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CUDA DNA MORSKIEGO
W AKWARTJDM POKOJOWE!.

Nigdy nie zapomnę wrażenia, jak ie  poraź 
pierwszy w yw arł na mnie widok morza.

Gdym późnićj codziennie robił ekskur- 
syje nad morze, wrażenie to coraz bardzićj 
się potęgowało; każdy dzień coraz więcej 
przekonywał mię o nadzwyczajnej różno
rodności żyjącego tam świata, o dziwnych 
właściwościach tworów morskich, którem i 
roi się każda kropla wody.

Rospatryw anie tworów morskich dostar
cza tak  wiele korzyści i przyjemności każ
demu miłośnikowi przyrody, że w wielu 
większych miastach śródlądowych, od brze
gu morza odległych, pomyślano o urządze
niu sztucznych zbiorowisk wody morskiej, 
w których hodują się ciekawsze zwierzęta 
morskie. Najsłynniejsze i najbogatsze ta
kie akw aryjum  morskie istnieje, ja k  wiado
mo, w B erlinie, ale urządzenie tego rodzaju 
akw aryjów  przewyższa siły m ateryjalne 
pojedynczych ludzi; nie trudno jednak  przy 
poniesieniu nieznacznych kosztów (nie prze
wyższających kilkudziesięciu rubli), przy 
chęci, energii i wytrwałości urządzić sobie 
na małą skalę pokojowe akw aryjum  m or
skie, hodować w niem niektóre nadzwy
czajnie interesujące tw ory i obserwować, 
jednem  słowem, u siebie w pokoju cuda 
oceanu.

P rzed  kilku laty  ’) mieliśmy sposobność 
opowiedzieć w Wszechświecie o akwaryjum 
wody słodkićj i przedstawić całe piękno 
życia jego mieszkańców. Z kilku otrzym a
nych listów z przyjemnością dowiedzieliśmy 
się, że niektórzy czytelnicy skorzystali z rad 
naszych i urządzili sobie akw aryja poko
jowe.

Ale, o ile pięknem je s t akw aryjum  słod
kowodne, o tyle ponętniejszem jeszcze i wię- 
cćj zajmującem może być akw aryjum  m or
skie, z jego ukwiałami o cudownych p u r
purowych, złocistych i zielonawych bar
wach, z jego  czerwonemi, błyszczącenń me-

*) P atrz  Wszechświat za r. 1886, str. 226 i nast.

talicznie wodorostami, lub przedziwnemi 
postaciami szklistych skorupiaków albo 
gwiazd morskich.

Jakkolw iek ju ż  przed dwudziestu laty 
hodowano w A nglii w sztucznych zbiorni
kach wody zwierzęta morskie, to jednak aż 
do dziś dnia spotykamy stosunkowo bardzo 
rzadko tę interesującą ozdobę pokojową. 
Główna tego przyczyna polega na bardzo 
rospowszechnionym przesądzie, że urządze
nie akw aryjum  morskiego przedstawia nie
przezwyciężone trudności. Ze to je s t p rze
sąd, tw ierdzą wszyscy posiadacze akw ary
jów ')  morskich, dodając przytem , że ja k  
w kaźdem przedsięwzięciu tak i tu w ytrw a
łość i staranność mogą pokonać wszelkie 
przeszkody, sowicie wynagradzając nas za 
poniesione trudy. Niedawno jeszcze p ra
gnący urządzić akw aryjum  morskie n a tra 
fiali na większe bezporównania trudności 
niż obecnie. Na udoskonalenie naczyń do 
akwaryjów, sposobu przesyłania zwierząt 
i roślin w stanie żywym, odświeżania po
wietrza i przygotowywania sztucznej wody 
morskiój, na udoskonalenie wszystkiego te
go potrzeba było długiego czasu, tak, że 
dopiero od niedawna stało się rzeczywście 
możliwem zakładanie akw aryjów morskich 
w miejscowościach daleko od morza odle
głych. W prawdzie wielkićj ilości zwierząt 
do dziś dnia nie umiemy w stanie żyw7ym 
przesyłać na znaczne odległości; ale i po
między zwierzętami, które do przesyłki się 
nadają, znajdujemy tyle gatunków nadzwy
czajnie interesujących i pociągających, że 
gdy niemi tylko zasiedlimy akw aryjum  
nasze, będziemy mieli dosyć sposobności 
podziwiania cudów życia morskiego.

Rospatrzm y więc po kolei: urządzenie 
zbiornika, przygotowywanie wody morskićj, 
sposoby odświeżania tćj ostatniój, a nastę
pnie rośliny i zwierzęta, nadające się do ho
dowli w akwaryjum .

Właściwie każde większe, niezbyt głębo
kie naczynie szklane nadaje 3ię w pewnym

*) Die W under des Meeresbodens im Zimmer, 
von d r Langer, Berlin, 1877. Seewasser-Aąuarien 
im  Zim mer, von H. Ed. Hoffmann, bearb. und he- 
rausgegeben von d r K. Russ, Magdeburg, 1887. 
Z  obu tych książek czerpałem wicie danych do 
niniejszego artykułu.
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stopniu do założenia akw aryjum  morskiego. 
Ażeby jednak warunki życia zw ierząt uczy
nić możliwie najpodobniejszemi do na tu ra l
nych, należy uwzględnić niektóre prawidła. 
I  tak, zbiorniki do akw aryjów  morskich 
powinny być znacznie płytsze, niż do słod
kowodnych. Pierwsze muszą być i mniej 
głębokie i możliwie jaknaj większej po
wierzchni. Podobny stosunek zachodzi 
także w naturze. Większość bowiem zwie
rząt, k tóre hodujemy w akw aryjach, za
mieszkuje nieznaczne głębokości, a olbrzy
mia powierzchnia wody styka się wciąż 
z powietrzem, pochłaniając znaczne zapasy 
tlenu.

Najpraktyczniej urządzić akwaryjum 
kształtu  czworobocznego. D la skromnych 
wymagań nadają się wym iary następujące: 
długość 50 — 60 cm, wysokość 30 cm i sze
rokość 30 — 40 cm. Oprawy powinny być 
żelazne, podstawa cementowa, trzy ściany 
boczne łupkowe (lub z cementu), a czwarta 
szklana, przyczem do spajania należy użyć 
kitu miniowego i od strony wody pokryć 
go, gdy wyschnie, warstw ą szellaku (szellak 
rospuszcza się w ogrzanym, mocnym spiry
tusie i takim  rostworem pokrywa się k ilka
krotnie powierzchnią kitu zapomocą pędzel
ka). A kw aryjum  umieszcza się przed oknem 
tak, aby szklana ścianka zwrócona była na 
pokój. W  ten sposób do akw aryjum  wpa
da światło przeważnie tylko z góry; odpo
wiada to warunkom naturalnym , a wnętrze 
akw aryjum  dostatecznie jes t oświetlone, tak, 
że przez szklaną ściankę z łatwością mo
żemy obserwować mieszkańców jego. P o 
nieważ niektóre zw ierzęta, a zwłaszcza 
ukwiały czyli aktynije, okazują swoje wspa
niałe, metaliczne, jaskraw e barw y tylko 
przy silnem oświetleniu z góry, można so
bie urządzić ponad akw aryjum  reflektor, 
któryby rzucał silny pęk światła z góry; 
wieczorem służyć może w tym celu lampa 
z reflektorem. K to nigdy tego nie widział, 
ten nie może sobie wyobrazić, jak  cudownie 
wygląda akw aryjum , oświetlone w podobny 
sposób.

Ktoby większemi rosporządzał środkami, 
np. właściciele zasobniejszych zakładów 
naukowych, ogrodów zoologicznych lub też 
osoby prywatne, ci niech urządzą akw ary
jum  w specyjalnie na ten cel przeznaczonej

piwnicy. Piwnicę taką należy rosszerzyć, 
a mianowicie wysunąć ją  naprzód na kilka 
stóp i w tej części umieścić w górze pozio
me okno grubo oszklone; pod tym oknem 
należy ustawić akw aryjum , które otrzymy
wałoby w ten sposób światło wyłącznie 
z góry.

Ponieważ tylko z jednej strony (przez 
szklaną ścianę) możemy się wnętrzu akw a
ryjum  przyglądać, należy dno uczynić nie 
poziomem lecz amfiteatralnie się wznoszą- 
cem od ścianki szklanej ku trzem ściankom 
ciemnym; w taki sposób, spoglądając do 
wnętrza, dostrzeżemy odrazu wszystkie 
twory do dna przymocowane, jak  wodoro
sty, ukwiały i t. p.

Akw aryjum  może być w rozmaity sposób 
upiększone. Niektórzy przyw iązują bardzo 
wiele wagi do zewnętrznych ozdób, ale 
najczęściej owe wszelkiego rodzaju ozdoby 
salonowe szkodzą tylko mieszkańcom akw a
ryjum; najpiękniejszą ozdobą akw aryjum  
pokojowego winny być — nie kosztowna 
oprawa, nie fantastyczne kształty lub droga 
podstawa, lecz—sami mieszkańcy akw ary
jum , bogactwo i dobry stan tworów w niem 
hodowanych. Nie idzie atoli za tem, abyś
my nie mieli dbać o estetyczną jego stronę, 
przeciwnie jes t to koniecznem, ale wysti-ze- 
gać się należy przesady, k tóra w tym razie 
niemało może zaszkodzić.

Dno akw aryjum  dobrze jest pokryć na 
kilka cali grubą warstwą, przemytego ziar
nistego piasku; na nią można nałożyć dro
bne kamyki, małe muszelki, kaw ałki kora- 
lów, a prócz tego tu i owdzie większe k a
mienie i muszle. Tuż przy szklanej ściance 
powinny znajdować się tylko drobne ka
myki, im bardziej zaś w głąb akw aryjum , 
tem kamienie mogą być większe, a pomię
dzy niemi czerwone i białe, większe krzacz
ki polipnikowe; w ten sposób dno ku cie
mnym ścianom będzie się coraz bardziej 
podnosiło. W reszcie pożytecznem je s t um ie
ścić pośrodku akw aryjum  sztuczną skałę, 
do czego najlepiej użyć kaw ałków  granitu  
lub bazaltu. Do wzajemnego spojenia od
dzielnych tych kaw ałków służy gęsty ros- 
tw ór szellaku z proszkiem pumeksu; w tym 
samym celu można też używać cementu. 
Nadzwyczajnie pożytecznem, a nawet po
niekąd koniecznem jest też urządzenie wo-
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dotrysku pośrodku akw aryjum , według po
wszechnie znanych metod.

Przystępujem y do kwestyi wody. Za
rzut, jakoby wodę morską, było trudno 
przyrządzić i jakoby często należało ją  
zmieniać, nie w ytrzym uje krytyki. Posia
damy obecnie bardzo dokładne przepisy, 
według których można sztucznie przyrzą
dzić wodę morską, a gdy kto nie chce sam 
się tem zająć, może tanim  kosztem sprowa
dzić sobie sztuczną wodę morską z akw a
ryjum  berlińskiego, skąd beczkami rossy- 
łają ją  na żądanie (albo też z fabryki akwa
ryjów braci Sasse, Berlin, M arkgrafenstras- 
se, 60).

Nadzwyczajną wygodę dla posiadacza 
akw aryjum  stanowi okoliczność, że raz na
pełniwszy zbiornik wodą morską, możemy, 
przy  umiejętnem obchodzeniu się z nią, ca- 
łemi latami lub też nigdy wody nie zmie
niać. W oda w akw aryjum  ham burskiem , 
o ile mi wiadomo, do roku 1887 nie była 
zmieniana ju ż  od piętnastu lat, a pomimo to 
jest klarow ną, czystą i najlepszych właści
wości. Z wodą w akw aryjum  morskiem 
mają się rzeczy poniekąd tak, ja k  z winem: 
im dłużej stoi, tem bardziej zyskuje na za
letach. Należy tylko starannie usuwać 
z wody wszelkie martwe i zaczynające się 
roskładać ciała organiczne, które n a jp rę 
dzej mogą wodę zepsuć.

W oda akw aryjum  ustawicznie paruje, ale 
ponieważ sole się nie ulatniają, woda ta co 
pewien przeciąg czasu staje się gęstszą, 
bardziej skoncentrowaną, co mogłoby życiu 
jego mieszkańców zaszkodzić. D latego też, 
w m iarę parow ania wody, należy dolewać 
do akw aryjum  czystej, słodkiej, studziennej 
wody, by w ten sposób straty  wynagradzać. 
W oda morska ma pewien mniej więcej stały 
stopień koncentracyi; otóż specyjalny p rzy
rząd, t. zw. hydrom etr, pogrążony je s t swo
bodnie w wodzie akw aryjum , a poprzeczna 
kresa wskazuje, jak  głęboko pow inien się 
on zanurzać przy norm alnej gęstości wody. 
Gdy tylko nieco wody odparuje, hydrom etr 
z wody się podniesie i wtedy to należy 
dolewać tyle wody słodkiej, aby koncen- 
tracyja znów w yrów nała pierwotnej.

A  teraz zobaczmy, jak  przygotować sztu
czną wodę morską. Przyrządzona podług 
najdokładniejszych przepisów chemicznych
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jes t ona z początku za ostra i zabija delika
tniejsze zwierzęta; dopiero po pewnym cza
sie staje się dobrą, a mianowicie, gdy już 
w niej roślinność zaczyna się utrzymywać.

Stałe części składowe wody morskiej, t. j. 
różne sole wynoszą około trzech odsetek. 
Do przyrządzenia sztucznej wody sole te 
winny być jaknajw iększej czystości chemi
cznej, a całą m anipulacyją należy wykonać 
wogóle z wielką ścisłością i starannością, 
gdyż w przeciwnym  razie woda może odra- 
zu zabić zw ierzęta w akw aryjum  umiesz
czone.

Oto przepis ')  na przyrządzenie wody 
morskiej. Na 50 litrów  wody należy wziąć 
1325 g soli kuchennej, 100 g siarczanu ma
gnezu, 30 g siarczanu potasu i 150 g chlor
ku magnezu; każdą z tych soli rospuścić 
należy oddzielnie w tw ardej wodzie stu
dziennej, następnie wszystko razem zlać, 
wymięszać i dolewać tyle wody studziennej, 
aż objętość wyniesie 50 litrów. M ając hy
drom etr, próbujem y niem zawartość soli 
i*roscieńczamy jeszcze rostwór tak długo, 
dopóki hydrom etr nie zanurzy się do w ła
ściwego znaku. M ięszaninę tą  pozostawia
my na kilka dni, aby nieczystości zebrały 
się na dnie lub na powierzchni; nieczystości 
te należy usunąć przez zebranie ich z po
wierzchni i następne odlanie wody.

Przygotow aną w ten sposób wodę mor
ską umieszczamy w naczyniu w chłodnem 
miejscu na pewien czas, lekko ją  z góry 
przykryw ając; do wody tej kładziemy kilka 
wodorostów (m orskich), przymocowanych 
do kamieni. Po kilku tygodniach, a n ie
kiedy po dłuższym jeszcze czasie, wodorosty 
te w yprodukują obłoczki pływek, które pod 
wpływem św iatła zaczynają się rozwijać, 
wydzielając tlen. W tedy to nasyciwszy 
wodę powietrzem (patrz dalej), możemy już 
umieścić w niej różne zwierzęta.

Ponieważ woda morska psuje się znacz
nie trudniej niż słodka, utrzymywanie raz 
urządzonego akw aryjum  morskiego wyma
ga daleko mniej pracy, aniżeli akw aryjum  
słodkowodnego. Jakkolw iek wody mor
skiej można latam i nie zmieniać, to wszakże

') Seewasser .Aąuarien im Zimmer; von II. Ed. 
Hoffmann, bearb. u. herausg. ron d r Karol Russ 
1887.

W SZ EC H ŚW IA T .
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na wszelki wypadek dobrze jest pewną, 
ilość przygotowanej raz wody zachować na 
zapas w szczelnie zakorkowanych butelkach 
w piwnicy.

Powiedzieliśmy ju ż  wyżej, że ciągłe do
prowadzanie świeżego pow ietrza stanowi 
jeden z najważniejszych warunków  prospe
rowania mieszkańców akw aryjum . Zwie
rzęta morskie są po większej części skrzeło- 
dysznemi i wymagają wody, bardzo w tlen 
bogatćj.

.Do zaopatryw ania akw aryjum  w powie
trze służą liczne, specyjalnie w tym celu 
wymyślone przyrządy. P raw ie corok ro z
maici mechanicy i miłośnicy akwaryjów 
podają nowe sposoby takiego „przewie
trzania”.

Nie w dając się w szczegółowy opis tego 
rodzaju przyrządów, podamy tu tylko fizy
czną ich zasadę, tak, aby każdy mógł sobie 
przy pomocy najprostszych środków aparat 
taki zbudować.

Do przeprowadzenia pow ietrza pęcherzy
kami przez słup wody wyjjełniającej akw a
ryjum  służą przyrządy, należące do typu 
pomp ssącotłoczących, które czerpiąc po
wietrze zzewnątrz, w tłaczają je  w żądane 
miejsce, ja k  w danym wypadku na dno ak
waryjum. Do tego celu nadają się najlepiej 
pompy wodne, w których pracę wykonywa 
strum ień wody płynącej z k ranu  wodocią
gowego. Faktem  jes t powszechnie znanym, 
że w zwężeniu koryta rzeki prędkość wody 
płynącej je s t znaczniejsza aniżeli w m iej
scach o znaczniejszej szerokości; prędkości 
nabytej w zwężeniu strum ień po przejściu 
przez nie natychm iast nie utraca, a rozle
wając się na szerokość większą, wywołuje 
obniżenie poziomu wody poza zwężeniem.

Jeżeli zaś w tych samych w arun-

IjfU  kach woda będzie płynąć nie 
w korycie otwartem  lecz w ru - 

\ m /  rze, to za zwężeniem przy brze- 
H gach ru ry  utworzy się przestrzeń 

próżna, a jeżeli w tem miejscu 
W znajdują się otworki prowadzące 

Fig' 2. nazewnątrz, to przez nie będzie 
wciągane powietrze i porywane strum ie
niem wody płynącej (fig. 2).

Kysunek obok umieszczony (fig. 3) przedsta
wia nam tego rodzaju przyrząd w najprost
szej formie. W oda z kranu wodociągowego

pochodząca wypływa z ru rk i odpowiednio 
wąskiej do nieco od niej szerszej, u góry 
otw artej; w tój ostatniej spada w postaci 
słupa poprzerywanego pęcherzami pow ie
trza, porwanego w miejscu rosszerzenia 
kanału  przepływu, to jest przy wyjściu w o
dy z ru rk i węższej do szerszój. Strum ień 
wody płynący przez rurę a spada do naczy
nia zamkniętego B , w którego dolnej części 
zbiera się woda, a w górnej powietrze* 
W oda w miarę je j nagromadzania w naczy
niu B  odpływa przez rurkę cd na zewnątrz,

Fig 3.

powietrze zaś przez rurkę bf, k tórej koniec 
o tw a r ty /  jest umieszczony na dnie akw a
ryjum. Powietrze, pokonywając ciśnienie 
słupa wody, wypływa w postaci szeregu pę
cherzyków, przyczem część jego rospuszcza 
się w czasie wznoszenia się do góry w wo
dzie, wypełniającej akwaryjum .

T aką jest zasada przyrządów, służących 
do „przew ietrzania” akwaryjów. Niektó
rzy, bardziej skrupulatni posiadacze akwa-
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ryjów twierdzą,, że bardzo jest pożytecznym [ 
przyrząd, który dałby się ściśle regulować, 
tak, aby było można z pewną dokładnością 
wprowadzać większą lub mniejszą ilość pę
cherzyków pow ietrza na dno akwaryjum . 
Ktoby zapragnął poznać taki bardziej do
kładny aparat do przepuszczania powie
trza, tego odsyłamy do wyżćj już wzmian
kowanego dziełka dra L angera, gdzie znaj
dzie opis i rysunek bardzo rospowszeclinio- 
nego przyrządu dra Lentza.

(dok. nast.).
Jó ze f Nussbaum.

0 FERMENTACH 
REORGANIZOWANYCH.

Ciałom objętym ogólną nazwą fermentów 
nieorganizowanych (ferm entów rospuszczal- 
nych, ferm entów chemicznych, enzymów) 
przypada tak  doniosły udział w gospodar
stwie przyrody, że bliższe ich zbadanie 
uważać należy z a je d n ę  z najważniejszych 
spraw wiedzy bijologiczno-chemicznój. B a
dania postąpiły tu  też dość daleko, o tyle 
tylko wszakże, o ile to dotyczy strony, że 
tak powiemy, czysto praktycznój. Teoryja 
natomiast tój kwestyi dotąd jeszcze zna jdu 
je  się w stanie zarodkowym, pomimo dość 
licznych prób, jak ie  rozmaici uczeni og ła
szali, chcąc dokładniej wyjaśnić procesy za
chodzące przy  działaniu enzymów. Bo 
przyznać trzeba — trudności napotykane 
przy badaniu tych procesów są olbrzymie, 
własności samych enzymów w wielu razach 
niepochwytne, sposób zaś ich działania tak 
bardzo zmienny, a raczej tak  zależny od 
mnóstwa czynników, nieraz zupełnie usu- 
wających się z pod uwagi badacza, że słu
sznie dochodzenia te zaliczać trzeba do n a j
trudniejszych, z jakiem i obecna wiedza do
świadczalna ma do czynienia.

Chciałbym tu  streścić najgłówniejsze w y
niki poglądów teoretycznych na tę sprawę, 
jak ie  obecnie w nauce panują. Zanim je 
dnak do tego przystąpię, uważam za konie
czne, dla dokładniejszego zoryjentowania 
się w badanym  m ateryjale, pokrótce zazna

jomić czytelnika choćby ogólnie z rospo- 
wszechnieniem i własnościami fermentów 
nieorganizowanych *).

I.

Najliczniejsza jest grupa fermentów two
rzących cukier, scukrzających. Należą tu: 
dyjastaza, p tyjalina, mirozyna, emulsyna, 
inw ertyna i jeden z fermentów gruczołu 
trzustkowego. W  świecie zwierzęcym fer
m enty scukrzające stanowią zawartość lub 
wydzielinę organów gruczołowych, w świe
cie zaś roślinnym  tworzą się przeważnie 
podczas kiełkowania roślin. Zmiany che
miczne, wywoływane przez te fermenty, 
w szczegółach dość są rozmaite, zarówno ze 
względu na produkt, którym  bywa już to 
dekstroza, już  maltoza, jako  też ze względu 

j  na substrat, którym  w pewnych razach jest 
krochmal, w innych cukier trzcinowy, albo 
szereg ciał noszących nazwę glukozydów.

Nie wyliczając szczegółowo miejsc znaj
dowania dyjastazy, powiedzieć musimy, że 
jes t ona tak  niemal ogólnie w świecie ro 
ślinnym upowszechniona ja k  mączka, ja k 
kolwiek nie zawsze ciała te obok siebie się 
znajdują. P ty ja lina znajduje się w wydzie
linie gruczołów ślinowych zwierząt roślino
żernych, lecz prócz tego fermentu scukrza- 
jącego i innego, znajdującego się w soku 
trzustkow ym , w innych też organach zwie
rzęcych nieznaczne ilości fermentów dyja- 
statycznych się znajdują. Badania p. P raż- 
mowskiego pozwalają wnosić, że ferm ent 
chemiczny scukrzający mączkę znajduje się 
również w bakteryjach fermentacyi masło- 
wój (Clostridium butyricum); stąd też p ra
wdopodobnie pochodzi dyjastatyczne dzia
łanie gnijących tkanek zwierzęcych. W  tkan
kach zwierzęcych i za życia znajdowano 
mnóstwo działających w ten sposób ferm en

')  Dla rozejrzenia sig w literaturze tego przed
miotu polecić wypada: Dr Adolf Mayer. „Die Lehre 
von den chem ischen Ferm enten oder Enzymolo- 
gie“, H eidelberg, 1882. Prócz tego dziełka, stresz
czającego wszystkie ważniejsze badanią na tem po
lu, wspominam tu  jeszcze prac§ Browna i Herona: 
„Beitriige zur G eschichte der Starkę und der Ver- 
wandlungen derselben“, pomieszczoną w Liebiga „An- 
nalen der Chemie11, tom 199, str. 165, oraz dziesią
ty  rozdział w Bungego „Lehrbuch der physiologi- 
schen und pathologischen Chemie“, Lipsk, 1887.
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tów; tak np. w wątrobie najpraw dopodo
bniej znajduje się enzym scukrzający gliko- 
gen. Mniej niż powyższe fermenty rospo- 
wszechnioną jes t emulsyna i mirozyna, p ier
wsza mianowicie w migdałach, druga w na
sionach białej i czarnój gorczycy. Inw er- 
tyna została otrzym ana z obudwu odmian 
grzybka drożdżowego Saccharomyces cere- 
visiae, lecz zdaje się, że i ona bardziej jest 
w naturze rospowszechniona. Z wydzielin 
gruczołów kiszkowych psów, królików, p ta
ków i ryb otrzymano ferment, działający 
zupełnie ja k  inw ertyna, k tóry  przeto otrzy
mał nazwę inw ertyny zwierzęcej.

Z kolei, kilka słów poświęćmy fermentom 
peptonizującym czyli zamieniającym ciała 
białkowe na peptony, t. j . ciała rospuszczal- 
ne i mogące być przyswojonemi przez tkan
ki żywych ustrojów.

Pepsyna soku żołądkowego i trypsyna 
soku trzustkowego należą wyłącznie do 
świata zwierzęcego. Podobne wszakże do 
nich znajdują się i w świecie roślinnym. 
W  nasionach wielu roślin stwierdzono obe
cność pepsyny roślinnej; zwłaszcza zaś w fer
ment ten obfitują t. zw. rośliny mięsożerne 
(Drosera, Nepenthes, D arlingtonia i t. p.). 
Papaina, zwana także trypsyną roślinną, 
znajduje się w soku mlecznym owoców 
Carica papaya, a również w soku mlecznym 
zwykłego drzew a figowego. W ogóle więc 
enzymy peptonizujące skąpiej są rozmiesz
czone w państwie roślinnem aniżeli enzymy 
dyjastatyczne (scukrzające), co odpowiada 
rzeczywistemu ilościowemu stosunkowi ciał 
białkowych do węglowodanów wśród ro
ślin.

Do trzeciego szeregu fermentów nieorga
nizowanych zaliczyć trzeba te, które ścinają 
białko i za których przedstawiciela w pań 
stwie zwierzęcem służyć może ferment pod
puszczki. Tu też wymieniamy znany fe r
ment wywołujący krzepnięcie krwi, o k tó 
rym  wszakże, praw dę mówiąc, mało dotąd 
wiemy. Jakkolw iek w ilości niezmiernie 
skąpej, znajdują się jednak  analogiczne fer
menty i w państwie roślinnem.

Ferm ent tworzący glicerynę, czyli w ła
ściwie rosszczepiający tłuszcze na ich skła
dowe części: glicerynę i kwasy tłuszczowe, 
był dotąd znaleziony tylko w wydzielinach

gruczołu trzustkowego i niektórych głębićj 
położonych gruczołów kiszkowych.

O Ayszystkich wogóle powyższych fe r
mentach możemy powiedzieć, że są one bes- 
pośredniemi produktam i życia organiczne
go. Żaden z nich nie został dotąd otrzy
many sposobem sztucznym.

Otrzymywanie natomiast fermentów tych 
z produktów  naturalnych nie jest połączone 
z wielkiemi trudnościami, oczywiście o tyle 
tylko, o ile chodzi o preparaty mające wy
kazywać pewne właściwe cechy, mające wy
woływać w dobrze poznanych ciałach che
micznych pewne właściwe zmiany. W y
dzielanie enzymów polega na ogólnej ich 
własności przylegania do wszelkiego rodza
ju  osadów chemicznych, zwłaszcza zaś do 
osadów delikatnych w stanie beskształtnym. 
Metody jednak, któremi posługujemy się 
w celu wydzielania tych fermentów, już 
nasuwają bardzo poważne wątpliwości co 
do ich indywidualności chemicznej; dokła
dniejsze zaś rozbiory chemiczne, jakim  do
tąd niejednokrotnie substancyje te podda
wano, pozwalają z całą stanowczością tw ier
dzić, że albo w rzeczywistości fermenty te 
nie są wyraźnie scharakteryzowanemi indy
widuami chemicznemi, albo też dotychczas 
nie udało nam się otrzymać ich w stanie ab
solutnej czystości.

W szystkie bez wyjątku fermenty tracą 
swą zdolność reagowania, gdy ulegają ogrza
niu w swych rostworach do tem peratury 
niższćj od punktu wrzenia wody; przyczem, 
pozornie przynajm niej, zmianie nie ulegają 
inne ich własności chemiczne. D yjastaza 
np. w rostworze wodnym już przy 65° C 
doznaje osłabienia swych własności scukrza- 
nia mączki. Nieco powyżej 75° C przez 
czas krótki ogrzewana zostaje ona całkowi
cie „zabitą” (K jeldahl). P ty ja lina  ogrze
wana przez 20 m inut przy 67° C traci swą 
zdolność fermentacyjną (Paschutin). In 
wertyna zostaje upośledzoną w swych w ła
snościach fermentacyjnych już około 50° C, 

j  a pepsyna około 65° C (A. M ayer). Mówi
my tu wciąż o rostworach tych fermentów. 
W  stanie suchym bowiem mogą one bez szko- 

| dy być ogrzewane do punktu wrzenia wody 
i nawet wyżój. Tem peratury jednak, przy 
których następuje u trata  własności fermen
tacyjnych ciał powyższych, nie są zupełnie
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stałe. Wpływają, na nie w sposób znaczny: 
stopień stężenia rostworów, obce domięszki, 
a również trw anie ogrzewania. Co do przy- 
mięszek, to gliceryna np. dodana do rostwo
rów inw ertyny tem peraturę powyższą po
dnosi, alkohol zaś w yw iera wpływ odw ro
tny. Niezależnie od tego, tem peratury nawet 
niższe od owćj tem peratury niszczenia fe r
m entu mogą wywrzeć na ferm ent wpływ 
mniej lub więcej szkodliwy, jeżeli ferment 
zostaje na nie przez czas dłuższy wystawiony. 
Na niektóre ferm enty oddziaływa też w pewien 
sposób światło, choć wpływ ten z dostatecz
ną dokładnością wyjaśniony dotąd nie został.

Podobieństwo fermentów nieorganizow a
nych do organizowanych czyli drobnoustro
jów  (bakteryj) występuje nietylko we w ła
sności obudwu tych szeregów tracenia zdo l
ności ferm entacyjnej pod wpływem wyso
kich tem peratur, lecz również i w tym 
Avzględzie, że istnieje wiele substancyj w ro
go zachowujących się względem fermentów. 
Istnieją specyficzne trucizny dla ferm entów 
nieorganizowanych i trucizny te również 
jadow icie działają na bakteryje. Lecz od 
w rotnie, wiele trucizn zabijających bakte
ryje nie oddziaływa zabójczo na ferm enty 
nieorganizowane.

Z drugiej strony znane są, nieliczne co 
prawda, spostrzeżenia świadczące o doda
tnim wpływie pewnych domięszek chemicz
nych na działanie enzymów. T ak  np. Nasse 
stw ierdził wpływ taki dw utlenku węgla na 
proces ferm entacyjny inw ertyny a również 
i ptyjaliny. To samo powiedzieć można 
o pewnych solach obojętnych i alkoloidach. 
Inw ersyja cukru trzcinowego przebiega, 
według Nassego, przyjaźniej pod wpływem  
rozmaitych soli amonowych (4% -y rostwór), 
pod wpływem w eratryny i kurary . Upośle
dzaj ąco zaś działają w tym w ypadku sole 
potasowe. Na proces dyjastatyczny bardzo 
dodatnio wpływra sól kuchenna, w pewnem 
jednak tylko stężeniu. Gdy bowiem 4°/0-wy 
rostwór soli działa dodatnio, 8% -w y nato 
miast wywiera wpływ ujemny. A leksander 
Schmidt stw ierdził w pewnych razach do
datni wpływ niewielkiej ilości (0,2 — 0,5% ) 
soli kuchennój na ścinanie się włóknika 
krw i. Ogólnych więc wniosków o tego ro 
dzaju działaniu rozmaitych substancyj che
micznych wyciągnąć nie można.

Do niezmiernie interesujących dla sprawy 
działania enzymów należy kwestyja stw ier
dzenia ilościowego stosunku pomiędzy uży
tym  fermentem a efektem przezeń sprawio
nym, jak  również pytanie, czy ferm ent zo
staje niszczony w m iarę swój działalności 
ferm entacyjnej. Obydwie te kwestyje pod
dawane były licznym próbom, z których 
okazuje się, że wogóle procesy ferm entacyj
ne przebiegają z natężeniem w prost propor- 
cyjonalnym do ilości działającego fermentu. 
N ajskrzętniejsze jednak poszukiwania nie 
pozwalają dotąd przeczyć temu, że enzymy 
jak o  takie nie zostają niszczone wskutek 
swojego fermentacyjnego działania.

Badano w pewnych wypadkach wpływ 
wzajemny rozmaitych fermentów nieorgani
zowanych i sprawianych przez nie procesów 
ferm entacyjnych, a również przebieg tych 
procesów wobec niższych ustrojów. Kombi- 
nacyje rozmaitych w arunków  w tym  razie 
bardzo mogą być zawiłe. W ogóle wszakże, 
jeśli tylko w arunki działania jednego z fer
mentów nie są absolutnie wykluczone (np 
przez ośrodek kwaśny lub alkaliczny)—oka
zuje się bardzo znaczna niewraźliwość fe r
mentów nieorganizowanych. Działają, one 
obok siebie, - a także w obecności bakteryj, 
oczywiście jeś li tylko te ostatnie w swym 
procesie życiowym nie atakują wprost sub- 
stancyi fermentów.

* Takie ogólne rozpoznanie się z właśno- 
ściami enzymów pozwoli nam zająć się bli- 
żej teoryją procesów enzymotycznych.

(dok. nast.)
M aksymilijan Flaum.

O METODZIE

BADANIA NAUKOWEGO.

(Dokończenie).

Nauki filozoficzne, historyczne, społeczne 
i inne znajdują się pod względem pewności 
i ścisłości swrych metod w nierównie mniej 
korzystnych warunkach, aniżeli m atem aty
ka i nauki przyrodnicze. M ateryjał, na 
którym  wznoszą swoje syntetyczne kon-
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strukcyje, w większej części nie daje się 
tak ściśle udowodnić i ustalić; wielkie zna
czenie m ają tu hipotetyczne twierdzenia, 
osobiste poglądy i autorytet, przy opraco
waniu zaś pojedyńczych działów znajdują 
obszerne zastosowanie czysto dyjalektyczne 
rozważania i konjektury, w stosunkowo ma- 
łój zaś m ierze czysto objektywne badania 
i m atematyka. Bijologiczne działy medy
cyny (anatom ija, histologija, fizyjologija, 
hygijena, patologija doświadczalna, toksy- 
kologija) stoją, na wysokości odpowiednich 
działów nauk przyrodniczych; patologiczne 
zaś jój działy wielce szwankują, ponieważ 
o biegu większej części procesów chorobo
wych można wyciągać wnioski tylko na sto
le sekcyjnym i z doświadczeń na zwierzę
tach, w środek zaś chorego człowieka zaj
rzeć niepodobna. W  trudniejszem  jeszcze 
położeniu znajduje się terapija (leczenie 
chorób wewnętrznych), k tóra nader często 
narażona jes t na złudny wniosek: post hoc— 
propter hoc. Zato gałęzie medycyny p rak 
tycznej, mające do czynienia z cierpieniami 
łatwiej przystępnem i badaniu i bespośre- 
dniemu działaniu, ja k  chirurgija, okulisty
ka i in., zdobyły nierównie lepiej rozw i
nięte i trwalsze podstawy dla swój działal
ności, aniżeli terapija wewnętrzna, i chyba 
n ik t z publiki nie uda się do hypnotyzera 
dla wygojenia złamanej kości, usunięcia no
wotworu, leczenia katarakty  i t. p. U trzy
mujemy na zasadzie wyżej wyłożonych do
świadczeń, że student medycyny, zamierza
jący oswoić się należycie z metodą nauko
wą, powinien dokonać samodzielnej pracy 
naukowej w jednój z pracowni zajmujących 
się badaniami fizycznemi, chemicznemi lub 
bijologicznemi, gdyż w klinice i przy łóżku 
chorego odpowiedniej wprawy nie tak ła 
two nabędzie.

Badanie na człowieku żyjącym nie może 
być tak ścisłem, tak wielostronnem i wskroś 
przenikającem, ja k  na przedmiocie m art
wym lub nawet zwierzęciu. T erapija na
der często zniewoloną jes t czepiać się b ar
dzo niepewnych i niedostatecznie określo
nych wskazówek, a skuteczność jój w szcze
gółowym przypadku często nie wytrzymuje 
krytyki, choć chory wyzdrowieje. L itera
tura naukowa lekarska opisuje dość przy
padków, w których chory wyzdrowiał, po

mimo zastosowania zupełnie niewłaściwych, 
a nieraz nawet wprost szkodliwych środ
ków leczniczych. Wielkiój pomocy udziela 
wprawdzie medycynie praktycznej nader 
bogata literatura z niezmiernym m ateryja- 
łem kazuistycznym, opartym na sumiennem 
badaniu przebiegu choroby i patologicz
nych zmian organów w razie śmierci. 
Ten zapas wiedzy kazuistycznój wraz ze 
znajomością anatomii, fizyjologii i t. d. sta
wia też wykształconego lekarza wysoko po
nad poziomem każdego lekarskiego dyle
tanta, ale ten zapas wcale jeszcze nie wy
starcza do wyjaśnienia istoty wielu objawów 
chorobowych i do podania zasad przeciw
działania szkodliwym wpływom procesów 
chorobowych w każdym szczegółowym 
przypadku. Niezmierny krok naprzód uczy
niła nauka lekarska przez wykrycie paso- 
rzytniczej przyrody wielu chorób zaraźli
wych i epidemicznych, można więc spodzie
wać się, że przez ścisłe skojarzenie się ob- 
serwacyi klinicznej z badaniem doświad- 
czalnem na zwierzęciu, nauka w krótkim  
przeciągu czasu znów się znacznie posunie. 
W  wielu klinikach urządzono już podręcz
ne pracownie do badań bijologicznych i do
świadczalnych. W  każdym razie różnica 
pomiędzy obecnym rozwojem medycyny 
a stanem jój przed 30—40 laty niezmiernie 
jes t wielka, a każdy zwyczajny, należycie 
wykształcony lekarz praktyczny rozw ija 
obecnie bez wszelkiej wątpliwości n ieró
wnie skuteczniejszą i pożyteczniejszą dzia
łalność, aniżeli owe sławne w swoim czasie 
znakomitości, do których publiczność odby
wała niegdyś takie same pielgrzymki, jak  
obecnie do hypnotyzera. P rzy  tój sposo
bności zaznaczyć należy, że o tysiącach 
pomyślnych kuracyj każdego lekarza n ik t 
nic nie wspomina, albowiem należą one do 
jego obowiązku i odbywają się codziennie. 
Nawet w takich razach, kiedy uratow anie 
silnie zagrożonego zdrowia wymagało sku
pienia wielkiego zasobu umiejętności i po
święcenia, pomyślny rezu ltat nie poczytuje 
się za wielką zasługę opłacanego stróża 
zdrowia. Każde zaś niepowodzenie składa 
się na karb nieudolności lekarza, chociaż 
istnieją całe grupy cierpień bądźto nieule
czalnych, bądźto podtrzymywanych przez 
niewłaściwe zachowywanie się samych pa-
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cyjentów, krynica zaś wiecznego życia 
i zdrowia nie została dotąd odkrytą. O d
wrotnie, przy każdej „cudow nej0 kuracyi 
dyletanta reklam a puszcza huczne fajer
werki, ale zamilcza zupełnie o tysiącznych 
jego niepowodzeniach. Zresztą, ja k  w każ
dym zawodzie, istnieją jednostki dzielniej
sze i mniej uzdolnione, artyści i rzemieślni
cy, rzetelni pracownicy i partacze, tak 
i adepci medycyny nieraz nie dosięgają do 
wyżyn swego zadania, leczą bez myśli i ru- 
tynicznie, blagują dla zarobku codziennego, 
przechodzą do obozu homeopatyi, czepiają 
się błyskotliwego płaszcza będącego w m o
dzie lekarskiego dyletanta i t. d. Takich 
zboczeń nie można kłaść na karb  nauki le
karskiej albo nawet całego stanu lekarskie
go, tak  samo, ja k  nie godzi się obwiniać 
całego stanu prawniczego, gdy który  z p ra 
wników dopuści się czynu krym inalnego.

U  naszej publiczności i w kierującej jej 
opiniją prasie brukowej istnieją jednak  in 
ne zasady i zapatrywania. Ponieważ ludzie 
jeszcze um ierają, więc medycyna nie w arta 
szeląga, wszyscy zaś je j adepci — to p arta 
cze. Cicha, sumienna praca, skierow ana ku 
podtrzym ywaniu poziomu naukowego w gro
nie lekarzy, ku  współdziałaniu postępowi, 
ku podtrzym ywaniu naukowej i etycznej 
godności całego stanu, niema najmniejszego 
znaczenia, nie zasługuje na żadne uw zglę
dnienie.

Gdy jednak  który z tego skromnego 
grona uzna za pożyteczne dla osobistego 
interesu uderzyć w bęben reklam y i umiz- 
gać się do łaskaw ych względów reporterów , 
albo gdy samozwaniec lekarski w śmiałej 
proklam acyi zatrąbi o zacofanym stanie 
m edycyny i o odkrytym  przez siebie no
wym, niezawodnym i zbawiennym  środku, 
wtedy cala owa prasa w pełnej orkiestrze 
im wtóruje i obnosi na puklerzu przed p u 
blicznością tych nowych zbawicieli od 
śmierci. Gdy wypadnie w prasie rozebrać 
jakąś kwestyją prawniczą, redakeyja nie- 
omieszka zasięgnąć zdania praw nika, gdy 
zaś idzie o kwestyją lekarską, w swej nie
omylności sama decyduje. W nioski w tym 
k ierunku stawia z rajską naiwnością, p rzy
tacza jako  dokumenty szczęśliwych kuracyj 
w yznania histeryczek i hołduje niewzrusze
nie scharakteryzowanej wyżej zasadzie post

hoc—propter hoc. Entuzyjazm  pracy b ru
kowej jlosięga szczytu, gdy je j protegowany 
zdoła wylegitymować się uznaniem prasy 
zagranicznej. Lecz, że i za granicą istnieje 
prasa różnego gatunku i wątpliwej w arto
ści, że np. spirytystyczne pisma chwytają 
wszystko, co tylko na świecie wydaje się, 
że wchodzi w zakres je j fantastycznych za
biegów, na to nie zwraca się najmniejszej 
uwagi.

W  pomyślniejszem położeniu względem 
prasy znajdują się nasi naturaliści. Oni p ra
cują także skromnie i sumiennie, ogłaszają 
swe prace w Pam iętniku Fizyjograficznym 
i niniejszem piśmie, starają się utrzym ać 
w kraju  wiedzę z zakresu przyrody na wy
sokości postępu i — zato wprawdzie nikt 
ich również nie chw ali—ale też nie zaczepia, 
albowiem prasa nie ośmiela się występować 
w tym kierunku z dyletanckiemi produk- 
cyjami.

Jeden  fundam entalny zarzut ośmielam się 
jednak  stawiać naszój twórczości naukowej: 
prace zamykają się zanadto w ramach szpe
ran ia książkowego lub drobiazgowego zbie
ran ia systematycznego m ateryjału, a zamało 
wrydają owoców z samodzielnych badań do
świadczalnych. Pom ijam  tu nauki filozofi
czne, historyczne, prawnicze i t. p., które 
z natu ry  swojej oparte są przeważnie na 
studyjach książkowych, choć też nie w yklu
czają bynajmniej oryginalnej twórczości 
k tóra u nas niezbyt obficie się ujawnia. 
Nauki przyrodnicze zaś obracają się u nas 
przeważnie w granicach systematycznego 
i fizyjograficznego szperania i rzadko tylko 
wydają owoce samodzielnego badania do
świadczalnego. Nie lekceważę bynajmniej 
doniosłości fizyjograficznych poszukiwań, 
ale sądzę, że takie zbieranie „szacownego 
m ateryjału" stanowi poniekąd rzemieślniczą 
pracę, która przynajm niej w znacznej części 
może być wykonaną przez term inatorów 
pod kierunkiem  majstrów. Do ostatnich 
zaś należy um iejętne zużytkowanie zebra
nego m ateryjału  dla zestawienia wniosków 
ogólniejszego znaczenia, jak  również doko
nanie badań i doświadczeń wymagających 
większój wprawy i dojrzałości umysłowej. 
W arunki u nas stawiają wprawdzie takiego 
rodzaju  pracy wielkie przeszkody: pracu
jący  nie może po większej części spodziewać
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się innćj nagrody, prócz własnego zadowo
lenia i nie dobije się zwykle uznania, dopó
ki zagranica nie przyłoży do jego dzieła 
plomby uczoności. Również i środki ba
dania bywają u nas nader ograniczonemi. 
Z drugiej zaś strony nie ulega wątpliwości, 
że istotny postęp może istnieć dopiero przy 
pomocy doświadczalnego rozwiązywania 
ważnych zadań nauki, przez um iejętne syn
tetyczne obrobienie zebranego m ateryjału 
systematycznego i wogóle przez samodziel
ną oryginalną twórczość. P rzyk łady  pewnej 
liczby dzielnych mężów, którzy pracow ito
ścią i wytrwałością utorow ali sobie zaszczy
tną karyjerę naukową, ilustrują dostatecznie 
doniosłość podobnej dążności. W ystarczy 
tu  odesłać czytelnika do pomieszczonych 
w niniejszem piśmie bijografij znakomitych 
ziomków, którzy stali się chlubą kra ju  i oka
zali reszcie świata cywilizowanego, że kraj 
ten nietylko spożywa jego duchowe owoce, 
ale płaci mu procenty w postaci niepośle
dnich własnych oryginalnych plonów.

Nie posiadamy wprawdzie bogato uposa
żonych pracowni, w których możnaby usku
teczniać badania obszerne i wielkiej donio
słości; ale istnieją już  przy muzeum prze- 
mysłowem chemiczna i fizyczna, w posia
dłości towarzystwa lekarskiego bijologiczna 
pracownia, a w razie potrzeby znalazłyby 
się także bogatsze środki dla dokonania ko
sztowniejszych doświadczeń. Potrzeba ty l
ko łudzi przedstaw iających gwarancyją 
skutecznego spożytkowania tych środków. 
(Jędrzej ewicz założył naw et obserwatory- 
jum  astronomiczne z własnych zasobów).

Zwracam się w końcu do lekarzy, dla k tó 
rych przeważnie jes t przeznaczoną praco
wnia przy towarzystwie lekarskiem, i do 
studentów medycyny. Pracow nia tow arzy
stwa świeci przez większą część roku pust
kami (!); w pracowniach bij ologicznych un i
wersytetu szczupła tylko liczba studentów 
korzysta z wybornój sposobności do oswo
jenia się z metodą naukową. Czem się to 
dzieje? Ja k  wytłumaczyć i usprawiedliw ić 
tę zdumiewającą obojętność? W spółdzia
łają tu  rozmaite niepomyślne okoliczności: 
przeważnie konieczność gorączkowego ubie
gania się za kawałkiem chleba, dalej brak 
widoków naukowej karyjery , brak umieję
tnej pomocy i przewodnictwa dla mniej

wprawnych pracowników; przedewszyst- 
kiem zaś niepojmowanie niezmiernej donio
słości samodzielnej produkcyi nauko wój.

Znaczna część studentów, zapisujących się 
na kursy lekarskie, nie kieruje się przy wy
borze zawodu lekarskiego zamiłowaniem do 
badań bijologicznych i świadomością cze
kających lekarza trudnych i surowych obo
wiązków, ale marzy tylko o zdobyciu powa
żanego stanowiska pośród społeczeństwa 
i zebraniu wiedzy, która w praktycznem 
zastosowaniu powinna zamienić się na dojną 
krówkę. Cała uwaga tych terminatorów 
Eskulapa („synami" nazwać ich nie można) 
skierowana jest tylko na ostateczne otrzy
manie patentu, uprawniającego ich do wy
konywania praktyki, t. j. do pisania recept 
przy schematycznem zapoznaniu się z ze- 
wnętrzą postacią choroby, zebranem prze
ważnie w klinicznych semestrach przy łóż
ku chorego. Tą drogą rek ru tu je  się znacz
na falanga praktycznycłfrutynistów .

Inna część studentów" poświęca się w pra
wdzie zawodowi z zamiłowania, ale niema- 
jąc jasnego pojęcia o metodzie naukowej 
i właściwym celu wykształcenia uniwersy
teckiego, załatw ia się z nauką pobieżnie, 
przyswaja pamięci mechanicznie treść swych 
kajetów i litografowanych kursów , w p ra 
cowniach zajm uje się tylko o tyle, o ile te 
zajęcia stały się obowiązkowemi i troszczy 
się przeważnie o pomyślne prześlizgnięcie 
się przez egzaminy. Stosunkowo mała ty l
ko liczba potrafi zaoszczędzić dość czasu 
dla przebycia praktycznego nie obowiązko
wego kursu  w kilku pracowniach, bardzo 
nieliczne zaś jednostki decydują się do pod
jęcia badań samodzielnych, do głębszego 
wniknięcia w podstawy i właściwy duch 
nauki. Ostatni tylko opuszczają uniwersy
tet z zupełną świadomością środków, celów 
i kierunków nauki, z rozwiniętym zmysłem 
krytycznym, ze szczerem zamiłowaniem dla 
praw dy i badania naukowego, wypełniają 
swe obowiązki z należytem pojmowaniem 
trudności owych zadań i przyczyniają się 
swemi pracam i do wzbogacenia literatury  
naukowej. Znaczna część młodych lekarzy, 
którzy w uniwersytecie nie skorzystali ze 
sposobności do gruntowniejszego oswojenia 
się ze ściśle naukową metodą, poznaje przy 
wstępowaniu w życie praktyczne braki na-
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bytój wiedzy, szczególnie, gdy są obdarzeni 
bystrzejszym umysłem. U siłu ją  oni wy
pełnić te braki przy pomocy studyjów lite
rackich, lecz książki nigdy nie zastąpią bes- 
pośrednich samodzielnych spostrzeżeń, ni
gdy nie wytworzą tój pewności sądu k ry
tycznego, jak ą  zdoła tylko nadać przepro
wadzenie samodzielnego badania naukowe
go. Spostrzeżenia kliniczne i prywatna 
prak tyka dostarczają w tym względzie tyl- i  
ko bardzo niedostatecznego surogatu. N aj
lepszą sposobność do wypełnienia wspo- 
mnionych braków dostarczyłoby wykonanie 
pracy naukowej w której z pracowni uni
wersyteckich albo w pracowni towarzystwa 
lekarskiego. Brak odpowiedniego przew o
dnictw a w ostatniej dałby się, przy szczerój 
chęci pracującego, jako  tako wypełnić. 
W iększa część lekarzy nie zdoła jednak  
zdobyć odpowiedniego czasu, gdyż zniew o
loną jest uganiać się za trudnym  zarobkiem. 
Bywają jednak  jednostki obdarzone dosta- 
tecznemi środkami i zdolnościami, które 
mogłyby poświęcić k ilka lat czasu na doko
nanie pracy naukowój. Pozorna ta strata 
czasu wynagrodziłaby się w następstwie so
wicie przez nieoszacowane rosszerzenie i po
głębienie wiedzy. Przecież dochód z asy
stentury przy klinikach i szpitalach rów na 
się albo zeru albo conaj wyżśj pokryw a ty l
ko cząstkę potrzeb młodego lekarza, korzy
ści zaś naukowe są tak niezm iernie wielkie, 
że liczba kandydatów na takie posady może 
być uw ażaną za bezgraniczną.

Samodzielna praca naukowa, prócz wzbo
gacenia lite ra tu ry  o jczystó j, powinnaby 
przynieść stanowi lekarskiem u jeszcze jednę 
wielką korzyść, a mianowicie korzyść mo
ralną. P rzyznaję zupełną słuszność po
ważnym literatom , którzy domagają się od 
lekarzy, ażeby ile możności sami przykładali 
rękę do rosprzestrzeniania śród publiczności 
jasnych i dokładnych pojęć o podstawach, 
metodach i środkach medycyny, do usta la 
nia rozumnych zasad hygijenićznych, do 
usuw ania szkodliwych przesądów i fałszy
wych wyobrażeń o przyczynach chorób 
i działaniu środków lekarskich. Lekarz, 
poczuwający w sobie dostateczną zdolność 
wymowy lub władający dobrze piórem, po
winien z mównicy lub w odpowiednich p i
smach podziałać na publiczność we wspo

mnianym kierunku. W tym względzie do
tąd jeszcze zbyt mało uczyniono. Pom i
nięte winny być tylko pisma brukowe, do
póki nie zmienią dotychczasowego tonu i nie 
przestaną traktować nauki w ogólności 
z lekceważeniem.

Nierównie obszerniejszą i skuteczniejszą 
działalność powinien jednak każdy lekarz 
rozwinąć w gronie stałój swojćj klijenteli, 
powinien bespośrednio oświecać, wyjaśniać 
ile możności istotę, przebieg, objawy każdćj 
choroby i racyjonalność środków w danym 
przypadku przez naukę wskazanych. A że
by jednak  być uzdolnionym do nauczania 
i wzbudzić zaufanie do nauki, należy ażeby 
lekarz sam nie był rutynistą, lecz zdawał 
sobie jasną sprawę o podstawach i g ran i
cach swej nauki, a zdolność ku sprostaniu 
takiem u zadaniu nabywa tylko wyżśj wska- 
zanemi drogami.

Gdy lekarz ograniczy się na rutynicznem 
zapisywaniu przy każdym kaszlu nalewki 
z ipekakuany lub rostw oru emetyku, przy 
każdem zapaleniu gardła wody wapiennćj 
lub chloranu potasu i t. d., nie powinno go 
zadziwiać, gdy pacyjent mu niedowierza, 
albowiem lekarz nie będzie w stanie w ytłu
maczyć mu zasady swego postępowania. 
Na zapytanie może mu tylko odpowiedzieć, 
że zapisuje te środki tak  samo bezmyślnie, 
ja k  wielu jego kolegów i że widział niby 
u innych pacyjentów pomyślne skutki. I n 
ną jednak  postać przyjmie jego tłumaczenie, 
jeżeli wskaże pacyjentowi, że środki przy
jęte do żołądka nie dostają się wprost do 
płuc, ale przechodzą wpierw do cyrkulacyi, 
z ostatniój zaś do wszystkich organów ciała. 
Jeśli daje się zauważyć pomyślny wpływ 
pewnój kuracyi, to nie dlatego, ażeby ona 
wyłącznie w pływała na dotknięty organ, 
ale, że usuwając szkodliwe wpływy na or
ganizm  w ogólności, postawiła go jedynie 
w najpomyślniejszych warunkach dla rozwi
nięcia samodzielnego regulacyjnego współ
działania wszystkich organów. Organizm 
więc po większej części sam dokonywa ku
racyi, lekarz zaś udziela mu tylko um ieję
tnie zastosowanej pomocy. Usuwając wszel
ką tajemniczość w swojem postępowaniu, 
o ile pewne moralne względy w niektórych 
okolicznościach nie nakazują ścisłój dyskre- 
cyi, lekarz tem samem usuwa podstawy do
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podejrzy wania go o obłudne postępowanie,
0 m ateryjalne wyzyskiwanie pacyjenta. Za
mieniwszy się tym sposobem na szczerego
1 życzliwego doradcę pacyjenta, wzbudzi 
nietylko ogólne poważanie dla swego po 
wołania, ale i bezwzględne zaufanie do nie
wzruszonych podstaw nauki i cześć dla jój 
m ajestatu.

Prof. H enryk Hoyer.

PROMIENIOWANIE SŁODU

K w estyją promieniowania słońca należy 
do tych spraw naukowych, do których czę
sto wracać nam przychodzi, stanowi ona 
bowiem zagadkę ściągającą bezustannie 
uwagę badaczy. Zagadka ta  polega prze- 
dewszystkiem na stateczności objawów 
z promieniowaniem słońca związanych. W e
dle wszelkich wskazówek historycznych 
przez ciąg kilku ostatnich tysiącoleci, od
kąd człowiek nauczył się pozostawiać wy
raźne ślady bytu swego na ziemi, nie nastą
piła żadna znaczniejsza zmiana w ilości cie
pła, jaką  nas słońce obdarza, a zapewne 
i o wiele dawniźj, przed całemi setkami ty- 
siąeoleci, promieniowanie słoneczne niewie
le odstępowało od obecnego swego n a tę 
żenia.

Z dawniejszych pomiarów Pouilleta i no
wszych Langleya znamy, ze znacznem przy
najmniej przybliżeniem, ilość ciepła, jaką 
powierzchnia ziemi naszój otrzym uje od 
słońca w ciągu sekundy, a stąd obliczyć 
możemy dalój i wszystką ilość ciepła, jaką 
słońce co sekunda na wszystkie strony prze
strzeni światowój rossyła. W edług nieda
wnych rachunków Thomsona ilość ta ciepła 
jest tak olbrzymia, że przeobrażona w p ra 
cę wykonaćby mogła 476 sekstylijonów 
(476 X 1021) koni parowych, a ilość ciepła 
wysyłana przez każdy m etr kwadratowy 
powierzchni słońca wyraża się przez 78000 
tychże jednostek mechanicznych. Skoro 
zaś, pomimo tak  potężnego i bezustannego 
ubytku, nadsyła nam słońce niezmienną za
wsze ilość ciepła, prow adzi to bespośrednio 
do wniosku, że i tem peratura słońca od cza

sów bardzo dawnych istotnój zmianie uledz 
nie mogła, tak jak  piec ogrzewa izbę jedno
stajnie, dopóki płonący w nim ogień na je - 
dnakićj wysokości tem peraturę jego utrzy
muje. Jeżeli więc na słońcu zachowuje się 
tem peratura stateczna, musi ono posiadać 
bezustanne źródło ciepła, które je ciągle 
zasila i wynagradza bezustanne straty. Źró
dło to ciepła słonecznego starano się tłum a
czyć bądź przez procesy chemiczne na słoń
cu zachodzące, bądź przez spadek brył me- 
teorycznyćh, bądź przez ściąganie się słoń
ca. W illiam  Thomson ’) wysuwa na pier
wszy plan inny jeszcze czynnik, mianowicie 
prądy ognistopłynnej masy słońca, które 
silniejszem ciepłem warstw głębszych zasi
lają ustawicznie ubytek ciepła, powodowany 
przez stygnięcie jego powierzchni.

W szystkie te wszakże teoryje niezbędne 
są tylko wtedy, gdy przyjmujemy, że tem - 

1 peratura słońca pozostawać musi stałą, aby 
! wysyłana przez nie ilość ciepła utrzym yw a

ła się na jednakiój wysokości, i że wraz 
z obniżaniem się jego tem peratury słabnąć 
też musi jego promieniowanie. Czy jednak 
przypuszczenie takie jest koniecznem, czy 
rzeczywiście ma być tak niezbędną wzaje
mna zależność między natężeniem prom ie
niowania słońca a jego tem peraturą? P y 
tanie to poruszył p. John A itken, znany 
z krytycznych swych badań nad powstawa
niem mgły i rosy, i w nocie przedstawionej 
towarzystwu królewskiemu w Edym burgu 
dochodzi do wniosku, że przyjmowana po
wszechnie w teoryjach słońca wzajemna za 
leżność tem peratury jego i promieniowania 
nie je s t bynajmniój niezbędną, ponieważ 
ilość wysyłanego ciepła może nawet wzra
stać przy spadku tem peratury.

Na poparcie swego poglądu przytacza 
kilka argumentów. Wiadomo najpierw , że 
m ateryja w różnych stanach bardzo się 
rozmaicie zachowuje pod względem zdolno
ści wysyłania ciepła; tak  np. płomień gazo
wy przy obfitym dopływie pow ietrza świeci 
bardzo słabo i, jakkolw iek posiada tem pera
turę znacznie wyższą, wysyła daleko mnićj 
ciepła, aniżeli zw ykły płomień świecący.— 
Pow tóre, pierw iastki wysyłają w ogólności

')  Ob. „Fizyka słońca i księżyca1' Wszechświat 
z r, z. str. 249 i nast.
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mniój ciepła aniżeli ioli związki, a dostrze
żenia nauczyły, że zdolność prom ieniowania 
ciał wzrasta wraz z zawiłością ich budowy. 
Niewątpliwem je s t wreszcie, że w tem pera
turach wysokich związki ulegają roskłado- 
wi i rosszczepiają się w formy prostsze, jak  
znów ciała, jakkolw iek  posiadają wzajemne 
ku sobie powinowactwo, łączą się w związ
ki dopiero, gdy tem peratu ra opada poniżej 
pewnego oznaczonego punktu.

W ynika z tego, że na słońcu z powodu 
wyższej jego tem peratury  substancyje istnieć 
muszą w formie prostszej aniżeli na ziemi, 
za czem przem aw iają zresztą i inne badania; 
prawdopodobnem  jes t tedy, że m ateryja na 
słońcu posiada słabszą, aniżeli na ziemi, 
zdolność promieniowania. W  dalszym zaś 
ciągu wnieść można, że im gorętszem było
by słońce, tem prostszą byłaby jego budowa, 
a tem samem promieniowanie zachodziłoby 
słabiej. Nie potrzeba tedy przyjm ować pro- 
porcyjonalności między tem peraturą a ilo
ścią wysyłanego ciepła: tem peratura może 
opadać, a pomimo to, w skutek zachodzą
cych zmian budowy, promieniowanie doko
nywać się może z natężeniem większem.— 
W  czasach ubiegłych słońce być mogło zna
cznie gorętszem, z powodu prostszej wszak
że budowy wysyłać ono mogło ciepła nie 
więcćj, aniżeli obecnie; gdy następnie sty
gło, substancyje jego przyjm ow ały skład 
bardziej zawiły, a ilość wysyłanego ciepła 
pozostawać mogła jednaką.

Na podstawie podanćj wyżej oceny natę
żenia prom ieniowania słonecznego obliczył 
dalej Thomson, że jeżeli źródło ciepła sło
necznego polega na ściąganiu się masy słoń
ca, to zmniejszanie się jego prom ienia wy
nosić musi około 35 m etrów  rocznie, co 
w ciągu dwu tysięcy lat czyni dziesięcio- 
tysiączną część jego długości. Dodać wszak
że należy, że rachunki swoje oparł Thom 
son na dawniejszych obserwacyjach Pouil- 
leta; dokładniejsze pom iary L angleya wy
kazały, że rezultaty otrzym ane przez Pouil- 
leta były zbyt słabe, a na podstawie tych 
nowych danych przyjąć należy, że ciepło 
wysyłane w ciągu sekundy przez jeden 
m etr kw adratow y jego powierzchni wyraża 
się przez 133 000 koni parowych, zamiast 
podanej wyżej liczby 78000, co znaczy po
większenie w stosunku 1 :1,7. Idzie więc

za tem, że aby tak  zwiększona ilość p ro 
mienistej energii słońca wynagradzaną była 
przez ściąganie się jego  masy, promień jego 
musiałby w ciągu roku kurczyć się znacznie 
więcej, aniżeli o 35 metrów. W edług 
wszakże powyższych uwag Aitkena rozwi
jać  się może na słońcu przy jego stygnięciu 
energija i w inny sposób, przy obniżającej 
się tem peraturze zachodzić mogą związki, 
przyczem wzbudza się ciepło, opóźniające 
dalszy spadek tem peratury.

Uw agi powyższe, jak  sam autor nacisk na 
to kładzie, mają znaczenie jedynie spekula- 
tywne; wskazują one jednak, że zdolność 
prom ieniowania słońca z biegiem czasu 
przeinaczać się mogła ilościowo i jakościo
wo i nie je s t koniecznie proporcyjonalną 
do tem peratury, a stąd też wszelka ocena 
tem peratury słońca, polegająca na jego pro
mieniowaniu, przedstawia wartość bardzo 
wątpliwą. Tem więcćj niepewne wydawać 
się muszą dochodzenia,mające na celu ozna
czenie czasu, przez jak i zasób ciepła słone
cznego wystarczyć jeszcze może do u trzy
m ania życia na ziemi, jakkolw iek pierwszo
rzędni fizycy na dociekania takie nie wa
hali się pracy swój łożyć.

S. K.

KEGHfKA HM1KGW&* -

ASTRONOMIJA.

—  Powierzchnia Marsa. Na podstawie obserwacyj 
p. P erro tia  (ob. W szechświat z r. b. str. 495) wnio
skuje p. Fizeau, że powierzchnia Marsa w obec
nym  stanie je s t zlodowaciałą. W edług tego fizyka 
pokryta jest ona olbrzymiemi lodnikami, odpowia- 
dającem i ziemskim naszym lodnikom, ale zajmu- 
jącem i rozległość o wiele większą i które stąd 
okazują daleko wybitniejsze objawy ruchu i pęka
nia. W takim  razie osobliwe kanały na Marsie, 
które w ydają się jakby utworami sztucznemi, by 
łyby  rospadlinam i pól lodowych. Hipoteza ta, jak  
to  wykazuje p. F izeau, zgodną jest z głównemi da- 
nemi, jak ie  dotąd o planecie tej posiadamy; do 
danych tych należą: 1) długa trwałość pór roku 
na Marsie, dwa razy przechodząca długość pór ro 
ku na ziemi; 2) słaba ciężkość na jego pow ierzch
ni; 3) tem peratura znacznie niższa aniżeli na zie
mi; 4) w reszcie, atmosfera rzadsza aniżeli na zie
mi, a tem  samem słabo usposobiona do pochła
n ian ia  i przechowywania ciepła słonecznego. Ten 
ostatni wzgląd, jak wiadomo czytelnikom naszym 
(W szechświat z r . z. str. 277), był też powodem
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do przypuszczeń o zlodowaceniu powierzchni księ
życa. (Comptes 1'endus).

S. K.

FIZYKA.

—  0 promieniowaniu stopionej platyny i srebra. Przy 
pomiarze ilości energii prom ienistej, wysyłanej 
przez srebro lub przez platyng, Violle posługiwał 
się stosem term oelektrycznym  pokrytym  sadzą,, 
który włączał do obwodu galwanometru Thomso
na. Na jednę stronę stosu padały prom ienie, wy
syłane przez wstęgę metalu, stopioną, w lampce 
fotometrycznej Siemensa; odw rotna strona tegoż 
ogniwa odbierała prom ienie od lam py naftowej, 
przed którą, umieszczono ekran ze zmiennym otwo
rem. Regulując ten otwór a zatem równocześnie 
i promieniowanie płomienia, można zrównoważyć 
dwa przeciwne odchylenia igły galwanometru, spro
wadzając ją  do zera. Przy powierzchni jednako
wej całkowita energija (świetlna i cieplikowa) jest 
54 razy większą dla p latyny  aniżeli dla srebra, 
a natężenia świetlne są przybliżenie w stosunku 
1000; 1.

I tak, 1 cm2 platyny, w chwili krzepnięcia (t. j. 
jednostka świetlna Viollea) =  19,5 jednostkom lam 
py norm alnej (amylooctowej) Altenecka =  19,5 
świecom norm . ang. (Bunte). Natomiast 1 cm2 
srebra stopionego jest równoważny Vso świecy ang. 
W dalszym biegu1 swych doświadczeń nad powierz
chnią czystego stopionego srebra Violle oznaczał 
także stosunek odsetkowy, w jakim  spolaryzowane 
są prom ienie świetlne.

Te pomiary, przeprowadzone zapomocą fotopo- 
larym etru  p. Cornu, wykazały, że 3półczynnik po- 
laryzacyi zmienia się znacznie z kątem  wysyłania, 
a pomiędzy 15° i 8C° wzrasta od 6,5°/0 do 82,6%.

A. H.

ZOOLOGIJA.

— Oddychanie niedoperzy we śnie zimowym. B ada
niam i nad snem zimowym zw ierząt zajmowali się 
już naturaliści dawniejsi, jak  K onrad Gesner i Buf- 
fon, a Saissy (1808) wykazał, że w śnie takim n a 
stępuje zwolnienie oddychania. Marshall Hall, 
umieściwszy pod dzwonem szklanym niedoperza 
pogrążonego w Śnie zimowym, w ciągu dziesięciu 
godzin nie dostrzegł żadnego zgoła pochłaniania 
gazów, chociaż zwierzę czuwające w tymże czasie 
wydychało 10 cm3 dwutlenku węgla. Bobak w śnie 
zimowym według Regnaulta i Beiseta zużywa ty l
ko '/30 tej ilości tlenu, co w stanie norm alnym , 
a Y alentin zarówno u bobaków jak  i jeży wyka
zał wartości daleko mniejsze. Podobneż rezultaty 
otrzymał Horyath oraz Voit.—Nowe badania p rze
prowadził E. Delsaux nad dwoma niedoperzami, 
a  mianowicie nad uszakiem (Plecotus auritus) i my- 
szakiem (Vespertilio murinus). Zwierzęta te po
chodziły z jaskiń pod M aestrichtem , gdzie podczas 
chłodnej pory roku znajduje się ich mnóstwo po
grążonych w śnie zimowym; przy przecięciowej 
tem peraturze powietrza 6° okazują one własną tem 
peraturę około 7,2°. Zwierzęta śpiące w jaskiniach

często przez czas długi nie okazują żadnego ruchu 
oddechowego, w pracowni dostrzedz można było 
bardzo słabe ruchy oddechowe, w odstępach co 15 
m inut. Wrzawa i światło (zw ierzęta trzym ane by
ły w ciemności) wpływu na oddychanie nie mają, 
ale każde wstrząśnięcie powoduje natychm iast sze
reg ruchów oddechowych, poczem znów długie 
pauzy następują. Przebudzenie niedoperzy z g łę
bokiego snu połączone jest z nagłem podniesie
niem tem peratury . Uszak, trzym any przez 30 mi- 
Dut pod dzwonem oziębionym do —21°, po prze
niesieniu do te łnperatury  wyższej zaczął oddychać, 
chociaż poprzednio ruchy oddechowe były zupeł
nie przytłum ione. W  tem peraturze 0° wydzielanie 
dwutlenku węgla okazało się znacznie niższem, ani
żeli w tem peraturze 7—8°. (Naturforscher).

A.

GIEOGRAFUA.

—  Jeziora Tatrzańskie budzą znowu zajęcie w nau
ce: dowodem niedaw na praca  Rotha w Abrege Buli. 
Soc. Hongroise (1887 r. str. 83) „Jeziora Wysokich 
T a tr“ . W  pracy tej autor dzieli jeziora ta trzań 
skie według pochodzenia na: 1) powstałe w drodze 
erozyi, 2) inne zaś uważa za morenowe. Liczebne 
dane do swojej pracy, mówi Roth, wziął w części 
od E. Dziewulskiego, w części od Dezsii; wszystkie 
jeziora podane przez Rotha, a umieszczone przez 
nas poniżej, m ają głębokości znalezione przez p. 
Dziewulskiego, zaś tylko oznaczone gwiazdką na
leżą do Dezso. Podajem y tutaj te  dane podług 
Rotha, dodając tylko od siebie wyniesienie jezior 
nad poziom morza, wzięte z pracy p. Dziewulskie
go. Roth tak  klasyfikuje jeziora Wysokich T atr:

Jeziora erozyjne:
Pow. 

w hekt.
Głębok. 
w m etr.

wynieś, 
w m etr.

Zadni Staw (pod Ko- \ “5 m \ \ 1 °  łem) / 3 6,8 29 18S9
Czarny Staw / ń ^ 13,1 37 1737
W ielki Staw \ -2 & 34 8 78 1670
Przedni Staw ’ g -g V 30 1694
Czarny Staw Gąsienicowy

1626(pod Kościelcem) 22,9 47
Morskie Oko 21,3 77 1553
* W ielkie Smereczyńskie

Jezioro 12,3 41

Jeziora morenowe:

Rybie Jezioro Polskie 33,0 50 1384
* Jezioro Czorba 20,4 21 1376
* Jezioro Popradzkie 6,9 16

Za zakończenie R oth podaje stosunek głębokości 
do szerokości w jeziorach erozyjnych 1 ; 8,6, który  
uważa, porównywając z Alpami, za skutek gwałto
wnej erozyi. S. St,
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R O Z M A I T O Ś C I .

—  Niebespieczeństwo sacharyny. R ada hygijenicz- 
na departam entu  Sekwany uchw aliła jednogłośnie 
zakaz używania sacharyny (ob. Wszechśw. z r. 1886 
str. 232) do pokarmów, a to  ze względu na nie
bespieczeństwo, jakiem  zagrażać ona może zdro
wiu publicznemu. Zalecająca się zatem słodyczą 
ta substancyja fabrykom  cukru z buraków zaszko
dzić nie zdoła. (Uevue Seient.).

A.

O D PO W IEDZI REDAKCYI.

WP. W. K. w Pynkowie. „Mechanika niebieska1* 
Laplacea nigdy nie wyszła w przekładzie polskim, 
Wiadomość o gradzie zakomunikowaliśmy stacyi 
centralnej meteorologicznej.

WP. J. T. w Aleksandrowie. Z odczytów, o które 
W Pan pyta, drukowany był tylko Pepłowskiego: 
„W ytapianie żelaza z ru d “ (Wszechśw. z r. 1883). 
Książek żądanych redakcyja nasza nie posiada.

WP. B. S. w Pieścidłach. Odpowiadamy listownie.

WP. dr J. Z. w Sokołowie. Różnica między term i
nam i takiem i, jak  np. Kali i Kalium — nitricum , 
carbonicum i t. p., jest lak a  sama, jak  w naszej 
term inologii między np. azotan, węglan i t. p. po
tażu i potasu. Odnosi się więc do poglądów teo
retycznych na budowę soli: potaż jestto  tlenek 
potasu, a przeto azotan potażu, Kali n itricum , 
znaczy dosłownie — azotan tlenku potasu. Tak 
n ik t dziś nie nazywa, zatem i w łacinie lepiej jes t 
używać Kalium nitricum  =  azotan potasu, aniżeli 
Kali nitr. =  azotan potażu.

SPR O STO W A N IE.

W  N-rze 31 W szechświata, w liczbie sędziów 
Wystawy przyrodniczo-higijenicznej we Lwowie, 
jes t wymienione moje nazwisko w grupie V, gieo- 
graficznej. Wiadomość ta przeszła z Dziennika V 
Zjazdu i jest oparta na nieporozum ieniu, które 
w jednym  z następnych numerów Dziennika zo
stało wyjaśnione. Wogóle w żadnej grupie Ju ry  
wspomnianej wystawy nie brałem  żadnego udziału.

Br. Znatowicz.

B u l e t y  n m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 25 do 31 Lipca 1888 r.

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

-ss<x>
Barom etr 

700 mm -j- T em peratura  w st. C.

'il
go

tn
.

re
dn

ia

K ierunek w iatru
Suma
opadu

Q 7 r. 1 lp - 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. ^  '05

25 52,3 52,0 50,9 20,0 25,7 21,2 27,2 15,2 61 W,S,N 0,0
2 Ci 48,9 47,6 47,5 20.4 29,6 19,2 29,8 17,0 63 S,S,SE 7.0
27 49,1 51,1 50,2 20,6 22,0 20,4 23,0 17,8 64 W,W,WN 3,0
28 47,7 45,8 43.1 20,2 23,9 20,8 24,9 15,5 62 NE,E,S 0,0
29 li 0.3 42,2 44,0 17,2 20,2 16,4 20,6 16,6 76 WS.WS.WS 12,2
30 45,9 47,0 48,4 17,4 21,4 18,3 22,2 14,1 59 w s ,w ,s w 0,0
31 48,0 48,4 51,0 17,3 25,2 20,4 25,9 13,0 63 E,W S,N 0,0

Średnia 47,7 20,5 64 22,2

U w a g i .

Popoł. deszcz kropił.
Pop. b. z d. ulew. i wichr.
W nocy deszcz.
Wiecz. odległa burza id .
W n. deszcz, popoł. d. ulew.

UWAGI. K ierunek w iatru dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7 ej rano, 1-ej po południu i 9-ćj 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

TREŚĆ. Cuda dna morskiego w akw aryjum  pokojowem, przez Józefa Nussbauma. — 0  ferm entach nie- 
organizowanych, napisał M aksym ilijan Flaum . — O metodzie badania naukowego, przez prof. Henryka 
H oyera. — Prom ieniowanie słońca, podał S. K. — K ronika naukowa. — Rozmaitości. — Odpowiedzi Re- 

dakcyi. — Sprostowanie. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

^ 03BOJieHO Heuayi'010. Bapniapa 22 Iicjih 1888 r. D ruk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna As 26.


