłej ryby“) a wreszcie związki 
takie, ja k  połączenie siarki z węglem (za
pach „zgniłej lcapusty“). Te oto produkty 
„w tórne" bardziej są może dla „psucia się“ 
(putrefaction, faulige G ahrung) materyi 
białkowej charakterystyczne niż właściwe 
węglowe związki. Najwybitniejszerni też 
cechami są produkty azotowe, jakoto  amo- 
nijak oraz rozmaite amidokwasy: glikokol 
czyli kwas amidooctowy (N łI2’C H a'C O O II) 
leucyna (NH 2'C 5 H I0’C O O H ), tyrozyna 
(NH 2C2H 3- C0H 4OH. COOH), a także naj- 
charakterystyczniejsze ze wszystkich imidy: 
indol (C8 II,N , tworzy się według Nenckie
go z roskładu dalszego tyrozyny) i skatol 
(Secretan, Brieger); te ostatnie zwłaszcza 
mają silnie cuchnącą woń substancyj de- 
jekcyjnych. Spomiędzy kwasów tłuszczo
wych wybitną rolę g ra kwas waleryjanowy, 
otrzym any przez dalszy roskład (hidrotyza- 
cyją) leucyny, ale i wszystkie niższe odeń 
kwasy zazwyczaj się znajdują. Baumann 
znajdow ał bardzo wiele kwasu masłowego 
(por. § 8 8 ), a Monoyer znalazł w tych w y
padkach wszelkie niższe jeszcze kwasy, aż 
do mrówczanego, 11‘COOH, który — zdaje 
się — otrzym uje się jedynie jak o  produkt 
przejściowy, rospadający się wnet dalej na 
C 0 2 i H 2. D w utlenku węgla otrzym ywał 
Baum ann przy gniciu 8—10%  na ilość (su
chego) białka, które uległo roskładowi. Z a 
zwyczaj przy doświadczeniach otrzymuje 
się resztkę peptonów, które roskładowi 
przez długi czas opór stawiać się zdają.

Z pobieżnój tej, o ile można najtreści-

w różnych warstwach wszelkiej substancyi życie. 
Tu jednak zdaje się, że zjawisko nie w takim  po
dziale roskładu pomiędzy różne isto ty  źródło swe 
mieć musi.

(Przyp. Aut.).
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wszej charakterystyki chemicznej strony 
roskładu, będącego bezpowietrznem gni- 
ciem białka, można widzieć, jak  rozliczne 
produkty, ja k  skom plikow ane roskłady, jak  
rozmaite kierunki towarzyszą dekonstytu- 
cyi białka pod wpływem istot odtleniają- 
cych. Rozmaitość jes t tu  tak  wielką, że 
bez uwzględniania różnych modyfikacyj sa
mego białka (np. kazeiny z jednej i żelaty
ny z drugiej strony), ulegającego roskłado- 
wi i bez wkroczenia na pole specyjalne che
mii organicznej, trudno jes t przedstawić za
sadnicze, ogólne rysy odbywającej się prze
miany chemicznej.

W  obec bezładnej, chaotycznej nieco ró 
żnorodności danych chemicznych, bijologi- 
czna strona zjaw iska a raczej zjaw isk tych 
przedstawia się jeszcze smutniej, bo nie za- 
mięszanie lecz nieświadomość gruba panuje 
w tej dziedzinie. Pochodzi to w części z ro
zmaitości form, tutaj obok siebie w ystępu
jących,— w części z trudnego lub —  wedle 
Pasteura — wprost niemożliwego badania 
tych istot na powietrzu, w którem  żyć nie 
mogą,—najbardziej zaś może ze wstrętnych 
wyziewów roskładowych, powodujących już 
przy drobnej ilości m ateryjalu obrzydzenie, 
a często nudności. Ogólnie stwierdzono 
tylko, że przeważna ilość tych anaerobijów 
są to szybko żeglujące w i b r y j o n y ,  które 
według dzisiejszych zasad term inologii, 
w znacznój przynajm niej części do katego- 
ry i bacillów zaliczonemiby być powinny. 
Zbadane przez D uclauxa formy: T yro th rix  
urocephalum  i T. chm form is, a zwłaszcza 
pierw sza z nich, zbliża się najzupełniej do 
Yibrio rugula M iill (por. tabl., fig. 5b), któ
ry  dotychczas przeważnie w roślinnych na
lewkach gnijących (patrz § następny) był 
znajdow any; być może, że działa on jak o  
roskładacz białkowej ich m ateryi '). T yr. 
catenula Ducl. zdaje się przedstaw iać podo
bieństwo do C lostridium  polymyxa Prażm .

')  Kadi r  interesującem  jes t spostrzeżenie Duclau- 
xa, jako T yrotlirix  urocephalum  (= V ib rio  rugula?) 
w ytw arza przy gniciu b iałka kwas waleryjanowy; 
kwas ten, jak powiedzieliśmy wyżej, tworzy się 
z leucyny, (obok amonijaku, dw utlenku węgla i  wo
doru). W grzybku tym  niejako dopatryw aćby mo
żna autora tej przemiany.

(Przyp. Aut.).

Pokrew ne gnilne wibryjony, bardziej zna
ne, jakoto: Yibrio serpens (fig. 5a), Spiril- 
lum undula (fig. 6 c), Spirochaete plicatilis 
(fig. 7a), podobnie ja k  wspomniany Yibrio 
rugula właściwymi są roślinnemu raczej bu- 
tw ieniu niż gniciu białka;bardzo być jednak 
może, że część przynajmniej tych organi
zmów wspólną jes t obu roskładowym pro
cesom jednego typu czyli „szeregu“ ja k  tu 
taj mówimy.

87. Butwienie roślinne. Roskład błonni
ka. Na dnie stojących lub powoli tylko od
świeżających się wód naturalnych, gniją 
najczęściej rośliny lub części roślinne (liście 
i t. p.), bez przystępu powietrza, gdyż to 
ostatnie w głębszych, a nieodświeżanych 
warstwach wody łatwo i w krótkim  czasie 
przez potrzeby życiowe istot wszelkich zo
staje wyczerpanem. P rzy  większem sku
pieniu gnijącej roślinności, w błotach, ba
gnach i torfowiskach, charakterystycznem  
znamieniem roskładu jest lekki i palny gaz 
błotny (C H 4, metan), uchodzący z wody 
w powietrze i wywołujący znane zjawisko 
błędnych ogników (?R.). Odbywa się tu prze
ważnie roskład błonnika (drzewnika v. ce
lulozy), stanowiącego głównąilościowoczęść 
składową tkanki roślinnej. Z badań P opo
wa okazuje się, że przy tym roskładzie po
wstają równe objętości (ekwiwalenty) ga
zu błotnego C H 4 i dw utlenku węgla 
(C 0 2), jakoż rzeczywiście stosunek ten 
(C H 4- j-C 0 2 =  C2 H 4 0 2) odpowiada stosun
kowi pierw iastków w (hidrotyzowanej) ce
lulozie, mającej skład i naturę wodanów 
węgla (Cn I I 211 On). Lecz z drugiej stro
ny tenże badacz (Popoif) stwierdził, że ga
zowe produkty roskładu zawierają więcej 
stosunkowo tlenu i wodoru a mniej węgla 
niż m ateryja roślinna, z której powstają, 
(czego inaczej pojąć niepodobna, ja k  tylko 
przypuszczając, że do reakcyi chemicznej 
wstępują elementy wody, że część wodoru 
i tlenu w produktach roskładu pochodzi 
z rozłożonych cząstek wody); w rezultacie zaś, 
na dnie, pod wodą, jak o  produkt szczątko
wy przebutwiałego ') ciała roślinnego, po-

') Zjawisko roskładu błon roślinnych przywy
kliśm y zwać „butwieniem“ f'Vermoderung’, pourri- 
ture).

(Przyp. Aut.).
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zostaje mniej lub więcej czysty węgiel; wę
giel ten zawiera w w arunkach przyrody pe
wną. ilość substancyj humusowych (szlam 
z błot i jezior,— torf). Roskład błonnika 
pod wodą, na m ałą skalę, nie w naturalnych 
lecz przy sztucznych warunkach, zdaje się 
przebiegać o tyle inaczej, że „osadu“ żadne
go,—szlamu lub węgla,—nie otrzymujemy; 
celuloza roślinna „znika11 bez śladu. Zja
wisko to oddawna bardzo znanem jest fa
brykantom  krochmalu. Gdy skraw ki k ar
tofla zalewamy chłodną wodą, błona komó
rek, zawierających w swem wnętrzu ziarna 
krochm alu (mączki, skrobi), zupełnie „zni- 
ka“ i pozostaje jedynie ziarnisty, na dnie 
kadzi rozsypany krochmal. Mitscherlich 
w roku 1850 spraw dził to w laboratoryj- 
nem doświadczeniu, a w wodzie znalazł po 
„zniknięciu1* błoniastej tkanki mnóstwo 
„wibryjonów11;—gdy następnie kartofle za
lewał tą mętną od rojących się istot wodą, 
zauważył, że „ferm entacyja11 czy „znikanie 
celulozy11 w daleko szybszym odbywa się 
czasie. Chemik ten nie wahał się wówczas 
już (!) wypowiedzieć zdania, że zjawisko 
przypisać należy działalności tych „wibry- 
jonów 11. Trecul, Yan Tieghem i Prażmow- 
ski zbadali od tego czasu dość dokładnie na
turę tego żyjątka. Jestto według dzisiej
szej term inologii bacillus a raczej clostri- 
dium, który, zarówno ja k  dość podobny do . 
niego Bac. subtilis, ma zdolność tworzenia 
z pojedynczych swych członeczków (bar
dziej niż u  B. subtilis wypukłych, i soczew- 
kowatych, a więc „clostridium 11) dłuższych 
niteczek z mniej lub bardziej jaw nem i prze
gródkami (fig. 4). Od pospolitego B. subti
lis, bezpowietrzny nasz saprofit różni się 
nietylko obyczajami (por. jeszcze § nastę
pny) lecz nadto i czysto zewnętrznemi w ła
ściwościami, a mianowicie stałą i zawsze go 
charakteryzującą własnością ruchu. B. sub
tilis, ja k  nadmieniliśmy (§ 81), wykonywa 
zamłodu pewne ruchy wśród cieczy, lecz 
gdy wypłynie na wierzch i utworzy kożu
szek, przestaje wykonywać jakiekolw iek po
ruszenia. Nasz zaś bacillus-clostridium nie
tylko w postaci pałeczek, zamłodu, lecz 
i później, gdy często nitkowatej dorasta po
staci, odznacza się bardzo żywemi i wybitne- 
mi poruszeniami całego ciała. Dalszą ró
żnicę stanowi mniej lub więcej stała, lecz i
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zawsze charakterystyczna postać soczewko- 
wata (clostridium), którą grzybek przybiera 
mianowicie wówczas, gdy przygotowuje się 
do formowania zarodnika. W  tej oto w ła
śnie życiowej swej fazie, przed samem owo
cowaniem, bacyllus przybiera własność za
barw iania się pod działaniem jodu na kolor 
błękitny, poczynając od niebieskiego a koń
cząc na fijoletowo-granatowym i czarnym 
prawie odcieniu. Reakcyj a ta mogłaby 
wskazywać na tworzenie się mączki (czyli 
krochmalu lub skrobi) wewnątrz grzybko
wego organizmu, lecz wobec podobnej re 
akcyi u  innych istotek, a głównie u Bact. 
Pastorianum  (§ 85), o znaczeniu takiem po
wątpiewać trzeba. Zarodniki tworzą się 
albo w pośrodku pałeczki albo też ku biegu
nowi, który wtedy grubieje w przeciwsta
wieniu do reszty ciała ( u r o c e p h a l u m  
Ti-ecula). Zarodniki nie są tak wytrzymałe 
ja k  bacyllusa siennego (por. § 81), lecz nie 
giną przy krótkotrwałem , mniej niż 5 m inut 
(Prażmowski) trwającem  przegotowaniu, 
o ile płyn był obojętny. Zasiane w płynie 
kwaśnym (Prażmowski) nie kiełkują; rozwi
ja ją  się natomiast łatw o w cieczy obojętnej 
lub słabo zasadowej, przy warunkach po
zwalających nażycie b e z p o w i e t r z n e g o  
tego grzybka. Najlepszość tem peratury 
wynosi 35°—40° (Prażm.).

Scharakteryzowany powyżej bacillus-clo
stridium, o którym  bezpośrednio dalej w na
stępnym jeszcze wypadnie nam mówić §, 
nie sam jeden tylko obdarzonym być się 
zdaje własnością burzenia, niszczenia celu
lozy (o wydzielaniu fermentu niszczącego 
błonnik wspomnieliśmy w § 73); tęż samą 
zdolność skonstatował Prażmowski dla Vi- 
briq rugula, Zopf zaś dla Clostridium poly- 
myxa (por. § nast.), a zapewne i liczne inne 
wibryjony, spirochety i spirylle ‘), o których 
wspomnieliśmy w końcu poprzedzającego §, 
towarzyszące zawsze roślinnemu wśród wody 
butwieniu, posiadają w mniejszym lub wię
kszym stopniu własność niszczenia drzewni- 
ka i roskładania materyi tej, działając za
pewne w kierunku tym, jak i z doświadczeń

') Co do bijologicznego charakteru  form „Spi- 
rillum “ por. zresztą dalej §98.

(Przyp. Aut.).

WSZECHŚWIAT.
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Popowa, tutaj wzmiankowanych, wypływać 
się zdaje. Istoty te lub inne, db nich fizyjo- 
logicznie podobne, żyją i p tacują jed n ak  
nietylko’ W Warunkach roślinnego Imtwienia 
pod wodń; nie ulega wątpliwości, po cieka- 
Avem wielce doświadczeniu H oppe-Seylera, 
że żyjątka roskładajnce b ło n n ik  i to właśnie 
na d wutlenek węgla i na gaz błotny,— żyj a 
wśród klo&ezńych odchodów. W  doświad
czeniu bowiem Hoppe-Seylera, czysta bibu
ła będąca samym prawie błonnikiem pozo
stając dłużej w zetknięciu z kałem  kłoa- 
cznyiń, roskłada się według przytoczonego 
powyżej wzoru, na C 0 2 i C111 ')• P ro d u 
kty przy roskładzie tkanki w fabrykacyi 
krochmalu i w doświadczeniu M itscherli- 
cha nie zostały zbadane, lecz zaledwieby 
wątpić o tem można, że i tutaj dwa te gaży 
w rezultacie przem iany chemicznej się o trzy
mują.

Zaznaczyć tu  koniecznie należy, że błon
nik (celuloza) na powietrzu trudno  dostępny 
je s t działaniu żyjątek najdrobniejszych. J e 
dynie kożuszkowe bacylle, m ikrokoki i t. p., 
najczęściej tworzące (na jarzynach  np.) ko- 
loniją zooglealną, ja k  to wiadomo specyjal- 
nie dla Clostridium polymvxa i dla m ikro- 
koków, wytwarzający cli jask raw e pigmenty, 
posiadają zdolność spalania wprost celulozy, 
mączki i t. p. Zazwyczaj zaś na powietrzu 
porządek zniszczenia błonnika jest taki, że 
najpierw  osiedlają się p l e ś n i  (Aspergillus 
i t. p.), które dokonywają przem iany błon
nika na inne, łatwiej dla saprofitów dostępne 
wodany węgla (dekstryna, glukozy i t. d.) 
i dopiero po pleśniach przychodzi kolej na 
istoty grupy bakteryjalnej albo drożdżowej.

(d. c. nast.)

O R U C H U  G W IA Z D
przez

Stanisław a Kramszłj ka.

II.
Aby zrozumieć, w jak i sposób widmo 

gwiazdy ruch jój w łasny wykazać nam mo-

') W zmiankę o tej ciekawej ferm entacyi podał 
W szechświat w kr. nauk. T. II, str. 304.

(P rzyp . Aut.).

że, odwołać się musimy do analogii, ja 
ka zachodzi między objawami światła 
i dźwięku. ’ ,r 131

W edle pojęć powszechnie dźiś przyjm o
wanych, uzasadnionych zresztą całym ogó
łem zjawisk znanych, światło, podobnie ja k  
głos, jest objawem drganiaL Jak  struna 
brzmiąca pozostaje w ciągłem drganiu, któ
re  się nawet dostrzedz daje, tak  też cząstki 
ciała świecącego ulegają żywemu niesłycha
nie ruchowi, dla nas wprawdzie niewidzial- 
nem, co się wszakże dostatecznie tem popro- 
stu tłumaczy, że ani drobnych tych cząstek 
ani odstępów między niemi nie widzimy. 
Dopóki drgania struny są bardzo wolne, nie 
spraw iają wrażenia głosu; p rzy  30 drganiach 
na sekundę słyszymy ton ńader niski, k tóry 
się podwyższa w miarę, ja k  szybkość drgań 
wzrasta; przy 5000 drgań następuje kres 
tonów używanych w muzyce, a przy 40000 
drgań ńa sekundę przestajemy je  słyszeć. 
Jestto  granica drgań głosowych, a Wyso
kość tonu jedynie od szybkości ich zależy.

Zupełnie tak samo, z pominięciem jedynie 
różnic drugorzędnych, zachowują się i ciała 
świecące. Cząstki wszystkich ciał pozosta
ją  w ruchu niewypowiedzianie żywym,—  
dokonywając w ciągu sekundy całe trylijo- 
ny drgań. Dopóki liczba ta  nie przechodzi 
200, 300, 400 trylijonów ciało nie świeci, 
ruch ten zdradza się wszakże wysyłaniem 
prom ieni ciepła; gdy szybkość wzrasta, gdy 
dochodzi 430 trylijonów  drgań na sekundę, 
ciało zaczyna świecić barwą czerwoną; a 
w m iarę, jak  częstość drgań rośnie dalej je 
szcze, do promieni czerwonych przybywają 
żółte, zielone, niebieskie, przy 800 trylijo- 
nach fijoletowe; tu zachodzi kres promieni 
widzialnych, a szybsze jeszcze drgania obja
wiają istnienie swe działaniami jedynie che- 
micznemi. Podobnie przeto ja k  ton, tak 
i barw a podwyższa się W m iarę wzrostu 
szybkości drgań: wysokość, powiedzieć mo
żna, je s t barwą dźwięku, tak samo ja k  bar
wę nazwać można wysokością światła, rozu
miejąc tę wysokość w kierunku od czerwie
ni do fijoletu.

W yobraźmy sobie teraz, że struna brzmią
ca nie pozostaje w spoczynku, ale że ku 
nam się zbliża. D rgania jej następują w je 
dnakich odstępach czasu, odległość jednak 
między nią a nami zmniejsza się ustawicznie,
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dobiegają tedy częściej do ucha naszego; 
a stąd w ciągu sekundy uderza ucho wię
ksza liczba drgań i jakkolw iek struna wy
daje ton statecznie jednaki, słyszymy ton 
wyższy. Ton więc ciała brzmiącego pod
wyższa się, gdy ono ku nam się zbliża, a dla 
tej samej przyczyny ton ciała oddalającego 
się będzie się zniżał. Toż samo zjawisko 
zachodzi oczywiście i wtedy, gdy ciało to 
pozostaje w spoczynku, a słuchacz do niego 
się zbliża, lub od niego oddala.

Na zasadę tę zwrócił uwagę pierwszy 
Doppler w rosprawie „O świetle barwnem 
gwiazd podwójnych", wydanej w Pradze 
1842 roku. D la potwierdzenia jej słuszno
ści przeprowadził Buys B allot szereg do
świadczeń na drodze żelaznej między U tre
chtem a M aarsen. Obserwator nieruchomo
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bywa jedno, częstość drgań wzrasta w sto
sunku 24:25; przestanek taki m uzyka nazy
wa półtonem małym,.—ton więc podwyższa 
się o półton mały. Gdy znowu pociąg, uno
szący źródło głosu od słuchacza się oddala 
z tąż samą szybkością, częstość drgań maleje 
w tymże stosunku, ton zniża się o półton 
mały.

Podwyższanie się to i zniżanie tonu uzmy
sławia na załączonej rycinie krzyżyk i be
mol. Gdy maszynista na lokomotywie bę
dący słyszy ton c, dróżnik słyszy ton cis 
w czasie zbliżania się, ton ces w czasie odda
lania się od niego pociągu. Gdy lokomo
tywa ze świstem koło nas przebiega, zauwa
żyć można łatwo wyraźne obniżenie się to
nu w chwili, gdy zbliżający się pociąg od
dalać się od nas zaczyna. Spadek wysoko-

W SZ E C liŚ  W1 A T .

Zm iana wysokości tonu wskutek ruchu ciała brzmiącego.

na drodze stojący słyszał ton trąby sygnało
wej, umieszczonej na lokomotywie przebie- 
gającego pociągu; albo też, przeciwnie, ob
serwator znajdow ał się na pociągu, podczas 
gdy trębacz obok toru drogi żelaznej ton je 
dnostajny wygrywał. Pomimo szumu szyb
ko biegnącej lokomotywy można było za
uważyć podwyższanie się tonu, gdy odle
głość między słuchaczem a źródłem głosu 
malała; gdy natomiast odległość ta wzrasta
ła, następowało zniżanie tonu.

Szybkość głosu w zwykłej tem peraturze 
wynosi 340 m\ dajmy, że pociąg biegnie 
14 m na sekundę, zatem z szybkością, która 
stanowi '/2ł szybkości głosu. Gdy przeto 
źródło dźwięku zbliża się ku słuchaczowi, 
wywołane przez nie drgania dobiegają do 
ucha o '/2ł częściej, na każde 24 drgań przy-

ści tonu jest znaczniejszy, gdy znajdujemy 
się sami na pociągu, podczas gdy lokomoty
wa pociągu biegnącego w stronę przeciwną 
świst wydaje. P rzy szybkości pociągów, 
jakąśm y wyżej za przykład obrali, przeskok 
wysokości wynosiłby cały ton ').

') 7. powodu znaczenia, jakie  zasada Dopplera py
skata w astronom ii, obmyślono, dla jej potwierdze
nia, doświadczenia ściślejsze, które nietylko demon
stru ją  podnoszenie się i zniżanie tonu, ale okazują 
zgodriość rachunku z dostrzeganą zmianą wysokości 
tonu. Kachunek prowadzi do różnych formuł 
w przypadku, gdy się źródło głosu porusza lub gdy 
sam obserwator zmienia swe położenie. Dopóki 
szybkość ta  jes t nieznaczną w porównaniu z szybko
ścią głosu, różnica powyższa ginie, w ystępuje dopie
ro  przy szybkości większej. Tak np. gdy słuchacz 
zbliża się do ciała brzmiącego z szybkością równą
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Po tem, cośmy wyżój powiedzieli o ana
logii objawów światła i dźwięku, barwy 
i wysokości, wnieść możemy bezpośrednio, 
że zasada D opplera da się słowo w słowo 
odnieść do ciał świecących. Gdy więc ciało 
świecące zbliża się ku nam  z dostateczną 
szybkością, barw y jego  podwyższają się, to 
jes t przesuwają w stronę fijoletu, gdy się od 
nas oddala, barw y zniżają się, to je s t prze
chodzą w stronę czerwieni. Bezpośrednia 
obserwacyja barw  zmian takich wszakże 
okazaćby nam nie zdołała; choćby się bo
wiem czerwień zamieniła na barwę żółtą, to 
znów promienie ciemne, cieplikowe, szyb
ciej oko uderzając, stałyby się widoczne, 
wywoływałyby w oku naszem wrażenie 
czerwieni; podobnie na drugim  końcu wi-

ku nam się zbliża, linija np. D w j^j wi
dmie, znajdująca się w barwie żółtój, z po
wodu zmiany odcienia tej barwy, wyda się 
nam przesuniętą w stronę fijoletu; gdy gwia
zda się oddala, linija ta znajdzie się prze
mieszczoną w stronę czerwieni.

Jakkolw iek prostą w zasadzie je s t ta me
toda, w przeprowadzeniu przedstawia zna
czne trudności już  dla tego, że szybkość 
własna gwiazd nader jest drobna w poró
wnaniu z szybkością światła, że zatem pod
wyższanie się barw  czyli raczej przesuwa
nie się linij ciemnych je s t bardzo niezna
czne i da się ocenić jedynie przy pomocy 
spektroskopów potężnie rosszczepiających, 
dających widmo bardzo długie i przy pomo
cy nader dokładnych przyrządów mierni -

fijol.

Wodór w rurkach  
Geisslern.

L inija F  Syryjusza. 

L inija F  słońca.

Wodór pod ciśnieniem 
atmosfery.

Przesunięcie się linii F  w widmie Syryjusza względem tejże linii w widmie słonecznem, oraz linii H ? wodoru.

dma barw arfijoletowa stałaby się niew idzial
ną, ale promienie błękitne wywierałyby 
wrażenie fijoletowych,—w ogólnej tedy bar
wie ciała nie zachodziłaby żadna zmiana.

A le tu  właśnie analiza spektralna z po
mocą nam przychodzi, przesunięcie się bo
wiem barw  zdradzi się natychm iast zmianą 
w położeniu linij ciemnych. Gdy gwiazda

szylikości głosu, ton  podwyższa się o oktawę, gdyby 
zaś źródło głosu zbliżało się do słuchacza z takąż 
samą szybkością, ton  byłby niejako nieskończenie 
wysokim, wcaleby go zatem nie słyszano. P rzy  od
dalaniu się znów źródła głosu od słuchacza z szyb- [ 
kością, z jaką głos biegnie, ton spadą o oktawę, gdy j 
przy oddalaniu się słuchacza z takąż szybkością, 
drgania ciała brzmiącego wcale go już nie dochodzą, j

czych, pozwalających oznaczyć drobne 
ułamki  milimetra.

P rzyrządy  Secchiego nie odpowiadały je 
szcze wymaganiom takim, dla tego też usi
łowania jego, aby tą drogą ruch gwiazd wy
kazać, nie zostały uwieńczone pomyślnym 
rezultatem. Huggins dopiero, rosporządza- 
ją c  doskonalszemi środkami badań, był na 
drodze tój szczęśliwszym. Za przedm iot 
swych badań obrał jednę z najświetniej
szych gwiazd nieba, Syryjusza i u wagę z wró
cił na bardzo wybitną, ciemną linija, wy- 
stępującą w zielonej części widma tój gwia
zdy. Jestto taż sama linija, którą w wi- 
dwie słonecznem oznaczamy głoską F , a któ
ra  jest jedną z linij wodoru, H[3. Szło tu 
tedy o porównawcze zestawienie tych linij 

: przy jednakiem  ustawieniu spektroskopu,
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a załączona rycina daje nam rezultat mo
zolnych tych badań Hugginsa.

W  górnym rzędzie tej ryciny oznaczone 
mamy położenie linii H/9 w widmie wodoru, 
rozżarzonego w rurze Greislera, zatem przy 
nader silnem rozrzedzeniu tego gazu, w dol
nym rzędzie znajdujem y tęż samą liniją, tak 
jak  się przedstawia w widmie^ wodoru,świe
cącego pod zwykłem ciśnieniem atmosfery- 
cznem. Powyżej przedstawiona jest limi- 
ja  F  widma słonecznego, a nad nią rospa- 
trywana właśnie ciemna linija widma Sy- 
ryjuszowego: W idzim y tu, że względem 
trzech pierwszych linij ta  ostatnia przesu
niętą jes t cokolwiek w stronę czerwieni.

Dostrzegamy jednak zarazem, że wydaje 
sią ona szerszą, aniżeli jasna linija H,?. 
Rosszerzenie takie linii zachodzi często 
przy powiększaniu ciśnienia, pod jakiem  
gaz zostaje, mogła się więc budzić wątpli
wość, czy przesunięcie się to nie jes t jedy
nie tylko objawem podobnego rosszerzenia. 
Huggins wszakże, podobnie ja k  Lockyer 
i Frankland, przekonał się, że przy po
większaniu gęstości wodoru linija H,5 ros- 
szerza się w obie strony jednakowo, a śro
dek jej zachowuje położenie niezmienne. 
Rosszerzenie to ma miejsce i w widmie Sy
ryjusza i prawdopodobnie ma tęż samą przy
czynę,— ale również niewątpliwie cała ta 
linija, względem tejże linii w widmie roz- 
żarzonego wodoru oraz w widmie słone
cznem, ulega przesunięciu ku czerwieni, 
skąd wniosek bezpośredni, że Syryjusz od
dala się od ziemi.

Huggins nadto oznaczył dokładnie wiel
kość tego przesunięcia, wyrównywa ono */4 

odległości, jak a  zachodzi nrędzy  dwiema 
linijami D (należałoby raczej powiedzieć 
między dwiema częściami składowemi linii 
podwójnej D). Długości fal świetlnych, od
powiadających tym linijom, różnią, się 
o 0,000000436 mm; przesunięcie się za
tem linii F  w widmie Syryjusza odpowia
da powiększeniu długości fali świetlnej 
o 0,000000109 mm. Obserwacyja ta łatwo 
posłużyć ju ż  może do oznaczenia szybkości, 
z jak ą  Syryjusz od nas odbiega, a rachunek 
przeprowadzić się daje w takiż sam sposób, 
jak  poprzednio oznaczyliśmy podwyższanie 
się tonu przy ruchu ciała brzmiącego.

Długość fali światła zielonego w miejscu,

gdzie linija F  przypada, wynosi 0,0004865 
mm, skrócenie przeto fali zachodzi w sto
sunku 0,000000109:0,0004865. F ale świe
tlne są to fale rozbiegające się w eterze, wy
pełniającym przestrzeń światową i wywoły
wane są przez drgania ciała świecącego, po
dobnie ja k  ciało brzmiące powoduje fale 
w otaczającem powietrzu. Im zaś drgania 
są szybsze, tein fale są krótsze; powyższy 
zatem stosunek wydłużenia się fali stanowi 
zarazem stosunek zmniejszania się ilości 
drgań, które zachodzi wskutek oddalania 
się od nas Syryjusza.

Stosunek ten więc 0,000000109:0,0004865 
czyli '/łioa wskazuje, jak a  część szybkości 
światła stanowi szybkość Syryjusza. Ponie
waż zaś szybkość światła w okrągłej liczbie 
wynosi 300000 km, przeto Syryusz oddala 
się od nas z szybkością 300000:4663 t. j. 
67 km  na sekundę.

Rachunek ten wydać się może czytelni- 
kowi*nieco mozolnym; byłoby zapewne rze
czą najłatwiejszą pominąć go zupełnie i po
przestać na przytoczeniu gotowój już liczby 
67 km. Umysłu naszego wszakże nie zadawa
la samaznajomość faktu, ale świadomość dróg, 
które do celu tego prowadzą. Zresztą całe to 

| obliczenie jest tylko odwróceniem rachun- 
j  ku poprzedniego, tyczącego się podwyższa

nia tonu; tam bowiem znaną nam była szyb
kość pociągu, a szukaliśmy, o ile wskutek 
szybkości tój wysokość tonu wzrasta; tu na
tomiast znamy zmianę wysokości barwy, 
a dochodzimy szybkości gwiazdy.

Nie koniec wszakże jeszcze tego rachun
ku; w tak obliczonej bowiem szybkości 67 Am 
ma udział i ruch ziemi, zarówno wsku
tek biegu rocznego dokoła słońca, ja k  
i wskutek przesuwania się w przestrzeni ca
łego układu słonecznego. Z dwu tych ru 
chów pierwszy tylko je s t nam dobrze znany 
i możemy go wytrącić. W  czasie obserwa- 
cyi H ugginsa ziemia oddalała się w swej 
orbicie od Syryjusza z szybkością 19 km, na 
ruch przeto Syryjusza pozostaje 67— 19 t. j .  
48:km. Szybkość ta  je s t wypadkową wła
snego ruchu Syryjusza i ruchu naszego ukła
du słonecznego, którego, jak  już powiedzie
liśmy, dobrze nie znamy; poprzestać więc 
nam wypada na świadomości, że odległość 

I między Syryjuszem a ziemią naszą co sekun- 
I da wzrasta o 48 km.
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Badania swoje rosciągnął Huggins i do 
kilku innych gwiazd; prowadzili je  nastę- 
stępnie Yogel i Lohse w astrofizykalnem 
obserwatoryjurn w Potsdam ie. Maj rozle
glej sze wszakże w przedmiocie tym prace 
prowadzone są w Greenwich, o których 
przed kilku miesiącami złożył sprawozdanie 
p. E. W . M aunder w piśmie „O bservatory“ . 
Do badań tamecznych służy spektroskop, 
zbudowany w edług wskazówek Christiego 
i H ilgera, k tóry  przy silnem rosszczepieniu 
daje dostateczną jeszcze pełnię światła. Pod 
uwagę bierze się pospolicie linije b i F  
w widmach gwiazd; przesunięcie jednej 
i drugiej linii prowadzi w ogólności do re
zultatów zgodnych, tak  np. z przesunięcia 
się linii b wypada, że A rk tu r zbliża się do 
nas z szybkością 75 km  na 1", z przesunięcia 
się zaś linii F  wypada szybkość 70 km. Zgo
dność ta przemawia za dokładnością m eto
dy, lubo niekiedy różnice w ypadają większe. 
Badania zresztą przedstaw iają znaczne tru 
dności, mogłyby się lepiój powieść w obser- 
watoryjacli, znajdujących się w w arunkach 
korzystniejszych, ja k  w Nicei lub w A l
gierze.

Wogóle zbadano dotąd tą  drogą ruch 
około stu gwiazd. Do zbliżających się ku 
nam należą: A rk tu r (z szybkością 70 km), 
W ega (75), Polluks (67), S Łabędzia (64), 
() Niedźwiedzicy W ielkiej (85); do oddala
jących się zaś: d O ryjona (34), K astor (44), 
P Oi-yjona (27), Procyjon (74), pięć gwiazd 
Niedźwiedzicy W ielkiej z jednaką szyb
kością 30 km. Zgodność ruchu  tych osta
tnich pięciu gwiazd uważaną być także mo
że za dowód wiarogodności rezultatów, 
otrzym anych drogą badań spektralnych,— 
widzieliśmy bowiem i poprzednio, że gwia
zdy te Niedźwiedzicy posiadają wspólny 
ruch własny. P ięć znów gwiazd w O ryjonie 
nie okazuje żadnego ruchu własnego, przy
jąć  tedy można, że posiadają one ruch wspól
ny z naszym układem  słonecznym.

W yniki badań H ugginsa, Yogla i Lohse- 
go, oraz astronomów z G reenwich są w ogól
ności dostatecznie zgodne; jedyn ie tylko co 
do Syryjusza znajdujem y w sprawozdaniu 
p. M aundera szczególną osobliwość. Z ba
dań Hugginsa, ja k  wiemy, wypadało, że 
gwiazda ta  się od nas oddala, według osta
tnich dostrzeżeń w Greenwich okazuje się,
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że zbliża się do nas z szybkością 32 km na 
sekundę; wymaga to wszakże dalszych ba
dań.

W  ogóle zresztą dotychczasowe rezultaty 
tych badań za przybliżone jedynie uważać 
można; nie będzie wszakże zbyt śmiałą na
dzieja, że spektroskop posłuży do dokładne
go poznania własnego ruchu gwiazd. W sku
tek  tych ruchów jednak  widok nieba nie
prędko wyraźnej zmianie ulegnie. Gwia
zdy zbliżające się stawać się będą zapewne 
z czasem jaśniejszemi, oddalające się słabnąć 
będą. Szybkość ich wszakże, jakkolw iek 
znaczna w porównaniu z szybkością ruchu 
ziemi około słońca, wynosi tylko w ogólności 
dziesiątki kilometrów na sekundę, co stano
wi ledwie milijony kilometrów rocznie; sko
ro zaś odległość gwiazd od nas wynosi ca
łe trylijony mil, trzeba przeto setek ty 
sięcy lat, aby zmiany w ich jasności do- 
strzedz się dały.

(Dok. nast.)

OSTATNI ROK PODROŻY
PO EKWADORZE

PRZEZ

Jan a  Sztolcm ana.

Cz. II, EK W A D O RCZY K .

(Ciąg dalszy).

„El Caballero“ i „El Chagra“.

W spomniałem ju ż  przedtem kilku słowy 
o stanie kobiety w bardziej zapadłych czę
ściach Ekwadoru, a można powiedzieć i we 
wszystkich krajach liiszpano - am erykań
skich, o stanie, który się przechował trady- 
cyjonalnie w spadku po hiszpańskich przod
kach. Usunięcie kobiety na drugi plan 
w życiu politycznem może dotąd ma jeszcze 
racyją bytu, lecz w życiu społeczne m odmó
wić je j nieco staranniejszego wychowania, 
zamknąć ją  w domu i ograniczyć działal
ność jój do czysto kuchennych, lub gospo
darskich zajęć je s t grubem barbarzyństwem .

W SZ E C H ŚW IA T .



Życie kobiety z wyższego towarzystwa ekwa
dorskiego płynie nadzwyczaj jednostajnie: 
całe rano spędza w kościele; dzień zajmuje 
robótkami kobiecemi, haftowaniem, szy
ciem, kłopotami gospodarskiemi; po połu
dniu znów idzie do kościoła, gdyż nie brak 
tu  nabożeństw różnego rodzaju. Monoton- 
nośćjej życia ożywi czasami jakiś wieczo
rek tańcujący, lub spacer za miasto; lecz 
brak jej tego częstego obcowania z ludźmi 
lub kobietami swej sfery, które tak  ważną 
rolę odgrywają w stosunkach europejskich. 
Poziom je j wykształcenia bardzo je s t niski: 
conaj wyżćj nauczy się czytać i pisat nieorto- 
graficznie, nie stara się też czytaniem w wol
nych chwilach kształcić swego umysłu-

Za to w zakresie, jak i je j obyczaj nakre
śla, jes t zupełnie na swem miejscu: jes t zwy
kle dobrą żoną, dobrą, często zbyt pobłażli
wą matką i doskonałą gospodynią. Pod 
względem moralnym stoi daleko wyżej od 
mężczyzny z tej samej sfery. Nigdy pra
wie nie widać kobiety z wnętrza Ekwadoru, 
próżnującej, chyba, że je j za próżniactwo 
policzy niejeden kilka godzin dziennie spę
dzonych w kościele, lecz w takim razie i na
szym paniom za próżniactwo policzmy go
dziny całe spędzone na teatrach, koncer
tach, spacerach lub zabawach. Za to czas 
wolny od ćwiczeń religijnych kobieta ekwa
dorska starannie umie wypełnić mniej lub 
więcej użytecznemi zajęciami. Szkoda ty l
ko, że przy tych zajęciach, bardzo dla ko
biety odpowiednich, wyłączono ją  prawie 
zupełnie zżycia towarzyskiego. Gdy w Ame
ryce północnej i Chili ludziom nierozumie- 
jącym  przeznaczenia kobiety, zachciewa się 
jej najzupełniejszej emancypacyi, w głębi 
Ekw adoru w padają w przeciwną ostate
czność, robiąc z kobiet kucharki i służące.

Stosunek ten, jak i między kobietą a męż
czyzną w wielu miejscach A m eryki połu
dniowej zachodzi, jest wynikiem głęboko 
zakorzenionego obyczaju; praw a bowiem 
ekwadorskie względem kobiet są nawet bar
dziej postępowe, niż w wielu krajach E uro
py. Małżeństwo w Ekw adorze czyni każ
dego z małżonków współwłaścicielem ma
jątku, tak, że jeżeli np. kobieta uboga wy
chodzi za mąż, ma zupełne prawo do poło
wy mężowskiego m ajątku w razie jego 
śmierci lub separacyi (rozwody tam nie
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istnieją), a małżonek niema praw a róspo- 
rządzać własno wolnie tą częścią m ajątku, 
którą prawo żonie przyznaje. Identyczny 
stosunek zachodzi w razie, gdzie się ubogi 
mężczyzna żeni z majętną kobietą, stając się 
przez sam akt ożenienia właścicielem poło
wy jej majątku. Czuć więc, w prawodaw
stwie ekwadorskiem racyjonalne prądy, tyl
ko że prawodawstwo, jako produkt naj- 
oświeceńszych, ale- nielicznych członków 
społeczeństwa, znających dzisiejsze wyma
gania cywilizowanej ludzkości, je s t bezsilne 
wobec masy stosunkowo ciemnej, trzy ma

jącej się bezmyślnie swych dawnych oby
czajów, bez względu, czy one są dobre, 
czy złe.

Rasa biała, stanowiąca w Ekwadorze in- 
teligiencyją miejscową, zajmuje wszystkie 
prawie wyższe urzędy w kraju , z wyjątkiem 
części pomorskiej, gdzie przy większem zla
niu się trzech plemion, nie zw racają tak 
uwagi na kwestyją krwi. Ta więc okoli
czność, że bardzo często ludzie kolorowi 
z pomorzą dobijają się ważnych urzędów 
w republice bardzo się niepodoba arystokra
tycznym serranom, kole ich to bowiem, że 
jak iś „zambo“ (inięszaniec z murzynem), 
lub „cholo“ (mięszaniec z indyjaninem) ma 
im przywodzić. Oprócz biurokratycznej 
przewagi, rasa biała wewnątrz kra ju  jest je 
szcze po dziś dzień właścicielką większej 
części znacznych posiadłości, gdy stosunko
wo nieznaczne obszary gruntów  należą do 
kolorowych właścicieli lub do gmin indyj
skich.

I  tu jednak  arystokracyja ekwadorska po
woli tracić zaczyna przewagę, o czem po
wyżej wspomniałem; energiczni i przyzwy
czajeni do ciężkiej pracy przy roli mięszań- 
ey, dobijają się znacznych majątków, za
czynając nieraz od prostego parobka, a wów
czas zakupują majątek ziemski i ten ekono- 
miją w życiu i niestrudzoną pracowitością 
powiększają. Inni znów z nich zacząwszy 
karyjerę swoję od subjekta sklepowego, dłu
goletnią pracą i oszczędnością zbierają so
bie kapitalik i często przed dojściem do 
czterdziestego roku życia już  są posiadacza
mi znacznego kapitału. Takim sposobem 
rasa biała traci swe wpływowe stanowisko 
jak ie  po dziś dzień w monopolu trzym ała 
i niedaleki jes t zapewne czas, kiedy zlać się

W SZECH ŚW IA T.
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będzie musiała z „obywatelami drugiego 
rzędu.“ Te kilkanaście rodów, które jeszcze 
zdołały krew białą. w czystości utrzym ać, 
nie są już  w stan ie  walczyć przeciw ogro
mnej masie kolorowych współobywateli. 
Już  sama potrzeba żenienia się w bliskich 
rodach na upadek rasy wpływać musi.

(d. c 11.)

SPRAWOZDANIE.

U e b e r  P t o m a i n e  von Profesor D r. L. B r i e g e r ,  
Assistent der ersten  med. U niw ersitats-klinik in 

Berlin. Berlin 1885. U Augusta H irsehwalda.

Pod tym  tytułem  ukazało się dziełko prof. Brie- 
gera, zawierające wszystkie jego dotychczasowe ba
dania w tym  kierunku, opatrzone rozm ai tem i uwa
gami. Z ptom ainam i w ogólności mieli czytelnicy 
sposobność obznajmić się już w poprzednich nume
rach  W szechświata. 0  pracach Briegera, zaw artych 
w niniejszem dziełku, o tyle w arto więcej pomówić, 
o ile że są one nader wszechstronne i dotykają sto
sunku, w jakim  pozostaje^ tw orzenie się ptom ain 
z działaniem bakteryj. P ierw szy rozdział poświę
ca autor wzmiankom o historycznym  rozwoju nauki 
o sprawach gnilnych, jako też tw orzeniu się podczas 
nich istot trujących. Pierwszeństwo pod tym  wzglę
dem przyznaje autor Nenckiemu, który  jak  i jego 
następcy, zw racał uwagę przeważnie na ciała aro
matyczne: indol, fenol, orto—i parakresol i  skatol. 
Giala te tworzyły się w bardzo małej ilości, własno
ści zaś tru jące przypisywano powstawaniu w orga
nizmie istot podobnych do alkaloidów, zasad roślin
nych. Tak sądzili Husemann, Gussenbauer, Grab- 
ner, Kobert i inni. Prawdziwa historyja ptom ain 
datuje właściwie dopiero od Nenckiego. Autor 
wspomina, iż pierwszy Panum  otrzym ał truciznę 
gnik>ą w stanie dość czystym, działającą podobnie 
jak  ja d  węża lub kurara. Dalej następują wzmianki 
o pracach: W ebera, Hemmera, Schweningera, Sti- 
cha, Thierscha o zwierzęcej chinoidynie Bence Jo 
nesa i Duprego i o rozm aitych innych truciznach 
zasadowych podobnych do alkaloidów. Dłuższą 
\\ zmiaukę poświęca autor pracom Selmiego i sposo
bom otrzym yw ania ptom ain podanym  przez Dragen- 
dorffa. Dalej przytacza pracę Nenckiego, który, 
poddając gniciu żelatynę z trzustką, otrzym ał zasadę 
kollidynę. Autor rzuca następnie pytanie, czy i j a 
kie bakteryje w ytw arzają podobne istoty gnilne, 
a w końcu przechodzi do swych własnych badań.

O p t o m a i n a c h  p o d c z a s  t r a w i e n i a  w ł ó k n i -  
ka. Ptom ainy tw orzą się wszędzie, gdzie jeszcze 
roskład ciał białkowatych nie zaszedł daleko. W tru 
pach tworzą się one przez peptonizowanie ciał biał
kowatych zapomocą fermentów, k tóre w cielę ludz-

kiem po śmierci poczynają działać. Bakteryje nie 
mogą w tak szybkim czasie wystąpić i działania te 
go nie można im przypisywać. Autor poddawał 
wilgotny włóknik działaniu soku żołądkowego przez 
24 godzin przy tem p. krwi. Pepton nie zawierał 
indolu, fenolu, ani kwasów oksyaromatycznych. Wy- 
ciągając ten pepton alkoholem amylowym otrzymał
B. ciało nierospuszczalne w eterze, chloroformie 
i benzolu, rospuszczalne w wodzie, dające charak te
rystyczne reakcyje z głównemi odczynnikami na 
alkaloidy i ptomainy. Z odczynnikiem Miliona daje 
osad biały, który przy gotowaniu zmienia się w czer
wony, co wskazuje że mamy do czynienia z hidro- 
ksy lowem lub amidowem pochodnem benzolu. Istota 
ta  działa tru jąco na żaby, króliki i t. d. Podobne 
ciało otrzym ał autor z gnijącego twarogu, substancyi 
mózgowej, w ątroby i t. d.

P t o m a i n y  z g n i j ą c e g o  m i ę s a .  Do badań pro
duktów gnilnych mięsa używał B. mięsa końskiego, 
wołowego i ludzkiego; największą ilość otrzymano 
z mięsa końskiego. Istotę tru jącą  wyciągał autor za 
pomocą alkoholu amylowego; przedstawia ona długie 
iglaste kryształy, rospuszczalne w wodzie. Analiza 
elem entarna jako soli podwójnej z P t Cl4 dała for
mułę CjHicNjPtClfi, a z HC1 formułę C5 H14N2II.jC1.>. 
Otrzymała ona nazwę neurydyny. Chlorek neury- 
dyny daje charakterystyczne reakcyje z głównemi 
odczynnikam i na alkaloidy i ptom ainy. Z rozbioru 
okazuje się iż jes t to połączenie składu C5H 14N>, po
dobne do amylenddiam inu i jest w pewnym stosun
ku z neuryną. Czysta neurydyna je 3t  zupełnie nie 
tru jąca, zanieczyszczona ciałam i organicznemi tru je. 
Czysta zasada tworzy masę galaretow atą, rospuszczal- 
ną w wodzie. W ługu pokrystalicznym  neurydyny 
znalazł p. B. jeszcze inną istotę trującą, której roz
biór soli z PtCl4 dał liczby zgodne z formułą neuryny 
(C5H ,2 X2) PtCl6, zasady winilowej. Tu autor po
święca się zbadaniu różnicy między oksyetyloamo- 
nową choliną (C5 H14 N0).2 PtCl6, a zasadę winilową 
(CsHl2 N) 2 PtCl6.

P t o m a i n y  z g n i j  ą c y c h  r y b .  Gautier i E tard  
o trzym ali dawniej z m akreli hidrokolidynę i parwo- 
linę. B. używał naprzód śledzi, a  potem mięsa wą
tłusza (dorsza), które poddawał gniciu przez 5 dni. 
Posługując się m etodą Stasa i Ottona otrzym ał au
to r szereg wyciągów, z których następnie wydzielił 
neurydynę, dalej ciało identyczne z etylendiami- 
nem (C2H4) (NH2) H20  i m uskaryną, (C5H ,4N 02C1) 
PtC l4. W ługu po muskarynie znajdowała się istota 
składu (U5H 1(,!S02) 2 PtClj nazwana ganidyną. Wresz
cie znalazł B. jeszcze jednę zasadę, która się okazała 
trójetylijakiem .

P t o m a i n y  s e r a .  Ser krowi poddawał autor 
gniciu z kredą i wodą. P rodukt otrzym any by{ 
trój mety lij akiem.

P t o m a i n y  z g n i ł e g o  k l e j u .  Autor powołuje 
się na pracę Nenckiego, który otrzym ał zasadę na
zwaną izofeniloetylaminą C6H5—CHCH3 NH.2. B. do 
podobnego rezultatu  nie doszedł; otrzym ał on neury
dynę, dwójetylijals i  ciało podobne do muskaryny.

P t o m a i n y  z g n i ł y c h  d r o ż d ż y .  Drożdże pod
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dawał B. gniciu z kredą i wodą. Produkt otrzym a
ny okazał się dwójmetylijakiem.

G i e n e z a  p t o m a i n .  F ak t ten, że produkty za
sadowe tw orzą się w początkach gnicia, przemawia 
za ich tworzeniem się z białek. Gotowej, preformo- 
wanej neurydyny autor w świeżem mięsie nie zna
lazł. Szukał też autor źródła tworzenia się neury
dyny w kreatynie, lecz nie doszedł do pożądanego 
wyniku. Z białek ja j udało m u się otrzymać neu- 
rydynę i cholinę, z żółtek bardzo tylko małe ilości. 
Gieneza neuryny da się a p rio ri dedukcyją w ytłum a
czyć. W sprawie gnilnej rospada się lecytyna na 
części składowe, a następnie z choliny tw orzy się 
neuryna przez odłączenie jednej cząstki wody. Tak 
więc można z względnie nietrującej istoty , choliny, 
otrzymać przez odłączenie cząstki wody tru jącą  za
sadę neurynę. Cholina w dalszym ciągu gnicia ros
kłada się na trójm etylijak i kwaa octowy.

U w a g i k o ń c o w e .  Zbadane przez autora tak  pod 
względem składu pierwiastkowego jak  i działania 
fizyjologicznego istoty są następujące: neuryna, neu- 
rydyna, muskaryna, etylendiam in, ganidyna, dwój- 
metylijak, trójm etylijak i trójetylijak. Z tych 
nieznane były dotychczas neurydyna i ganidyna. 
Autor zastanawia się nad odczynnikami, charakte- 
rystycznemi dla ptom ain. Brouardel i Boutmy po
dawali jako tak i odczynnik nadżelazocyjanek potasu 
i chlornik żelaza. Z zarzutam i wystąpił Gautier, 
z którym też zgadza się i autor, tw ierdząc, że Brou
ardel i Boutmy robili doświadczenia z wyciągami, 
a me istotami chemicznie czystemi, przez co otrzy
mywali mylne wyniki. Również nie przyznaje au
to r wartości odczynnikowi, podanemu przez Wefers 
Bettinka ivan  Dissela. W dalszym ciągu wspomina 
autor o łatwości roskładu ptoinain i wytwarzaniu 
się ich pod wpływem kwasów m ineralnych. Pto- 
mainy dzielą się na trujące i n ietrujące—nie należy 
jednak trujących ptomain uważać za przyczynę za
każenia gnilnego (septicemia). Przyczyną wytwa
rzania się ptom ain są w większej części bakteryje. 
Jedne i te  same bakteryje tw orzą różne ptomainy, 
stosownie do gruntu, na którym  żyją; tak  np. z mię- j  

sa ssących neurynę, zaś z mięsa ryb muskarynę [ 
i etylendiam in. Co się tyczy klinicznych obra
zów chorób, o ile te  są w związku z ptomairiami, jest | 
rzeczą jeszcze mało zbadaną—to tylko pewna, że pto- I 
mainy wywołują objawy zatrucia zupełnie podobne 
do objawów pewnych chorób; tak  np. neuryna i mu- 1 

skaryna wywołuje objawy podobne do objawów cho
lery.

Jak  widzimy, au tor sprawę ptomain badał z ró
żnych punktów i nader wszechstronnie, tak pod ! 
względem chemicznym, jak  fizyjologicznym i klini- j  

cznym. Dziwna rzecz, że w dziełku swem pominął I 
w zupełności cenne i ważne badania Adolfa Casa- j 
liego, który w ptom ainach widział połączenia amo- 
nijakalne, aminowe, a nie alkaloidy, odpowiadające | 
zasadom roślinnym .

G. P.

KBONfKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— P r a w i d ł o w o ś ć  w r o s k ł a d z i e  l i n i j  w i d 
m o w y c h  w o d o r u .  W zeszłym numerze naszego 
pisma podaliśm y wiadomość o badaniach p. Cornu, 
który wykazał, że prawo roskładu linij widmowych 

j  par metalicznych, prawdopodobnie wyrażone być 
może tąż samą funkcyją, co roskład linij widmowych 
wodoru. Z tego względu wynalezienie praw a, któ- 
reby ujmować mogło roskład linij w widmie wodoru 
nabiera szczególnej wagi; dla tego też zasługuje na 
wzmiankę związek empiryczny, jak i udało się wy
kryć p. Bahnerowi z Bazylei, między długościami 
fal różnych linij wodoru.

Wiadomo, że w części jasnej widma wodór wydaje 
cztery linije —czerwona H a, zielono-niebieska Hj3, 
niebieska Hy i błękitna IIiS, które odpowiadają li- 
nijom Fraunhofera C, F, G i h. Długość fal prom ie
ni, wydających te linije, oznaczył dokładnie Ang- 
stróm ,—wynoszą one mianowicie w dziesięciomiljo- 
nowych częściach milimetra: dla H a 6562,10, dla 
H £ 4860,74, dla Hy 4 )10,', dla 11(5 4101,3. Otóż p. 
Bahner w ykrył wspólny czynnik h, który  mnożony 
kolejno przez współczynniki % , 4/3, 23/ 21 i  wydaje 
na iloczyn powyższe długości fal. Czynnikiem tym  
h jest liczba 3615,6; przytoczone zaś współczynniki, 
jakkolwiek na pozór nie stanowią szeregu praw idło
wego, dają się otrzymać, jeżeli za liczniki przyjm ie
my kolejno 3'2, 42, 52, 6 ’, a za mianowniki liczby o 4 
mniejsze. Mnożenia, o których mowa, dają: 9/s h =  
6562,08, 4/,ih=4860,8 “ / 21h =  1340, °/»h= 4 l01 ,3 ,-jak  
widzimy iloczyny te nader niewiele różnią się od 
długości fal powyższych linij wodoru.

Regułę tę  zastosował następnie p. Bahner i do dal
szych linij wodoru, z których jedna przypada jeszcze 
w części widzialnej widma, następne, poznane przez 
Vogla i Hugginsa w części pozafijoletowej, ostatnie 
z tych linij odkrył Huggins w widmie gwiazd bia
łych. W ogólności dla 15 znanych linij wodoru 
okazała się dostateczna zgodność rachunku z rze- 
czywistem ich położeniem.

& K.

(Chemija).

S t a ł a  k t y t  po w s t a ł y  z p a r y .  Przy ele
ktrolizie stopionej podwójnej soli chlorku sodo-gli- 
nowego w porcelanowym tygielku z przegródką po
row atą zauważył p. J. Brown ciekawe zjawisko. Za 
anod służył węgiel, katodem była blaszka platyno
wa. Ogromna ilość białej pary  w ystąpiła, szczegól
niej przy anodzie. Dym ten osiadł na pałeczce
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z węgla w formie nalotu białego, nareszcie zatkał 
cały otwór tygielka, ta k  że pozostała m ała tylko 
dziurka, przez którą para  z wielką szybkością, po
dnosiła się do góry. Ponad tą  dziurką powstała 
z nalotu tego delikatna ru rka  mniej więcej 1 '/-2 cala 
wysokości, k tó ra  na wysokości około '/o cała od pod
stawy była nieco zwężona, wyżej zaś prom ień po
przeczny znów się powiększył. B urka ta  utw orzyła 
się zupełnie podobnie do tego, jak  się tw orzą zwy
czajne rurow ate sta lak ty ty  węglanu wapnia; nalot 
ten  składał się z wodnego chlorku glinu w skutek po
łączenia p a ry  wodnej z atm osfery z bezwodną parą  
chlorku glinu. (Philosophical Magazine. May 1885 
i N aturforscher).

M. FI.

(Zoologija).

R o z w ó j  k a n t a r y d .  H. B eauregard przekonał 
się na podstawie obserwacyi, że kan tarydy , L ytta 
(C antharis) vesicatoria odbywają rozwój pozarodko- 
wy naprzód w komórkach owadów błonkoskrzydłych 
mieszkających pod ziemią, należących do rodzaju 
Colletes, jako też i innych rodzajów, jak  Ceratina 
i Megachile. W kom órkach karm ią  się miodem, 
który w yjadają z jednej większej kom órki lub z kil
ku mniejszych stosownie do gatunku gospodarza, 
następnie zagłębiają się w ziemię i przem ieniają 
w t. z. „pseudochrysalida", Z k tórej dopiero przecho
dzą w poczwarkę i dojrzałego owada. P. B. znalazł 
w bliskości licznych komórek Colletes signata i in 
nego jeszcze gatunku Colletes znacznie większego, 
wiele owych „pseudochrysalida“, z których wyho
dował kantarydy. Nadto p. Beauregard wykazał, że 
zdanie Nefttwicha, według którego kan tarydy  naby
wają własności naciągających pęcherz dopiero po

( Technologija).

— Z a s t o s o w a n i e  c i e p ł a  a t m o s f e r y c z n e 
g o  j a k o  s i ł y  p o r u s z a j ą c e j .  P. Ch. Tellier 
przedstaw ił akadem ii nauk w Paryżu notę, tyczącą 
się użycia ciepła atmosferycznego jako siły porusza
jącej, mogącej podnosić wodę do pewnej wysokości.

Ciepło atm osferyczne służy tu  mianowicie do wy
wiązywania gazu amonijakalnego z rostw oru, umie
szczonego między cienkiem i blacham i o wielkiej po
wierzchni; oswobadzający się w ten  sposób gaz wy
w iera ciśnienie na zbiornik kauczukowy, zaw ierają
cy wodę; pod działaniem tedy prężności gazu woda 
zostaje wtłoczoną do ru ry  pionowej, k tó ra  ją  dopro
wadza do zbiornika wyższego. Ciśnienie amonijaku 
usuwa się przez działanie wody zimnej, k tóra go 

' rospuszcza, a rostwór ten  może być znów użyty  do 
sprowadzenia tych  samych działań. Do noty tej 
autor dołączył fotografiją p rzyrządu zbudowanego 
na tej zasadzie, k tó ry  podnosi w górę 1500 litrów 
wody dziennie-

5. K.

połączeniu się jest błędne. P. B. w ykazał że sub
stancyja naciągająca pęcherze (kantarydyna), pow
staje w organach rozrodczych. Korzystając z tej 
okazyi, że w oczach p. B. wylęgały się kantarydy, 
wycinał im organy rozrodcze, przykładał na prze
dram ię i po kilku godzinach naciągały pęcherze. 
(Comptes rendus N. 23, 1885).

A , S.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

f J A K O  N O W O Ś Ć .
S p r a w o z d a n i e  K o m i s y i  F i z y j o g r a f i -  

c z n e j ,  A k a d e m i i  U m i e j ę t n o ś c i  w K r a k o 
wi e ,  obejmujące pogląd na Czynności dokonane 
wc i ągu  roku 1884, oraz matCryjały do fizyjógrafli 
krajowej. Tom XIX z 5 litografowańemi tablicam i, 
Kraków, 18^5 r.

Prof. D a n i e l i ,  Zasady fizyki, tłurri. J . J . Bogu- 
skiego, zeszyt 1 -szy.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

TREŚĆ. Jan  Wańkowicz (wspomnienie pośm ier
tne) przez W ładysława Taczanowskiegó.^-StanóWi- 
sko gąbek w system atyce zwierząt, według M arsha- 
la. — Zjawiska fermentacyjne, przegląd znanych 
zjawisk roskładu i znaczenie ich w ogólnej ekono
mii przyrody, opisał Józef Natan son. — O ruchu 
gwiazd, przez Stanisława Kramsztyka. — Ostatni 
rok podróży po Ekwadorze, przez Jana  Sztolcma- 
na, cz. II Ekwadorczyk, „elcaballero“ i „e lchagra“.— 
Sprawozdanie.— Kronika naukowa.—Książki i bro
szury nadesłane do Redakcyi W szechświata.—Ogło
szenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

Dla użytku lekarzy i studentów medycyny
wydane zostały i znajdują się w handlu:

J . C O H N H EIM A

Odczyty z patologii ogólnej.
P rzek ład  z II-o przerobionego wyd. z 1882 r. 
Trzy tomy: tona I, str. 608,—tom II, str. 262,— 
tom III, str. 340. Spis alfabetyczny str. 2 0 . 

Ogółem 76 i pól arkuszy druku. Cena rs. 5. 
S. J A C C O U D

Wykład patologii szczegółowej.
Przekład z YII-o wyd. francuskiego z 1883 r. 
Dzieło ozdobione drzeworytami i tablicami 

chromolitograficznemi.
Trzy tomy: tom I, str. 928,— tom II, str. 984,— 
tom III, str. 961. Ogółem 185 arkuszy druku. 

Cena rs. 13.
Skład główny w Księgarni 
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