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0 zastosowania barwników 

D O  B A D A Ń  M IK R O S K O P O W Y C H
U S T R O J U  Z W IE R ZĘ C E G O .

G dy przed 50 laty położone zostały przez 
T . Schwanna podstawy do rozwoju nowo
czesnej histołogii, t. j.  nauki o składzie 
ustroju zw ierzęcego z pewnych ukształto
wanych pierwiastków czyli komórek, dają
cych się tylko zapomocą silnie powiększa
jących przyrządów optycznych dokładnie 
rospoznać, nietylko te ostatnie, czyli m ikro
skopy przedstawiały jeszcze w ielkie braki, 
ale i sposoby przygotowywania okazów ba
danych przy ich pomocy były jeszcze zupeł
nie pierwotne. Części płynne, jak  np. krew 
i lim fę i delikatne błoniaste twory można 
było w  cienkich warstwach pomieścić po
m iędzy szkiełkami i bespośrednio rospatry- 
wać pod mikroskopem. Z części twardych, 
jak  chrząstka, otrzymywano z łatwością 
cienkie skrawki zapomocą brzytwy, lecz 
z układu nerwowego, mięśniowego, ścię

gien i większój części wewnętrznych orga
nów niepodobna było przygotować skraw
ków przydatnych do badania mikroskopo
wego. Badacze byli więc zniewoleni albo 
do wycinania zapomocą nożyczek małych 
kawałków z miękkich organów i następnego 
ich rosskubywania zapomocą ig ie ł na naj
drobniejsze cząstki, albo do przyrządzania 
skrawków z organów zasuszonych, które po 
zmoczeniu wodą odzyskiwały poniekąd for
mę pierwotną. Z niektórych części otrzy
mywano ostatnią drogą dość zadawalniające 
rezultaty, jak  np. ze ścian kiszkowych, na
czyń krwionośnych, ścięgien i in., drobniej
sze zaś szczegóły w tak zmienionych two
rach w zupełności się zacierały. Stwardza- 
jące własności wyskoku były wprawdzie już 
oddawna znane, lecz skrawki z preparatów 
zgęstniałych w tym płynie z powodu małój 
przezroczystości nie były wtenczas jesz 
cze przydatne do badań mikroskopowych. 
Skrawki, twory błoniaste i strzępki, otrzy
mane przez rosskubanie, zwilżano wodą stu
dzienną i podkładano pomiędzy szkiełkami 
wprost pod mikroskop. Z odczynników sto
sowano tylko kwas octowy i wodny rostwór 
jodu (p łyn  Lugola).

W  ciągu pierwszych 20 lat opisana tech
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nika n iew ielk ie poczyniła postępy. Dopie
ro pod koniec tego pierwszego okresu ro z
woju h istologija zyskała kilka cennych 
przetworów, znakomicie ułatwiających ba
danie, a mianowicie kwas i sole chromowe, 
glicerynę i barwnik karminowy. Jednocze
śnie konstrukcyja mikroskopów znakomicie 
została ulepszoną, albowiem zaczęto składać 
objektywy ze stałych kombinacyj kilku so
czewek w miejsce dawnych dowolnie zm ien
nych, a wkrótce nastąpiło także odkrycie 
„im ersyjnych” czyli zanurzanych objekty- 
wów, wymagających pomieszczenia kropli 
wody pom iędzy dolną ich soczewką i szkieł
kiem przykrywkowem  okazu mikroskopo
wego. Po  tych ważnych nabytkach techni
ka mikroskopowa rozw ijała  się szybko, czy
niąc olbrzym ie postępy. P o  karminie po
zyskała najpierw drugi skuteczny barwnik, 
odznaczający się w ielkiem i zaletami, t. j.  
hematoksylinę, lecz szybki rozwój chemii 
barwników smołowych, czy li t. zw. anilino
wych dostarczył w krótkim  czasie w ielk i 
zapas najcenniejszych nowych przetworów 
barwiących. Jednocześnie zaczęto zamiast 
w  gliceryn ie zamykać okazy mikroskopowe 
w przezroczystych lakierach i balsamach. 
Nastąpiło dalej odkrycie mikrotomów zna- ! 
komicie ułatwiających przygotowywanie 
najcieńszych skrawków, niezmiernie szyb- j  

kie udoskonalenie tych przyrządów, u lep
szenie sposobów stwardzania miękkich o r
ganów, ich zatapiania w celoidynie i para
finie i t. d., tak, że z nader elementarnej me
todyki w ytw orzy ła  się w  stosunkowo krót
kim czasie bardzo obfita i zawiła technika 
z całym arsenałem przetworów i przyrzą
dów pomocniczych. Dawniej na stole ba
dacza histologicznego prócz mikroskopu, 
lup, narzędzi, kilku słoików z przechowy- j  

wanemi organami znajdowano tylko szczu
płą liczbę naczyń z odczynnikami, a miano
w icie z rostworem jodu, karminu, kwasu 
octowego i gliceryną. Obecnie stół i szafy 
są zapełnione setkami różnych przetworów, 
mnóstwem przyrządów  mechanicznych, m i
krotomami i t. p.

Rów nolegle z tym rozwojem  techniki po
stąpiła także ścisłość i dokładność spostrze
żeń dokonywanych przy jć j pomocy. P y 
tania, pozostające dawniej w zawieszeniu, 
lub dające się rozw iązać tylko przy w ielkiej

wpraw ie i zręczności badacza i nader mo
zolnej i zawiłój manipulacyi, obecnie nie- 
tylko zamieniły się na stanowcze fakty, ale 
mogą bez w ielkiego trudu być rosstrzygnię- 
te przez początkującego histologa. Usku* 
teczniają się teraz w pracowniach b io lo 
gicznych prace, o których wykonaniu daw
niej zaledwie marzyć sobie pozwalano. Jako 
przykład przytoczę tylko nieprzerwane sze
regi, czyli seryje najcieńszych skrawków 
z nader nikłych ciał, np. z zarodków, lub 
ja j zwierzęcych okazujących często rozmia
ry mniejsze od jednego milimetra. N ie za
braknie w tych szeregach ani jednego ogni
wa czyli skrawka; najdrobniejsze szczegóły 
dają się uwydatnić w  każdym skrawku, 
a przy pomocy rysunku i modelowania mo
żna z tych szeregów skombinować (zapo
mocą tak zwanój rekonstrukcyi) wierny, zna
cznie powiększony model badanego okazu.

P rzed  30 laty starsi lekarze spoglądali 
jeszcze z wielkiem niedowiarstwem, a nawet 
lekceważeniem na ówczesną histologiją, 
uważając badania mikroskopowe raczej za 
piękną zabawkę i rodzaj dodatkowej ozdo
by nauki, aniżeli za jeden  z podstawowych 
jój środków pomocniczych. Uwydatniające 
się już wtenczas potężne oddziaływanie 
tych badań na anatomiją patologiczną i pa- 
tologiją  ogólną zbywali frazesem, że pod 
mikroskopem można dostrzedz wszystko, co 
się tylko spodoba, czyli innemi słowami, że 
spostrzeżenia mikroskopowe przeważnie się 
składają z fantastycznych urojeń badaczów. 
Gdy przed rozwojem  obecnej techniki i wy
doskonaleniem mikroskopów podobny za
rzut mógł wydawać się do pewnego stopnia 
jeszcze usprawiedliwionym, to obecnie „złu 
dzenia optyczne” doświadczonych badaczów 
należą już do rzadkości. W  ich ręku m i
kroskop stał się potężnem i niezbędnem na
rzędziem nauki, która w ostatnich dziesiąt
kach lat dokonała fundamentalnych prze
wrotów  w m orfologii zw ierząt i roślin, jak  
również i w nauce o przyczynach chorób. 
W iadomości o rozmnażaniu się komórek, 
o istocie procesu zapłodnienia, o rozwoju 
organizmu i jego  części składowych poczy
niły zadziwiające postępy, medycyna zaś 
zyskała w badaniach bakteryjologicznych 
zupełnie nowe podstawy do zapobiegania 
chorobom zakaźnym (szczególnie przy ope-
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racyjach) i do racyjonalnego postępowania 
leczniczego. Gdy obecnie osoba roszcząca 
pretensyją do znajomości medycyny, lub 
nauk przyrodniczych pozwoli sobie odezwać 
się z lekceważeniem o odkryciach mikro* 
skopowych, można je j bez ceremonii w yt
knąć rażącą ignorancyją i zarozumiałość. 
Bez dokładnej znajomości mikroskopowej 
budowy ustroju zwierzęcego i bez sztuczne
go zabarwiania mikrobów, wykazanie udzia
łu tych ostatnich w powstawaniu objawów 
chorobowych byłoby niemożliwem, pomimo 
wszelkich postępów hodowli mikrobów. Ze 
sztucznej hodowli można ostatnie przenieść 
na szkiełka i w żywym stanie bespośrednio 
zbadać pod mikroskopem, przyczem liczne 
ich gatunki odznaczają się nader żywemi 
i charakterystycznemi ruchami. A żeby je 
dnak te same drobniutkie twory po zaszcze
pieniu pod skórę odnaleść we krw i lub 
w tkankach, ażeby wykazać spowodowane 
przez ich obecność zmiany chorobowe (za 
palenie, rospad i t. p.), należy przy pomocy 
odpowiednich środków przygotować cienkie 
skrawki z dotkniętych narządów i zawarte 
w nich mikroby uwydatnić za pośredni
ctwem charakterystycznego zabarwienia. 
N ie mam potrzeby dodawać tutaj, źe każdy 
wprawny badacz z łatwością zdoła odróż
nić zabarwione m ikroby od przypadkowo 
powstałych osadów, od grudek kryształów 
barwnika i innych zanieczyszczeń.

Przytoczone przykłady dostatecznie wy
jaśniają znaczenie techniki histologicznej, 
w  szczególności zaś metody barwienia, dla 
ogólnego postępu nauki, a mianowicie dla 
rozwoju różnych działów m orfologii i me
dycyny. Ponieważ wspomniana gałąź tech
niki mikroskopowej tak jest doniosłą i do 
tak poważnych doprowadziła rezultatów, 
można się spodziewać, że krótki opis tej 
metody i zestawienie głównych zasad, na 
których jó j zastosowanie się opiera, zacie
kawi pewną liczbę czytelników niniejszego 
pisma. Zapewne jednak nie wszyscy z nich 
dokładnie są obeznani ze sposobami bada
nia mikroskopowego. Dlatego też uważam 
za stosowne, opis metody barwienia poprze
dzić kilkoma słowami o ogólnych zasadach 
spostrzegania przy pomocy mikroskopu.

Każdemu wiadomo z własnego doświad
czenia, że drobne przedmioty w takim tylko

razie mogą być dokładnie zbadanemi pod 
względem kształtu, składu i własności ze
wnętrznych, jeżeli są dobrze oświetlone. 
Ciała mniej więcej przezroczyste, lub przy
najmniej przeświecające dają się w tym 
względzie łatwiej rospoznać, aniżeli mętne 
i nieprzezroczyste. Ostatnie stają się w i- 
dzialnemi tylko przez promienie, które od 
ich powierzchni się odbijają; im więcej pro
mieni jak ie  ciało pochłania, tern ciemniej- 
szem wydaje się jego  zabarwienie i tem 
mniej wyraźnem ukształtowanie jego  po- 
wiex-zchni. Ciała nieprzezroczyste przed
stawiają pod mikroskopem postać czarnej 
bryły, jeże li lustro oświecające tak będzie 
ustawione, jak  to miewa miejsce przy zwy- 
czajnem badaniu, albowiem na jasnem tle 
pola mikroskopowego dostrzeżemy tylko 
obrysy ciemnej masy wypełniającej część 
tego pola. Chcąc rospoznać ukształtowanie 
powierzchni badanego ciała, np. nieprzezro
czystego ja jka  żaby, należy lustro odwrócić 
tak, ażeby pole widzenia było zaciemnione; 
wtedy przy dobrem oświetleniu przedmiotu 
światłem z góry padającem, a zatem przy 
pomocy promieni odbitych, zdołamy czasami 
rospoznać niektóre szczegóły, lecz niezbyt 
drobne, albowiem takie badanie daje się 
tylko uskutecznić przy zastosowaniu sto
sunkowo słabych powiększeń. W  dawniej
szych czasach podobny sposób badania czę
ściej bywał stosowanym, obecnie zaś tylko 
rzadko się używa, ponieważ innemi środ
kami można często otrzymać lepsze rezul
taty. W iększa część przedmiotów rospa- 
trywanych pod mikroskopem przyrządza 
się obecnie w taki sposób, że jako mniej 
więcej przezroczyste mogą być rospatrywa- 
ne w świetle przechodzącem. Tu  oświetle
nie bywa nierównie silniejszem i warunki 
rospoznania budowy ciała odpowiednio ko- 
rzystniejszemi. Zalety takiego oświetlenia 
dobitnie ujawniają się przy porównaniu 
rurki szklanej z rurką metaliczną: próżnię 
w pierwszój łatwo poznać przy zwróceniu 
jó j do światła, gdy tymczasem druga pozor
nie nie odróżnia się od masywnego pręta 
i dopiero na przecięciu poprzecznem uja
wnia swą formę.

W ielka przezroczystość przedmiotów ba
danych pod mikroskopem przedstawia je 
dnak pewne ujemne strony, znacznie utrn

211WSZECHŚWIAT.



212 WSZECHŚWIAT.

dniające rospoznanie pierwiastków, z któ
rych okazy te są złożone. W  ustroju zw ie 
rzęcym pewne twory, jak  np. błona rogowa 
i soczewka oka okazują w  stanie życia tak 
zupełną przezroczystość, jak  czysta płyta 
szklana, pomimo, że są złożone z nader róż
norodnych części. Zaw iła ich budowa uw y
datnia się dopiero przy pośmiertnem zmę
tnieniu, jako następstwie samodzielnego 
krzepnięcia ciał białkowatych, albo lepiój 
jeszcze po zastosowaniu pewnych przetw o
rów chemicznych, szczególnie kwasów. 
P ierw otna przezroczystość tych ciał pocho
dzi stąd, że wszystkie części składowe 
przedstawiają jednakowy współczynnik za
łamania. Prom ienie światła przechodzą 
przez przedmioty złożone z cząstek o ró 
wnym współczynniku bez załamania, lub 
zboczenia na granicy tych cząstek, t. j. tak, 
jak  przez jednorodne przezroczyste ciało 
np. płytę lub bryłkę szklaną. Jeżeli np. 
kulkę lub pręcik ze szkła białego pomieści
my w płynie przedstawiającym jednakowy 
ze szkłem współczynnik załamania (naprzy- 
kład w  zgęszczonym olejku cedrowym), 
kulka i pręcik znikają dla naszego wzroku. 
Rospatrując pod mikroskopem przedmiot 
przezroczysty, rozróżniamy w nim oddziel
ne części tylko dlatego, że okazują różne 
współczynniki załamania. Dostrzegamy tam 
w istocie tylko ciemniejsze i jaśniejsze 
miejsca i prążki, uwydatniające się wskutek 
załamywania i odbijania się promieni na 
granicy cząstek o różnej gęstości i różnym 
składzie i z tak mało określonego roskładu 
światła i cienia staramy sobie ułożyć obraz 
rzeczywistego upostaciowania przedmiotu. 
Rzecz prosta, że tu się otw iera pole do naj
różnorodniejszych złudzeń i błędnych wnio
sków, tembardziój, że najistotniejsze części 
składowe przedmiotu badanego mogą przed
stawiać współczynnik załamania nie różnią
cy się wcale od otaczającego je  płynu. (T a k  
też rurka szklana wypełniona gęstym o le j
kiem cedrowym przedstawi postać jedno
rodnego pręcika). Każdemu, który, choćby 
tylko pobieżnie, miał do czynienia z m ikro
skopem, wiadomo, że pęcherzyki pow ietrz
ne zamknięte w płynie pomiędzy szkiełkami 
przedstawiają w św ietle przechodzącem po
stać kul o szerokich ciemnych obrysach. 
Podobne obrazy tworzą krople tłuszczowe,

lub grudki ciał stałych silnie załamujących 
światło. Różnorodne ciała, t. j.  powietrze, 
płyn i ciało stałe mogą więc wydawać zgo
dne obrazy wskutek silnego załamywania 
się i rospraszania promieni świetlnych przy 
przejściu z wody do powietrza, lub do in 
nego płynu albo do ciała stałego o wyso
kim  współczynniku załamania. Jeżeli w  gę- 
stawój zawartości komórki skupi się wielka 
liczba blisko siebie ułożonych kropel, do
strzeżemy raz pozorny obraz siatki, drugi 
raz ziarenka jakby pomieszczone w płynnój 
masie, stosownie do współczynnika załama
nia kropel i otaczającego je  ciała; je że li 
krople silniój łamią światło, czynią wraże
nie ziarn, jeśli zaś słabiój, przedstawiają się 
jako oczka pośród włóknistej sieci.

(dok. nast.).
H. Hoyer.

N r 14.

0 winie z winogron.
(Dokończenie).

Niekorzystny w pływ  pogody letnićj i je 
siennej pociąga za sobą niedostateczne doj
rzewanie jagód; niedojrzałe zaś owoce, jak  
wiadomo, odznaczają się obfitością wolnych 
kwasów organicznych, garbnika i pektozy 
nierospuszczalndj, zarówno jak  małą za
wartością cukru i ciał rospuszczalnych, 
składających ekstrakt, jak  białka, pektyny 
rospuszczalne, gumy, etery, tłuszcze i t. p. 
T ym  sposobem winiarz ma w swojem ros- 
porządzeniu sok, zawierający niedostatecz
ne ilości cukru i ekstraktu, natomiast za
nadto kwaśny. D la regulowania własności 
moszczu należy więc w tym wypadku do
dawać obu ciał brakujących (cukier i ek
strakt) a rugować nadmierne kwasy.

Trudno bardzo, a nawet niepodobną jest 
rzeczą oznaczyć normalny skład win róż
nych, lub tembardziej wina w ogólności. 
Odskoki są i —  ze względu na rozmaitość 
napojów noszących ogólną nazwę wina —  
muszą być bardzo znaczne. Zawartość je- 
dnćj z najistotniejszych części składowych, 

i a mianowicie alkoholu, waha się w grani
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cach od 3 —  4 %  do 20 —  25%; wiadomo 
wszakże, że przy fermentacyi niemożna 
otrzymać więcej niż 15% alkoholu, ponie
waż ju ż taka zawartość jego  jest dostatecz
ną, aby zatrzymać wszelki rozwój grzyb
ków drożdżowych; wina z wyższym procen
tem alkoholu otrzymują się przed dodanie 
odpowiedniej ilości spirytusu do gotowego, 
ju ż przefermentowanego wina. Najniższy 
stopień (3 —  4 % ) też jest nienormalnym: 
wino, wyrobione z takim procentem nie 
daje się długo przechowywać i prędko kwa
śnieje. Tak  niska zawartość alkoholu daje 
się napotykać jednak czasami w bardzo sta
rych winach, przechowywanych przez k il
ka, lub kilkanaście dziesiątków lat. U ogó l
niając jednak dane co do zawartości alko
holu w różnych winach, możemy wypowie
dzieć, że zupełnie młode wina, bez względu 
na odmianę i pochodzenie, nie powinny za
wierać mniśj niż 8— 10%  alkoholu, gdyż 
inaczej nie dają się dobrze przechowywać; 
z drugiej strony za najwyższą granicę natu
ralną należy uważać 15%, gdyż bespośre- 
dnią fermentacyją niemożna otrzymać wię
cej. Z  tej zasady wychodząc, za normę 
można przyjąć średnią cyfrę, mianowicie 

12%.
Doświadczenie wskazuje, że przy takiej 

zawartości alkoholu wina przechowują się 
dobrze; z drugiej strony taki procent może 
być względnie łatwo otrzymanym przez 
bespośrednią fermentacyją moszczu o 24% 
cukru; bukiet takich win bywa bardzo peł
ny i przyjemny ').

Tak więc za normę dla ilości cukru mo
szczu należy przyjąć 24%  —  oczywiście cy
fra ta może ulegać znacznym wahaniom 
w  obie strony w zależności od rozmaitych 
szczególnych warunków.

Normą dla zawartości wolnych kwasów 
organicznych w moszczu jest, jak  to wyżej 
zaznaczono, od 0,6 do 0,7%.

Nakoniec ogólna ilość ekstraktu, w licza
ją c  w  to białka i związki mineralne, powin-

' )  Badania nad względną łatwością rozwoju 
grzybków drożdżowych w płynach cukrowych roz
maitej koncentracyi wskazały dwa „maxima‘‘ roz
woju, mianowicie jedno przy 14% cukru, drugie 
przy 20—27%- Drugie maximura jest więc zara
zem i  „optimum" we względzie technicznym.

na wynosić niemniej niż 2% , gdyż inaczej 
otrzymywane wina są zanadto wodniste.

Normalny skład moszczu winnego jest 
więc następujący:

C u k r u ...................................24%
E kstrak tu ............................... 2%
Kwasów wolnych . . . 0,7%
W o d y ...................................73%

Jeśli chodzi o zbadanie danego materyja- 
łu, moszczu mającego fermentować, pod 
względem zawartości w nim różnych części 
składowych, w  celu określenia jakości i ilo 
ści potrzebnych dodatków, analizę rospocząć 
należy od oznaczenia zawartości kwasów 
wolnych. Najpraktyczniejszem okazało się 
do tego celu mianowanie rostworem amo- 
nij aku 0 Vic normalnój koncentracyi ’ ), 
t. j .  zawierającym 1,7% gazowego N H 3 
w litrze 2), przyczem dla uproszczenia obli
czeń przypuszcza się, że moazcz zawiera je 
den tylko jakikolw iek kwas (np. kwas jab ł
kowy 3) lub winny).

Cukier i ekstrakt w moszczu oznaczane 
są zwykle zapomocą areometru— cukromie- 
rza; zbytnia dokładność nie jest tu potrze
bną, a błąd o 1— 2%  jest bez znaczenia.

Dokładne określenie ekstraktu jest dość 
złożone; zw ykle zadawalniają się przybliżo- 
nem obliczeniem, przyjmując na zasadzie 
praktycznych danych, że na każde 20 sto
pni (procentów), odczytanych na cukromie- 
rzu, składa się 17 części cukru i 3 części 
ekstraktu.

Co do zawartości cukru, najpraktyczniej
szym jednak wskaźnikiem jest smak do
świadczonego winiarza. To  też ciałem, naj
pierw i niezależnie od wszelkiej analizy 
dodanem do soku winogronowego dla ulep
szenia wina, był cukier. Pewnego nieszczę

*) Jeżeli sok jest silnie zabarwionym, należy go 
pierwej odbarwić węglem kostnym; za indykator 
służy lakmus.

2)  Rostwór taki daje się bardzo długo przecho
wywać: mianowany rostwór z wiosny roku 1888 
t. j. przechowany (we flaszce z przytartym kor
kiem szklanym) przez 2'/j lat nie wykazał żadnej 
różnicy przy sprawdzaniu miana zapomocą kwasu 
szczawiowego.

3)  1 cm3 rostworu amonijakalnego opisanego po
wyżej 0/io norm.) odpowiada 0,77 cg kwasu jabł
kowego
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śliwego dla w in iarzy roku, niektórzy z nich 
(francuzi), zauważywszy w przerabianym 
soku brak słodyczy, umyślili dodawać pe
wną. ilość cukru z zewnątrz. Nieznając je 
dnakże wówczas dostatecznie własności cu
krów, ani nierozumiejąc należycie fermen
tacyi, użyli cukru trzcinowego (cukier z bu
raków ) licząc na to, że cukier ten, jako 
słodszy, najlepszy wyda skutek.

Jak wiadomo atoli, cukier trzcinowy nie 
jest w stanie fermentować dopóty, póki nie 
jest przemienionym na glukozę, będącą nieco 
odmiennym rodzajem cukru, chemicznie 
bardzićj prostym. Przem iana ta, zwana 
inwersyją cukru trzcinowego, zachodzi bar
dzo łatwo: proste gotowanie z 0 ,3%  kwasu 
siarczanego w  przeciągu i) i godziny, lub 
z 1 %  kwasu winnego w  przeciągu godziny 
wystarcza, ażeby cukier niefermentujący 
(„trzc in ow y” )  przem ienić na fermentujący 
(„g lu koza ” ).

T e j samej przemianie chemicznej ulega 
cukier trzcinowy pod wpływem  fermentu 
rospuszczalnego (en zym y ), wydzielanego 
przez grzybk i drożdżowę i inne, zwanego 
inwertyną. Drożdże więc, w  obecności cu
kru trzcinowego, w ywołu ją naprzód jego  
inwersyją, później dopiero fermentacyją 
glukozy. Na inwersyją cukru potrzeba j e 
dnakże pewnego czasu i pewnej pracy ze 
strony grzybków  drożdżowych, których 
normalny rozw ój może być przez ten czas 
utrudniony i powstrzymany, a wtedy moszcz 
ulega niebespieczeństwu zakażenia się inne- 
mi grzybkam i, stać się może podścieliskiem 
dla fermentów pobocznych, szkodliwych.

Ze wszech miar racyjonalnem jest przeto, 
celem oszczędzenia rozw ijającym  się droż
dżom pracy nad inwersyją cukru trzcinow e
go, do osłodzenia moszczu dodawać cukru 
fermentującego, glukozy, najpospoliciej pod 
postacią cukru „gronow ego” . (Inną posta
cią glukozy jest t. zw. cukier „owocow y” ). 
Cukier gronowy może być otrzymany roz- 
maitemi sposobami, mianowicie:

1) z soku zawierających go roślin (p rze
de wszystkiem winogron);

2) przez inwersyją cukru trzcinowego, 
tą drogą otrzym any odznacza się korzyst
nie większą czystością wT porównaniu z in- 
nemi produktami;

3) z krochmalu, który pod wpływem roz
maitych czynników zamienia się na cukier 
gronowy.

Scukrzanie się mączki roślinnej, czyli 
krochmalu zachodzi najłatwiej i w prakty
ce technicznej najdogodniej pod wpływem 
fermentów rospuszczalnych, nieorganizowa- 
nych, wydzielanych przez rośliny w tej do 
bie ich życia, w której właśnie chodzi o spo
żytkowanie zapasu krochmalu na cele no
wej wegietacyi roślinnej, a więc zw ykle 
w epoce kiełkowania. Jednym z najw aż
niejszych i najpospolitszych w  praktyce 
fermentów, scukrzających krochmal, jest 
dijastaza słodowa, rozwijająca się w ziar
nach jęczm ienia i innych zbóż podczas k ieł
kowania, mogąca być łatwo wydzieloną, 
najczęściej jednak używana bespośrednio 
pod postacią tak zw. „słodu” (w  piwowar- 
stwie). W ystaw iony na działanie tego czyn
nika krochmal nie przechodzi w cukier bes
pośrednio, ani całkowicie: droga ciekawego 
tego przeobrażenia się jest nadzwyczaj dłu
gą i zawikłaną, przy użyciu natomiast 
kwasów przemiana jest nieco prostszą. 
W  tym ostatnim wypadku krochmal przeo
braża się zrazu w  „dekstrynę” , wodan wę
gla rospuszczalny, a następnie z dekstryny 
w  glukozę; pod wpływem słodu i wogóle 
fermentów (enzym ) roślinnych „dekstryna” 
przechodzi w „maltozę” , stanowiącą zupeł
nie odrębny, ale także łatwo rospuszczalny 
rodzaj cukru, zdolną do fermentowania bes- 
pośredniego, bez przeobrażania się w  glu
kozę. Produkt scukrzenia krochmalu ni
gdy nie bywa zupełnie czystym; zawiera on 
zawsze pewną domięszkę dekstryny; przy 
działaniu dyjastazy słodu otrzymuje się 
mięszanina dekstryny i maltozy.

Najwyższy znany w handlu gatunek cu
kru z krochmalu, wyrabiany we Francyi 
specyjalnie dla użytku w iniarzy pod nazwą 
„enoglukozy” (oenoglucose), posiada skład 
następujący:

G lukozy 87,75%
W ody 9,60%
Dekstryny 2,65%

100,00
Gęsty ten syrop, uważany za bardzo czy

sty, kosztuje we Francyi około 55 fr. za 
100 kg, co podług obecnego kursu wynosi 
około 3 rb. za pud.
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W  Rossyi wyrabiają cukier gronowy pra
wie wyłącznie z krochmalu kartoflanego; 
produkt ten, znany w handlu pod nazwą, 
syropu kartoflanego, a w Cesarstwie „pa
tok i” , zawiera zwykle niewięcśj nad 60% 
glukozy i 15— 20%  dekstryny.

Jakkolw iek dekstryna, której względnie 
dość znaczne ilości (3— 4 % ) zawierają się 
w piw ie, wywołując przy nadmiernem uży
ciu tego napoju zbytnią otyłość, jest ciałem, 
wogóle niebezużytecznem dla organizmu 
i ma wartość pożywną niemniejszą niż cu
kry lub mączki w ogólności, w dobrem 
jednak winie stanowi balast, do pewnego 
stopnia niepotrzebny, a nawet dla delika
tności bukietu szkodliwy; wskutek tego na
leży unikać je j o ile  możności, szczególniej 
przy wyrobie wysokich gatunków win. Ł a 
two jednak wyliczyć, że przy użyciu eno- 
glukozy ilość dekstryny, wprowadzanej do 
wina, jest bardzo nieznaczną: tak dla o trzy
mania wina o 9— 10% alkoholu biorą naj
wyżej 16 kg cukru na 100 litrów  soku, że 
zaś wytłoczyny zalewają jeszcze wodą w ilo 
ści, równaj wyciśniętemu sokowi i obie por- 
cyje moszczu łączą razem, cała ilość zanie
czyszczającej glukozę dekstryny roskłada 
się na 200 litrów  wina, stanowiąc zaledwie 
1,0%; taka domięszka oczywiście nie może 
mieć żadnego znaczenia. Lepsze cukry po
chodzenia krochmalowego mogą być przeto 
korzystnie użytemi do słodzenia wina.

Drugie zadanie, polegające na powiększe
niu zawartości ekstraktu, czyli materyj sta
łych w ubogim soku winogronowym, roz
wiązuje się bardzo prosto: ażeby mieć ek
strakt zupełnie jednorodny, a zarazem od
powiedni, należy wziąć go z samych w ino
gron.

Jak wiadomo, winogrona, nieznajdujące 
bespośredniego zbytu, zwykle suszą się 
i sprzedają w postaci rodzenków, które ma
ją  tę przewagę, że dają się łatwo i dobrze 
przechowywać, bardzo mało, lub nic nie- 
tracąc z ważniejszych swoich części składo
wych. Ponieważ rodzenki nie są niczem 
innem, jak  winogronami skoncentrowanemi, 
przeto zawierają one w sobie wszystek 
ekstrakt, cukier i związki mineralne. Śre
dni skład rodzenków jest następujący:

2 15 _

Cukru o k o ło .........................  60%
Ekstraktu ' )  około. . . . 10,5%
W ody i nierospuszczalnych 

części o k o ło ..............................  29,5%

100,0~

Niema nic łatwiejszego, ja k  do moszczu, 
pod względem zawartości ekstraktu zbyt 
ubogiego, dodać odpowiednią ilość rodzen
ków, oczywiście brać należy przytem pod 
uwagę nietylko ekstrakt, ale i cukier, wpro
wadzony przy takim dodatku.

W  wielu razach rodzenki używane są i do 
samodzielnego wyrobu win i tak, większa 
część win mocnych wyrabia się z wino
gron suszonych; w Szwajcaryi wyrabiają 
corocznie do 30000 hektolitrów ( i  w ięcej) 
taniego wina z rodzenków. W ino takie 
kosztuje producenta około 13 franków za 
hektolitr, sprzedaje się zaś na miejscu po 
0,25 do 0,50 franka za litr, t. j .  9 do 18 kop. 
za butelkę.

Trzeciem zadaniem nakoniec jest regulo
wanie w moszczu winnym zawartości w ol
nego kwasu, przyczem w znacznej większo
ści wypadków trzeba ilość kwasów zmniej
szać. Sposoby, prowadzące do tego celu, 
są dwojakiej natury w zasadzie swój, a m ia
nowicie:

1) roscieńczenie soku wodą, w odpowie
dnim oczywiście stosunku;

2) częściowe, lub całkowite zobojętnie
nie nadmiaru kwasów zapomocą właściwej 
w danym wypadku zasady; zwykle używają 
do tego drobno sproszkowanego marmuru, 
rzadziej potażu, czyli czystego węglanu po
tasu (K 2 C 0 3).

Do pierwszej kategoryi środków techni
cznych należy: gallizacyja i petyjotyzacyja 
win, do drugiego —  szaptalizacyja wina — 
nazwy wzięte od nazwisk wynalasców: G al
la, Petiota i Chaptala 2).

)) Białka i związki mineralne wliczone Bą do 
ekstraktu.

J)  Znaną i bardzo rospowszechnioną jest jesz
cze szeelizacyja win— operacyja, podana przez sła
wnego Scheelego i polegająca na dodaniu do go
towego wina 1— 3% czystej gliceryny, łagodzącej 
smak i pokrywającej pewne wady bukietu. Ściśle 
biorąc, nie jest to niczem więcej, jak fabrykacyją.

WSZECHŚWIAT.
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Prze jdźm y pokrótce zasady każdego z tych 
sposobów:

1) Gallizacyja.

Przypuśćm y, że dany moszcz posiada 
skład następujący *):

C u k r u ............................................. 13,82
Kwasów  wolnych, resp. kwasu

ja b łk o w e g o .......................................... 1,05
-3 £ białka rospuszczalnego 0,8 \
J  |ekstraktu właściwego 0,5 \ 1,65 
Ą I zw iązków mineralnych 0,351 
W o d y .........................................83,5

100,00

jeś li procentowość moszczu normalnego 
oznaczymy, ja k  wyżój, 24%  cukru, 0,7 
kwasu, 2 %  ekstraktu a 73,3°/0 wody, to 
w celu zredukowania ilości kwasów do nor
my, potrzeba odpowiednio powiększyć za
wartość innych części składowych, ilość 
każdój z nich powinna być w  stosunku 
1,05 :0,7 odnośnie do normalnej, czyli pó ł
tora razy wziętą, ilością normalną, a więc: 
dla wody x  =  110, dla cukru x  =  36, dla 
ekstraktu x  =  3; a zatem trzeba dodać 
110— 83,5 =  26,5 wody, 36— 13,8 =  22,2 cu
kru, 3— 1,65=1,35 ekstraktu.

Ekstrakt dodaje się w  postaci rodzenków, 
zawierających go tylko 10,5°'0 na wagę; za
tem dla dodania 1,35 części ekstraktu, trze
ba użyć 13 części rodzenków, zawierają
cych 60%  =  7,8 części cukru, o tyle w ięc 
należy zmniejszyć poprzednio wyliczony 
dodatek cukru. Ostatecznie przeto na 100 
części moszczu trzeba dodać dla zrównowa
żenia zbytniej kwaśności: Cukru 22,2— 7,8 
=  14,4, rodzenków 13, wody 26,5, razem 
około 54 części na wagę; tak więc ze 100 
części moszczu wym agającego uszlachetnie
nia, otrzymamy około 150 części moszczu 
normalnego.

2) Szaptalizacyja,

Przypuśćmy, że chodzi o poprawę tego 
samego co i wyżej moszczu zbyt kwaśnego, 
w którym zawartość kwasów (1,05% ) prze
wyższa normę o 0,35%. Przypuszczając, 
że kwas moszczu jest kwasem jabłkowym  
z łatwością wyliczam y ilość marmuru na za-

■) Z  analiz Freseniusa.

sadzie wagi cząsteczek chemicznych; z obli
czenia, jako dodatek do zobojętnienia k o 
nieczny, wypada %  łuta marmuru na każdą 
0,1%  kwasu w wiadrze.

Obecnie rzadko się posługują czystą szap- 
talizacyją, zwykle zaś zobojętnianie chemicz
ne kwasu kombinują z opisanym powyżej 
sposobem Galla, a mianowicie po zoboję
tnieniu części, np. l/2 lub '/3, nadmiaru 
kwasu (w  danym przykładzie zamiast 0,35 
tylko 0,35— 0,20%) doprowadzają moszcz 
w dalszym ciągu do normy zapomocą gal- 
lizacyi.

3) Petyjotyzacyja.

Pśtiot zauważył, że jeże li po ukończeniu 
fermentacyi (mowa tu o fermentacyi soku 
winogronowego, prowadzonej bez oddzie
lania go od nierospuszczalnych części ja 
gód) zlać młode wino i pozostałe wytłoczy
ny nalać takąż ilością wody, w odpowie
dnim stosunku ocukrzonćj, następuje pono
wna fermentacyja, otrzymuje się nową por- 
cyją młodego wina, niewiele się różniącego 
od wina zlanego poprzednio.

Pótiot powtarzał taką manipulacyją nie- 
tylko raz jeden: resztki jagód zalewał k il
kakrotnie wodą cukrzoną i postępował tak 
trzy, cztery, czasem nawet pięć razy z rzę
du, W szystkie te, kolejno zlewane wina 
łączył w  końcu razem, otrzymując tym spo
sobem z danój ilości winogron o 200— 400% 
więcej wina. Nadmiar kwasu, o ile ten się 
przy takiem obfitem ługowaniu jeszcze znaj
dował, usuwał przez postępowanie według 
Galla.

Sposób Petiota, jakko lw iek  nadzwyczaj 
dowcipny, może być z pewną dozą słuszno
ści uznany za falsyfikacyją.

W  samej rzeczy, cóż się dzieje w fermen- 
tacyjach coraz dalszych? W oda i cukier 
dane są drożdżom we właściwej ilości, p rzy
bliżonej do normy, natomiast nowe porcyje 
materyjału, wedle Petiota, nie wprowadza
ją  do moszczu ani ekstraktu, ani dostatecz
nej ilości białka, ani kwasów. Wskutek 
tego drożdże, działające przy powtórnych 
fermentacyjach, znajdują się w warunkach 
bardzo utrudnionych, odczuwając brak ros
puszczalnego białka, nieodbicie im potrze
bnego do rozwoju. W  tych warunkach 
występują nie te poboczne produkty fer-
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mentacyi, które nadają winu bukiet, lecz 
inne, szkodliwe i niepożądane.

Kazimierz Dembowski, 
Inż.-technolog.

olijaśniającycli M owę i rncliy zaroflzi.

(Dokończenie).

W szystkie powyżej wyszczególnione ba
dania nad budową zarodzi i wnioski z nich 
wyciągnięte znalazły między uczonymi w ie
lu przeciwników, którzy się starali zbić do
wodzenia Biitschliego, utrzymując, że opi
sany przezeń pienisty skład zarodzi wystę
puje dopiero po jej zabiciu. Zaprzeczeń 
tych badaczów rozbierać tu nie będę, wspo
mnę tylko nawiasem, że wszystkie one są 
mniej więcej bezzasadne. Butschli, chcąc 
poprzeć swoje poglądy co do tego przed
miotu i ażeby również dowieść oczkowatego 
złożenia promienistości w protoplazmie czy
nił nadal liczne poszukiwania nad rozmai- 
temi istotami państwa zwierzęcego i wyniki 
tych wszystkich badań przedstawił na po
siedzeniu towarzystwa przyrodniczo-lekar- 
skiego w Heidelbergu d. 11 Lipca 1890 ro
ku, przyczem zarazem odpowiedział swoim 
przeciwnikom na ich zarzuty.

Budowę pienistą zarodzi stwierdził w dal
szym ciągu u licznych zupełnie żywych 
i zdrowych tworów, jak  u pełzaków (Am oe- 
bae), w iciowców  (F lagellata ) i rzęsowców 
(C ilia ta ), przyczem zauważył u niektórych 
wyraźną zewnętrzną warstwę promienistą, 
utworzoną z wydłużonych oczek, ustawio
nych prostopadle do powierzchni wym ocz
ka. W arstewkę tę Butschli nazywa „al- 
weolową” .

Korzenionóżki (Rhizopoda) morskie, a w ła
ściwie otwornice (Foram inifera) ze swoją 
szybko przelewającą się zarodzią pozwoliły 
również zbadać pienistą budowę tej osta
tniej i to nietylko w miąszu swego ciała, ale

i we wszystkich grubszych niby nóżkach 
i rosszerzeniach pławnych, rospostartych 
pomiędzy niemi (nibynóżkami). Mogą one 
służyć za dostateczny dowód pienistej bu
dowy zarodzi za życia pierwotniaka, wszę
dzie bowiem, gdzie się zdarzyło spostrzedz 
jakąś ziarnistość w  protoplazmie, można się 
było przekonać po dokładniejszem zbada
niu, że ziarnka stanowiły węzły pomiędzy 
oczkami. P o  zabiciu odpowiednich tworów 
pienista budowa zarodzi przedstawiała się 
zawsze daleko wyraźniej i ostrzej, niż za 
życia, ale nie zmieniała się bynajmniej.

W arstewkę promienistą (alweolową) spo
strzegał Butschli u mnóstwa badanych przez 
siebie tworów i to nietylko u pełzaków 
(Am oebae), w iciowców (F lagellata), rzę
sowców (C iliata), sysaczków (Acinetae), 
lecz także u ja j różnych zwierząt (Toxo- 
pneustes, Barbus), w czerwonych ciałkach 
krw i żaby, w komórkach węzłów nerwo
wych i w gładkich i poprzecznie prążkowa
nych komórkach mięśniowych.

Najw ięcej trudności do zbadania przed
stawiały Biitschliemu cieniutkie nibynóżki 
słodkowodnych korzenionóżek, wydające 
się przy najsilniejszych powiększeniach zu
pełnie jednolitem i. Taką samę jednostaj- 
ność okazuje u tych tworów także zewnętrz
na warstwa zarodzi, czyli tak zwana ekto- 
plazma. Punktem wyjścia z tego położenia 
była korzenionóżka morska „Gromią Du- 
jard in ii” , którą autor miał sposobność ba
dać w  Neapolu przez czas dłuższy. P ie r
wotniak ten posiada nibynóżki zupełnie bez
barwne, przezroczyste i bez żadnego śladu 
ziarnistości. Jednakże niektóre z grubszych 
jego nibynóżek pozwalają jeszcze za życia 
odróżnić w sobie cienki, jaśniejszy brzeżek, 
podobny do powyżej wspomnianej warstwy 
„alw eolow ej” , ale nieprążkowany promie
nisto, środkowe zaś ich części okazują po 
utrwaleniu budowę pięknie oczkowato-włó- 
knistą. Zresztą, co się tyczy najdelikatniej
szych nibynóżek, przedstawiających się je 
dnolitemi nawet przy najsilniejszych po
większeniach, to Butschli sądzi, że różnica 
w sile łamania światła w ich zarodzi pomię
dzy osnową składającą je j oczka a zawar
tością tychże jest tak nieznaczna, że nie po
zwala rospoznać budowy pienistej, albo też, 
że ścianki rozgraniczające oczka są tu tak
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cienkie i delikatne, że za życia pierwotniaka 
dostrzedz ich niepodobna.

Pogląd  swój na powstawanie promieni- 
stości w zarodzi z szeregowato za sobą uło
żonych jó j oczek badacz ten rozw ija ł dalej, 
przyczem starał się zarazem dowieść, że 
ułożenie to przychodzi do skutku na mocy 
zjawisk przenikania cieczy, w  zupełnie taki 
sam sposób, jak  w opisanych poprzednio 
pienistych kroplach olejowych. Butschli 
stara się w następujący sposób poprzeć swo
je  zapatrywanie. „Zbadałem  dotąd wiele 
zjawisk tego rodzaju i powziąłem  z nich 
przekonanie, że wypow iedziany przezemnie 
pogląd [t. j., że zależą od przenikania (dif- 
fusio) cieczy] w  zupełności im odpowiada. 
Na cienkich przekrojach komory środko
wej u Thalassicola nucleata można zauwa
żyć bardzo dobrze, że promienistość w pasie 
zewnętrznym zarodzi komorowój jest jed y 
nie wynikiem uszeregowania jó j oczek. 
Zwracam także na to uwagę, że zaródź we
wnętrzna tego promieniowca przedstawia 
doskonały materyjał do badania oczkowatćj 
budowy protoplazmy. Czyniłem  również 
poszukiwania nad promienistością zarodzi, 
występującą przy biegunach jądra, czyli 
nad tak zwanemi „słońcami” w czasie d zie
lenia się ja jek  u Toxopneustes, przyczem 
zarówno badanie całych ja jek, jak  i naj
cieńszych ich przekrojów  przekonało mię 
o jednostajności zjawiska i dlatego nie wąt
pię wcale, że wszędzie, gdzie podobna p ro
mienistość w zarodzi daje się zauważyć, w y 
wołują ją  jedne i te same przyczyny. P rzy  
tśj sposobności muszę jeszcze zauważyć, że 
większe krople żyw ej zarodzi, otrzymywane 
przez rozgniecenie pewnych korzenionóżek 
(M ilio lida ) okazują piękną warstewkę pro
mienistą nietylko na swojej powierzchni, 
ale i znacznie głębiej, przypominając przez 
to bardzo ja jka  rozgw iazd (Asteroidea) i je 
żowców (Echinida). Zdumiewającem jest 
podobieństwo pomiędzy takiemi kroplami 
żywój zarodzi i wytworzonem i ręką czło
wieka piankami olejowem i, rozważanemi 
w rozwodnionej g liceryn ie” . Dalszych do
wodzeń Butschliego o promienisto-włókni- 
stój budowie zarodzi komórek, nabłonka, 
naskórka, w łókien nerwowych i mięśnio
wych rozbierać tu nie będę, gdyż to są rze
czy zbyt specyjalne, mogące zająć tylko

uczonych fachowych, wspomnę więc tylko, 
że badacz ten zdołał we wszystkich tych ra
zach udowodnić oczkowatą budowę proto
plazmy, bez względu na to, czy ma ona 
układ włóknisty, czy też promienisty.

Zajmując się w ciągu  wielu lat badaniami 
nad gromadą pierwotniaków, Butschli szu
kał wielokrotnie sposobności zapoznania się 
nieco i z m orfologiją grzybków  rosszczep- 
kowych (bakteryj), tych najmniejszych two
rów ożywionej przyrody, które jakkolw iek 
najprostsze i mocno się odróżniające od istot 
innych niższych gromad państwa zw ierzę
cego i roślinnego, powinny jednak posiadać 
niektóre znamiona, wiążące je  z niemi. Już 
dawniej badacz ten w yraził przekonanie, że 
bakteryje zbliżają się najbardziej do w i
ciowców (F lagellata ) i pogląd ten rozwinął 
w pracy swój o „Pierwotniakach” '). Pogląd 
ten podzielał w części de Bary. Z drugiej 
znów strony bakteryje zbliżają się do niż
szych innych wodorostów (Schizophyceae 
s. Cyanophyceae) zarówno swoim kształtem 
i sposobem wzrostu, jako też i dzieleniem 
się na komórki. Wszystko to, co w iedzie
liśmy dotąd o bakteryjach, odnosiło się pra
wie wyłącznie- tylko do sposobu ich wzra
stania, rozmnażania się i do zmian, spowo- 
dowywanych przez nie w innych ustrojach 
roślinnych, czy też zwierzęcych. O we
wnętrznej ich budowie nie wiedzieliśmy nic 
prawie, z wyjątkiem tego, co się odbywa 
w ich ciele w  czasie wytwarzania się zaro
dników.

Otóż Biitschli korzystając ze sposobności, 
gdy jeden z jego  uczniów znalazł parę pię
knych postaci tych ustrojów w znacznej 
ilości w  okolicach Ludwigshafen, postano
w ił zbadać budowę ich zawartości z wielką 
dokładnością 2). Bakteryje te były bardzo 
znacznych rozmiarów i należały do gatun
ków Ehrenbergowskich: Chromatium (M o- 
nas) Okenii i Ophidomonas Jenensis, które 
ze względu na swe własności roskładania 
siarkowodoru i wytwarzania w sobie pew
nego połączenia siarkowego przedstawiają

>) W  I tomie Bronna „Klassen und Ordnucgen 
des Thierreichs, 1834". 

j 2)  Patrz Butschli: „Ueber den Bau der Bacte-
j  rien und verwandter Organismen" z 1 tabl. lit. 
i  Lipsk, 1890.
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tak zwane bakteryje siarkowe. Znajdują 
się one w  takich miejscach, gdzie się w y
dziela siarkowodór, a więc przedewszyst- 
kiem w  źródłach siarkowych i w bagnach. 
Jeden z tych organizmów, a mianowicie 
Chromatium Okenii zawiera w sobie pewien 
barwnik czerwony, tak zwaną, „bakteryjo- 
purpurynę” , rosprzestrzenioną w  miernie 
grubej zewnętrznej warstwie jego  zarodzi. 
W yn ik i badań Biitschliego nad budową tych 
bakteryj są ze wszech miar godne uwagi. 
C iało ich jest pokryte cienką błonką, w y
puszczającą w jednem  miejscu długi cienki 
biczyk (flagellum), będący, według wszel
kiego prawdopodobieństwa, przedłużeniem 
błonki, a nie tworem protoplazmowym, w y
chodzącym z wnętrza komórki. Budowę 
wewnętrzną ciała bakteryi najlepiej można 
poznać po zabiciu jój wyskokiem i po od
daleniu z niej barwnika i ziarneczek siarki. 
Takie preparaty zabarwione hematoksyliną 
przedstawiają w komórce bakteryi obszer
ne, ciemniejsze środkowe ciało, otoczone ja 
śniejszą warstwą korową. Za życia ustroju 
barwnik (bakteryjopurpuryna) rozmiesz
czony jest w tój ostatniej warstwie, ziar- 
neczka siarki zaś w ciele środkowem. Cał
kowita zawartość komórki „Chromatium” 
posiada budowę oczko watą, t. j. taką, jaką 
ma zaródź we wszystkich innych powyżej 
opisanych wypadkach, należy tylko wspo
mnieć, że oczka są tu stosunkowo bardzo 
wielkie, a tem samem i niebardzo liczne 
względem wielkości komórki. W  środko
w ej, gęstszej masie protoplazmy Są rozrzu
cone gęsto małe, drobne kuleczki, barwiące 
się od hematoksyliny na czerwono, gdy 
tymczasem całkowita zaródź komórki p rzy j
muje od niój barwę niebieskawą, zależnie 
od swój gęstości mniej lub więcej ciemną. 
Taką samę budowę zarodzi jak  u „Chroma
tium” znalazł Butschli u „Ophidomonas J e 
nensis” i u innych znacznie drobniejszych 
bakteryj, poczem rosszerzył swoje poszu
kiwania na wodorosty sine (Cyanophyceae), 
a mianowicie na różne wężnice (Oscillaria), 
zamieszkujące wody słodkie, u których zdo
łał również dowieść oczkowatej budowy 
protoplazmy i wykazać liczne barwiące się 
kulki, rozrzucone w je j części środkowej. 
W  niektórych razach, a głównie u drobniej
szych postaci bakteryj, środkowe gęstsze

ciało zarodzi bywa tak silnie rozwinięte, 
że zajmuje niemal całą komórkę, warstwa 
korowa jest w podobnym razie ograniczoną 
do bardzo małej przestrzeni, często bowiem 
tylko do jednego końca komórki, a miano
wicie tego, z którego wychodzi biczyk.

Ciało środkowe bywa często zbudowano 
z daleko drobniejszych oczek, aniżeli war
stwa korowa, składająca się zazwyczaj z je 
dnego ich rzędu. Ty lko  u większych ga
tunków wężnic (Oscillaria) można w  niej 
odróżnić kilka szeregów (warstewek) oczek.

Stwierdzenie przez Biitschliego pienistej 
budowy zarodzi grzybów  rosszczepkowycli 
(Bacteria), a więc udowodnienie je j tożsa
mości z protoplazmą ustrojów wyższych 
jest sprawą wielkiej doniosłości naukowej, 
pozwala nam bowiem przypuszczać, że i te 
najniższe twory ożywionej przyrody w g łó 
wnej podstawie niczem się od innych ustro
jów  nie różnią, że obok ważnych zboczeń 
(np. żywienia się siarką) podległe są wspól
nie z niemi jednym  i tym samym prawom 
wzrostu i budowy.

Butschli nie ograniczył się tu jednak na 
poznaniu samej budowy zarodzi, ale by
strym umysłem sięgnął znacznie dalej i wno
sząc z pochłaniania barwników przez kulki 
rozrzucone w środkowem ciele zarodzi bak- 
teryj, a tem samem z ich podobieństwa do 
barwiących się części jąder komórkowych 
wyższych ustrojów, orzekł, że większa część 
zarodzi bakteryj (zarówno ja k  i wodoro
stów sinych) jest właściwie ich jądrem, 
warstwa zaś korowa tych ostatnich odpo
wiada protoplazmie komórek roślinnych 
i zwierzęcych. W  wypadkach, w których 
warstwa korowa (a więc „zaródź” w  ści- 
ślejszem znaczeniu tego słowa podług Bilt- 
schliego) ograniczoną jest do bardzo malej 
części komórki bakteryi, a mianowicie koń
ca opatrzonego biczykiem, badacz ten w idzi 
w ielkie podobieństwo (czy li raczej „zgo
dność") z ciałkami nasiennemi zwierzęcemi, 
u których cała główka rozw ija się niemal 
wyłącznie z jądra komórki, podczas gdy 
z je j protoplazmy wytwarza się tylko bi
czyk tego ostatniego. Pojęcie zatem części 
komórki z biczykiem u bakteryj odpowiada 
w zupełności temuż pojęciu u ciałek na
siennych.
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Butschli, podobnie jak  i inni badacze, 
uważa grzybki rosszczepkowe za twory bar
dzo pierwotne, ale pojmuje je  inaczej, ani
żeli tamci. G dy bowiem inni tw ierdzą sta
nowczo, że naprzód powstały komórki bez- 
jądrowe, a z tych dopiero później wyróżn i
ły  się inne opatrzone jądrem, to Butschli 
utrzymuje przeciwnie, mianowicie, że naj
bardziej pierwotne tw ory składały się cał
kow icie z istoty jądrow ej, pod której w p ły
wem w następstwie zaczęła się wytwarzać 
protoplazma. Przem aw ia za tem uznane 
już dziś powszechnie w ielk ie znaczenie ją 
dra, bez którego żadna czynność w komórce 
odbyć się nie może —  i podług Biitschliego 
ta okoliczność, że im mniejszą, a w ięc prost
szą jest dana bakteryja, tem większą prze
strzeń w jś j ciele zabiera jądro  i tem dro
bniejszą jest w  niej ilość właściwej zarodzi.

Jakkolw iek ze wszech miar ważne są spo
strzeżenia autora, to jednak, mojem zda
niem, trudno jest zgodzić się ju ż obecnie 
na wszystkie poczynione przezeń wywody, 
szczególniej zaś na te, które odnoszą do się 
jądra bakteryj. Pomimo niejakiego podo
bieństwa to ciało różni się znacznie od wła
ściwych jąder komórkowych i potrzeba 
jeszcze bardzo licznych i w ielce urozmaico
nych badań i doświadczeń do ostatecznego 
wykazania istotnej jego  zgodności z ją 
drem ').

D r  A . Zalewski.

ZASTOSOWANIE

SIŁY  ODŚRODKOWEJ
ńa rozbiorów cbemicznycii.

P r zy  dokonywaniu rozbiorów  chemicz
nych w  celach, przemysłowych, w  fabry
kach, niezbędne są metody, zalecające się

*) Patrz A. Zalewski: „O tworzenia się zarodni
ków w komórkach drożdży" w Rospr. akademii 
um. w Krakowie, t. X III, 1885.

prostotą, łatwością i szybkością; pod tym 
względem pierwszeństwo przedstawia me
toda objętościowa, dozwalająca ocenić ilość 
danój substancyi w rostworze z objętości 
dodanego rostworu oznaczonego składu, 
czyli płynu mianowanego. W  pewnych j e 
dnak razach metody takiego dochodzenia 
nie mogą być zastosowane. Dzieje się to 
szczególniej w wypadkach, kiedy osady w y
dzielają się z cieczy powolnie skutkiem te
go, że gęstość ich niewiele się różni od gę 
stości rostworu, w którym się wytwarzają.

A b y  więc niedogodności tej zaradzić 
i przyspieszyć rozdział cieczy od osadu, od
wołał się p. Lezę, profesor szkoły rolniczej 
w Grignon, do pomocy siły odśrodkowej. 
Ponieważ rzecz ta obchodzić może wielu 
naszych czytelników, przytaczamy tu opis 
metody p. Lezę, według „L a  naturę” , która 
rzecz tę zaczerpnęła z noty, ogłoszonej 
przez autora w piśmie „Genie c iv il” .

P rzy  każdym danym rozbiorze znamy 
w  ogólności ilość substancyi poszukiwanej, 
przygotowuje się więc pewną ilość rurek, 
zawierających jednę i tęż samę ilość cieczy 
badanej i do każdej z nich dodaje pewną 
ilość płynu mianowanego, który ma strące
nie osadu spowodować. W  różnych rurkach 
ilość tego płynu dodanego jest coraz w ięk
sza, a to w stosunku, który w  każdym przy
padku szczegółowym zależy od natury sa
mego rozbioru i od zamierzonej ścisłości. 
Rurki tak przygotowane, po kilkakrotnem 
wstrząśnięciu, poddaje się działaniu siły 
odśrodkowej, a rozdział cieczy od osadu 
następuje na tój zasadzie, że substancyje 
najcięższe usuwają się do miejsc, najbar
dziej od osi obrotu oddalonych; po obro
cie dosyć szybkim i przez czas dosta
tecznie długi prowadzonym otrzymujemy 
ciecze równie czyste, jakby były przece
dzone.

W racam y wtedy do rur i do każdej 
z nich dodajemy kropelkę cieczy strącają
cej. Rury, w których zachodzi nowe zmę
tnienie rostworu, wskazują, że ilość doda
nego odczynnika była w nich niedostatecz
ną; te zaś, gdzie strącanie dalsze miejsca 
już nie ma, zawierają go w nadmiarze. Ilość 
zatem odczynnika, potrzebna właśnie do 
zupełnego strącenia osadu, przypada mię
dzy dwiema kolejnemi rurkami, z których
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w jednej wydzielenie było jeszcze niezu
pełne, w drugiej już nastąpiło dokładnie.

W  pracowni w Grignon zastosowano do 
metody tój przyrząd odśrodkowy, czyli cen- 
tryfugalny, służący do oddzielania tłusz
czów z mleka, a znany w  handlu pod nazwą 
laktokrytu. Przyrząd  ten składa się z bry
ły  stalowej, dającej się wprawiać w ruch 
obrotowy i opatrzonej w  otwory walcowe, 
pochylone nieco ku poziomowi, co zapew
nia bespieczeństwo rurek, wprowadzanych 
do tych otworów.

Za pośrednictwem korby i właściwego 
systemu zazębień bryła stalowa wiruje 
z szybkością kątową około 2400 obrotów 
na minutę, czyli 40 obrotów na sekundę. 
Prom ień średni b ryły  stalowej wynosi oko
ło 15 centymetrów, skąd wypada, że siła 
odśrodkowa na masę takiemu ruchowi w i
rowemu poddaną przewyższa około 700 ra
zy  działanie siły ciężkości, w idzimy więc, 
że opad dokonywać się musi daleko prę
dzej, aniżeli, gdy zachodzi jedynie pod 
wpływem samego ciężaru.

A b y  zastosować laktokryt do analizy, 
trzeba tylko zaopatrzyć się w rurki o śre
dnicy nieco mniejszej od średnicy otworów 
i podzielić je  na centymetry sześcienne. Za
tyka się je  korkami zwyczajnemi lub kau- 
czukowemi. D la uchronienia nadto rurek 
od zetknięcia z żelazem, co przy obrocie 
powodować może ich pękanie, można na 
dno otworów walcowych wprowadzić nieco 
rtęci, albo też otoczyć rurki szklane błonką 
kauczukową.

Jeżeli reakcyje dokonywać się mają 
w  temperaturze nieco podwyższonej, w y
starcza do tego słabe ogrzanie bryły stalo
wej przez pogrążenie jej przed doświadcze
niem w wodę gorącą, albo też osłonięcie je j 
pokrywą żelazną, poprzednio ogrzaną.

Laktokryt zatem, którego użytek ograni
czał się dotąd jedynie do badań nad skła
dem mleka, może być odtąd przydatnym 
w ogólności do rozbiorów  technicznych, 
w  w ielu bowiem razach korzystnie będzie 
mógł zastąpić cedzenia i opłókiwania, tak 
żmudne przy dochodzeniach chemicznych.

T. R .

SPRAWOZDANIE.

Antoni Kuczyński. Przyczynek do histologii gru
czołów Brunnera. Warszawa, 1890 r. (Odbitka 
z Pam. Tow. Lek.). Z  praoowni prof. Hoyera.

W  pierwszej części autor streszcza wszystkie 
główniejsze prace nad budową gruozołów Brunne
ra i przytacza ostateczny wynik badań różnych, 
uczonych tak co do formy tych gruczołów, jako- 
też co do charakteru ich nabłonka.

W  drugiej części, znacznie większej, opisuje spo
strzeżenia własne nad budową gruczołów Brunne
ra u człowieka, konia, wołu, owcy, świni, psa, ko
ta, kuny, królika, świnki morskiej, szczura i my
szy. Podaje sposoby postępowania przy zachowa
niu materyjaJu, aby uczynić go zdatnym do ro
bienia cienkich skrawków; dalej Bposoby zatapia
nia i barwienia preparatów, wyliczając zarazem 
używane przez siebie barwniki. Oprócz tego mó
wi o metodzie izolowania przy pomocy płynów 
izolującyoh w celu stanowczego rosstrzygnięcia bu
dowy gruczołów Brunnera, a tem samem wyka
zania miejsca, jakie zajmują w układzie gruczo
łów. ,

Następnie opisuje szczegółowo gruczoły badane 
u różnych zwierząt, które łączy w pewne grupy, 
według podobieństwa gruczołów Brunnera ze wzglę
du na budowę, kształt, położenie, zachowanie się 
względem barwników i t. p. Grup takich odróż
nia autor osiem, a każdej poświęca bardzo w y
czerpujący opis, oparty na własnych obserwacy- 
jach. W  końcu pracy zestawia otrzymane wyni
ki i  wyprowadza następujące wnioski:

1)  Gruczoły Brunnera mają budowę rurkowatą, 
a nabłonek je  wyściełający jest słupkowaty.

2) Przewody gruczołów Brnnnera dochodzą u je 
dnych zwierząt (pies, kot, kuna, owca) do powierz
chni błony śluzowej dwunastnicy, u innych wcho
dzą do gruczołów Lieberkiihna (koń, królik, świn
ka morska, szczur i mysz), niekiedy znów bywa
ją  oba rodzaje przewodów (człowiek, wół, Świ
nia).

3) Gruczoły Brunnera są podobne u większości 
zwierząt do gruczołów wypustowych i stanowią 
ich dalszy ciąg.

4) Długość warstwy gruczołów Brunnera u róż
nych zwierząt jest różna; największą jest u ko
nia, wołu, świni, królika, świnki morskiej; śre
dnią u człowieka, szczura i myszy; największą 
u psa, kota i kuny.

5) Pewna liczba zwierząt posiada gruczoły 
Brunnera w mniejszym lub większym stopniu ślu
zowe.

6) W  dwunastnicy królika gruczoły Brunnera 
posiadają zraziki, zbudowane na podobieństwo 
trzustki.

Tablica kolorowana bardzo starannie wykonana 
ułatwia znacznie poznanie badanych gruczołów.
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W ogóle praca p. A . Kuczyńskiego odznacza się 
starannością i ścisłością i  stanowi bardzo po
ważny przyczynek do poznania budowy i kształ
tów gruczołów Brunnera.

A . S.

Wiadomości bibliograficzne.

— as. Prof. Dr A. Kenogott. Elementare Mine
ralogie, besonders zum Zwecke des Selbststudiums 
leicht fasslich dargestellt. Mit zahlreicben Holz- 
schnitten. Stuttgart, 1890 roku, str. 338. Cena 
1,70 rb.

Jest,to książka dla wyższych klas średnich za
kładów naukowych, zawierająca: 1) Część ogólną, 
w której wyłożył autor własności morfologiczne, 
fizyczne i  chemiczne minerałów. 2) Część szcze
gółową, poświęconą zasadom systematyki minera
łów oraz opisowi szczegółowemu ważniejszych ga
tunków mineralnych. Wydanie bardzo staranne, 
rysunki piękne.

— as. Dr Emanuel Kayser Prof. (Marburg). Lehr- 
buch d. Geologischen Formationskunde fur Studi- 
rende u. zum Selbstunterricht. M it 70 Textfigu- 
ren u. 73 VersteinerungBtafeln. Stuttgart, 1891, 
str. 386, Cena 14 mar.

Po wstępie, zawierającym ogólne uwagi, okre
ślenie i podział giaologii, pojęcie o skałach i w ie
ku pokładów oraz podział formacyj osadowych, 
następuje opis szczegółowy formacyj, które autor 
dzieli na: archaiczne, paleozoiczne (Kambryjska, 
Sylurska, Dewońska, węglowa i Permska); mezo- 
zoiczne (tryjasowa, jurajska, kredowa) i  neozoicz- 
ne (form. trzeciorzędowe czyli neogieniczne i pa- 
leogieniczne i  form. czwartorzędowe czyli dylu- 
wijum i aluwijum). Przy każdej formacyi poda
na jest część ogólna, rozmieszczenie w różnych 
krajach oraz charakter paleontologiczny.

Praca zatytułowana traktuje wyczerpująco o Eu
ropie środkowej, o innych krajach pobieżnie. Za
lecają tę pracę liczne, piękne rysunki, doskonale 
odbite i z najnowszych źródeł wzięte.

KBGNfKA HAtłKGWA*

—  tr. Prądy elektryczne mózgu. Na posiedzeniu 
akademii wiedeńskiej dnia 20 Listopada r. z. otwo
rzono na żądanie p. Ernesta Fleischl v. Marxow 
złożoną przez niego w roku 1383 kopertę zapie

czętowaną, w której, dla zapewnienia sobie pier 
wszeństwa, złożył opis przeprowadzonych przez 
siebie w owym czasie badań, tyczących się fizy- 
jo logii mózgu. Jeżeli dwa symetrycznie położone 
punkty na powierzchni półkul mózgowych połą
czymy za pośrednictwem niespolaryzowanych ele- 
ktrodów z czułym galwanometrem, to igiełka jego 
bardzo słabo, albo też wcale sig nie odchyli. Je
żeli wszakże podrażnimy organ zmysłowy, którego 
ośrodkiem mózgowym jest jedno z miejsc z gal
wanometrem połączonych, otrzymamy wyraźne 
odchylenie igiełki. Za podrażnieniem odpowie
dniego organu zmysłowego drugiej strony, odchy
lenie następuje w stronę przeciwną. Doświadcze
nie udaje się zwłaszcza bardzo dobrze, jeżeli 
z galwanometrem łączymy punkty, które według 
Munka są ośrodkami wrażeń wzrokowych, a nastę
pnie wystawiamy na działanie światła naprzemian 
jedno i  drugie oko. Gdy elektrody zachowują to 
samo położenie, a podrażniamy organ powonienia, 
lub nerwy czuciowe, igiełka galwanometru pozo
staje w spoczynku; przy każdym wszakże rodzaju 
podrażnień wyszukać można te miejsca mózgu, 
w których dane podrażnienie wywołuje silne za
kłócenia równowagi elektrycznej. Objawami temi 
można się zatem posługiwać jako metodą do wy
krywania tych części powierzchni mózgu, w któ
rych oznaczone podrażnienia zmysłowe do świa
domości naszej dochodzą. Jeżeli zwierzę badane 
poddajemy działaniu chloroformu, to podczas nar
kozy odchylenia igiełki nie następują; okazuje to 
że działanie chloroformu (i eteru) polega rzeczy
wiście na paraliżu powierzchni mózgu, nie zaś, 
jak niektórzy sądzą, na przerwaniu pamięci.

Doświadczenia te udają się nietylko, gdy po
wierzchnia mózgu jest zupełnie obnażona, ale tak
że i wtedy, gdy z galwanometrem łączymy odpo
wiednie miejsca błony twardej ("dura mater), albo 
nawet kości czaszkowych, po pozbawieniu ich 
okostnej. Przy doświadczeniach tych baczyć ty l
ko należy, by kora mózgowa nie oziębiała się, 
przy tem bowiem widocznie ulega paraliżowi. 
Autor sądzi wreszcie, że dadzą się nawet może 
wykaząć prądy, występujące przy różnych obja
wach psychicznych mózgu, przez łączenie z gal
wanometrem właściwych miejsc na skórze głowy. 
Na podstawie więc tego komunikatu z roku 1883 
przypisuje sobie p. Fleischl pierwszeństwo spo
strzeżenia, że objawom samowiedzy towarzyszą 
nieodłączne od nich zmiany materyi, dające się 
fizycznie wykazać.

— stpr. Trujące własności wody dystylowanej. O.
Loew przypominając, że E. Aschoff zauważył już 
trujące działanie wody dystylowanej na hodowle 
Phaseolus yulgaris, potwierdza spostrzeżenie to na 
wodorostach, zwłaszcza Spirogyrach. Po wyparo
waniu 20 litrów wody dystylowanej okazało się, 
że zawierała ona nieznaczne ślady miedzi, ołowiu 
i cynku, pochodzące z aparatu dystylacyjnfgo. 
Przedystylowana z retorty szklanej utraciła wła
sności trujące; również przez filtrowanie przez
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miał węglowy, lub kwiat siarczany woda utracała 
działanie trujące. Autor sądzi, że przedewszyst- 
kiem szkodliwy wpływ wywierają ślady miedzi, 
gdyż Nageli już zauważył, że jedna dziesi§ciomi- 
lijonowa soli miedzi w wodzie użytej do hodo
wania Spirogyr zabija je po 1 — 2 dniach. Na 
wymoczki zabójczo działa jednak i  woda dystylo- 
wana z naczyń szklanych; powodem tego jest za
pewne brak soli.

— stpr. Erygmatoskop Truvego. Przyrząd ten ma 
służyć do obserwowania warstw ziemi i kamienia 
przez które przechodzi świder podczas wiercenia. 
W  cylindrze znajduje się lampka żarowa. Połowa 
powierzchni cylindra stanowi reflektor, druga 
(z grubego szkła) przepuszcza promienie światła, 
oświecające silnie warstwy, przez które przechodzi 
świder. Podstawa cylindra jest eliptycznem zwier
ciadłem pochyłonem do osi cylindra na 45°. U góry 
cylinder jest otwarty, tak, że obserwator, znajdują
cy się u wejścia otworu świdrowego i zaopatrzony 
w dobrą lunetę może widzieć dokładnie odbity 
przez zwierciadło obraz warstwy. Promienie wy
syłane w górę przez lampkę są zakryte. Przyrząd 
wisi na długim kablu, składającym się z dwu prze
wodników, okręconym górnym końcem na bębnie 
i pozostającym zapomoeą umieszczonych na wale 
kontaktów sprężynowych w ciągiem połączeniu 
z biegunami stosów, nawet podczas nawijania 
i opuszczania. Na głębokości 200— 300 m można 
w ten sposób najdokładniej oglądać warstwy gieo- 
logiczne. (Elektrt. Ztschft, 1890, 524).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— tr. Nowa wyprawa dó Grenlandyi przygetowuje 
się w Ameryce. Zamierza ona w ciągu bieżącego 
lata przejść Grenlandyją w poprzek, od zachodu 

na wschód.

—  jsz. Piszą do nas z Merwu, że zima tegorocz
na była tam nadzwyczaj ostra, pomimo, że trwała 
zaledwie kilka tygodni. Temperatura spadła do 
30° poniżej zera. W  okolicach Merwu i  Tedżenu 
wymarzły wskutek lego całe stada antylop (zape
wne Antilope subgutturosa). Korespondent nasz 
mówi, że sam spotkał w Merwie na rynku żołnie
rzy, którzy przywieźli 18 sztuk antylop, wziętych 
żywcem i następnie zarżniętych.

— jsz. Muzeum zoologiczne hr. Branickich we Fra- 
scati otrzymało w ostatnich czasach kilka cennych 
posyłek, które znakomicie wzbogaciły jego zbiory. 
Korespondent Muzeum, p. Barej, nadesłał z Se- 
rachsu kolekcyją ptaków, należących przeważnie

| do gatunków posiadanych już przez muzeum, nie
mniej jednak ważnych jako materyjał do zamiany 
z innemi instytucyjami tego rodzaju. Jednocześn;e 
prawie British Museum nadesłało partyją ptaków 
(460 sztuk) w zamian za dublety; ptaki te pocho
dzą przeważnie z Indyj Wschodnich i z Himalajów 
i po większej części stanowią nowe nabytki dla mu
zeum we Fraskati. Drogą też zamiany dostała się 
tu partyja ptaków południowo-amerykańskich, na
desłana przez hr. Berlepscha z Miinden (w  Hanno- 
werskiem). Najcenniejszą jednak jest posyłka spe- 
oyjalnego korespondenta muzeum, p. Jana Kali
nowskiego, który od półtora roku zajmuje się eks- 
ploracyją środkowych części Peru. Zbiór ten za
wiera przeszło 600 skór ptasich, 24 skóry zwierząt 
ssących, a nadto nieco owadów i jaj ptasich. Z 242 
gatunków ptaków około 180 jest nowych dla mu
zeum. W  liozbie ich znajduje się bardzo wiele 
gatunków rzadkich po zbiorach, a nawet znajdują 
się i takie, które dotychczas znane były w jednym 
tylko egzemplarzu, jak np. Lampraster branickii— 
kolibr, którego jeden tylko okaz, przysłany z Peru 
przez p. Konstantego Jelskiego, znajduje się w war
szawskim gabinecie zoologicznym; Nothoprocta bra
nickii opisana również z jednego egzemplarza przez 
ś. p. Taczanowskiego; dalej śliozny gatunek sza- 
bloazioba (Kecurvirostra andina), którego jedyny 
okaz był zdobyty przez Frobena w 1853 roku i opi
sany przez Philippiego i Landbecka. Liczyć też 
można, że 5 do 6 gatunków tej posyłki będzie zu
pełnie nowych dla nauki. Ssące, przysłane przez 
p. Kalinowskiego, należą wszystkie do gatunków 
znanych, niemniej jednak są nader cennym nabyt
kiem dla muzeum hr. Branickich. Na wyróżnienie 
zasługują: para wigoni (Auchenia vicuna), para 
sarn Kordylijerskich, zwanych tarugami (Ceryus 
antisiensis), cztery okazy małp (L 8gothrix hum- 
boldti) i  wiele innych niemniej ciekawych czworo
nogów. Należy się też słusznie publiczna pochwa
ła naszemu młodemu podróżnikowi, który już po 
przednio dał dowody energii podczas swych podró
ży w Syberyi wschodniej i w Korei.

R O Z M A I T O Ś C I .

— tr. Garbarstwo elektryczne. Pisma poświę
cone garbarstwu zaprzątnięte są obecnie żywo no
wą metodą fabrykacyi skór, polegającą na udziale 
elektryczności, a która zapowiada zupełny prze
wrót tejj gałęzi przemysłu, metoda bowiem elek
tryczna kończy w ciągu jednego lub czterech 
dni robotę, która dotąd wymagała od trzech do 
dwunastu miesięcy. Skóry oczyszczone z włosów 
umieszczają się w  wielkim bębnie drewnianym, 
obracającym się dokoła osi poziomej, a ciecze 
garbujące doprowadzają się za pośrednictwem
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rnr. Dwie wielkie p łyty  miedziane tworzą we
wnętrzne dna bębna i  stanowią elektrody, któ
re Big łączą z biegunami maszyny dynamo-elek- 
trycznej. Bgben zawiera! od 500 do 1000 kilo
gramów, a po wprawieniu go w ruch i po prze
puszczeniu niezbyt silnego prądu elektrycznego 
skóry są zupełnie wygarbowane w ciągu jedne
go lub czterech dni, a to zależnie od rodzaju 
skór. Na czem polega tu rola elektryczności 
dobrze niewiadomo; wynalascy sądzą, że prąd 
elektryczny powoduje szybkie utrwalanie się gar
bnika. W pływ  ruchu na przyspieszenie roboty 
znano już oddawna, ciągły wszakże obrót spro
wadzał dotąd obniżenie wartości skór. P. Muntz, 
dyrektor pracowni instytutu agronomicznego, po 
rozbiorze przedstawionych mu okazów, ocenił, że 
skóry wygarbowane sposobem elektrycznym nie 
ustępują skórom zwykłym, Die wszyscy wszakże

garbarze podzielają to zdanie. Nowa ta metoda 
zaprowadzoną już została w wielu fabrykach eu
ropejskich i amerykańskich.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

IWP. Prenumeratorowi. Istotnie zdarzyła się bar

dzo przykra dla nas pomyłka, skutkiem której 

jedna i ta sama wiadomość biblijograficzna była 

ogłoszona dwukrotnie w naszem piśmie.

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 Marca 1891 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Barometr 
700 mm - f Temperatura w st. C.
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Kierunek wiatru

Suma

opadu
0  w a g i.

7 r. lp . 9 w. 7 r v 1 p. | 9 w. Najw.|Najn.

25 Ś. 60,3 50,6 50,4 -4 ,0 — 0,8 1— 1,8 0,3
| I

— 4,5 ,90 EN4,WS*,SW4 0,4 W  n. śn., w dz. niezn. śn.
26 C. 47,8 46,7 44,7 —0,6 1,9 4,2 4,8 — 2,9 '91 S,,SW4,SW5 0,8 Od r. do poł. śn.
27 P. 43,1 44,1 43,8 3.4 7,4 1,4 7,8 0,7 180 W s,w 2,WS3 5,0 R. d., pop. gęsty śn.
28 S. 42,3 41,0 37,8 1,8 4,4 1,0 5,5 —0,4 179 S6,SWVWS3 3,9 Rano i pop. gęsty śn.
29 N. 36,7 36,3 36,4 0,3 2,9 1,2 4,1 — 0,7 85 S4,SW3,WS> 0,3 Kilk. niezn. śn., pop. kr.
30 P. 34,1 35,8 38,3 1,1 2,8 i 0,2 4,1 — 0,4 84 W S3,W N6,W S2 2,0 Od r. do poł. śn. i kr.
31 W. 38,7 40,5 42,6 -0 ,4 0,3 -0 ,2 2,2 —0,9 91 E 5,NE3,WS3 2,6 Od r. do poł. śn. bez prz.

Średnia 42,0 —f-1,2 86 15,0 mm

UW AG I. Kierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem. Szybkość wiatru w metrach na sekundę, b. znaczy burza, d. —  deszcz.

T R E Ś ć .  O zastosowaniu barwników do badań mikroskopowych ustroju zwierzęcego, przez H. Ho- 

yera. — O winie z winogron, napisał Kazim ierz Dembowski, inż. - technolog. — Przegląd doświadczeń, 

objaśniających budowę i ruchy zarodzi, opisał dr A. Zalewski. —  Zastosowanie siły odśrodkowej do 

rozbiorów chemicznych, przez T . R. — Sprawozdanie. —  Wiadomośoi bibliograficzne. — Kronika nau

kowa. — Wiadomości bieżące. — Rozmaitości. —  Baletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

R03B0JieH0 IJeH3ypoio. BapmaBa, 23 MapTa 1891 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, 26.


