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O ZJADLIW OŚCI

B A R T E R Y I  W Ą G L I K O W E J ' '
napisał 

B i  Adam Pzaśmewskl.

Jedną z największych zdobyczy na polu 
badań bakteryjnych ostatniego dziesiątka 
lat, jest fakt, dziś już  niezbicie stwierdzony, 
że zjadliwość bakteryi wąglikowej (Bacillus 
Anthracis) może być stopniowo osłabioną, 
a nawet całkowicie stłumioną aż do zupeł
nej nieszkodliwości tćj bakteryi dla wszel
kiego rodzaju zwierząt.

F ak t ten ma naprzód bardzo doniosłe zna
czenie praktyczne, gdyż daje nam w szcze
pieniu ochronnem zwierząt broń przeciwko 
chorobie, wobec której byliśmy dotychczas 
praw ie bezsilnemi, — a chociaż broń ta  na 
razie niezawsze okazała się całkiem skute
czną i pewną, to jednak z wydoskonaleniem 
metod szczepienia może się stać taką, za 
czem przemawiają rezultaty  ostatnich, m ia
nowicie w Rosyi i na W ęgrzech przepro
wadzonych szczepień ochronnych. Niemniej 
ważnym i ciekawym jes t fakt ten ze stano
wiska czysto naukowego i teoretycznego, bo 
wyjaśnia nam do pewnego stopnia sposób 
powstania zarazków i pozwala głębiej w ni
knąć w ich zagadkową naturę i w istotę ich 
zabójczej na organizm działalności. Tą osta
tnią stroną kwestyi zajmiemy się wyłącznie 
poniżej.

Na samym wstępie zaznaczyć winienem, 
że pod „zjadliwością“ lub „jadow itością“ 
bakteryi wąglikowej rozumieć będę nateraz 
tylko własność jej wywoływania wąglika 
u zwierząt, które chorobie tej podpadają— 
i w tem rozumieniu mówić też będę o b ak 
teryi „zjadliwej“ lub „jadowitej “ albo dla

*) Kzecz uzupełniająca rosprawkg p. t. „O pocho
dzeniu zarazków żyjących i t. d.“ p. W szechświat 
t. IV, Nr 51 i 52.

krótkości także o „jadzie wąglikowym". 
Jiw esty ją , czy własność ta połączona jest 
z wytwarzaniem jakiegoś rzeczywistego j a 
du t. j .  substancyi, działającej w prost za
bójczo na organizm, pozostawiam tymcza
sem na boku; zajmiemy się nią dopiero póź- 
niej, gdy poznamy fakty i zjawiska, odno
szące się tak do osłabiania zjadliwości, ja - 
koteż do zachowania się bakteryj osłabio
nych i nieosłabionych w organizmach zwie
rzęcych.

Pierw szym ,który osłabiał skutecznie bak- 
tery ją wąglikową byłToussaint, weterynarz 
francuski z Tuluzy. Przyjm ował on, że 
bakteryj a wąglikowa wytwarza, podobnie 
ja k  to stwierdzonem zostało dla innych nie- 
zarazkowych bakteryj, we krw i chorych 
zw ierząt produkty, działające na nią szko
dliwie i powstrzymujące dalszy jej rozwój; 
sądził zatem, że krew  wąglikowa oczyszczo
na z prątków, może dać limfę ochronną 
przeciwko śmiertelnemu wąglikowi. W  tym 
celu filtrował krewr wąglikową przez liczne 
warstwy bibuły, lub ogrzewał ją  przez dzie
sięć m inut w tem peraturze 55° C (w ystar
czającej, ja k  mniemał, do zabicia prątków ), 
lub wreszcie zapraw iał ją  małą ilością kw a
su karbolowego — i tak przysposobioną 
krew, szczepił jak o  limfę ochronną zwierzę
tom.

Pasteur, powtarzając doświadczenia Tous- 
sainta wykazał, że przez filtrowanie albo się 
usuwa prątki całkowicie ze krw i, a wtedy 
krew nie działa ochronnie, albo się ich nie 
usuwa, a w takim razie działa ona tak samo 
zabójczo, jak  krew  niefiltrowrana. Nato
miast krew ogrzana do 55° C może być uży
tą do szczepienia ochronnego, bo chociaż 
tem peratura ta  nie zabija jeszcze prątków, 
to jed n ak  zmienia je , a raczej osłabia, tak, 
że zaszczepienie ich zwierzętom wywołuje 
chorobę o łagodnym i niegroźnym dla życia 
przebiegu, po przebyciu któr6j organizm 
opiera się skutecznie silnemu jadow i wągli
kowemu. Osłabienie wszakże, tą drogą 
uzyskane, nie je s t trwałem, gdyż osłabione 
prątki wracają do pierwotnej zjadliwrości, 
jeżeli je  przeniesiemy znów do niższych 
tem peratur. Pasteur wykazał dalej, że do 
skutecznego i trwałego osłabienia jad u  wą
glikowego najlepiej nadaje się temperatui-a 
między 42 a 43° C. Jeżeli w tej tem pera
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turze hodować będziemy bakteryją wągli
kową, w takim razie tracić ona będzie zja- 
dliwość swoję stopniowo, aż nareszcie po 
upływie pewnego czasu stanie się zupełnie 
nieszkodliwą. P rzeryw ając hodowlę tę 
w pewnych odstępach czasu t. j .  przenosząc | 
bakteryją w tej tem peraturze hodowaną, 
kolejno po upływie 5, 8, 10 i t. d. dni do 
nowych k u ltu r i umieszczając ostatnie w niż
szych tem peraturach, otrzymać możemy ca
ły  szereg prątków  o coraz słabszej zjadli- 
wości aż do zupełnie nieszkodliwych. W y
hodowane w ten sposób prątki nie powra- | 
cają już najczęściej do pierwotnego zjadli
wego stanu (o wyjątkach będzie później mo
wa), lecz zachowują przy dalszem rozmna- J 
żaniu się w sztucznych płynach odżywczych 
ten stopień zjadliwości, jakiego poprzednio 
nabyły. Zresztą nie różnią się one niczcm od 
formy zjadliwej, rozmnażają się zupełnie 
w ten sain sposób i wydają zarodniki, które 
w yrastają znowu w prą tk i o tój samój osła
bionej zjadliwości.

Praw ie równocześnie z Pasteurem  udało 
się Buchnerowi wyhodować ze zjadliwej 
bakteryi wąglikowej krw i naprzód formę 
osłabioną, nareszcie zupełnie nieszkodliwą. 
Rezultat Buchnera jes t o tyle ciekawy, że 
badacz ten w doświadczeniach swoich nie 
posługiw ał się tem peraturam i wyższemi, 
lecz hodował bakteryją w tem peraturze 
37° C, przy ustawicznein wstrząsaniu pły
nem, a to celem obfitego zaopatrzenia je j 
w potrzebny do życia tlen. Początkowo 
otrzymywał on, podobnie ja k  Pasteur, tylko 
prątki w różnym stopniu osłabione, które 
niczem nie różniły się od pierwotnych p rą t
ków zjadliwych; dopiero przy dalszej nie
przerwanej hodowli prątków już nieszko
dliwych, zaczęły się one stopniowo zmie
niać, mącąc płyny odżywcze jednostajnie 
i tworząc pod koniec wegietacyi na ich po
wierzchni dość grube, śluzowate powłoki 
na wzór kożuszków prą tka  nikłego (Bacil- 
lus subtilis). T a ostatnia okoliczność była 
powodem, że Buchner osłabioną bakteryją 
wąglikową uważał za identyczną z p rą t
kiem nikłym, co się okazało błędnem.

Do takich samych rezultatów  doprowa
dziły mnie moje własne badania nad bakte- 
ry ją  wąglikową, albowiem "z wysoce zjadli
wej bakteryi otrzy my wałem częstojuż w'pier

wszej, czasem dopiero w drugiej lub w trze
ciej generacyi formę zupełnie nieszkodliwą, 
która podobnie ja k  w doświadczeniach B u
chnera mąciła jednostajnie płyny, a pod ko
niec wegietacyi tworzyła na ich powierz
chni brudnobiałe, śluzowate powłoki i tem 
się różniła od formy zjadliwej, wegietują- 
cej tylko w formie obłoczków, w płynie zre
sztą klarownym. To samo zjawisko zau
ważył wreszcie de Bary hodując bakteryją 
wąglikową w rostworach ekstraktu Liebiga 
z dodatkiem cukru gronowego.o  o

Koch, opierając się na własnych swoich 
poszukiwaniach, jakoteż na doświadcze
niach współpracownika swego Lofflera, 
przeczył początkowo, jakoby można przez 
sztuczną kulturę odjąć bakteryi wąglikowej 
jej zjadliwość. Przypuszczał on raczej, że 
we wszystkich tych wypadkach, w których 
zauważono osłabienie lub stłumienie zjadli
wości, nastąpiło zanieczyszczenie i p rzytłu
mienie pierwotnej ku ltury  przez inne bak- 
teryje. Dopiero później, mianowicie po 
świetnych rezultatach, jak ie  otrzymał P a 
steur przez szczepienia ochronne wąglika, 
przeprowadzone na większą skalę w fermie 
Rossignol pod Pouilly-le-Fort, przystąpił 
Koch wspólnie z Lofflerem i Gaffkym do 
wypróbowania metody Pasteura. Badania 
te potwierdziły we wszystkich zasadniczych 
punktach rezultaty gienijalnego francuskie
go badacza, odnoszące się tak do osłabiania 
zarazka wąglikowego, jakoteż do szczepie
nia ochronnego zarazkiem osłabionym.

Na osobną wzmiankę zasługują jeszcze 
doświadczenia Chauveau nad osłabianiem 
jadu  wąglikowego zapomocą zwiększonego 
ciśnienia powietrza. Chauveau przekonał 
się, że przez hodowlę bakteryi wąglikowej 
pod zwiększonem ciśnieniem tlenu, nabiera 
ona większej jeszcze zjadliwości; jeżeli je 
dnak ciśnienie zwiększymy prawie do tej 
granicy, przy której już  rozwój bakteryi 
ustaje, w takim razie otrzymamy bakteryją, 
która zabija jeszcze stare świnki morskie, 
ale nie zabija już owiec. U tych ostatnich 
wywołuje ona obok znacznego podniesienia 
tem peratury silne objawy chorobowe; po 
kilku wszakże dniach wracają owce do zdro
wia i wytrzymać wtedy mogą bez szkody 
szczepienie nawet najsilniejszym zarazkiem.

Wobec tych faktów, stwierdzonych po
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większej części także przez innych badaczy, 
nasuw ają się liczne i ważne dla nauki py ta
nia. Najpierw  zapytać się trzeba, pod w pły
wem jak ich  sił i czynników zewnętrznych 
bakteryja wąglikowa utraca swoję zjadli- 
wość i zamienia się w formę zupełnie nie
szkodliwą; następnie, jak ie  inne zmiany czy 
to morfologiczne, czy fizyjologiczne, połą
czone są z u tratą tej własności, a nareszcie, 
jak  się zachowują bakteryje osłabione i nie- 
osłabione w organizmach zwierzęcych i na 
czem może polegać siła odporna organiz
mów po przebyciu szczepienia ochronnego? 
Jakkolw iek na te pytania nie możemy jesz
cze dać zupełnie pewnej i wyczerpującej 
odpowiedzi, to jednak  i w tym  względzie 
nauka zebrała już pewną, liczbę faktów dość 
ciekawych i ważnych, aby się z niemi bliżej 
zapoznać.

Zastanowimy się więc kolejno nad temi 
pytaniami i to w porządku, w jakim  je  wy
żej postawiliśmy.

Pasteur, Paw eł B ert, Chauveau i inni 
przypuszczali, że tlen atmosferyczny powie
trza odbiera bakteryi wąglikowej je j zja- 
dliwość. Przytoczone wyżej doświadczenia 
Chauveau przekonyw ają jednak , że tylko 
bardzo wysokie ciśnienia tlenu osłabiają 
częściowo jad  wąglikowy, słabsze zaś naw et 
go potęgują. Wobec tego nasuwa się n a 
wet wątpliwość, czy osłabienia osiągniętego 
przy tak  Wysokiem ciśnieniu nie należy 
przypisać raczej innym czynnikom, a nie 
bespośredniemu działaniu tlenu atmosfe
rycznego. Natomiast Koch dochodzi na 
podstawie swoich doświadczeń do wniosku, 
że tak  w doświadczeniach Pasteura , ja k  
w jego  własnych, czynnikiem osłabiającym  
była li tylko tem peratura. Rzeczywiście, 
wszystkie dotychczasowe badania nad w pły
wem tem peratury na bakteryją wąglikową 
wykazują zgodnie, że u tra ta  zjadliwości na
stępuje tem prędzej, im wyższą je s t tem pe
ra tura, przy którój bakteryją tę hodujemy 
i naodwrót. P rzy  42° C potrzeba do zu
pełnego stłumienia zjadliwości bakteryi kil
ku tygodni, przy 44° C zaledwie kilku dni, 
przy 47° następuje osłabienie ju ż  po kilku 
godzinach, powyżej 50° nawet po k ilkuna
stu lub kilku m inutach. Koch przekonał się 
nawet, że bardzo słabe wahania tem peratu- 
ry, wynoszące zaledwie dziesiąte części sto

pnia, wywierają widoczny wpływ na postę
py osłabienia. T ak  np. przy 42,8° C, otrzy
mał ju ż  po sześciu dniach osłabioną bakte
ryją, która zabijała tylko myszy, dla więk
szych zwierząt (świnek morskich i t. d.) by
ła już  nieszkodliwa; przy 42,6° C osiągnięty 
został ten sam stopień osłabienia dopiero po 
dniach dziesięciu.

T ak  więc wątpić nie można, że w do
świadczeniach Pasteura i Kocha czynnikiem 
osłabiającym bakteryją wąglikową była tem
peratura. Cóż jednak  wywołało osłabienie 
w doświadczeniach Buchnera, który hodo
w ał bakteryją wąglikową w najpom yślniej
szej dla niej tem peraturze 37° C? O czyw i
ście, wpływ tem peratury musiał być tutaj 
wykluczony, bo ze znanych faktów wnosić 
musimy, że właśnie ta tem peratura sprzyja 
najbardziej zachowraniu jej własności zja
dliwych. W edług przytoczonych doświad
czeń Chauveau musimy także wykluczyć 
wpływ tlenu. Albo więc w doświadczeniach 
Buchnera tem peratura przynajm niej chwi
lowo podnosiła się do 42° C lub wyżej, 
albo też powiedzieć sobie musimy, że przy
czyna osłabienia w tym wypadku jes t zupeł
nie niewyjaśniona. T ak  samo nie może 
de Bary podać żadnej widocznej przyczyny 
dla wytłumaczenia tych przeobrażeń, któ
rym  bakteryja wąglikowa w jego kulturach 
uległa; powiada on wyraźnie, że przeobraże
nie bakteryi w jego doświadczeniach nastą
piło nagle i całkiem „samowolnie11.

W  moich doświadczeniach przyczyna 
osłabienia była również zagadkową, a co 
najmniej bardziej złożoną; otrzymywałem 
bowiem z wysoce zjadliwej bakteryi formę 
częściowo lub całkowicie osłabioną przez 
krótkie zagotowanie zarodników. Ze je 
dnak nie samo zagotowanie było tutaj czyn
nikiem działającym, to wnosić można stąd, 
że nie każde zarodniki dawały po zagotowa
niu wegietacyją osłabioną; przeciwnie, naj
większa część zarodników gotowanych da
wała prątki o tój samej zjadliwości, a tylko 
niektóre zachowały się odmiennie. Na 
czem to różne zachowanie się zarodników 
polegało, tego zbadać dla braku czasu i in
nych okoliczności już nie mogłem.

Z dotychczasowych badań wypływa za
tem, że różne czynniki zewnętrzne wywoły
wać mogą osłabienie zarazka wąglikowego.
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Dotychczas wszakże 'udowodniony został, 
na pewno tylko jeden  czynnik osłabiający 
t. j .  tem paratury wyższe, począwszy od 42° C.

Z kolei przystąpim y teraz do rozbioru 
dalszego pytania, czy i jakim  innym zmia
nom ulega bakteryj a wąglikowa z utratą 
swój zjadliwości?

Pasteur powiada, że osłabione prątki róż
nią się „tylko bardzo znikomemi cechami” 
od nieoslabionycli, nie podaje jednak, jakie 
są te znikome różnice. Koch nie zauważył 
również żadnych zmian ani w formie wegie- 
tacyi, ani w ukształtowaniu prątków osła
bionych, w kulturach na p>ożywce żela
tynowej. Natom iast podaje on, że baktery- 
j a  zabijająca jeszcze myszy, a niezabijająca 
zwierząt większych, wyrasta w naczyniach 
kapilarnych w długie nitki, podczas gdy 
zjadliw a bakteryj a pojawia się w tych na
czyniach wyłącznie tylko w formie krótkich 
pałeczek. Jak  się zachowywały te same 
bakteryje w płynach odżywczych, o tem nie 
mamy żadnych pewnych danych w publika- 
cyi Kocha; w jednem  miejscu znajduje się 
wprawdzie wzmianka, że kultury  osłabione 
zamąciły się, ale z tekstu wypływać się 
zdaje, że zamącenie to pochodziło od zanie
czyszczenia kultur innemi bakteryjami. Na
tomiast w doświadczeniach Buchnera, de Ba- 
ryego i moich własnych wystąpiły w ku ltu 
rach osłabionych inne jeszcze zmiany. N aj
pierw  największa część prątków tych kultur 
nie była nieruchoma, co w bakteryi zjadli
wej jest regułą, lecz znajdowała się w stanie 
pływkowym, wskutek czego z rozwinięciem 
się wegietacyi płyny odżywcze mętniały, 
klarując się zwolna dopiero później i w mia
rę tego, ja k  z rospoczęciem tworzenia się 
zarodników cała wegietacyja przeniosła się 
na powierzchnię p łynów .') Następnie zau wa-

')  Woznesensky hodując bakteryj % wąglikową 
w temper. 35° C pod zwiększonem ciśnieniem tlenu 
3, 5, 6, 10, i 13 atmosfer zauważył również zmgtnie- 
nie płynów. Toż samo zjawisko wystąpiło w kultu
rach pomieszczonych w tem paturze 42 — 43° C. 
i pod ciśnieniem 3 — 6 atmosfer, atoli tylko w pły
nach o wysokiej kolumnie; przy cienkiej warstwie 
płynu tw orzyły się tylko obłoczki z n itek  długich 
i poplątanych w płynie zresztą klarownym. Zjadli- 
wośó tych  kultur pozostała prawie niezmieniona.

(1’rzyp. aut.).

żył Buchner, a j a  mogłem potwierdzić jego 
spostrzeżenie, że w tak  przeistoczonych p rą t
kach pojawiły się także inne, odrębne w ła
sności fizyj o logiczne: w szczególności wyży
wiały się one łatwiej nawet pokarmami, 
które dla zjadliwej bakteryi okazały się m a
ło odpowiedniemi, stały się nadto mniej 
wrażliwemi na szkodliwe wpływy zewnę
trzne, a nareszcie w walce o byt z innemi 
bakteryjam i nie tak łatwo dawały się poko
nywać, jak  forma zjadliwa. Jednem  sło
wem, forma przez nas wyhodowana zdawa
ła się być pod pewnym względem silniejszą, 
a w szczególności do warunków życia poza 
obrębem organizmów zwierzęcych lepiej 
przystosowaną od bakteryi zjadliwej. P rzy  
tem wszystkiem morfologicznie pozostała 
ona zupełnie niezmieniona, co udowodniłem 
wbrem przeciwnemu twierdzeniu Buchnera 
i co przyznał także Buchner w jednej z osta
tnich swoich publikacyj.

Z powyższych badań zdaje się zatem wy
nikać, że wyższe tem peratury powodują 
u bakteryi wąglikowej tylko utratę zjadli
wości, a nie dotykają w sposób widoczny 
innych je j własności fizyjologicznych, że za
tem przeobrażenie tą drogą osiągnięte nie 
jes t zupełne, lecz tylko częściowe. Przeci
wnie w wypadkach, w których inne czyn
niki niweczą zjadliwość bakteryi, przeobra
żenie rosciąga się także na liczne inne wła
sności fizyj ologiczne i bakteryj a zdaje się 
całkowicie powracać do pierwotnego sapro
fitycznego stanu, z ktorego kiedyś wyszła.

Za takiem pojmowaniem tych zjawisk 
przemawia zachowanie się bakteryj, osłabio
nych przez wyższe tem peratury, przy dal- 
szem ich rozmnożeniu. Już  wyżej nadmie
niłem, że osłabione przy 55° C prątk i wra
cają nader łatwo do pierwotnej zjadliwości, 
jeżeli je przeniesiemy do wyższych tem pera
tur; toż samo odnosi się także do prątków 
osłabionych przy 50° i 47° C. Atoli i u p rą t
ków hodowanych w tem peraturze 4 2 —43° C 
powrót do stanu zjadliwego nie jes t bynaj
mniej wykluczony. Pasteur podaje, że mógł 
stopniowo podnosić zjadliwość osłabionych 
prątków,jeżeli bakteryją,zabijającą całkiem 
młode, jednodniowe świnki morskie, zaszcze
piał naprzód dwudniowym, potem trzydnio
wym i tak kolejno coraz starszym świnkom 
morskim; po kilku takich przeszczepieniach
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otrzym ywał bakteryją., zabijającą, już  stare 
świnki morskie; przez dalsze jeszcze szcze
pienia bakteryja ta stawała się zabójczą, dla 
młodych jagniąt, a nareszcie i dla starych 
owiec. Doświadczenia Kocha nie potw ier
dziły wprawdzie tego zachowania się osła
bionych prątków, prawdopodobnie jednak  
tylko dlatego, że nie postępował on ściśle 
według przepisu Pasteura, lecz szczepił j  
osłabiony zarazek z jednodniow ych odrazu 
starszym świnkom morskim. Natom iast 
przytacza Koch sam kilka wypadków, 
w których osłabiona zjadliwość prątków  
w następnych gcneracyjach sztucznej ku l
tu ry  bez widocznej przyczyny czyli, ja k  
Koch się wyraża, „samowolnie” się wzmogła.
Z drugiej znów strony w tych wypadkach, 
w których u tra ta  zjadliwości nastąpiła pod 
wpływym innych nieznanych czynników, 
nie zauważono dotyczas pow rotu bakteryi 
do zjadliwego stanu; to bowiem, co Buchner 
swojego czasu przytaczał na rzecz przepro
wadzenia p rą tka nikłego w wąglikowego, 
nie może tutaj wchodzić w rachubę, jak o  
nicoparte na ścisłych, metodycznych bada
niach. I  ta okoliczność przem awia zatem 
za przypuszczeniem, że do zupełnego przeo
brażenia bakteryi wąglikowej krw i, czyli 
co na jedno wychodzi, do zupełnego pow ro
tu jój do pierwotnego wyłącznie saprofity
cznego stanu, sama tem peratura wyższa jest 
niewystarczającą, lecz niezbędny je s t wpływ 
jeszcze innych czynników.

Pozostaje nam jeszcze zapoznać się z wy- 
krytem i przez naukę faktami, dotyczącemi 
zachowania się osłabionej i nicosłabionej 
bakteryi w organizmie zwierzęcym. Do n ie
daw na nie wiedzieliśmy pod tym względem 
nic więcej nad to, że bakteryja zjadliwa, 
wprowadzona do krw i zw ierząt, tu  się szyb
ko rozmnaża i wywołuje objawy chorobo
we, a następnie śmierć zwierzęcia, bak tery 
ja  zaś osłabiona w tych samych w arunkach 
albo wcale się nie rozmnaża, albo czyni to 
w znacznie mniejszym stopniu, a nareszcie 
ginie we krw i bez śladu. Bliższe szczegóły j 
tego faktu były dla nas najzupełniej zagad- 
kowemi.

Dopiero w ostatnich czasach udało się 
Metschnikoffowi rzucić niejakie światło na 
tę zagadkę. M etschnikoff badając u dro
bnych raczków z rodzaju D aphnia chorobę,

wywołaną przez pewnego drożdżaka, zau
ważył szczególny obraz walki pomiędzy ko
mórkami drożdżowemi, a białemi ciałkami 
krw i zwierzęcia. W idział on mianowicie, 
jak białe ciałka, w miarę rozmnażania się 
komórek grzybka drożdżowego, do nich się 
zbliżały, wypustkami sweini je  obejmowały, 
wciągając i pochłaniając je  w siebie i ja k  
pochłonięte komórki drożdżowe po pewnym 
czasie w ciałkach krw i zupełnie znikały. 
Spostrzeżenie to naprowadziło Metschni- 
koffa na myśl zbadania, jak  też zachowują 
się białe ciałka zwierząt wryższych wobec 
bakteryi wąglikowej? W  tym celu szczepił 
on jad  wąglikowy żabom, jaszczurkom i in
nym  zwierzętom, które w normalnych wa
runkach dla choroby wąglikowej są nie
przystępne, oraz królikom  i świnkom m or
skim, należącym, jak  wiadomo, do zwierząt 
bardzo łatwo wąglikowi ulegających. Po  
zaszczepieniu silnego zarazka pod skórę żab 
i jaszczurek, utrzym ywanych w tem peratu
rze zwyczajnój, znajdował ju ż  po upływie 
k ilkunastu godzin dokoła miejsca zakażone
go zgromadzone w wielkiej ilości białe ciał
ka, a w nich liczne prątki, obok małej licz
by prątków  wolnych, jeszcze niepochłonię- 
tych. Nieco później nie można ju ż  było od
szukać we krw i prątków wolnych, a po upły
wie kilku dni znikały nawet prątki pochło
nięte, co dowodzi, że białe ciałka musiały je  
w sobie rospuścić i przetraw ić. Te same 
żaby i jaszczurki zdychały jednak  wśród 
objawów zakażenia wąglikowego, jeżeli po 
zaszczepieniu bakteryi umieszczono je  w prze
strzeni ogrzanej od 30 do 39° C. W tru 
pach ich można było wtedy w ykryć tak  we 
krwi, jakoteż w płucach, nerkach, śledzionie 
i w innych organach bardzo znaczne ilości 
prątków, których największa część leżała 
zupełnie wolno, a tylko bardzo mała cząst
ka znajdow ała się także w białych ciałkach. 
Badanie takich zw ierząt za życia, wykazy
wało również wielką ilość prątków  wolnych 
w około miejsca zakażonego, podczas, gdy 
liczba pochłoniętych przez białe ciałka była 
stosunkowo bardzo mała.

Zupełnie ten sam rezultat otrzym ywał 
M etschnikoff w doświadczeniach z królika
mi i świnkami morskiemi, którym zaszcze
piono zarazek nieosłabiony. W  trupach 
tych zw ierząt białe ciałka były po najwięk-
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szej części wolnemi od bakteryj; rzadko tyl
ko można było w nich znaleść także ciałka, 
mieszczące w sobie po jednym  lub więcej 
prątków. Inaczej zachowywały się znów 
króliki i świnki morskie, którym  zamiast 
silnego zarazka zaszczepiono dwunasto- lub 
sześciodniową szczepionkę wąglikową, przy
gotowaną metodą Pasteura. U  takich zwie
rząt znajdow ała się po upływie kilkunastu 
godzin od chwili zakażenia, stosunkowo ma
ła  tylko liczba prątków  wolnych we krwi, 
największa ich część była przez białe ciałka 
pochłonięta; stosunek zaś ten utrzym ywał 
się i nadal, jeżeli zw ierzęta szczepienie wy
trzym ywały, w przeciwnym razie liczba 
bakteryj wolnych statecznie się zwiększała 
aż do śmiei-ci zwierzęcia.

Ciekawe były też spostrzeżenia Metschni- 
koffa na królikach, którym szczepił n a je -  
dnem uchu zarazek osłabiony, na drugiem 
nieosłabiony. Na uchu, zakażonem bakte
ry ją  osłabioną (szczepionką), tworzyło się 
już po kilkunastu godzinach wyraźne na
brzmienie, z którego po nakłuciu w ypływa
ła  kropla mętnej rosy, zawierająca białe 
ciałka ze spożytemi bakteryj ami obok nie
licznych bakteryj wolnych; na drugiem 
uchu nabrzm ienia praw ie wcale nie było, 
a po nakłuciu w ypływała kropla krwista, 
złożona z wielkiej liczby czerwonych i bia
łych ciałek krwi, w kropli zaś tej stosunek 
wolnych bakteryj do pochłoniętych był zu
pełnie odw rotny poprzedniemu.

Niemniej udało się Metschnikoffo wi wprost 
pod mikroskopem obserwować cały proces 
pochłaniania bakteryj przez białe ciałka 
krw i. K u  temu celowi umieszczał on ka
wałeczki śledziony, nerek  i t. p., wyjęte 
z trupów wąglikowych, w kropli świeżej 
limfy lub krw i i ustawiał następnie prepa 
ra t pod mikroskopem na stoliczku ogrzewa
nym w tem peraturze 35—40° C. Załączo
ne rysunki, zdjęte są właśnie z takich obser- 
wacyj. Na figurze 1 widzimy w a białe 
ciałko żaby, zbliżające się odnogami swemi 
do krótkiej nitki bakteryi; w b to samo ciał
ko otoczyło już bakteryją dokoła, w c wcią
gnęło ją  w siebie prawie w całości. Fig. 2 
przedstawia nam białe ciałka człowieka ze 
spożytemi bakteryj ami wewnątrz.

O pierając się na streszczonych powyżej 
spostrzeżeniach, dochodzi Metschnikoff do
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wniosku, że w chorobie wąglikowej odbywa 
się rzeczywista walka pomiędzy białemi 
ciałkami krwi a bakteryj ami, od której wy
niku zależy śmierć lub życie chorego zwie
rzęcia. W alka ta kończy się uzdrowieniem 
organizmu, jeżeli białe ciałka są silniejsze 
i mogą pochłonąć większe ilości bakteryj, 
śmiercią zaś wtedy, gdy bakteryja weźmie 
nad niemi przewagę i rozmnoży się w więk
szej ilości.

Metschnikoff starał się wreszcie zbadać, 
na czem polegać może odporność przeciwko 
wąglikowi u zwierząt, które szczepienie 
ochronne przebyły. Odnośne doświadcze
nia jego nie doprowadziły wprawdzie do 
całkiem pewnych wyników, gdyż robił je  
ze zwierzętami, które wogóle przez szcze
pienie ochronne nie nabywają stanowczej 
odporności: pomimo tego sądzi, że odpor
ność tę można sobie wytłumaczyć tylko za
prawieniem białych ciałek do spożywania 
bakteryj zjadliwych przez podanie im wprzód 
bakteryj osłabionych, które jako słabsze nie 
mogą się im skutecznie obronić. Na dowód 
słuszności tego tłumaczenia przytacza zna
ny fakt, że pomiędzy dwoma szczepieniami 
musi upłynąć conajmniej dziesięć dni, jeżeli 
szczepienie ochronne ma być skutecznem; 
oczywistą bowiem jes t rzeczą, że nasycono 
prątkam i białe ciałka muszą się wprzód z nie
mi uporać, t. j .  przetrawić je, zanim będą 
mogły przyjąć nową ich porcyją.

(dok. n.).

A E R O L I T I
według A. Daubreego

streściła

T - w a r d o w s k a .

W yobraźnia człowieka kusiła się zawsze 
o poznanie natury ciał niebieskich, ale zale
dwie w naszym wieku, nauka ścisła, z pomo
cą rozbioru widmowego, zdołała przeniknąć 
tajemnice przestrzeni wszechświata. Nie 
możemy się dostać do ciał niebieskich aby 
je  zbadać, ale niektóre wysyłają nam po-
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slow, w postaci aerolitów, których badanie 
do nader ważnych doprowadziło w yni
ków.

Już w odległej starożytności zjawianie się 
w naszej atmosferze ciał stałych i rozżarzo
nych przejmowało ludzi zdziwieniem, nie
kiedy nawet strachem. W spomnimy tu 
kilka zjawisk podobnych. A  więc naprzód 
grad kamieni, który zbił nieprzyjaciół Iz rae
la w Beth Horon, za czasów Jozuego. W  ro 
ku 467 przed nar. Chr. olbrzym ia bryła spa
dła na ziemię w Chersonezie Trackim , nad 
brzegami rzeki Aegos Potamos, o czem 
świadczy kronika wyryta na marm urze, 
a przechowana w biblijotece uniwersytetu 
oksfordzkiego. W edług P linijusza, kamień 
ten był dwa razy większy od kamienia 
młyńskiego; był czczony przez m ieszkań
ców — i jem u to przypisano zwycięstwo 
w bitwie, k tóra wojnę Peloponeską zakoń
czyła. Podobną, bryłę znaleziono w Pesi- 
noncie we Frygii, której też cześć boską od
dawano. Przeniesiono ją  uroczyście do 
Rzymu, gdzie ją  umieszczono w świątyni 
zwycięstwa. Kamień ten niewielki, czar
ny, o nieregularnej powierzchni, miał otwór 
w kształcie ust, k tóry za znak cudowny 
uważano. Potem  H eljógabal sprowadził 
z Emezu w Syryi kamień, który, jak o  boga 
słońca czczono na Palatynie. Cześć, k tó rą 
aerolity otaczano, da się wytłumaczyć przez 
mniemanie, że pochodziły one z nieba. 
Chińskie kroniki wspominają też o aeroli- 
tacli, średniowieczna kronika wspomina o k a
mieniu, który spadł w Ensisheim, z hukiem, 
podobnym do grzmotu w roku 1492, a w a
żył 260 funtów. Wieści o spadaniu kam ie
ni z nieba atoli jeszcze przed stu laty  p rz y j
mowano z niedowierzaniem, wydawały się 
bowiem sprzecznemi z praw am i kierujące- 
mi ruchami ciał niebieskich. Nie chciano 
wierzyć w żadne zboczenia ani zaburzenia 
w prawidłowym  ich ruchu. Niemogąc zro
zumieć zjawiska łatwiej było przeczyć, cho
ciaż dodać należy dla usprawiedliw ienia, że 
do niewiary usposobiały bajki i wymysły, 
towarzyszące opisom spadania aerolitów.

Pom ijam y hypotezy filozofów greckich 
i dodamy do naszego wstępu, że dopiero 
w końcu ostatniego wieku kw estyja się roz
jaśniła, zwłaszcza po stw ierdzeniu dwu w y
padków spadnięcia aerolitów: 13 G rudnia

1798 r., o godz. 8-ej wieczorem, niedaleko 
Benares i w L ’Aigle, w departamencie O r
ne, 26 Kwietnia 1803 roku, o godz. 1-ej po 
południu.

Nietylko pochodzenie aerolitów je s t cie- 
kawem; ich skład i budowa petrograficzna 
przedstawia również obszerne pole do ba
dania.

I.

Zjawiska towarzyszące spadaniu aeroli
tów różnią się w szczegółach, ale ogólne 
ich cechy są mniej więcej stałe i świadczą 
o tem, że aerolity pochodzą z nieziemskich 
sfer. Naprzód ukazuje się kula ognista (bo
lid), która silnie świeci, jeżeli zjawisko ma 
miejsce w nocy, a i w dzień może być do
strzeżona. W  m iarę zbliżania się do ziemi, 
pozorna średnica aerolitu zwiększa się. D ro
gę bolidu znaczy smuga ognista, widzialna 
z wielkiej nawet odległości i, rzecz godna 
zaznaczenia, bardzo słabo nachylona do po
ziomu. Bolid, który spadł 14 M aja 1864 
roku, w Orgueil, w departamencie T arn-et- 
Garonne, był w idziany o 500 km  oddalenia. 
Obserwowano nawet dokładnie drogę jego, 
idącą w kierunku z zachodu na wschód, od 
Santander i innych miejscowości wybrzeży 
hiszpańskich do miejsca spadnięcia aerolitu. 
Obliczono, że wysokość, na której zaczynają 

j  świecić bolidy, wynosi 60 kilometrów i wię- 
i cej. Inną cechę świadczącą o ich pocho

dzeniu kosmicznem, jest nadzwyczajna szyb
kość ich biegu, dochodząca do 60000 m  na 

i sekundę; jestto szybkość, dająca się poró
wnać z szybkością planety bo lokomotywa 
przebiega 30, a kula arm atnia zaledwie 
500 m na sekundę.

Po  dłuższym lub krótszym  przebiegu 
w atmosferze, bolid pęka z hukiem, podo
bnym do grzmotu, a wstrząśnienie bywa tak 
silne, że domy drżą niekiedy i miewa pozo
ry  trzęsienia ziemi, ja k  się to zdarzyło w sta
nie Jow a, w Lutym  1875 r. H uk  ten po
wstaje w wysokości, w której bardzo już 
rozrzedzone powietrze złym jest przew o
dnikiem dźwięku, można więc mieć wyobra
żenie, jak jest silny. Nieraz widzieć można 
smugę pary, znaczącą drogę meteoru. W szy
stkie te zjaw iska m ają miejsce nietylko 
w różnych okolicach, ale w różnych porach
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dnia i roku, często w czasie pogody; burze 
więc i trąby powietrzne żadnego na nie 
wpływu nie mają. Przytem  bolidy przy
bywają do nas z rozmaitych stron nieba; 
widzialna szybkość ich biegu, będąc zależną 
od innych czynników, zmieniać się musi 
w miarę stosunku, w jakim  pozostaje dróga 
bolidu do drogi kuli ziemskiój.

W skutek wszystkich powyższych okoli
czności, obserwator odpowiednio umieszczo
ny słyszy świst, podobny do świstu przela
tującej kuli arm atniej. W  Chinach przy
równano go do świstu skrzydeł dzikich gęsi 
lub do szelestu rozdzieranej tkaniny. Świst 
ten jes t skutkiem przebiegu w powietrzu 
i spadnięcia na ziemię jednego lub kilku 
ciał stałych.

W  zewnętrznym kształcie aerolitów ude
rza przedewszystkiein ich charakter odła
mowy—są one bowiem kanciaste, w postaci 
niekształtnych brył wielokątnych, o przytę
pionych krawędziach.

Ilość aerolitów naraz spadających jest na
der zmienną i spada czasami jeden, czasami 
kilka, a niekiedy setki i tysiące kamieni. 
W  Kniahyni na W ęgrzech, spadło ich około 
tysiąca, w L ’Aigle trzy  tysiące. Dnia 30 
Stycznia 1868 r. około Pułtuska spadł cały 
grad kamieni, istnieją zatem jakby  roje me
teorytów w przestrzeni. W  chwili gdy te 
kamienie spadają na ziemię, szybkość ich 
biegu w porównaniu do tej, jaką bolid, z któ
rego prawdopodobnie powstały, posiadał 
przed pęknięciem, je s t znacznie mniejszą. 
Gdy bryły są duże, mogą się zagrzebać na 
kilka decymetrów w ziemię i zostać niepo- 
strzeżone. Mimo światła i hałasu, który 
wywołują meteoryty, zadziwiają one swoją 
małością. Pomiędzy najcięższemi, wymie
nimy bryłę żelaza meteorycznego, spadłą 
w Charcas w M eksyku, a ważącą 780 kg. 
B ryły żelaza meteorycznego, znalezione 
w r. 1875 w Brazylii, dosięgały 25000 kg, 
jest to jednak maximum ich wagi. Co do 
kamieni właściwych, kamień ważący więcej 
niż 300 kg, jak  ten, który spadł wNew Con- 
cord 1 M aja 1860 r., jes t rzadkim wyjąt
kiem, a nie często też się zdarzają aerolity 
więcej niż 50 kg  ważące. W L ’Aigle i P u ł
tusku najcięższe bryły nie przewyższyły 
9 kg. N iektóre m eteoryty mają zaledwie 
wielkość orzecha włoskiego lub laskowego;

na śniegu łatwo dopatrzyć i mniejsze: w Iles- 
sle pod Upsalą, znaleziono ważące kilka de- 
cygramów, a jeden ważył tylko sześć cen- 
tygramów. Te ziarnka nie były ułamkami, 
ale każde było meteorytem zupełnym, t. j . 
otoczonym naw pół stopioną czarną skoru
pą. Gdyby nie śnieg, byłoby trudno do- 
strzedz takie odrobiny na powierzchni zie
mi. Mimowoli nasuwa się pytanie, dlacze
go rozmiary meteorytów są tak  nieznaczne? 
czemu się nie znajdują bryły takie jak  nasze 
pagórki?

Gdy dużo meteorytów spada na raz, roz
dzielają się one na przestrzeń owalną, której 
oś odpowiada kierunkow i drogi bolidu i na 
której są one, że tak powiemy, przesiane 
i ułożone stopniowo od największych do 
najmniejszych. W  Orgueil przestrzeń ta n a  
której zebrano kamienie w 60 miejscach 
miała 20 km  długości, a 4 km  szerokości; oś 
tej przestrzeni miała kierunek z zachodu na 
wschód t. j .  kierunek drogi bolidu, najwięk
sze aerolity leżały na początku tej elipsy, 
najmniejsze zaś na końcu. M eteoryty 
w chwili spadania nie są rozżarzone, ale tak 
gorące, że nie można ich dotknąć, rozgrza
nie to jednak jest tylko powierzchownem; 
wewnątrz są one zupełnie zimne. Gdy spa- 

[ dły aerolity w Dhurm salla w Indyjach w ro
ku 1860, obecni rozbiwszy kamienie rospa- 

j  lone z zewnątrz, z zadziwieniem znaleźli 
lodowatą tem peraturę w ich środku. W nę
trze kamienia zachowuje więc zimno prze
strzeni planetarnych, powierzchnia jest go
rąca, bo przed chwilą była rospalona; kon
trast zaś ów wynika z tego, że kamień jest 
złym przewodnikiem ciepła i rozżarzony 
był w nader krótkim  czasie.

Skutkiem tego rozgrzania jes t czarna po
włoka, będąca charakterem  aerolitów, nie- 
dochodząca milimetra grubości; jest ona 
zwykle matowa, a rzadko błyszcząca, świad
czy zaś o wysokiej tem peraturze, jakiej ae- 
ro lit przez pewien czas ulegał. Rozżarze
nie jest skutkiem szybkości, z jak ą  bolid a t
mosferę przebiega; powietrze gwałtownie 
uciśnięte wytwarza wielką ilość ciepła, co 
na małą skalę widzimy w krzesiwlcu pneu- 
matycznem. Otoczony powietrzem rozża- 
rzonem, bolid sam się rozżarza.

Nie wiadomo jednak, z jakiej sfery po
chodzą meteoryty, jakiemi idą drogami, nim
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je  sita ciążenia zmusi do spadnięcia na zie
mię. Uważano je  dawniej za produkty  
mniemanych wulkanów księżycowych lub 
za asteroidy, przebiegające pomiędzy M ar
sem a Jowiszem, ale od czasu, kiedy bada
nia Schiaparellego przypisują kometom pe- 
ryjodyczne roje gwiazd spadających, może
my też przypuszczać, że aerolity pochodzą 
ze sfer, leżących za obrębem naszego syste
mu słonecznego.

Gwiazdy spadające ukazują się m ilijona- 
mi w pewnych epokach, liczą ich kilka mi- 
lijonów rocznie. Podobne są do m eteory
tów co do szybkości biegu, ale się różnią od 
nich w jednym  punkcie. D nia 27 L istopa
da roku zeszłego uważano między 5-tą 
a 11-tą godziną wieczorem, na południu 
Francyi i w Algierze, istny deszcz gwiazd, 
powtórzenie zjawiska z dnia 27 Listopada 
1872 r. Powód zjawiska leży w tem, że zie
mia spotyka substancyje, pochodzące z ko
mety peryj ody cznćj Biela; gwiazdy te jednak  
nie sprowadziły na ziemię żadnego m eteo
rytu, te bowiem zapewne są w związku 
z planetami, podczas gdy gwiazdy spadają
ce do komet się swoją naturą zbliżają. Mię
dzy jednem i a drugiem i jest taka różnica, 
ja k  między gazami i parami a ciałami sta
łem i.

(d. c. n.)

I  DZIEJÓW GYWILIZACTI.
Według wykładu wstępnego p. ieteu rn ea u  w Szkole  

Antropologii w Paryżu,

podał B.

(Dokończenie).

L itera tu ra  Greków i Rzymian obfituje 
w podania o czasach przeddziejowycli. T ra- 
dycyja wieku kamiennego była jak n  aj po
wszechniejsza w całym świecie klasycznym. 
Przypom nijm y sobie kilka znanych świa- j 
dectw.

Lukrecyjusz (De natura rerum ) tak  nam 
przedstawia dawniejszą ludzkość „ . . . .  ża- i 
den śmiertelny nie znał użytku żelaza, ża- j  

den silnemi ramiony drzew nie upraw iał i

w ogrodzie, roli nie kra ja ł w zagony----
Nagości, drżącej od zimna, nie umiał czło
wiek osłonić, chociażby skórą odartą ze 
swój łowieckiej zdobyczy. W  pieczarach 
górskich się chronił i, leśnój podobny dzi
czy, pod krzakiem  kry ł się od deszczu, 
w gąszcze przed wichrem uciekał, w skały 
szczelinie schowany na słońca promienie 
czekał.... Strasznego wodza miał w głodzie 
a w sile prawo jedyne.... Stopę miał lek
ką, dłoń silną. Kamieniem zdała, a zbliska 
gałęzią niezdartą z kory w walce o życie 
zabijał krwiożercze leśne potwory** ’).

Mitycznem uosobieniem tych starożytnych 
podań jes t H erkules ze straszną maczugą 
w dłoni, w skórę zwierzęcą odziany. P o 
rów najm y z opowiadaniem o nim to, co H o
mer mówi o cyklopach troglodytach.

D yjodor twierdzi o pierwszych ludziach, 
że byli to nędzarze dzicy, nadzy, bez przy
tułku, bez znajomości ognia, zimą chronią
cy się w pieczarach (Lib. I, v. 8). Opisuje 
Ichtyjofagów, mieszkających nad zatoką 
Perską, którzy są zupełnie nadzy, mieszka
ją  w pieczarach, żywią się rybami, ślimaka
mi, fokami i innemi morskiemi zwierzęty, 
które k rają  w kaw ałki ostremi kamieniami 
(L. II I , 14, 15). Ci spomiędzy nich, którzy 
pieczar nie znaleźli, budują sobie schroni
ska z żeber wielorybich, przeplecionych tra 
wami morskiemi. Inni ry ją  jam y w ogro
mnych stosach morszczyn, zlepionych pia
skiem (III, 18), to jest budują pieczary sztu
czne. D la zm arłych czci nie znają, ale po- 
prostu rzucają ich w morze (tamże). Oprócz 

! nich są jeszcze i Troglodyci właściwie tak 
zwani, którzy wałczą, rzucając kamienie lub 
strzały i duszą starców i chorych, jeżeli ci 

j  wczas nie um ierają (III, 22). Po Troglo- 
j dytach godni są wzmianki Libijczycy, któ

rzy na bitwę idą z trzema włóczniami i kil
koma kamieńmi w skórzanym worku, 
a względem obcych nie znają ani w iary ani 
sprawiedliwości; Celtowie mają również 
dzikie zwyczaje, między innemi — zabijają 
wszystkich cudzoziemców. Zwyczaj zabi
jan ia  cudzoziemców był powszechny i A r-

'j Wolny przekład.
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ffonauei w Kolchidzie znaleźli go vv całej si
le (X L V I).

Platon (De Legibus, I I I)  powiada, że po 
potopie trw ała  epoka, w której ludzie nie 
znali metali a żyli rodzinami, otaczając naj
starszego „niby pisklęta macierz swoję“.

W  obrzędach religijnych zakrzepło mnó
stwo starożytnych zwyczajów. Horacyju- 
sze przed walką zabili ofiarę nożem kamien
nym (T. Livius, L ib. I, 24). P rzed  zabal
samowaniem, Egipcyjanie z umarłego wy
dobywali wnętrzności, używając do tego no
ża „z kamienia etyjopskiego“ (Herodot, II, 
86 ).

U  H erodota (Historia, V, 16) spotykamy 
także mało archeologom znany opis palafi- 
t.u. Znajdował się on w Tracyi i był za
mieszkany przez Peonijczyków. „Na środ
ku jeziora, na długich palach są ułożone po
kłady; jeden most tworzy wąskie przejście 
od strony lądu. Zdawien dawna mieszkań
cy wspólnemi silami biją pale, które pod
trzym ują pokłady i utrzym ują je , zachowu
jąc  następujące prawo: każdy mężczyzna, 
skoro pojmie żonę, je s t obowiązany wbić | 
trzy pale, przyniósłszy w tym celu drzewa 
z góry, zwanój Orbeles; a każdy posiada 
kilka żon. M ieszkają w taki sposób, że każ
dy na pokładzie ma swoję chatę, w którój 
się mieści, a w podłodze każdej chaty jes t 
klapa, otwierająca się na jezioro. Dzieci 
są zawsze uwiązane za nogę powrozem z si
towia, z obawy, żeby nie wpadły do wody. 
Bydło i konie żywią rybami, których obfi
tość jes t tak  wielka, że otworzywszy klapę 
i opuściwszy koszyk na sznurze, nie potrze
bują długo zostawiać go w wodzie, żeby go 
wydobyć napełnionym '4.

Łatw o byłoby nam pomnażać przykłady 
tego rodzaju. Dość jednak, sądzimy, przy
toczonych, ażeby dowieść, że, niezależnie od 
poetycznego zmyślenia o złotym wieku ludz
kości, starożytni uznawali się za potomków 
przedhistorycznych dzikich ludzi, których 
nieprzeistoczeni następcy żyli zresztą współ
cześnie z nimi i dokoła nich.

Przem ysł i sposób życia dzikich przedhi
storycznych był takiż sam, jak  przemysł 
i sposób życia dzikich nam współczesnych. 
To spostrzeżenie wypowiedział pierwszy 
Lubbock w Anglii, a także Ham y we F ran-

cyi. Ten ostatni zwraca uwagę, że jeszcze 
Jussieu w r. 1723 w wielu pismach zwracał 
na to uwagę. Podobieństwa są liczne, czę
stokroć uderzające, zawsze bardzo ciekawe 
i pomnażają się nieustannie w miarę postę
pów archeologii przeddziejowój. Przytocz
my kilka przykładów.

Grot obsydyjanowy, osadzony na drzew
cu, a pochodzący z Nowój Kaledonii, jest 
wierną kopiją grotu krzemiennego z warstw 
napływowych nizin departam entu Sommy. 
Siekiera kamienna z Abbeville jest w tej 
chwili używana jeszcze przez mieszkańców 
Australii. Mieszkańcy Ziemi Ognistej i E s
kimosi krzeszą dziś jeszcze ogień zapomocą 
krzemienia i kawałka pirytu żelaznego, jak  
to czynił człowiek przeddziejowy zChaleux. 
H iperborejczycy wogóle wyrabiają dotych
czas narzędzia z kości i ozdabiają je  takie- 
miż samemi rysunkami, ja k  widzimy na wy
kopaliskach z Madeleine. Minkopowic 
z wysp Andamańskicli robią dzisiaj takież 
same urny, ja k  te, które wykopujemy w bar
dzo wielu miejscach w Europie. Na Nowej 
Gwinei dotąd są zamieszkiwane palafity, 
słowo w słowo zgodne z opisem Herodota. 
Szczątki kuchenne, znajdowane głównie 
w Danii i sięgające okresu kamienia gła
dzonego, są gromadzone i w t<5j chwili na 
Ziemi Ognistej, w A ustralii i w wielu in
nych miejscach; brakuje też w nich, tak sa
mo jak  w przeddziejowych, kości wszelkich 
zwierząt domowych, oprócz psa. W iele 
plemion, chcąc zagotować wodę, rzuca do 
niój rozgrzane kamienie; tak postępowali 
mieszkańcy Hebrydów jeszcze w X V I wie
ku, używając skór zwierzęcych zamiast 
garnków, które im nie były znane •— zwy
czaj ten odnosi się do epoki, poprzedzającej 
odkrycie garncarstwa. Tasmańczycy, A u
stralijczycy i mnóstwo plemion am erykań
skich znajduje się obecnie w okresie kamie
nia łupanego. Nowokaledończycy i Poli
nezyjczycy doszli już do kamienia gładzo
nego, ale jeszcze nie wrynaleźli garncarstwa. 
Papuasowie, Guaranowie i inni są już  garn
carzami, ale nie używają kółka garncarskie
go, lecz, na wzór naszych przodków z epoki 
kamienia gładzonego, każą swym żonom 
w ręku modelować wyroby gliniane. Mc- 
lanezyjczycy za spichlerz mają morze, lecz 
nic wynaleźli jeszcze dotąd wędki, która
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w Europie ukazała się podobno pod koniec 
okresu kamienia gładzonego.

Zamiast pomnażać te przykłady, których 
poczet mógłby zająć wiele miejsca i czasu, 
zwróćmy jeszcze uwagę na cechy anatom i
czne, które zbliżają dzikich współczesnych 
do dzikich naszych przodków przeddziejo- 
wych. Są bez wątpienia i różnice między 
jednym i a drugimi, bo wszakże i w okresach 
przeddziejowych już istniały rasy, ale ude- 
rzającem jest to, że u dzikich współczesnych, 
zupełnie tak samo, ja k  u dzikich kopalnych, 
spotykamy dowody anatomicznej niższości. 
Dość będzie wymienić tutaj prognatyzm , 
małe wymiary czaszki, grubość jój kości, 
proste i nieliczne ślady zawojów mózgo
wych na wewnętrznych jój ścianach, zęby 
mądrości o pięciu korzeniach. W skaźnik 
czaszkowy nie może być przytoczony bez 
odpowiednich zastrzeżeń, są bowiem dzicy 
zarówno krótko ja k  i długogłowi, ale wogó- 
le zauważyć można, że dolichocefalija głó
wnie charakteryzuje zarówno naszych przod
ków czwartorzędowych, jak  i dzikich współ
czesnych.

W szelkie podobieństwa, które dochodzą 
niekiedy do tożsamości, są znaczące. Z ze
branych powyżej ■— wypada wniosek nieza
przeczony i dziś przyjęty ju ż  przez wielu 
antropologów', że mianowicie współczesne 
rasy niższe w ogólnych zarysach odzw ier
ciedlają ludzkość pierw otną, że okres przed- 
dziejowy w pewnćj mierze je s t nam współ
czesny, ponieważ dzisiejsza „starożytność 
żyjąca" jest wiernem powtórzeniem staro
żytności kopalnej. N iektóre typy ludzkie, 
szczodrzej od innych obdarzone, rozwinęły 
się, wywalczyły sobie pierwszeństwo. Te 
rasy uprzywilejowane kwitną: ich przedsta- j 
wiciele mnożą się, wytworzyli zawiłe cywi- 
lizacyje, które stanowią niby przepaść po
między niemi a plemionami niepostępujące- 
mi, albo rozwijającemi się z przeddziejow ą 
powolnością. Człowiek, który zwolna do
szedł do cywilizacyi, pogardza, a niekiedy 
wyniszcza opóźniających się współbraci. 
Zapomina, że są oni żywemi portretam i jego  
odległych przodków.

Ilisto ry ja, nawet posiłkowana przez klech
dę, odkrywa przed nami tylko pojedyńcze 
chwile rozwoju ludzkości. E tnografija się

ga do samych początków: przy jój pomocy 
pojedyńcze ogni wa łączą się w łańcuch, a j e 
go koniec je i t  związany z początkiem. M it
0 M inerwie, w pełnej zbroi wyskakującej 
z głowy Jowisza, traci swe alegoryczne zna
czenie. M aszyna parowa wiąże się z krze
mieniem łupanym, łódź torpedowa z tratwą, 
kryształow y pałac z pieczarą, rachunek róż
niczkowy z daremnym wysiłkiem A ustra
lijczyka, próbującego zliczyć własne palce.

Zbliżenia pomiędzy tą zamierzchłą prze
szłością a żyjącą teraźniejszością, dostarczy
ły  nader płodnej metody dlastudyjów  socy- 
jologicznych. Okres przeddziejowy kopal
ny i okres przeddziejowy żyjący, objaśniają 
się nawzajem. Pierwszy zwłaszcza może 
być na szeroką skalę dopełniany przez d ru 
gi. Poznając zbliska rasy niższe, opóźnio
ne w cywilizacyi, studyjujemy jakoby de vi- 
su kopalną przeszłość uspołecznienia ludz
kiego. Na Ziemi Ognistej żyje dziś jeszcze 
horda bezrządna przodków naszych czwar
torzędowych. Gdzieindziej horda ta roz
dziela się już na plemiona, na gminy, te 
ostatnie w swem łonie wytwarzają kasty, 
zaczynają podlegać wodzom i nareszcie do
chodzą do monarchii despotycznej. Równo
legle z tym rozwojem rodzina wychodzi ze 
stanu pierwotnego zamięszania. Kobieta, 
zrazu juczne zwierzę, igraszka, a w razie 
potrzeby — kaw ał świeżego mięsa, zwolna 
staje się osobą, w miarę tego jak  małżeń
stwo przechodzi przez stadyja poligamii, 
poliandryi i wznosi się wreszcie do godno
ści unii pomiędzy człowiekiem a człowie
kiem.

T ak samo wyraźnie przedstawia się roz
wój własności osobistej. P rzyrost ludności
1 współzawodnictwo pomiędzy grupami, 
wyróżnionemi czemkolwiek jedna od d ru
giej, powodują z początku oddzielenie pe
wnych okolic dla danych szczepów; teryto- 
ry ja  szczepów zwolna parcelują się na w łas
ności gmin, rodów i nakoniec pojedyńczych 
osobników.

O ileż taki sposób badania, opierający się 
na bespośredniej obserwacyi, je s t wyższy od 
zwykłej metody historycznej! Tu niem a 
owych czczych, bescielesnych opowiadań, 
w których zwykle czyny i współzawodni
ctwo rycerzy lub wodzów stanowi treść głó
wną. Tu niema kronikarskich anegdot,
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przedstawiający cli conajwyżój w profilu 
wybrane przez opowiadacza osobistości, a nic 
niemówiących o ich otoczeniu, o czasie, 
w którym  działały. Tutaj ludy pierwotne 
żyją. pełną, piersią, a spostrzegaczowi pozo
staje tylko pochwycić w arunki i sprężyny 
ich życia. I  niedość tego — tutaj możemy 
widzić własnemi oczyma, ja k  ta  przeszłość 
zamiera powoli tylko i częściowo, pozosta
wiając po sobie głębokie ślady na później
szych dobach rozwoju, ja k  w naszych włas
nych skłonnościach i nałogach tkwią ziarna, 
wyhodowane jeszcze w okresie kamienia łu 
panego.

Zakończmy rzecz naszę kilkoma jeszcze 
przykładami. Agamemnon poświęca córkę 
swoję, Ifigeniją, ażeby zjednać sobie wiatr 
pomyślny w podróży „exitus u t classi felix 
faustusque daretur". Jakże to dzikie i głu
pie!—praw da—ale nie oburzajmy się zby
tecznie na Agamemnona. On działał w do- 
brćj wierze, bo u ludów dzikich życie dziew
czyny jest czemś, na eo n ie  warto zwracać 
uwagi, a bogowie—równie krw i chciwi, jak  
ich czciciele. H utton, podróżnik angielski, 
bardzo uniewinnia w naszych oczach Aga
memnona, opowiadając, ja k  Aszantowie 
uciekają się, jako do najpewniejszego środ
ka, do wbijania młodych dziewcząt na pal 
„ażeby zaradzić stagnacyi handlu1*. Radż- 
putowie, plemię aryjskie i bądźcobądź cywi
lizowane, zabijają córki, aby „uspokoić złe 
potęgi". Chińczycy mówią, że odlewając 
dzwon, nieźle jes t wrzucić młodą dziewczy
nę w stopiony metal, bo i dźwięk będzie 
przyjemniejszy i odlewanie uda się lepićj. 
W ięc może i dworakom  Ludw ika X IV  da
rujem y upodlenie się wobec „Króla-słońca“, 
kiedy posłuchamy, co Speke opowiada 
o dworze M ’tesy. Tam przecież ceremoni- 
ja ł  pod karą śmierci nakazuje zbliżać się do 
tronu, leżąc twarzą na ziemi i naśladując 
krótkie a radośne psie szczekanie. Tak, 
niema wątpienia, dw ór M ’tesy — to kopal
ny choć żyjący wzorzec dworów cywilizo
wanych.

Teraz jedna ogólna uwaga. Z jak ie j
kolwiek strony patrzym y na dzieje cywili- 
zacyi, idea rozwoju przebija się zawsze. 
Archeologija przeddziejowa, anatom ija po
równawcza ras ludzkich i lingwistyka zga
dzają się z sobą w tym względzie. Postęp,

powolny bez wątpienia, ale ciągły, jes t kar- 
dynalnem prawem ludzkości. Częściowo, 
gdzieniegdzie, dojrzymy zapewne cofania 
się lub upadku, zawsze jednak hasłem ludz
kości, branój jako  całość, jest wielkie słowo 
„Naprzód!"

Początki naszego rozwoju umysłowego są 
od nas odległe, bo i początki rodzaju ludz
kiego kryją się w pomroku odległych epok 
gieologicznych. Ale ludzkość jest jako czło
wiek, który wciąż się rozwija. „Gdy dzie
cię się urodzi—przychodzi człowiek, a prze
cież widzimy tylko dziecię. Gdy ono wzra
sta, toż nietylko ramiona i golenie jego się 
rozwijają, ale i pojęcia. Tak samo ludz
kość. N ikt j<5j nie będzie oglądał w cało
ści, a jednak  ona istnieje. To jest oddziel
na istota i mnogość członków zarazem. 
W szelkie pojęcia są w niej, a niema pojęć 
zewnątrz niej, ale ona objawia je  tylko 
w miarę swego rozwoju" ').

Myśl jes t sprawiedliwa a pi^zenośnia do
wcipna. Poeta francuski 2) dostarczy mi 
innego porównania a zarazem domówienia:

O nie, wszak ludzkość to nie wól leniwy,
Co, uskubnąwszy garść badylów z niwy,
Staje, by przeżuć w spokoju swg paszg.
Ludzkość — to rześkie, lotnopióre ptaszg,
Co orłem skrzydłem rwie sig w dal bez końca,

Do Słońca!

Korespondencja Wszechświata,

Paryż, 15 Kwietnia 18H6.

Od kilku dni uczgszczam do pracowni Pasteura. 
Odwiedzają, go tu tłum y pokąsanych i ciekawych, 
tak, że z wielką trudnością mogłem nareszcie popro
sić go osobiście o pokazanie metody szczepienia 
ochronnego wścieklizny, oraz różnych operacyj bak- 
teryjologicznych. Uczynił zadość moim chgciom 
polecając mnie swemu pomocnikowi p. Perdrix, 
który dwa razy na tydzień wykonywa wobec zgro
madzonych lekarzy ćwiczenia bakteryjologiczne.

') E. Hmon, La Cite chinoise.
2) Lam artine; w wolnym przekładzie,
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Szczepienia lecznicze odbywają się codziennie o 11 
rano, 4 i 9 po południu; przenoszenie na króliki o 2—3 
po południu. Przygotowywanie płynów do szcze
pienia, odbywa się w osobnym pokoju, do którego 
wchodzi tylko Pasteur i jeden pomocnik stąd ogól
ne mniemanie, że metoda jest trzj-m ana w tajem ni
cy. Bzecz się ma zupełnie inaczej. Chodzi o to , 
ażeby uniknąć zanieczyszczania powietrza i pomy
łek, które łatwo mogłyby mieć miejsce, gdyby każ
dy wchodził. Trzeba zresztą widzieć ten przeraża
jący  w istocie pedantyzm, z jakim  odbywają się tu 
taj szczepienia hodowli w płynach. Jestto  skutek 
kardynalnego braku istniejącego w metodzie P a
steura; bojąc się zanieczyszczeń pow ietrza i wyni
kających stąd komplikacyj prawie niemożliwych do 
usun'ęcia (choć łatwo dających się napraw ić przy 
metodzie Kocha), Pasteur zachowuje nadzwyczajne 
ostrożności, zupełnie nieraz zbyteczne. Przytem  
pracownia jest ciasna. Szczepienia lecznicze odby
wają się w gabinecie Pasteura, k tó ry  zapełnia się 
w godzinach pomienionycb, do granic bardziej niż 
możliwych.

Zresztą, n 'em a tu  zwyczaju, jak  w Niemczech, 
urządzania p łatnych kursów. Stoi to mocno na prze
szkodzie unormowaniu się stosunków słuchacza i wy
kładającego Jes t się nieustannie skrępowanym 
chęcią niezawadzania i trac i się przezto bardzo d u 
żo czasu. Pasteur obiecuje urządzenie specyjalnej 
pracowni w przyszłym instytucie, dotąd jednak tru 
dno byłoby tutaj dokonać coś nowego, zrobić jakąś 
pracę samodzielną, tłum y ciekawych przeszkadzają 
temu. To też, pomimo obietnicy Pasteura, nie wiem 
czy mi się uda tu dłużej pracować, mianowicie nad 
hodowlami

W  poniedz ałek, 12 b. m., Pasteur odczytał wobec 
Akademii Nauk sprawozdanie o dotychczasowych 
wynikach swojej metody. Szczepienia odbyły się 
u 692 osób pokąsanych przez psów w ściekłych i u 38 
pokąsanych przez w ściekłych wilków. Z pierw 
szych zm arła 1 osoba, z drugich 3 na wściekliznę. 
Nie dowodzi to, zdaniem Pasteura, różnorodności 
jadu, lecz znaczniejszej jego ilości, wprowadzonej 
przez większą ilość i głębszych ran. Sam jad , jak  
utrzym uje Pasteur, jest zupełnie identyczny. U po
kąsanych przez wilka, Pasteur uważa za konieczne 
szczepienia zaczynać jaknajprędzej, robić częściej 
(2, 3 do 4 razy dziennie) i dłużej.

Dalsze próby byłyby niezm iernie ciekawe, m iano
wicie podjęte w różnych miejscach i przez różnych 
badaczy. Dotąd, o ile wiem, n ik t jeszcze ich nie za
czął. P rzy pewnym współudziale, m oglibyśmy zro
bić coś i w Warszawie.

O. Bujwid.

SPR A W O Z D A N IE .

Zygmunt Fiszer. O nowym rodzaju z rodziny sko
rupiaków Bybeszowatych (Cymothoidae). Kosmos.

Czasopismo polskiego Towarzystwa Przyrodników 
im ienia Kopernika. Lwów. Bok X, str. 458 — 471 
1 tabl. rysunków.

A utor utworzył nowy rodzaj Ononia dla skorupia 
ka ryboszowatego opisanego w r. 1858 przez Gerstfel- 
da pod nazwą Cymothoa amurensis. Jako znamio
na wyróżniające rodzaj Ononia od pozostałych ro
dzajów tej samej rodziny p. Fiszer podaje następu
jące szczegóły: wystająca wręga uda na czterech 
pierwszych parach odnoży (t. j. nóg) tułowia ołabo 
rozwinięta. Nasady czulków (rożków) pierwszej 
pary  czyli przednich nieznacznie od siebie oddalone. 
Tarczka ogonowa tak  długa jak  szeroka, szersza 
i dłuższa od odwłoka. Ononia amurensis prawdo
podobnie jest rozdzielnopłciowa, gdyż okazy zbada
ne przez autora przedstawiały dwojaką formę, a ró
żnice obu form odpowiadały różnicom płciowym; 
przytem  pomiędzy niem i nie było żadnych przejść. 
Tym sposobem w mowie będący gatunek jest wy
jątkow y, gdyż pozostałe znane skorupiaki ryboszo- 
wate są dwupłciowe. Każdy osobnik, o ile wiadomo, 
jes t zamłodu samcem, a następnie występuje jako 
samica. Skorupiaki ryboszowate mieszkają w mo
rzach, gdzie trzym ają się na rozm aitych rybach ja 
ko współbiesiadnicy, t. j. nie żywią się ciałem za
mieszkiwanej ryby, lecz usadowiwszy, się w jam ie 
gębowej lub skrzelowej, zagarniają pewną część 
zdobyczy swego gospodarza. Niemniej jednak  by
wają one bardzo uciążliwemi gośćmi. Ononia amu
rensis wyjątkowo zachowuje się pod obudwotna 
tem i względami, gdyż mieszka w Amurze i jego do
pływach, zatem w wodzie słodkiej; a jako pasorzyt 
w ewnętrzny żyje w jam ie ciała rył y  Idus Wałeckii. 
(Dybowski), gdzie zwykle znajduje się kilka okazów 
razem. Byby dotknięte pasorzytem odznaczają 
się nabrzm iałością na podgardlu, która otwiera się 
na zewnątrz wąskim kanałem.—M ateryjału do ni
niejszej pracy dostarczyły okazy zebrane przez prof. 
Dybowskiego w Amurze i jego dopływach.

A. W.

KBGNfKA NAUKOWA*

CHEMIJA.
— Oznaczenia gliceryny w winie. Pp. L. Medicus 

i C. F u li poddali badaniom porównawczym metody 
oznaczenia gliceryny w winie i przekonali się, że 
rezultaty  otrzymywano zależą w znacznej mierze od 
ilości dodawanego wapna lub piasku kwarcowego, 
od ilości alkoholu użytego do ekstrakcyi, również 
jak  od sposobu odparowywania lub dystylacyi alko
holu i sposobu dodawania eteru. Jako rezultat 
swych badań podają autorowie następującą receptę, 
podług której należy glicerynę oznaczać, ażeby 
otrzymać rezultaty dokładne: 100 cm3 wina odparować 
na kąpieli wodnej w głębokiej miseczce porcelano- 

j  wej do objętości około 10 cm3, dodać 2 g piasku czy
stego i 3 cm3 mleka wapiennego i odparować do su
cha. Resztę poddać działaniu 50 cm3 alkoholu (96%), 

I rozscierając ją  wciąż i zagotować. Następnie po
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ochłodzeniu cdlać rostwór przez filtr a  nierospu- 
szczoną część trzy  razy z kolei oblać .r>0 cm? alko
holu, tak, by całkowitego filtratu otrzym ać około 
200 cm3. Z  wyciągu alkoholowi go oddystylować 
150 cm3 a  resztę odparować niezupełnie do sucha, 
do 'i ać do niej 10 cn.3 absolutnego alkoholu, i prze
niósłszy do naczynia z oszlifowanym korkiem, dolać 
malemi porcyjami 15 cm3 eteru. Po wyklarowaniu 
rostworu ostrożnie odparowywać dopóty, dopóki 
ciecz stanie się miało ruchliwą, i po wysuszeniu 
i ochłodzeniu zważyć. (Repert. d. anal. Ciem.)

M . FI.

HISTORYJA NAUKI.
—  Stare dzie ło  chemiczno-lekarskie. Jeszcze w ro

ku 1872 znany egiptolog Ebers znalazł w Tebach 
u jednego z zamożnych mieszkańców zwój papiru
sowy, k tóry  został następnie odcyfrowany i okazał 
się ważnym zabytkiem nauki egipskiej. Składa się 
on z jednego tylko pasa papirusu żółtobrunatnego, 
mającego 3 dm szerokości i 20,2 m długości i przed
stawia książkę o 110 stronicach, pisaną bardzo wy
raźnie atram entem  czerwonym i czarnym. Ebers 
sądzi, że rękopis ten pochodzi z wieku XVI przed 
nar. Chr., zatem z czasu odpowiadającego epoce 
wyjścia izraelitów  z E giptu i uważa go za jedno 
z sześciu starych dzieł herm etycznych o medycynie,
0 których wspomina Klemens z Aleksandryi. R e
cepty i przepisy zawarte w tym  papirusie wzięte są 
widocznie z rozm aitych źródeł, cytowane, są bowiem 
starsze jeszcze pisma; prawdopodobnie dzieło ta  
ułożone zostało przez kapłanów z Teb. Znajduje 
się tam  opis przyrządzania różnych lekarstw , środ
ków kosmetycznych, farb  na włosy i t. d. Miary
1 ciężary wyrażane są przez umówione znaki, po
niekąd podobne do tych, które się teraz jeszcze uży
wają w farm acyi. Jednostka wagi, według Ebersa, 
odpowiada późniejszej drachm ie arabskiej, wyró- 
wnywającej mniej więcej 3 <7; za jednostkę objętości 
służy tenat, mający wynosić 0,6 l. Z  rękopisu tego 
wnosić można, że już w tej zamierzchłej starożytno
ści umiano pisać jasne recepty, a przepisane lekar
stwa przyrządzano starannie. Obszerniejszą o cie
kawym tym  papirusie wiadomość podaje Zeitschr. 
d. allg. óster. Apoth.-Vereins.

S .K .

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Miejsce Sekretarza stałego do nauk przyrodni
czych w paryskiej Akademii Nauk Ścisłych, opróż
nione przez śm ierć Jam ina, zajął Yulpian.

— W erner i-iemens zaofiarował państwu niemiec
kiemu sumę 560000 m arek na założenie instytucyi, 
mającej prowadzić badania przyrodnicze w celach 
technicznych. Pod wpływem tej ofiary Radzie 
związkowej zostały obecnie przedstawione projekty 
utworzenia insty tu tu  państwowego ścisłych badań

fizyczno-technicznych. Jednocześnie przedłożony 
został tej Radzie wniosek wprowadzenia do budżetu 
państwa, poczynając od 1887/8 roku, odpowiedniej 
sumy na ukompletowanie i prowadzenie tego insty
tutu. Proponowana suma etatowa na pierwsze czte
ry  lata istnienia nowego zakładu wynosi blisko 
18COOOO m arek.

isrelsrolog-ija.

f  A leksan der la l lr m a n il .  umarł w Poitierr, 
gdzie był dzi< k inem wydziału Nauk Ścisłych, w wie
ku lat 70. Zm arły zajmował się różnemi gałęziami 
fizyki, głównie nauką o strum ieniach elektrycznych 
indukcyjnych oraz optyką. Był także bardzo po 
ważnym chemikiem, a główną zasługę jego w tej 
nauce stanowi edkrycie cymolu i całego szeregu ciał 
pochodnych od tego węglowodoru.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

W P. A. M. T . Upraszamy o nadesłanie nazwiska 
i adresu. Z pracy skorzystamy.

WP. D. R. Miód, zabezpieczony od wilgoci, isto
tnie przechodzi w k rystaliczną masę podobną do 
zwykłego cukru i nie psuje się. Kwas mrówkowy 
znajduje się w nim, a wzmiankowana przez Sz. Pana 
wiadomość w gazecie, b y ła  zaczerpnięta z naszego 
pisrr.a.—Zapach, jakiego nabywa nóż używany do 
krajania sera, szczególniej starego a tłustego, jest 
w części zapachem samych kwasów tłuszczowych 
w serze zawartych, w części zależy od nieczystego 
wodoru, wydzielającego się pod działaniem żelaza 
na te kwasy. Niema powodu przypuszczać, że kra 
janie sera żelaznym nożem jest szkodliwe dla zdro
wia.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 

Wszechświata

J A K O  NOWOŚ Ć.
Br J. Jędrzejewicz. Kosmografija. IX tom seryi I I I  

TJibl. mat.-fizycz., wydawanej z zapomogi Kasy im. 
Mianowskiego pod redakcyją Baranieckiego i Cza- 
jewicza. 10 tabl. litogr., 24 1 drzeworytów, XLY1 
i i '  0 str. druku wielkiej ósemki. Warszawa, 1886.

Jak pro wadzić gospodarstwo? Zbiór rospraw, od
znaczonych na konkursie Gazety Rolniczej. W ar
szawa, 1886.

Jak zabespieczyć rodzące od chorób połogowych? Od
bitka z czasopisma Zdrowie. Wrarszawa, 1886.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

SPROSTO W A NIE.
Na str. 249, w szpalcie I, w wierszu 9 od góry, 

zamiast „uskutecznia-* powinno być uszlachetnia.
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E u l e t y  n m e t e o r o l o g i c z n y
z a  ty d z ie ń  od  14 do 20 K w ie tn i a  r .  b.

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

D a t a
Średnie

ciśnienie
barome

Tem peratura

■e
dn

ia
ilg

ot
n.

iZ
W

Z
gl

. . 03os c a 
r5 oHL Kierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. CG GO > £

14 Środa
15 Czwartek
16 P iątek
17 Sobota
18 Niedziela
19 Poniedz.
20 W torek

751,42
750,27
750,73
750,45
752,02
752,60
754,17

14.0 
11,6
14,5
16.0 
14,7
6,6
5,6

19.0
17.3
18.4 
20,6 
21,7
12.0 
9,0

9,1
0,0

10,1
9,9

10,6
6,3
2,0

7.0 
6,8
6.0 
6,2 
8,6 
4,9 
3,5

60
70
50
48
69
67
52

SE,SE,ESE 
WSW,SSE E SE 
ESE,sSE,ESE 

ESE,SE,K 
E,E,EN E 
E,E8E,E  
E,ESE,E

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

pogodny
poch.odpt.pog.r.mg.
pogodny
pogodny
pochmurny
pochmurny
pogodny

Średnie 
z tygodnia 751,67 11,9

Abs.
max.

21,7

Abs.
min.

2,0 6,2 59 0,0

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

O G Ł O S Z E N I E .

PAMIĘTNIK FIZYJOGRAFICZNY
tom V za rok 1885

wyszedł z druku i je s t do nabycia wc wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi W szech
świata, Podwale, N r 4.

Tom B'W l* a m ię tn ika  P iz y jo g ra jic z n e g o  aa ro 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 Fam. Fizyjogr. 
Podioale N r  4.

Ogłoszenie.

l le d u k c y ja  #f sze c h św ia ta  
p rze n o s i sw ó j lo ka l do g m a c h u  
M u z e u m  P r z e m y ś lu  i l lo ln i -  
c tw a  (K r a k o w s k ie  - P r z e d m ie 
śc ie , (Hi), dopiero  iv p o c z ą tk u  

JtMaja.

fl,n3B0JiCE0 IJeH3ypoK>. BapuiaBa, 11 Anptja 1886 r.

TREŚĆ. O zjadliwości baktery i wąglikowej, na
pisał d r Adam Prażmowski. — Aerolity, według 
A. Daubreego, streściła M. Twardowska. — Z dzie
jów cywilizacyi. Według w ykładu wstępnego p. Le- 
tourneau w Szkole Antropologii w Paryżu, po
dał B. — Korespondencyja W szechświata. — Spra
wozdanie. — Kronika Naukowa. — W iadomości bie
żące. — Nekrologija. — Odpowiedzi Redakcyi. — 
Książki i broszury nadesłane do Redakcyi Wszech
świata. — Sprostowanie. — Buletyn meteorologicz
ny. — Ogłoszenia.

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

Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna A5 26-


