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Fig. 2. Przecięcie w płaszczyźnie równoleżnika 30°.

Fig. 1. K arta clwu pótkul ziemi.
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NI EZMI ENNOŚĆ

MATEMATYCZNEGO KSZTAŁTU ZIEMI
peiiag Beirigo Ja/ea,

STREŚCIŁ

Dr Jó zef Siem iradzki.

Poziom wszystkich oceanów jes t jednako
wym i z wyjątkiem codziennych fal przy
pływu niezmiennym. Pow ierzchnia oceanu, 
w każdym punkcie ziemi prostopadła do li
nii pionowej, przedłużona pod powierzchnię 
wystających z morza mas lądowych—tworzy 
matematyczną powierzchnię kuli ziemskiej, 
t. z w. dla odróżnienia od jej powierzchni 
fizycznej, określonej przez każdorazowy stan 
morza i nieprawidłowe wypukłości wysp 
i lądów.

M atematyczna powierzchnia ziemi je s t 
kulistą, tak samo jak  powierzchnia M arsa, 
Jowisza i innych planet układu słonecz
nego.

K ula ognistopłynna, zawieszona w prze
strzeni, jak ą  z pewnością była niegdyś zie
mia, podług praw  niezmiennych powszech
nego ciążenia kształt kulisty zachować m u
siała, gdyby pozostała nieruchomą. P o n ie 
waż jednak ziemia obdarzoną została ru 
chem wirowym około swej osi, kula pierw o
tna musiała się spłaszczyć u biegunów pod 
działaniem siły odśrodkowej, przybierając 
postać elipsoidu obrotowego.

Dokładne pomiary wahadłowe, dokonane 
w najrozmaitszych punktach kuli ziemskiej, 
stwierdziły, że siła ciężkości na różnych 
punktach kuli ziemskiej nie jest li tylko wy
padkową wzajemnego przyciągania wszyst
kich cząstek tworzących kulę ziemską— lecz 
także funkcyją siły odśrodkowej, zm ieniają
cej wielkość i kierunek siły przyciągania 
ziemi.

Geodozyjne pomiary długości stopnia po
łudnika, poraź pierwszy w X V III wieku 
z polecenia Akadem ii francuskiej dokonane, 
stw ierdziły teoretyczne przypuszczenie— że 
ziemia ma istotnie kształ elipsoidu obroto
wego. Pom iary te, przez Laplacea podane 
w wątpliwość, dziś, dzięki olbrzymiej sieci

tryangulacyjnej, pokrywającej cały świat 
cywilizowany, żadnej ju ż  wątpliwości nie 
ulegają, a spłaszczenie elipsoidu ziemskiego 
uznanem zostało powszechnie za równe
Vu92 — 1 ■

A  jednak  kształt istotny żieniśkiej po
wierzchni znacznie od matematycznego tego 
wzoru się oddala. Olbrzymie masy lądowe 
nagromadzone na północnej półkuli, musiały 
naruszyć równowagę sił ziemskich. Czynni
ki gieologiczne, przenosząc olbrzymie masy 
skalnych materyjałów z lądów do morza, 
wynosząc kolosalne masy lądowe nad po
ziom, musiały zmieniać w sposób dostrze
galny siłę ciężkości w rozmaitych punktach. 
Bo też istotnie, jeżeli wyobrazimy sobie na 
powierzchni kuli oblanej wodą pojedynczą 
górę — góra ta będzie na pobliskie cząstki 
wody wywierała pewne przyciąganie, wy
wołujące nawet zboczenie pionu i podniesie
nie poziomu wody w pobliżu góry. Masy 
ląd o w e— jak  ląd Azyjatycki, wzniesiony 
przeciętnie na 4 000 m nad poziom morza— 
muszą więc tak samo wywierać przyciąga
nie na masy oceaniczne, podnosząc ich po
ziom u  brzegów. Gęstość mas lądowych 
2—o razy większa od gęstości wody mor
skiej musiałaby na półkuli północnej wywo
łać powiększenie siły ciężkości w stosunku 
do półkuli południowej. Dlaczegóż jednak 
tak nie jest? dlaczego pomiary gieodezyjne 
i wahadłowe wszędzie—zarówno blisko bie
gunów', ja k  na równiku, zarówno na lądzie, 
jak  na morzu, zarówno na północnej ja k  na 
południowej półkuli dają nam zawsze te sa
me rezultaty, doprowadzają wszystkie do 
wniosku o elipsoidalnym kształcie ziemi?— 
oto jest pytanie, na które p. Heiwó Faye, 
członek Akademii paryskiej,postarał się od
powiedzieć.

Spojrzyjmy na załączoną mapę ziemi, otrzy
maną przez rzu t stereograficzny kuli ziem
skiej na poziom Paryża i jego antypodów. 
W idzimy wrszystkie lądy, z wyjątkiem A u
stralii i południowego cypla Ameryki na
gromadzone na jednój półkuli, w około p un
ktu środkowego Paryża, podczas, gdy d ru 
ga półkula jes t praw ie wyłącznie morską. 
M atematyczny kształt ziemi wydłużył się 
zatem w stronę Paryża i spłaszczył po stro
nie przeciwnej, w kierunku niemającym nic 
wspólnego z położeniem biegunów.



Spojrzyjmy teraz na ziemię z innej strony: 
oto je s t przekrój wzdłuż 30° szer. północnej 
(fig. 2). Na prawo widzimy wysoki ląd 
Azyjatycki; za nim wklęsłość olbrzymiego 
Oceanu Spokojnego; na lewo — Afrykę 
i Amerykę, przedzielone łożyskiem A tlan
tyku. W yobraźmy sobie ziemię bez wody 
i pozostanie nam figura, którćj niekształtne 
wypukłości razić nas będą. Bezzaprzecze- 
nia, są. one na rysunku przesadzone, nie za
pominajmy jednak, że ponad wielkiem pła
sko wzgórzem Azyjatyckiem, wysokiem na 
4000 m, wznoszą się jeszcze górskie łańcu
chy na drugie tyle. Toż samo oba oceany— 
przedstawiają wklęsłość głęboką przeciętnie 
na 4000m  z głębiami, dochodzącemi 8000m. 
W oda, wypełniająca wklęsłości nie zrówno
waży masy skał i ziemi, których w nich bra
knie, gęstość jój bowiem jest 2 — 3 razy 
mniejszą. A  jednak, bądźcobądź w rzeczy
wistości równowaga ta istnieje.

D la utrzymania tój równowagi w masie 
niejednostajnej, jaką jest kuła ziemska, po
trzeba warunku, żeby m ateryje w jej wnę
trzu nagromadzone tak się ułożyły, ażeby 
kolumna m ateryi idąca od środka ziemi ku 
powierzchni lądu, równała się kolumnie ma
teryi, łączącej tenże środek ziemi z powierz
chnią morza. Innemi słowy, potrzeba, aże
by pod dnem morskiem powiększyła się gę
stość materyi dla zrównoważenia deficytu 
stosunkowej gęstości wody morskiej.

W ewnętrzne jąd ro  ziemi znajduje się je 
dnak w stanie ogniopłynnym — warstwy 
w niem zatem następują po sobie spółśrod- 
kowo w porządku prawidłowym wzrastają
cej ku środkowi gęstości. Kompensaty, o któ
rej mówimy, nie tu zatem, lecz w skorupie 
ziemskiej szukać należy. Potrzeba, ażeby 
ta skorupa stwardniała, zgęszczona przez 
kurczenie się wskutek stygnięcia, była grub
szą na dnie oceanów, aniżeli w miejscach 
wypukłych ziemskiej powierzchni, łatwo 
bowiem zrozumieć, że zgęszczenie materyi 
pod powierzchnią, wywoła w rezultacie też 
same siły przyciągania, co nagromadzenie 
równoważnej ilości m ateryi nad nią.

Cóż jednak  wywołało podobne zjawisko? 
dlaczego skorupa ziemska w jednych miej
scach prędzój grubieje niż w innych? P rzy 
czyny tego zjawiska szuka p. Faye w niskiej

Nr 12.

tem peraturze wody morskiej na wielkich 
głębiach.

Niska tem peratura morskich głębi tłum a
czy się z łatwością tem, że woda zimna, pły
nąca od biegunów, jako  cięższa od innych, 
spada na dno oceanu, roschodząc się sto
pniowo coraz dalej, podczas, gdy ciepłe 
prądy równikowe dążą ku biegunom blisko 
powierzchni morza. Jestto toż samo zjawi
sko, które na mniejszą skalę, obserwować 
można w jeziorze Genewskiem u ujścia doń 
Rodanu. Mętne wody rzeki, pochodząc ze 
stopienia lodowca, mają tem peraturę nie
wiele co wyższą od tem peratury odpowia
dającej maximum gęstości wody słodkiej '), 
podczas, gdy spokojne wody jeziora, z wy- 
tątkiem pory zimowej, są daleko cieplejsze. 
U ujścia rozróżniamy doskonale granicę mę
tnych wód Rodanu i czystych ja k  kryształ 
błękitnych wód jeziora; na tój granicy ja -  
dnak mętne i ciężkie wody rzeki spadają 
raptownie na dno, niknąć nam z oczu w je 
dnej chwili i płyną dalej na głębinie, po sa
mem dnie jeziora, na znaczną odległość od 
ujścia. Tam dopiero, zaczynają się mięszać 
stopniowo z błękitną wodą jeziora. P rzy  
wyjściu zeń—są one równie błękitno jak  wo
dy Lemanu. T ak samo zupełnie lodowate 
wody podbiegunowe zapadają pod cieplej
sze wody powierzchni i gromadzą się na sa
mem dnie oceanów.

Na tejże samej głębokości na lądach tem
peratura jest natomiast znacznie wyższą-— 
na 4000 m w morzu mamy + 2 ° , na lądzie 
+  133°, na 8000 m w morzu — 1°, na lądzie 
+266°. W niosek stąd prosty, że oziębienie 
i, co zatem idzie, zgrubienie skorupy ziem
skiej postępuje daleko szybciej i głębiej się
ga pod powierzchnią morza, aniżeli pod lą
dami, dzięki nieustannemu przypływowi 
wciąż odnawianej, lodowatej wody,

Z powyższych danych, wyprowadza pan 
Faye wniosek, że matematyczna powierz
chnia ziemi od czasu je j utworzenia się po
została bez zmiany, zmienia się natomiast 
nieustannie kształt skorupy i to w taki spo-

1 7 9

') Największą gęstość woda słodka posiada przy 
-f-4° C, woda morska zaś przy —2°.

WSZECHŚWIAT.
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sób, że masy lądowe powiększają, się coraz 
bardzićj. Z tego w yprow adza autor wnio
sek gieologiczny następującej treści:

Pominąwszy przyczyny pierwotnego u- 
kształtow ania się mas lądowych, k tóre do 
praw  matematycznej symetryi, czy to pię- 
ciokątnej czy czworościennej (p. W szech
świat t. I I I  str. 536) odnieść należy, grubie
nie skorupy pod dnem morskiem wywołuje 
jako  przeciwwagę, wskutek ciśnienia, wy
wieranego przez te części skorupy na jąd ro  
■—ciśnienie odśrodkowe na słabsze części 
skorupy, odpowiadające, ja k  widzieliśmy po
wyżej—lądom i powoduje stopniowe wynie
sienie się tych lądów nad poziom i ich po
większenie.

Obecność wody na kuli ziemskiej tłum a
czy je j kształt obecny —  pierwotne niezna
czne garby i drobne zmarszczki skorupy, 
dzięki niejednostajnemu oziębianiu tejże na 
dnie mórz i na lądzie, powiększyły się w cią
gu wieków, doszedłszy w końcu do znacz
nych rozmiarów. To nam tłumaczy, d la 
czego księżyc i planety niemające mórz, 
posiadają powierzchnię od ziemskiej całko
wicie różną—zastygały bowiem jednostajnie 
na wszystkich punktach swojej pow ierz
chni, gdyby zaś kształt lądów na ziemi był 
skutkiem jedynie jój sił w ewnętrznych— 
powierzchnia bezwodnych planet do ziem
skiej byłaby podobną, co w rzeczywistości 
miejsca niema.

R E ZU LTATY  Z A S T O S O W A N IA  METODY
ZA POBIEG AJĄ CEJ

WŚCIEKLIŹNIE U M l  UKĄSZONYCH,
Komunikat Ludwika Pasteura, odczytany na posie
dzeniu paryskiej Akademii Nauk Ścisłych d. 1 Marca 

.1886 roku,

tłu m aegy ł Za.

(z Comptes rendus, t. CU, str. 459).

Dwudziestego szóstego Października ubie-O O
głego roku przedstawiłem akademii metodę, 
zapobiegającą wściekliźnie u ludzi ukąszo
nych i szczegóły przeprowadzenia tój meto

dy nad młodym alzatczyklem, Józefem Mei- 
strem , okropnie pokąsanym dnia 4 Lipca 
z. r. l). Pies był wściekły bez wątpienia 
i dochodzenie, świeżo podjęte przez powagi 
naukowe niemieckie, wykazało nanowo, że 
pies ten znajdował się w przystępie zupeł
nej wścieklizny, w chwili, kiedy pokąsał 
M eistra. Zdrowie tego dziecka jes t wybor
ne, a było ono pokaleczone przed ośmiu 
praw ie miesiącami.

W  chwili właśnie, kiedy czytałem mój ko
m unikat z d. 26 Października, miałem w ku- 
racyi młodego pastuszka, Jupillea, pokąsa
nego tak  samo lub może straszniej jeszcze, 
niż Meister, dnia 14 Października. Zdrowie 
Jup illea  również nie pozostawia nic do ży
czenia, a data jego pokaleczenia przypada 
przed czterema i pół miesiącami.

Zaledwie rozeszła się wieść o tych dwu 
pierwszych szczęśliwych próbach, gdy zna
czna liczba osób, pokąsanych przez wściekłe 
psy, zgłaszać się zaczęła z żądaniem lecze
nia, które posłużyło Meistrowi i Jupilleowi. 
Dziś rano—a piszę te słowa we czwartek 25 
Lutego — razem z dr Grancherem, którego 
poświęcenie i gorliwość przewyższają wszel
kie pochwały, przystąpiliśmy do ochronne
go szczepienia wścieklizny trzechset pię- 
dziesiątej osobie.

Jakkolw iek moja pracownia, od lat pię
ciu przeszło oddana badaniom nad wście
klizną, stała się punktem  środkowym wszel
kich wiadomości, odnoszących się do tój cho
roby, przyznaję, że dzielę ze wszystkiemi 
zadziwienie wobec tak wysokiej cyfry osób, 
pokaleczonych przez psy wściekłe. Nie
świadomość nasza w tój mierze zależy od 
wielu przyczyn.

Dopóki sądzono, że wścieklizna wyleczo
ną być nie może, oddalano od umysłu do
tkniętych samo nawet imię tej choroby. 
K iedy ktoś został pokąsany, wszyscy zape
wniali go, że pies nie był wściekły, chociaż
by rap o rt lekarza lub weterynarza dowo
dził przeciwnie i cały wypadek zachowy
wano w tajemnicy. Chęć nieprzestraszania 
osoby, zostającej w niebespieczeństwie, łą-

•) Wszechśw. t. V, str. 6, 27.
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czy la się u jej najbliższych z obawą, zaszko
dzenia. Czyż nie dochodzono czasami aż 
do odmawiania zajęcia robotnikom, o któ
rych wiadomo było, że są pokąsani przez 
wściekłe zwierzę? W ierzono chętnie, że 
człowiek ukąszony może nagle stać się nie- 
bespiecznym, co na szczęście nie jest p raw 
dą. Człowieka dotkniętego wścieklizną, 
obawiać się można dopiero w okresie osta
tnich przystępów choroby.

Ażeby stanowczo przekonać uprzedzo
nych, a nawet dzielących zdanie przeciwne, 
zachowałem ostrożność zbierania danych 
statystycznych nader ścisłych. W ym aga
łem dowodów, zapewniających, że pies był 
wściekły, a dostarczonych przez upoważnio
nego w eterynarza albo przez lekarza. W  kil
ku zaledwie wypadkach nie mogłem uchy
lić się od leczenia osób pokaleczonych przez 
psy, podejrzane o wściekliznę, lecz które 
zbiegły następnie, ponieważ osoby takie, 
oprócz niebespieczeństwa, w jakiem  znajdo
wały się z powodu swych ran, byłyby ska
zane na życie w obawie, mogą.cój zrujnować 
ich zdrowie, gdyby im odmówić pomocy.

Nie przyjmowałem na leczenie osób uką
szonych, których odzież nie była widocznie 
podziurawiona lub poszarpana przez zęby 
zwierzęcia. Jest bowiem rzeczą widoczną, 
że w podobnym razie niema obawy niebes
pieczeństwa, gdyż jad  nie mógł przeniknąć 
do ciała, chociażby skutkiem ukąszenia 
utworzyła się rana, głęboka nawet i krw a
wiąca. W  pewnój liczbie wypadków podej
rzanych, istnienie wścieklizny u psa było do
wiedzione w moj4j pracowni zapomocą 
wszczepienia królikom  albo świnkom mor
skim substancyi nerwowej, wziętej z trupa 
zwierzęcia.

Chciałbym dać tutaj dokładniejsze poję
cie o fizyjognomii kuracyi i o naturze ran, 
przytaczając w porządku chronologicznym 
który z szeregów osób, leczeniu poddawa
nych. Ale nadto zmudnem byłoby odczy
tywanie notatek, odnoszących się do 350 lu
dzi; wybiorę więc bardziej szczegółowe 
przykłady z pierwszej setki osób pokąsa
nych i leczonych. W ypadki te odnoszą, się 
do czasu pomiędzy 1 Listopada a 15 Grudnia.

Osoby te budzą szczególniejsze zajęcie: 
obecnie przem inął ju ż  dla nich okres praw 
dziwie niebespieczny.

Otworzywszy mój spis na rozdziale, za
wierającym tę pierwszą setkę, znajduję tu
taj w odstępie dni dziesięciu, następującą 
rozmaitość wypadków. Niech one dadzą. 
Akademii pojęcie o tej codziennej defiladzie, 
która corano ma miejsce w mojej pracowni:

Stefan Roumier, 48 - letni mieszkaniec 
gminy Ourouere (w departamencie Nieyre), 
pokąsany w obie ręce 4 Listopada 1885 r. 
przez psa, którego weterynarz, p. Moreau, 
uznał za wściekłego. Żadnego przypalania 
ani opatrunku nie robiono w ciągu 24 go
dzin.

Chapot, człowiek 43-letni i 14-letnia jego 
córeczka, mieszkańcy Ljonu, pokąsani w le
wo ręce 6 Listopada 1885 r.; dziewczynka 
daleko gorzej pokaleczona niż ojciec. Ra
ny ich były wymyte amonijakiem przez ap
tekarza. W ścieklizna psa stwierdzona 
w Szkole weterynaryi w Ljonie.

Franciszek St. Martin z Tarbes, dziesię
cioletni, ukąszony w wielki palec u prawej 
ręki 7 Listopada w piątek; rana wymyta 
amonijakiem przez aptekarza. Pies uzna
ny za wściekłego przez p. Duponta, naczel
nika inspekcyi weterynaryjnej.

Małgorzata Luzier z Fongrave (depart. 
Wyższej Garonny), 13 lat licząca, ukąszona 
w łydkę przez kota wściekłego dnia 11 L i
stopada 1885 r. Ranę przypalono fenolem 
(kwasem karbolowym). Z powodu wielko
ści ran, wymagających dozoru chirurgiczne
go, umieszczono tę dziewczynkę w szpitalu 
dziecinnym.

Corbillon, 27-letni mężczyzna z L a Neu- 
ville pod Clermontem (depart. Oise) uką
szony 12 Listopada 1885 r. Pies uznany 
za wściekłego przez p. Chantareau, wetery
narza z Clermontu. Rany przypalone roz- 
żarzonem żelazem w osiem godzin po wy
padku.

Bouchet, półszosta roku liczący, zamiesz
kały nad siódmą szluzą kanału Saint-Denis, 
pokąsany 12 Listopada w lewą rękę i lewe 
udo. Ubranie na udzie poszarpane. W ście
klizna psa sprawdzona przez p. Coret, we
terynarza z Aubervilliers. Rany przypalo
ne rozżarzonem żelazem w trzy kwadranse 
po wypadku przez dra Dumontela.

Pani Delcroix z Lille (depart. Nord), uką
szona w prawą nogę d. 6 Listopada. Rana 
przypalona rozżarzonem żelazem w 9 go
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dzin po wypadku; pies uznany za wściekłe
go przez p. F relier, w eterynarza z Lille.

Plantin  z E trung  (dep. Nord), ukąszony 
w początku Listopada 1885 r. w prawą, rę 
kę. Rana przypalona w 48 godzin po uką
szeniu; pies uznany za wściekłego przez p. 
E loire, weterynarza z La Chapelle (depart. 
AisneJ.

Janina Pazat z M areuil (depart. D ordo
gne), licząca lat 7, ukąszona 12 L istopada 
przez psa, którego wściekliznę sprawdził 
dr de P indray. Była przedstaw iona dokto
rowi de P indray  dopiero w 48 godzin po 
ukąszeniu i ten uznał słusznie, że niema po
trzeby przypalania rany.

Pani Achard  z Saint-Etienne, ukąszona 
w praw ą nogę 9 Listopada i w praw ą rękę 
]2 Listopada przez tegoż samego psa. W ście
klizna psa uznana przez p. Charloy, wete
rynarza z Saint-Etienne; przypalania nie 
robiono.

Pani Alfonsa Legrand  z gminy Baune 
w depart. Aisne. U kąszona w podbródek 
0 Listopada 1885 r. P sa uznał za wściekłe
go p. Decarme, weterynarz z Chateau-Thier- 
ry. P rzypalania rany nie było.

Antoni Cotticr, 43-letni, zamieszkały w P a 
ryżu przy ul. H ospitalióre Saint - Gervais 
pod N r 12, ukąszony w rękę 16 Listopada. 
Ranę przypalono dopiero we 24 godziny po 
ukąszeniu; pies, uznany za wściekłego przez 
swego właściciela, miał charakterystyczny 
głos wściekły, nie przyjm ował wcale pokar
mów, gryzł i pożerał drzewo i inne przed
mioty.

W  Saint-Ouen pod Paryżem  15 L istopa
da 1885 r. zostali pokąsani: Tem at, jego io- \ 
na, pani Delzors i pani Dalibard. W szyst- 
kich pokąsał pies, za życia i po zabiciu uzna
ny za wściekłego przez w eterynarza z Saint- 
Ouen, Sanfourchea. Przypalania niezna
czne albo spóźnione.

D r Jan Hughes z Oswestry w Anglii, po
kąsany 13 L istopada 1885 r. O trzym ał dwie 
duże rany  w dolnej wardze, których nie J  

przypalano. P ies uznany za wściekłego 
przez samegoż doktora.

Pani Faure, wdowa ze wsi l ’A lm a w A l- 
gieryi, ukąszona w łydkę 1 W rześnia 1885 j  

roku; pies poszarpał je j suknie. Ten sam  ̂
pies pokąsał czworo dzieci, zwanych dziećmi j 

Z Algiery i, z których jedno zmarło w Szpi- i

talu Mustafy w Algierze we dwa miesiące 
po skaleczeniu. D r Moreau z A lgieru opi
sał bardzo starannie objawy wścieklizny 
u tego dziecka. Pozostałych troje poddano 
kuracyi ochronnej w połowie Listopada.

P an i Greteau z Bordeaux, 14 L istopada 
otrzym ała dwa ukąszenia w przedostatni 
palec prawej ręki: jedno w brzusiec, a dru
gie w paznokieć, który został przecięty do 
końca. D r Douand uznał psa za wściekłe
go; rany były przemyte amonijakiem i zlek- 
ka przypalone.

Voisenet (Noel) z Semur (dep. Cóte d’or), 
liczący lat 50; został pokąsany 16 Listopada 
w obie łydki przez sukę, którą weterynarz 
p. Colas, uznał za wściekłą. Przypalanie 
rozżarzonem żelazem zastosowano dopiero 
we cztery godziny po wypadku.

Guichon, 67-letni mieszkaniec Bordeaux, 
ukąszony w lewą rękę 15 Listopada przez 
tego samego psa, który pokąsał wspomnia
ną wyżej p. Greteau.

Halfacre ( Walter) z Londynu, 28 lat li
czący, 15 Listopada ukąszony w rękę i przy
słany przez dra sir Jakóba Pageta. Głębsze
go przypalania nie robiono. B rat H alfacrea 
um arł przed pięciu laty z wścieklizny, któ
ra była następstwem ukąszenia tak niezna
cznego, że nie zwracano na nie żadnćj 
u wagi.

Calmeau z Yassy-lez-Avallon, pokaleczo
ny w nocy z 15 na 16 Listopada w brzuch, 
łydkę i kolano; odzież podarta w strzępy, 
przypalania nie było. Suka, uznana za 
wściekłą przez weterynarza z Semur, p. Co- 
lasa, była taż samą, która pokąsała wspo
mnianego poprzednio Yoiseneta (Noela).

Lorda (Jan), 36 lat mający, zamieszkały 
w Lasse (depart. Niższych Pirenejów). H i- 
storyja tego indywiduum jest bardzo zaj
mująca. Pokąsany 25 Października 1885 r., 
L orda przybył do mojej pracowni dopiero 
21 Listopada, to jes t dwudziestego siódme
go dnia po skaleczeniu. Tegoż dnia, kiedy 
został pokąsany, ten sam pies pogryzł sie
dem wieprzów i dwie krowy. Te wszystkie 
zwierzęta zdechły z wścieklizny, wieprze 
mianowicie po krótkiem wylęganiu się (in- 
kubacyi) choroby trwającem  piętnaście dni 
do trzech tygodni. Po zdechnięciu z wście
klizny tych wieprzów przerażony Lorda 
przyjechał do Paryża. Jedna krowa padła
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trzydziestego czwartego dnia po ukąszeniu, 
d ru g a— piędziesiątego drugiego. Szczegó
ły tego ciekawego wypadku zawdzięczam 
panu Inda, biegłemu weterynarzowi z Saint- 
Palais. Jednfy uwagi z jego sprawozdania 
pominąć nie mogę, że mianowicie natych
miast po pokąsaniu rany krów  zostały głę
boko przypalone rozżarzonem żelazem. 
P . Inda podkreśla ten szczegół. Posiadam 
dość liczne dowody bezużyteczności przy
palania, w pewnych razach nawet natych
miastowego przypalania rozżarzonem żela
zem. Zdrowie L ordy  jest ciągle wyborne. 
Leczenie jego skończyło się 28 Listopada 
ubiesłe^o roku.o O

Taki jes t poczet dwudziestu pięciu osób 
pokąsanych, ułożony według dat kolejnego 
ich przybywania do mojej praćowni w okre
sie dni dziesięciu. Każdy inny okres dzie 
sięciodniowy dałby nam listę podobną, któ- 
rćj przytaczanie nie przyniosłoby żadnych 
szczegółów więcej, jakkolw iek w wielu ra
zach spotkalibyśmy wypadki równie zaj
mujące, jak  pokąsanie Lordy. Dla krótko
ści przytoczę ju ż  tylko jeden wypadek, a wy
bieram go umyślnie spomiędzy innych dla
tego, że był dla mnie źródłem silnój obawy. 
Odnosi się on do ośmioletniego chłopczyka 
nazwiskiem Jullion, mieszkającego w Cha- 
ronne przy ul. de Yignolles pod Nr 6, po
kąsanego 30 Listopada. Dziecko to, wi
dząc zbliżającego się psa, zaczęło krzyczyć. 
W  tej chwili dolna szczęka zwierzęcia wpa
dła w otwarte usta chłopczyka. Ząb psa 
przeciął górną wargę dziecka i doszedł aż 
do głębszej części podniebienia, gdy współ
cześnie kieł górnej szczęki, pozostającej na- 
zewnątrz ust dziecka, rozdarł jego policzek 
od prawego oka aż do nosa. Przypalanie 
nie było możliwe. P ies, który ukąsił Jullio- 
na był uznany za wściekłego przez p. Guil- 
lemarda, weterynarza paryskiego, zamiesz
kałego przy ul. de Citeaux, N r 37.

Jednej tylko osoby kuracyja nie ocaliła: 
zginęła ona ze wścieklizny, przeszedłszy tę 
kuracyją. Była to Ludwisia Pelletier. 
Dziewczynka ta  w wieku lat 10, ukąszona 
przez dużego psa rasy górskiej w Yarenne- 
Saint-H ilaire 3 Października 1885 r., zosta
ła do mnie przywieziona dopiero 9 L istopa
da, trzydziestego siódmego dnia po otrzy
maniu ran, ran głębokich w zagłębieniu pa

chy i na głowie. Rana na głowie była tak 
ciężka i duża, że, pomimo nieustannych za
biegów lekarzy, 9 Listopada silnie ropiała 
i krw aw iła jeszcze. Długość jej wynosiła 
0,12 do 0,15 m , a pokryta włosami skóra 
w jednem  miejscu była jeszcze podniesiona. 
Rana ta zaniepokoiła mnie okropnie. P ro 
siłem dra Vulpiana żeby sprawdził je j stan. 
W  naukowym interesie metody powinienem 
był odmówić leczenia tego dziecka, przy
wiezionego tak późno i pozostającego w wa
runkach tak wyjątkowo groźnych; uczucie 
ludzkości i widok cierpienia rodziców spra
wiły, że nie potrafiłem odmówić wszelkich 
usiłowań.

Przedwstępne objawy hidrofobii wystąpi
ły 27 Listopada, w jedenaście dni zaledwie 
po ukończeniu leczenia. S tały się w yra
źniejszemi rankiem d. 1 Grudnia. Śmierć, 
wśród najstraszniejszych symptomów wście
klizny, nastąpiła 3 G rudnia, wieczorem.

Przedstaw iło się tutaj poważne pytanie: 
K tóry jad  spowodował śmierć, czy wsączo
ny przez psa, w chwili ukąszenia, czy też 
przezemnie—przy ochronnem wszczepieniu? 
Łatwo jednak było mi na to odpowiedzieć. 
We dwadzieścia cztery godziny po śmierci 
Ludwiki Pelletier, za zezwoleniem je j ro
dziców i prefekta policyi, trepanowałem jej 
czaszkę w pobliżu rany, wydobyłem małą, 
ilość substancyi mózgowej i zapomocą tre- 
panacyi wszczepiłem ją  dwum królikom. 
K róliki te podległy wściekliźnie parality- 
cznój w osiemnaście dni potem i to oba j e 
dnocześnie. Gdy one zdechły, ich rdzeń 
przedłużony wszczepiono innym królikom, 
które podległy wściekliźnie po upływie pie- 
tnastodniowej inkubacyi. Doświadczenie to 
wystarcza do przekonania, że jadem, który 
sprowadził śmierć małej Pelletier, był jad  
psa, który ją  pokąsał. Gdyby śmierć była 
następstwem ochronnego wszczepienia, to 
okres inkubacyi wścieklizny po przeszcze
pieniu królikom byłby wynosił siedem dni 
conajwyżej. To wynika z objaśnień, poda
nych w mojem sprawozdaniu, poprzednio 
przedstawionem Akademii ').

Gdy więc leczenie ochronne w 350 wy-

') To jest w przytaczanem pop-zednio sprawozda
niu z d. 20 Października z. r. (Przyp. tł,).
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padkach ani razu nie sprowadziło złych n a
stępstw, ani jednego zapalenia tkanki łącz
nej podskórnej, ani jednego ropienia, zale
dwie, przy ostatnich szczepieniach, małe 
zaczerwienienie opuchlinowe, czy mamy | 
prawo twierdzić, że było ono rzeczyw i- j  
ście ochraniającem przed wścieklizną, po j  
ukąszeniu? W zględem bardzo znacznej li- | 
czby osób już  leczonych, z których jedna 
przed ośmiu miesiącami (Józef Meiśter), dru- j  

ga przed czterema przeszło (Jan-Chrzciciel 
Jupille) i względem większości spomiędzy ( 
innych 350, można twierdzić, że za nową 
metodą przem awiają już faktyczne dowody, j

Skuteczność tej metody dałaby się poznać 
przy znajomości średniej liczby wypadków 
śmierci z wścieklizny, spowodowanej przez 
ukąszenie. Dzieła o medycynie ludzkiej 
i zwierzęcej dają w tym względzie wskaza
nia mało zgodne, co łatw o zrozumieć, przy
pominając sobie to, co przytoczyłem przed j  

chwilą o milczeniu, zachowywanem często
kroć przez rodziny i przez lekarzy o wy
padkach ukąszenia przez psy wściekłe, a n a 
wet o przyczynie śmierci, przypisyw anej, 
często świadomie, zapaleniu opon mózgo- i 
wych, chociaż wiadomo było, że śmierć n a 
stąpiła skutkiem wścieklizny.

Następujący wypadek jeszcze lepiój w y
każe nam trudność zebrania ścisłej statystyr- 
ki: 14 L ipca 1885 r., na drodze prow adzą
cej do Pantin , pięć osób z kolei było poką
sanych przez psa wściekłego. W szystkie 
te osoby um arły z wścieklizny. D r Duj a r - 
din-Beaumetz na żądanie prefekta policyi  ̂
podał do wiadomości Rady zdrowia depar- j  
tam entu Sekwany imiona i okoliczności to
warzyszące pokaleczeniu i śmierci owych | 
pięciu osób. K iedy taki szereg wchodzi do 
statystyki, odsetek śmiertelności u pokąsa
nych wzrasta. Zmniejszyłby się on, gdyby 
przeciwnie w grupie pięciu osób pokaleczo
nych nie było ani jednego wypadku śm ierci.

Więcej zaufania wzbudza wre mnie staty
styka następująca: P . Leblanc, uczony w e
terynarz, członek Akadem ii lekarskiej, k tó
ry  przez długi czas zarządzał służbą zdro- j  

wia w prefekturze policyi dep. Sekwany, j 
raczył mi udzielić drogocennego dokum en
tu w materyi, o której mówię. Jestto  urzę
dowe sprawozdanie, zebrane przez niego na 
zasadzie raportów komisarzy policyi, oraz !

wskazówek weterynarzy, zarządzających le
cznicami dla psów. Sprawozdanie to obej
muje sześć lat i poucza, że:

w r. 1878, wr dep. Sekwany, na 103 osób 
ukąszonych, było 24 zmarłych z wściekli
zny;

w r. 1879 na 76 osób ukąszonych, 12 um ar
ło z wścieklizny;

w r. 1880 na 68 osób pokąsanych, 5 um ar
ło z wścieklizny;

w r. 1881 na 156 osób pokąsanych, 23 
um arło z wścieklizny;

w r. 1882 na 67 osób pokąsanych, 11 um ar
ło z wścieklizny;

nakoniec w r. 1883 na 45 osób pokąsa
nych 6 um arło z wścieklizny.

Z liczb powyższych wypada jako przecię
tna 1 śmierć z wścieklizny na 6 ukąszonych 
mniej więcej.

A le na ocenę skuteczności metody ochron
nej przeciw wściekliźnie wpływa jeszcze je 
dno pytanie, niemniej ważne od kwestyi 
śmiertelności ze wścieklizny skutkiem poką
sania. Jest to mianowicie pytanie, czy j e 
steśmy już  dosyć oddaleni w czasie od chwili 
pokąsania osób ju ż  leczonych, ażeby mogła 
przeminąć obawa, że wścieklizna u nich się 
okaże? Inaczej mówiąc—w jakim  odstępie 
czasu wybucha ta choroba po ukąszeniu 
przez psa wściekłego?

Statystyka dowodzi, że wścieklizna wy
bucha w przeciągu dwu miesięcy, to jest 
czterdziestu do sześćdziesięciu dni, licząc od 
daty pokąsania. Spomiędzy osób różnej 
płci i różnego wieku, poddawanych leczeniu 
nową metodą, sto było pokąsanych przed 
15 G rudnia r. z., to je s t więcej niż przed 
dwoma i pół miesiącami. D ruga setka prze
była już  więcej niż sześć tygodni i więcej 
niż dwa miesiące od daty ukąszenia. U 150 
pozostałych osób, leczonych albo leczących 
się obecnie, wszystko odbywa się dotychczas 
tak samo, ja k  u 200 poprzednich.

Opierając się na najściślejszej statystyce, 
widzimy, ja k  znaczna liczba osób uniknęła 
śmierci.

Postępowanie ochraniające przed wście
klizną po ukąszeniu jest więc wynalezione.

Czas utworzyć zakład ochronnego szcze
pienia wścieklizny.
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Gdy P asteur ukończył swój wykład, pre
zes Akademii w gorących słowach wyraża 
podziękowanie tego ciała naukowego za 
przypuszczenie go do udziału w tryumfach 
tego chwalebnego pokojowego zwycięstwa. 
Poczem D r Y ulpian zabiera głos i po kilku 
słowach najgorętszego uznania dla Pasteura, 
dodaje:

„Zająłem głos przedewszystkiem dlatego, 
ażeby poprosić p. Pasteura o pewne obja
śnienia, co do końcowego zdania jego komu
nikatu. M ówił on o utworzeniu zakładu 
ochronnego szczepienia wścieklizny. Czy 
utworzenie to jes t już  postanowione? Istnie
nie takiego zakładu staje się koniecznem. 
Obecnie, kiedy metoda ochronna p. Pasteu
ra  została stwierdzona w sposób usuwający 
wszelkie wątpliwości, liczba osób, które ze 
wszystkich zakątków Francyi i zagranicy 
przybędą leczyć się w Paryżu, wzrośnie zna
komicie. Jest koniecznością i na czas długi 
jeszcze koniecznością pozostanie, ażeby to 
leczenie odbywało się w Paryżu, pod okiem 
naszego współkolegi. Z drugiej strony nie- 
możebnem jest, żeby spraw a ta pozostawała 
w takim stanie, w jakim  jest dzisiaj, to jest, 
żeby p. P asteur był zmuszony obmyślać dla 
wszystkich niezamożnych swych pacyjen- 
tów środki utrzym ania podczas trw ania le
czenia. Niepodobna również, żeby praco
wnia Szkoły Normalnej była ciągle zawalo
na przez mnóstwo osób pokąsanych, które 
przybywają dla zaszczepienia im wściekli
zny. Takiemu stanowi rzeczy zapobiedz 
może tylko utworzenie zakładu specyjalne- 
go w pobliżu miejsca, gdzie przygotowuje 
się ochronna szczepionka. Czy p. Pasteur 
nie mógłby nam powiedzieć, czy istnieje ja 
k i projekt, odnoszący się do zaspokojenia 
tak naglącej potrzeby utworzenia podobnej 
instytucyi?“

Na powyższe pytanie Pasteur odpowiada 
następującemi słowy:

„Pospieszam złożyć podziękowanie p. pre
zesowi i koledze naszemu, p. Yulpianowi, 
za ich pobłażliwą ocenę i za sposobność, któ
rą raczyli mi nasunąć, wypowiedzenia mych 
myśli co do zakładu ochronnego szczepienia 
wścieklizny. W  początkach stosowania mo
je j metody sądziłem, że szczepienie ochron
ne koniecznie następować musi nader szyb
ko po ukąszeniu. Kiedy mer z Yillers-

F arlay  (w dep. Ju ra ) prosił, żebym prze
prowadził nad odważnym pastuszkiem Ju - 
pillem, postępowanie, które ju ż  można by
ło uważać za uwieńczone powodzeniem 
względem Meistra, — odpowiedziałem, że 
pomiędzy nimi jes t zasadnicza różnica, któ
rej wpływu na rezu ltat leczenia przewidzieć 
nie mogę. M eister zaczęł się leczyć u mnie 
w sześdziesiąt godzin po otrzymaniu r a n , 
Jupille w całych sześć dni. Przypom inam  
tę okoliczność, żeby wskazać mój sposób 
myślenia w początkach stosowania szczepie
nia ochronnego.

Po dwu pierwszych zaszczepieniach, idąc 
za radami dra Yulpiana i dra G ranchera 
i rozumiejąc dobrze, że nie mogę wyłączać 
nikogo, leczyłem bardzo wiele osób ukąszo
nych po długim odstępie czasu od chwili 
wypadku. Dotychczas zaś, oprócz nie
szczęścia z Ludw iką Pelletier, nie miałem 
ani jednego niepowodzenia. Zdaje się więc, 
że leczenie może być skutecznem bez wzglę
du na to, kiedy rospoczęte zostanie, aby ty l
ko przed ukazaniem się ostrych objawów 
wścieklizny.

Jest więc rzeczą widoczną, że dla F ran 
cyi wystarczyłby jeden zakład. Dodam, że 
niemniej silnie jestem  przekonany, iż zakład 
paryski zdążyłby przyjmować w czasie w ła
ściwym wszystkich pokąsanych z całój E u 
ropy. Przybywało do nas wielu chorych 
z Rosyi, Anglii, Niemiec, W ęgier, W łoch, 
Hiszpanii, wielu nawet z Am eryki Półno
cnej. D la Ameryki Południowej, Chili, 
Brezylii, Australii.... widocznie należałoby 
wykształcić w zakładzie paryskim młodych 
uczonych, którzyby zanieśli metodę do tych 
odległych krain. Możnaby zapewne toż sa
mo uczynić dla rozmaitych krajów Europy, 
ale, powtarzam, to nie jes t konieczne. P e 
wność powodzenia operacyi będzie, między 
innemi, tem większa, im mniej będzie opera
torów. Koszt podróży i utrzym ania ubogich 
chorych w Paryżu będzie zawsze mniejszy od 
sum potrzebnych na utrzym anie zakładu, 
którego personel, z konieczności nader wy
borowy, kosztować musi bardzo drogo, zwa
żywszy mianowicie nieustanną pracę i sto 
pień odpowiedzialności.

P rzy zbiegu takich okoliczności, czy na
leży prosić państwo lub miasto Paryż o środ
ki na całe urządzenie? Mnie się zdaje, że
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nie, albo chyba, za wyjątkiem darowizny 
grun tu  i corocznej zapomogi. W  każdym 
razie, w początku swego istnienia i nawet 
w pierwszych latach zakład paryski będzie 
instytucyją międzynarodową, i byłoby zape
wne słusznem, gdyby i zagranica przyłoży
ła  się do kosztów jego założenia.

Suma 6000 franków i inna suma 40000 fr. 
zostały mi ju ż  wręczone przez p. Boinod, 
wykonawcę testamentu p. Dagnan i przez 
hr. de Laubespin. Składam  im tutaj pu 
bliczny hołd wdzięczności.

Rząd, którego najwydatniejszego p rzed
stawiciela Akadem ija ma zaszczyt liczyć do 
swrych członków, bezwątpienia zechce przy
łożyć pieczęć swego moralnego poparcia na 
subskrypcyi, o której wspominam i której 
powodzenie będzie wtedy najzupełniej za- 
pew nione“ .

Po słowach powyższych m inister, p. de 
F reycinet, prosi o głos i mówi:

„Zdaje mi się, że nie posunę się zadaleko, 
przyrzekając Akademii, że rząd z przeję
ciem się przyjm ie udział w tem wrspaniałem 
i pełnem ludzkości dziele, do którego urze
czywistnienia p. P asteur dąży“ .

Nakoniec p. B ertrand  proponuje wybór 
komisyi, mającej przedsięwziąć środki naj
większego możliwego przyspieszenia w pro
wadzenia w czyn życzeń wyrażonych przez 
Pasteura i Yulpiana.

Do komisyi tej zostają powołani panowie: 
Gosselin, Yulpian, M arey, Paw eł B ert, Ri- 
chet, Charcot, Ju rien  de la Graviere, B er
trand i de Freycinet.

JAKA JEST RÓŻNICA
M IĘDZY

KONIAKIEM A KOTŁÓWKĄ?
n a p i s a ł  Z2:n..

W szystkie napoje spirytualne bywają 
przygotowywane zapomocą ferm entacyi 
z materyj zawierających cukier. Jak im  
sposobem ferm entacyja się odbywa, o tem 
w poprzednim tomie naszego pisma obszer-
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nie rozwodził się p. Natanson i ciekawego 
czytelnika odesłać musimy do jego pracy. 
D la fizyjologa jednak, gdy bada zjawiska 
fermentacyi, istnieje przedewszystkiem or
ganizm, który stanowi jój przyczynę, a grunt 
albo raczej podłoże, na którem się ona od- 
bywa i główne charakterystyczne jej p ro
dukty są przedmiotem mniejszego znacze
nia. Chemik, przeciwnie, organizmem, wy
wołującym zjawisko, zajmuje się tylko mi
mochodem, a za to główną uwagę zwraca 
na chemiczną jakość podłoża i produktów , 
oraz na ilościowy stosunek pierwszego do 
ostatnich i ostatnich między sobą. W  tym 
względzie chemik przyłącza się do zdania 
wytwórców i konsumentów.

W ytwórcom i konsumentom wiadomo, że 
pojęcie o fermentacyi, jakiem  dzielą się z na
mi bijologowie, jest tylko pojęciem ogólnem, 
zaznaczającem wyłącznie najgłówniejsze mo
menty tój sprawy. Mówią nam oni, że kie
dy materyj a cukrowa ulega fermentacyi, to 
tworzy się z niej alkohol etylowy i dw utle
nek węgla. W  nawiasie tylko podają, że 
prócz tego część pewna, bardzo zresztą ma
ła, pierwotnego m ateryjału daje początek 
glicerynie i kwasowi bursztynowemu, a już  
chyba dodatkowo, jeżeli chodzi im o wielką 
ścisłość, wspominają, że w małej ilości two
rzą się przy tej sposobności i „inne p ro 
dukty “. Taki sposób przedstawienia jest 
zupełnie właściwy, kiedy idzie o naukowe 
rozważanie sprawy tak zawiłej i trudnej do 
objaśnienia, ja k  fermentacyja; ale tu  nauka 
roschodzi się z praktyką, bo dla tej osta
tniej właśnie pierwszorzędne znaczenie m a
ją  owe „inne produkty4', których ilość i j a 
kość wpływa przedewszystkiem na smak 
i zapach przygotowanego przez fermentacy- 
ją napoju.

Gdybyśmy przyrządzili napój sp iry tual
ny przez zmieszanie chemicznie czystego 
alkoholu etylowego Z' wodą, to bezwątpienia 
smak i zapach jego nie zadaw alniałby znaw
ców. Ci ostatni umieją doskonale rozróż
niać, z czego i jak im  sposobem przygotowa
no dany gatunek wródki, albo też—czy dane 
wino nie zostało podstępnie zaprawdone ara
kiem. Co większa—-wiadomo, że dla kon
sumentów, mianowicie przywykłych do zu
żywania znaczniejszych ilości spirytualijów, 
znawstwo takie jest niezmiernie potrzebne,

w s z e c h ś w i a t .
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gdyż „zapach kotła“ nietylko jest przykry 
dla powonienia, ale nadto ostrzega o szko
dliwości odznaczającego się nim płynu. 
Przeciwnie, eteryczny i orzeźwiający bu
kiet dobrego wina lub koniaku, albo szcze
gólny aromat starki, oprócz gastronomiczne
go zadowolenia, jak ie  przynoszą znawcom, 
widocznie muszą mieć ważniejsze jakieś zna
czenie, kiedy lekarze, zalecając użycie tych 
płynów dla podtrzym ania upadających sił 
chorego, ostrzegają zawsze przed falsyfika
tami, zdradzającemi się zapachem kotła, ja 
ko przed czemś, co zamiast pożytku przy
niosłoby szkodę.

P rzy  każdej fermentacyi alkoholowej, 
oprócz alkoholu etylowego, powstającego 
w najznaczniejszej stosunkowo ilości, two- ! 
rzy się nadto cały szereg ciał o naturze 
chemicznej, zupełnie do niego podobnej, ale 
chemicznie cięższych, to jest bardziej złożo
nych. Do rzędu ciał tych należą, np. alko
hole propilowy, butylowy, amilowy i heksy- 
lowy. Różnica między niemi jest taka, że 
kiedy alkohol etylowy składa się z 24 części 
na wagę węgla, 6—wodoru i 16—tlenu, to 
każdy następny, w porządku, ja k  wyżej są 
wyliczone, zawiera o 12 części węgla i dwie 
części wodoru więcej od poprzedniego. A l
kohole te różnią się pomiędzy sobą stopniem 
lotności—im lżejszy chemicznie, tem łatwiej 
zamienia się w parę. Różnią się także i dzia
łaniem na organizm: im cięższy, tem bar
dziej trujący, chociaż indywidualne własno
ści sprawiają,, że alkohol amilowy wydaje 
się najbardziej szkodliwym ze wszystkich, 
szkodliwszym, aniżeli wypadałoby ze wzglę
du na miejsce, jakie zajmuje w przytoczo
nym szeregu.

Alkohole, są to związki łatwo ulegające 
różnym przemianom chemicznym, które od
bywają. się w gotowym ju ż  napoju spiry
tualnym, bez udziału fermentu. Przede- 
wszystkiem każdy alkohol łatwo ulega dzia
łaniu tlenu i przechodzi w t. zw. aldehid, 
związek o dwie części mniej wodoru zawie
rający w swym składzie. A ldehidy jeszcze 
łatwiej od alkoholi utleniają się w dalszym 
ciągu, przybierając do swego składu jeszcze ! 
16 części tlenu i dając przez to kwasy orga- j  

niczne. Po pewnym więc czasie, pod wpły
wem tlenu w napoju spirytualnym  wytwa
rza się znaczna liczba związków, bo parnię- j

; tajmy, że każdy alkohol daje odpowiadają
cy sobie aldehid i kwas. Ale, oprócz spra
wy utlenienia, w tym złożonym systema- 
cie różnych m ateryj, muszą odbywać się 
jeszcze i inne działania. Jednem  z głó- 

j  wnych będzie tak zwana kondensacyja. Pod 
| tą nazwą, chemicy pojmują tworzenie się no

wego związku z dwu danvch ciał, zawiera-O » •>
jących w sobie tlen i wodór i przy których 
wzajemnem działaniu z pewnej części ich 
tlenu i wodoru wytwarza się woda. Za 
przykład takiej kondensacyi możemy wziąć 
przemianę, odbywającą się w mieszaninie 
alkoholu etylowego z odpowiadającym mu 
kwasem octowym: Z dwu tych ciał wytwa
rza się woda, przyczem część m ateryjału na 
nią zostaje wzięta z alhoholu a inna część 
z kwasu, pozostałości zaś łączą się między 
sobą, dając nowy związek, zwanyr octanem 
etylu. W  taki sam sposób kondensują się 
między sobą rozmaite alkohole, a także czą
steczki jednego i tegoż samego alkoholu; 
takiejże kondensacyi z alkoholami, kwasa- 

, mi i między sobą, ulegają wreszcie i aldehi
dy. Gdybyśmy teoretycznie znaleźli liczbę 
materyj, mogących utworzyć się w płynie 
spirytusowym, tylko pod wpływem utlenie
nia i kondensacyi i w przypuszczeniu, że 
płyn ten składał się wyłącznie z przytoczo
nych pięciu alkoholów, to przekonalibyśmy 
się, że liczba ta dochodzi do dwustu.—P ro 
dukty kondensacyi związków, z których 
składają się „olejki niedogono we“, zanie
czyszczające napoje spirytualne, są wogóle 
ciałami przyjemnie pachnącemi; ponieważ 
tworzą się one zwolna, zatem wiek wina, 
wódki i t. p. płynów je s t jednym  z głów
nych czynników ich dobroci.

Nie trzeba zapominać, że w każdym razie 
ilość tworzących się przy fermentacyi cięż
szych alkoholi jest wogóle niewielka, ale 
i o tem pamiętać należy, że alkohole nie sta
nowią jeszcze całości podrzędnych tych pro
duktów fermentacyi. Są pomiędzy niemi 
jeszcze, ja k  tego dowodzą, zupełnie nowe 
poszukiwania p. Ordonneau (Comptes ren- 
dus t. C II, str. 217), m ateryje zasadowe, 
należące do t. zw. szeregu pirydynowego, 
a składem i własnościami zbliżone do tru ją
cych zasad roślinnych, obejmowanych w che
mii pod nazwą alkaloidów. W ybitne i ostre 
własności tych zasad, bezwątpienia, muszą
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wpływać w bardzo znacznym stopniu na 
sm ak i zapach spirytualijów , a w razie, kie
dy zasad tych jes t ilość znaczniejsza, mogą. 
napojom udzielać i szkodliwego dla zdrow ia 
swego charakteru.

W ymienione poboczne produkty fermen- 
tacyi tworzą, się w różnych ilościach i zape
wne niezawsze występują, wszystkie razem. 
Zależy to przedewszystkiem od rodzaju ma
teryj ału, poddawanego fermentacyi i każde
mu wiadomo, że z ziemniaków otrzym uje 
się okowita bardzo źle pachnąca, bardzo bo
gata w „olejki niedogonowe“ , złożone w ła
śnie z tych ciał, różnych od alkoholu etylo
wego, kiedy z ziarn zbożowych, wytłoczyn 
winnych i t. d. przygotow ują daleko czyst
sze gatunki spirytusów. A le oprócz tego, 
przynajm niej według zdania p. O rdonneau, 
na skład i ilość owych olejków znaczny 
wpływ okazuje i rodzaj drożdży, użytych 
do wywołania fermentacyi. P . Ordonneau 
dowodzi, że przynajm niej zapach niedogonu 
zależny jest od ciała z alkoholem butylo
wym zbliżonego, a jed n ak  odeń różnego, 
które zowią alkoholem izobutylowym. Z do
świadczeń zaś swoich, na wielką skalę wy
konanych, wnioskuje, że ciało to powstaje 
tylko przy działaniu drożdży piwnych, kie
dy Sacharomyces ellipsoideus, po którego 
opis znowu czytelnika odesłać muszę do 
przytaczanej ju ż  pracy p. Natansona, daje 
wyłącznie alkohol butylowy zwyczajny.

ZAPISYW ANIE  POJAWÓW

K om itet redakcyjny Pam iętnika Fizyjo- 
graficznegó, pragnąc zwiększyć liczbę i za
kres badań nad przyrodą k ra ju  naszego, 
ułożył w roku przeszłym  instrukcyją i sche
maty do zapisywania pojawów w świecie'ro
ślinnym i rozesłał je  przy  10 N-rze W szech
świata z r. z. prenum eratorom  tego pisma. 
Sprawę tę możemy więc przyjąć ju ż  za w pro
wadzoną, i sądzimy, że uważni czytelnicy na
si z przeszłorocznego wstępu do instrukcyi 
powzięli dostateczne przekonanie zarówno 
o ważności zadania, ja k  i o niewielkich tru 

dnościach jego wykonania. Ż e jednakno~  
wość każda, chociażby je j pożytek był n a j
oczywistszy, nieodrazu bywa u nas p rzy j
mowana z zaufaniem i że, oprócz tego, ze
szłoroczne schematy nasze może w istocie 
trochę zawiele obejmowały, zdarzyło się 
przeto, że do redakcyi naszej powróciło za
ledwie kilkanaście egzem plarzy z w ypełnio- 
nemi rubrykam i. I  to coś znaczy, i ten, choć 
niewielki, przyczynek do znajomości k ra ju  
nie przepadnie, ale po uporządkowaniu zo
stanie w należyty sposób wyzyskany. Ale 
właściwy cel, poruszenia badań na jaknaj - 
większej przestrzeni i wciągnięcia do nich 
jaknaj większej liczby osób, nie został w ro 
ku ubiegłym osiągnięty.

W  nadziei większego spopularyzowania 
badań ienologicznych, K om itet redakcyjny 
Pam iętnika chętnie podjął myśl przez p. II. 
Cybulskiego, doświadczonego i zasłużonego 
od la t wielu badacza fenologii krajow ej, 
rzuconą na pierwszem tegorocznem posie
dzeniu Sekcyi przyrodniczej Tow. O grodni
czego. P. Cybulski wyraził zdanie, że ze 
schematów przeszłorocznych z korzyścią 
możnaby usunąć wiele roślin mniej wa
żnych, a co do wszystkich pozostałych mo
żnaby ograniczyć liczbę spostrzeganych zja
wisk do ukazania się pierwszych kwiatów 
jedynie. Zdanie p. C. było następnie przed
miotem roztrząsania Komisyi, wydelegowa
nej przez Sekcyją przyrodniczą, której skład 
i działalność znana je s t naszym czytelni
kom (por. Wszechśw., t. Y, str. 45, 92, 109 
i 156).

Nam tutaj idzie tylko o omówienie słów 
p. Kazim ierza Łapczyńskiego, nadesłanych 
w liście do przewodniczącego komisyi feno- 
logicznej, p. dziekana Aleksandrowicza. P . 
Łapczyński radzi wybrać do spostrzeżeń 
jaknaj mniejszą liczbę roślin i najpowsze
chniej znanych, ale zato pragnie, aby je  
obserwowali wszyscy, którzy mają potemu 
sposobność. Istotnie, takich roślin, jak  fijo- 
łek, grusza, lipa, nie brakuje nigdzie i chy
ba niema człowieka, któryby ich nie znał, 
któryby nie zwrócił uwagi na chwilę, kiedy 
one rozkwitają. A  znowu zapisać ten dzień, 
kiedy wzrok nasz poraź pierwszy w tym ro 
ku nacieszył się miłym widokiem tych kw iat
ków, to ju ż  spraw a niezmiernie łatw a i kło
potów nikomu przyczynić nie może. Zdaje



Nr 12. WSZECHŚWIAT.

nam się, że każdy mieszkaniec, a przede
wszystkiem każda mieszkanka wsi, każdy 
ksiądz wiejski, notatki takie prowadzićby 
powinni. W szak oni ciągle obcują, z przy
rodą, wszak j ą  kochają bezwątpienia •— 
niechże przyczynią się do jój poznawania. 
Raz zaczęte obserwacyje takie będą nawet 
źródłem prawdziwej umysłowej rozrywki.

Z takich drobniutkich, mrówczych zabie
gów, których jeszcze pracą nazwać nie mo
żna, tworzą się, razem je  wziąwszy, rzeczy 
ważne i pożyteczne. Gdyby w każdym za
kątku naszej ziemi zapisano czas roskwita- 
nia kilku pospolitych roślin, to z notatek 
takich, pó ich uporządkowaniu, możnaby 
układać mapy klimatyczne, których pożytek 
dla wszystkich mieszkańców kraju , a szcze
gólniej dla rolników, byłby niezmiernie 
wielki. A le do tego trzeba, żeby wszyscy 
uważali się za wezwanych do współudziału, 
żeby na mapie nie zabrakło ani jednćj, choć
by najmniejszej wioseczki, bo tu  rozultat 
osiągnąć można tylko zbiorowemi siłami, j  

Rzucamy więc ziarno, w nadziei, że myśl 
ogółu nie będzie dla niego rolą nieuro
dzajną.

Korespondencja Wszechświata,
Bem , w Marcu, 1886 r.

Pracownia lekarsko-chemiczna wszechnicy tu te j
szej, zostająca pod kierownictwem prof. Nenckiego, 
przeniesioną została na początku bieżącego półrocza 
szkolnego do nowego, obszernego lokalu. Zajmuje 
ona całe piętro górne gmachu, którego piętro dolne 
zajęte jest przez insty tu t anatom ii patologicznej. 
Pracow nia składa się z pięciu sal, z których jedna 
wraz z przylegającym  do niej gabinetem  przezna
czona je s t wyłącznie dla profesora, dwie następne 
dla początkujących oraz pracujących samodzielnie 
nad  chem iją organiczną; w czwartym z kolei poko
ju  wykonywane są doświadczenia fizyjologiczne, p ią 
ty  wreszcie pokój służy wyłącznie do ważeń anali
tycznych. Prócz tego obok pracowni mieści się 
niewielkie, ale wykwintnie urządzone audytoryjum , 
a  w piwnicach ustawiona je s t maszyna dynamo-ele- 
ktryczna.

Nazwa pracowni lekarsko-ehemicznej jest zbyt 
specyjalną, bowiem zarówno prof. Nencki, jak  i jego 
uczniowie zajm ują się chem iją „czystą”. Szczególnie 
godną podziwu jest pod tym  względem wszechstron
ność samego Nenckiego, który  niezależnie od prac 
fizyjologiezno-chemicznych gorliwie oddawał się 
i oddaje się chem ii teoretycznej. Życie wewnętrzne

pracowni m a jednę charakterystyczną właściwość: 
Profesor, asystenci i uczniowie są wyłącznie polaka
mi i rosyjanami. Innego też języka, prócz rosyj
skiego i polskiego, nie słychać tu prawie wcale w la- 
boratoryjum.

Tegoroczny 2 zeszyt Berichte d. deutsch. chem. 
Ges. przyniósł wiązankę prac, wykonanych w tu te j
szej pracowni.

1) Prof. Nencki wraz z panią Sieber pierwsi zdo
łali otrzymać w postaci krystalicznej, żylną hemo
globinę przez odtlenienie oksyhemoglobiny zapomo
cą bakteryj w przestrzeni bestlenowej. Kryształy 
żylnej hemoglobiny m ają pod mikroskopem kształt 
sześciokątnych tablic, barwę fijołkową, a w przy
rządzie m ikrospektralnym  okazują jedng smugę ab
sorpcyjną, podczas gdy dla oksyhemoglobiny cha- 
rakterystycznem i są dwie smugi pomiędzy D i E, 
wreszcie na powietrzu nadzwyczaj szybko zamie
niają się na oksyhemoglobinę. Jakie znaczenie mieć 
może odkrycie żylnej hemoglobiny w postaci k ry
stalicznej, okazuje się z następujących słów auto
rów: „Jak  z jednej strony bakteryje są najlepszym 
środkiem zabsorbowania tlenu, tak  z drugiej strony 
kryształ żylnej hemoglobiny jest najczulszym od
czynnikiem na wolny tlen“, a dalej: „być może, że 
z rozbiorów czystych kryształów hemoglobiny żyl
nej możebnem będzie bespośrednie oznaczenie ilo
ści tlenu, jaką  przybiera ona, zamieniając się na 
oksyhemoglobinę1 ‘.

2) Pp. Ginsburg i Bądzyński badali zw. pochodne 
od kwasu rodaninowego, który został otrzymany przez 
Nenckiego działaniem kwasu chlorooctowego na ro-

| danek amonu, a którego budowa wyrazić sig daje 
^ 0

wzorem CH2—SH—C ^ -  co oznacza, że jest to
SCN,

eter sulfocyjanowy kwasu sulfoglikolowego. Oprócz 
innych względów, przem awiających za takiem  poj
mowaniem budowy kwasu rodaninowego, wymienie
ni autorowie znaleźli, że ogrzany z wodą kwas ro- 
daninowy rospada się na kwas sulfocyjanowy (roda- 
nowy) i kwas sulfoglikolowy, który następnie na 
powietrzu utlenia się na nieznany dotąd kwas dwusul- 

S-CHj.COOH 
foglikolowy I

S -C H 2.COOH
Kwas rodaninowy tw orzy z aldehidam i związki 

krystaliczne; z jednego z tych związków, z t. zw. kwasu 
benzylideno - rodaninowego CoH5.CH:C(SH)CO.S.CN 
p. Bądzyński otrzym ał kwas sulfohydrocynamono- 
wy C(jH5.CH;C (SH).COOH. Z związku tego spodzie
wa się p. Bądzyński otrzym ać fenilosubstytuowaną 
cysteinę przez przyłączenie bromowodoru i wpro
wadzenie na miejsce chlorowca grupy amidowej.

3) Kwas rodaninowy stał się ulubionym tem atem 
dla pracujących w tutejszem laboratoryjum. Pan 
Berlinerblau, warszawiak, asystent prof. Nenckiego, 
zajął się kwestyją, czy reakcyja pomiędzy rodan
kiem amonu i kwasem chlorooctowym jest ogólną 
dla wszystkich kwasów jednoehlorotłuszczowych. 
Okazało się, że kwas a  — chloropropijonowy tworzy 
z rodankiem amonu związek, zupełnie analogiczny 
z kwasem rodaninowym. Jeżeli ten ostatni jest etę-
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rem sulfocyjanowym kwasu sulfoglikolowego, wtedy 
związek, otrzym any przez p. B. jes t takim  samym 
eterem  kwasu sulfomlecznego i wyraża sig wzorem

CH3 CH (SH). C < ° . a

Z związku tego przez wprowadzenie grupy am ido
wej, zamyśla p. Berlinerblau urzeczywistnić synte- 
zg cysteiny, której budowa podług Baumana jest
ę j j _

3 SH ; niezależnie od tego, opierając się
^coor-i

na własności kwasu rodaninowego łączenia sig z al- 
dehidami, p. Berlinerblau otrzym ał z m etylalu i kw a
su rodaninowego ciało, którego budowa jes t praw 

dopodobnie CH2= C —s h - c < ° CN) a które tra k tc .

wane kolejno Irom ow odorem  i am onijakiem da za
pewne cysteinę.

P . Berlinerblau habilitow ał się na uniwersytecie 
tutejszym, jako docent pryw atny i 27-go Lutego 
miał swój wykład wstępny, który  w zupełności sig 
powiódł. Treścią w ykładu była m uskaryna, zasada 
trująca muchomora. Muskarynę izolował z grzyba 
Schmiedeberg, oznaczył jej budowg i otrzym ał ją  tak 
że przez utlenienie choliny. P. B erlinerblau zaś 
przed dwoma laty otrzym ał m uskaryng syntetycznie 
z chloracetalu i tró jm etylijaku według równania:

CII, Cl.CH (OC2 II5)2+ (C H 3)3 N =

<CH-  N < cii,.cri (0C,h5)2,
eter chlorku m uskaryny, który gotowany z bary 
ty gryzącą’ daje bezwodnik chlorku m uskaryny

(CH,|):) Zasada t.a z tego względu
zasługuje na uwagę, że należy ona do zasad amono- i 
wych z grupą aldehidową w cząsteczce, czyli do 
związków, które coraz większego nabierają znacze
nia zarów ro w chemii, jak  i w fizyjologii.

M. Fr.

SPRAWOZDANIE.

Dr A. Jaw orow ski. O w o r e c z k a c h  p r z y s a d k o 
w y c h  u l i s z e k  k o m a r ó w .  Kosmos, czasopismo 
polskiego Towarzystwa Przyrodników  im ienia Ko
pernika. Lwów. Rok X, str. 204—224. 1 tabl. ry 
sunków.

Dr Jaworowski zbadał listkowate w yrostki osadzo
ne na ty lnym  końcu ciała liszek kom arzych, miesz- [ 
kających w wodzie. Przysadki, k tó re  zawsze w y
stępują w liczbie czterech, są wewnątrz puste; ich j  

jamistość, będąca przedłużeniem  jam y ciała, je s t wy- j  

pełniona krwią. Ścianka każdej przysadki składa [ 
się z dwu warstw. Powierzchowną warstwę tworzy 
przezroczysta powłoka chitynowa, złożona z sieci 
gęsto posplatanych włókien. Głgbsza w arstw a czyli 
podskórek (hypodermis) składa sig z włókienkowa- 
tej protoplazm y (C orethra plum icornis), albo też 
z drobnych komórek (Chironomus, Tanypus, Culex).
W ostatnim  razie na wewngtrznej powierzchni pod- |

! skórka dają sig spostrzegać wzniesienia: każde z nich 
zawiera komórkg m acierzystą wypełnioną drobnemi 

| komórkami potomnemi. Komórki podskórka nazy
wano dotychczas jądram i. U liszek niektórych ro- 

| dzai (Culex, Corethra i t. d.) wzdłuż każdej przy
sadki przebiega mniej lub więcej rozgałęziony pień 
tchawkowy. W wielu razach w jam ie każdej przy
sadki rosciąga się siatkowate rusztowanie złożone 
z kurczliwych włókienek. Tak więc krew może być 

| wyciskaną z przysadek do jam y ciała. Dr A. Jawo
rowski przychodzi do następujących wniosków co 

j  do woreczków przysadkowych u liszek Corethra plu- 
j  micornis, Culex pipiens, Chironomus plumosus i Ta- 

j  nypus (variegatus?):
1. W arstw a skórna zewnętrzna zupełnie przezro

czysta nie jes t bez u tkania (struktury), nie powstaje 
ona przez wydzielenie podskórka (hypodermis), 
ty lko jest zbitą siecią, ułożoną z wielu wydłużonych 
włókienek zarodzi.

2. Woreczki przysadkowe liszek komarów w wo
dzie żyjących są m arniejącem i tchawkoskrzelam i.

A . W .

P o s i e d z e n i e  p i ą t e  K o m i s y i  t e o r y i  
o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  p o 
m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 4 Marca 1886 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 7 '/i w ie
czorem.

1. P. Siemiradzki przeczytał obecnym odczyt 
o dyjam entach, który  w całości podaliśmy w Nr 11 
naszego pisma.

P. dziekan Jurkiewicz dodaje do odczytu p. S., że 
dyjam enty Transwaalskie są żółte, lub pomarańczo
we, łatwo i często pękają i wogóle ustępują znacznie 
brezylijskim  co do wartości.

2. Pan Cybulski przedstawił zgromadzonym oka
zy rośliny Kochia arenaria znalezionej przez niego 
pierwszy raz w okolicy W arszawy, a mianowicie 
przy stacyi Otwock, nad rzeką Świdrem, gdzie ro 
śnie tylko w jednem  miejscu, na piasku, w znacżnej 
ilości egzemplarzy.

3. P. dziekan Jurkiew icz wyłożył obecnym własne 
gieologiczne spostrzeżenia nad działaniem wód de
szczowych i potoków na drążenie gruntów i tw orze
niem  się wskutek tego jarów, parowów i tak  zwa
nych piram id ziemnych. Głównym przedm iotem 
obserw acji i wykładu dziekana Jurkiew icza były 
piram idy ziemne w północno zachodnim Tyrolu, 
w miejscowości zwanej „am R itten“ , leżącej nad 
rzeką Talfer, o dwie mile drogi od stacyi kolei Al- 
zwang. W dolinie między płaskowzgórzami, mają- 
cemi 1 C00 do 1200 metrów wysokości, leżą p iram i
dy R ittenu, zajmując przestrzeń około 250 sążni 
kwadratowych. Płaskowzgórze R itten  tw orzą dolo
m ity. Z takich dolomitów utworzone są także i pi
ram idy. Te ostatnie powstały następującym  sposo
bem. W bliskości dzisiejszych piram id leżą zna
czne wzniesienia, z których spuszczały się ku dolinie
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lodowce, tworząc moreny czołowe, ca  300 do 400 m 
wysokiej złożone z okriichófr dolomitu, a także brył 
porfiru augitowtego i łupków. Z czasem cała more- 
ha  skitowała się , i  utworzyła jednolitą masę, którą 
możnaby porównać z brekczyją marmurową. Na tak 
jednolite masy działały następnie potoki górskie, 
wypływające z pod lodowców R ittenu, przy czem 
dolomity, jako miększe i mniej trwałe, zostały roz
myte, a pozostały głównie tw arde augitowe porfiry; 
Tym sposobem powstał ów wspaniały las pifatnid 
ziemnych,

4V P. dziekan Juikiew icz przytoczył jeszcze bijolo- 
giCzną uwagę z badań "Yogla nad wpływetn promieni 
słonecznych na powstawanie alkaloidów w rośli
nach.

Na tem posiedzenie ukończonem z< stało.

KBOMKA NAHKGWA.

( F i z y j  o log ija ).
— Z n a c z e n i e  g r z y b ó w  j a d a l n y c h  

j a k o  p o k a r m u  d l a  l u d z i .  D r R. 11. Sal- 
te t stwierdza fakt oddawna znany, że grzyby jadal
ne są bardzo bogate w azot; znalazł on w francu
skich szampinionach 6,8°/0 azotu (w suchej sub- 
stancyi). W brew przyjętem u zapatrywaniu jednak, 
doświadczenia podjęte nad spożytkowywaniem grzy
bów przez organizm ludzki wykazały, że grzyby 
(w tym  razie francuskie konserwowane szampinio- 
ny) dość źle zostają strawione, mianowicie substan- 
cyi suchej około 75%, azotu około 70% zostaje prze
trawione. Grzybów jadalnych nie należy zatem, 
jak  to często czyniono, stawiać na równi z pokar
mem mięsnym. (Arch. IJygiene, 1885, 3. 443 przez 
Chem. Ztg. 1885, str. 1889.).

St. Pr.

(Mineralogija).
— S z u n g i t ,  n o w a  o d m i a n a  b e s k s z t a ł -  

t n a  w ę g l a .  W XXXVII tomie ,.Zeitschrift der 
Deutschen Geologischen Gesellschaft“ opisuje Sauer 
nową odmianę alotropową czystego węgla, pod na
zwą grafitoidu. Ponieważ już w końcu 1884 roku 
m inerał ten w stanie daleko czystszym opisał był 
prof. Inostranzeff w swojej „Gieologii'1 wydanej 
w języku rosyjskim i nadał mu nazwę szungitu, od 
wsi Szunga, w gubernii Ołonieckiej, gdzie go autor 
w większej znalazł ilości, uważamy za właściwe po
dać tu  podług Inostranzeffa opis tego m inerału. Na
zwa grafitoidu o tyle jest niewłaściwą, że szungit 
jest krańcowem ogniwem szeregu węgli beskształ- 
tnych, -podczas gdy grafit jes t krystalicznym. Szun
git w czystym stanie jest barwy czarnej z silnym 
połyskiem dyjamentowo metalicznym, przechodzą
cym w dyjamentowy. C. w ł.=l,9F; tw .= 3 ,5—4, ry 
sa metalicznoczarna. W suchym stanie zawiera 
98% węgla, 0,5% wodoru i azotu, oraz 1% popiołu,

żwykie jednak zawiera więcej wody, — bo do 7,5%' 
W oda ta  wypełnia drobne pory skały, wskutek czfc- 
go przy nagrzewaniu pęka ona z silnym trzaskiem. 
Szungit pali się w zupełności tylko w strumieniu 
czystego tlenu, jak  grafit, od którego różni się tem, 
że ogrzewany z mięszaniną kwasów azotnego i siar- 
czanego nie daje kwasu grafitowego, oraz cztery ra 
zy słabszem przewodnictwem elektryczności. Głó
wna różnica pomiędzy szungitem i antracytem  pole
ga na Wyższój zawartości Węgla, większej twardości, 
ciężarze Właściwym, znacznem przewodnictwie ele
ktryczności i trudności, z k tórą się pali. Zda
je się, że do tej odmiany należą ziarnka węgla, sztu
cznie przez Daubreego otrzymane, wskutek działa
nia przegrzanśj pal-y wodnej na substancyje roślin
ne. Szungit znajduje się Wpryśnięty w łupkach kry- 

j  stalicznych i ilastych formacyi hurońskiej, wśród 
których tworzy niekiedy samodzielne warstewki.

J. S.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Z p o w o d u  g r a n a t ó w  H a r d e n a .  Są
dzimy, że poniższa wiadomość zajmie czytelników 
zainteresowanych próbam i, jakie się przed nieda
wnym czasem w Warszawie z t. zw. granatam i H ar
dena odbywały. W edług Ewalda Gersslera (Pharm. 
C. II. 26, 447), w skład „granatów IIardeoa“ wcho
dzi rostwór wodny 19,46% soli kuchennej i 8,88%  
salmijaku (chlorku amonu). Mięszaniną tą, przed
stawiającą ciecz żółtawą, nieco mętną, napełnione są 
flaszki szklane niezupełnie kulistego kształtu ze 
szkła niebieskiego. Jeden granat waży 900 <j, za
wartość jego 555 g. W jednym  zatem granacie w e
dług tego znajduje się 108 g chlorku sodu i 49,28 g 
chlorku amonu. Licząc drt go chemicznie czyste 
(co zresztą najzupełniej jes t zbytecznem) m ateryjały 

, powyższe do jednego g ranąta  kosztować mogą (we-
| dług cennika Kahlbauma w Berlinie) 7 kop., tuzin
; zatem 84 kop., licząc flaszkę bardzo drogo 5 kop.,

tuzin granatów można przyrządzić za rs. 1 kop. 44. 
j  Zestawiając powyższe z ceną, jakiej żądają za , gra

naty Hardena11 — 30 rs. za tuzin *) łatwo dojść do 
wniosku, że poczciwych warszawiaków znowu na 
„genijalny“ pomysł wyzyskiwać ma ktoś zamiar.

Wprawdzie wygórowaną tę cenę objaśniają Wyso
kiem cłem wwozowem po szetć rubli w złocie od tu 
zina, lecz i wobec tego daleko jeszcze do 30 rubli, 
nawet przy bardzo dobrym zarobku fabrykanta.

Frzy tej sposobności przytaczamy tu według Gers
slera skład innych granatów, do gaszenia umiejsco
wionych pożarów przeznaczonych. „Granaty ga
szące oryginalne ręczne Haywarda“ przedstawiają 
się jako kuliste flasze z cienkiego szkła zielonego, 
ważące każda razem z zawartością 1 120 g, ciężar tej

*) K urjer Codzienny N r 67 z 8 Marca r. b.
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węglanu sodu i 6,43% soli kuchennej w wodzie ros- 
puszczonych.

Działanie tych granatów  polega na zatamowaniu 
przystępu powietrza do ciał oblanych ich zawarto
ścią, która pozostawia części stałe, poczęści w kształ
cie szkliwa na tlących m ateryjach i t. p. St. Pr.

B u l e t y  n meteorologiczny"
za tydzień od 10 do 16 Marca r. b.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e

Tem perat ura
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K ierunek w iatru
Suma !

! U w a g i .

tryczne Śred. Max. Min. Ti Z * co £  £ i

10 Środa 760,95 - V - 4 ,2 -1 4 ,0 2,0 84 NE,NE,NE 0,0 pogodny
11 Czwartek 758,20 —6,9 - 3 ,2 —11,2 2,1 81 NE, NE,NE 0,0 pochmurny
12 Piątek 708,12 —6,2 —3,8 -9 ,1 2,6 92 NE,NE,NE 0,6 pog., śnieg
13 Sobota 762,48 - 3 ,6 —0,6 —7,8 3,1 90 N E,NE,NE 0,0 poc.pł.pg.dr.śu. r.m .
14 Niedziela 761,33 - 3 ,3 0,0 —6,8 3,4 94 NE,SE,SE 0,0 pog., rano mgła 

poch., wiecz. dr. śn.15 Poniedz.751,75 - 0 ,3 1,0 - 4 ,3 4,1 90 SSE,E,E
E,E,E

0,0
16 Wtorek 749,92 --2,7 —0,9 —3.8 3,6 96 0,1 poch., śnieg, zawieja

Średnie 
z tygodnia 757,54 - 4 ,5

Abs.
max.

1,0

Abs.
min.

—14,0 3,0 90 - 0,7

UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są w m ilim etrach, 
tem peratura w stopniach Celsyjusza.' K ierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

OGŁOSZENIE.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O GR AF I CZ NY
tom ¥  za rok 1885

wyszedł'z druku i je s t do nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi W szech
świata, Podwale, Nr 4.

Tom t'M. P a m ię tn ik a  P i z y jo g r a j i c z n e g o  z a  r o k  1 S 8 6  już  zaczął się 
drukować i zostanie wydany w ciągu roku  bieżącego. Przedpłatę, w ilości rs. 5, a z prze
syłką pocztową rs. 5 kop. 50, można nadsyłać pod adresem: Wydawnictwa Para. Fizyjogr. 
Podwale N r  4.

TR-EŚć. Niezmienność matematycznego kształtu 
ziemi, podług Heryego Fayea, streścił d r Józef Sie
m iradzki.—Rezultaty zastosowania m etody zapobie
gającej wściekliźnie u ludzi ukąszonych. Komunikat 
Ludwika Pasteura, odczytany na posiedzeniu pary 
skiej Akademii Naulc Ścisłych d. 1 Marca 1886 r., 
tłum aczył Zn. (z Comptes rendus, t. CII, str. 459).— 
Jaka  jes t różnica między koniakiem a kotłówką? na
pisał Z n .-Z ap isyw an ie  pojawów w świecie roślin
nym. — Korespondencyja W szechświata. — Sprawo
zdanie.—Towarz. Ogrodn.—Kron. Nauk. — Wiadom. 
bież.—Buletyn meteorol.—Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziew ulski. R edaktor B r. Znatow icz.

0̂3110.10110 LJeH3ypoio. BapuiaBa, 7 M apta 18S6 r. Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna 26.

Od Redakcyi.
Zi p o c z ą tk ie m  K w i e t n i a  r . b .,  

lo k a l  M c d a k c y i  W s z e c h ś w ia ta  
i  P a m ię tn ik a  P i z y jo t j r a f ic z n e g o  
z o s ta n ie  p r z e n ie s io n y  n a  K r a 
k o w sk ie  P r z e d m ie ś c i e  JWr (iii. 
d o  g m a c h u  M u z e u m  P r z e m y ś lu  
i  H o ln ic tw a .

ostatniej wynosi 760 g, a stanowi ją  ciecz żółtawa 
słabom ętna—rostwór 15,7°/0 chlorku wapnia i 5,6°/0 
chlorku magnezu zanieczyszczonych, jak  zwykle je 
w handlu napotykamy. Flaszka gasząca Schónber- 
ga przedstaw ia się też jako kulista flasza ze szkła 
pólbialego. Całość waży 700 ij, zawartość 440 g .  

Nieco m ętna bezbarwna praw ie ciecz zawiera 1,66%




