
J)f§. 1 5 . Warszawa, d. 12 Kwietnia 1891 r. T o m  X .

T Y G O D N IK  P O P U L A R N Y , P O Ś W IĘ C O N Y  N A U K O M  P R Z Y R O D N I C Z Y M .
PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA".

W Warszawie: rocznie rs. 8
kwartalnie „  2 

Z przesyłką pocztową: rocznie „  10
półrocznie „  ó

Prenumerować można w Redakcyi Wszechświata 
i we wszystkich księgarniach w kraju i  zagranicą.

Komitet - Redakcyjny Wszechświata stanowią panowie: 
Aleksandrowicz J., Deike K., Dickstein S., Hoyer H., 
Jurkiewicz K., Kwietniewski W ł.. Kramsztyk 8., 

Natanson J., Prauss St. i Wróblewski W. 
„Wszechświat11 przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolwiek związek z nauką, na następujących 
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7 '/* 

za sześć następnych razy kop. 6, za dalsze kop. 5.

i ^ d r e s  K e d e ilrcy i: IK Iralso -w elc ie -^rzed .iaa .ieście , 3STr SG.

CO W IE M Y

o istocie pierwiastków chemicinych.0

Dwie w ielkie istnieją, zagadki na świecie, 
jednej na imię materyja, drugiej siła. T k w i 
w nich cała obfitość zjawisk, które bezu
stannie przenikają w granice poznania ludz
kiego, cały ogrom cudów, których zgłęb ie
nie zadaniem jest przyrodnika. Jeśli ma
tery ja  dostarczyła budulcu do stworzenia 
wszech rzeczy, to siła tchnęła ruch, życie, 
a wszystko, cokolwiek się dzieje, bądź tuż 
obok nas, bądź na najdalszych kresach 
wszechświata, wszystko to zachodzi z tą sa
mą materyją, dzięki tej samćj sile, które 
istniały i działały w pierwocinach świata 
naszego, które niezmiennie działać będą, 
gdy nowe lat m ilijony przeciągną, nad tym 
światem. Bo materyja i siła są nieznisz-

' )  Według odczytu prof. KI. Winklera, wygłoszo
nego na 63-im zjeździe przyrodników i lekarzy nie
mieckich w Bremie.

ozone, ilość ich nie zmniejsza się i nie 
wzrasta, nie potrafimy ich stworzyć, lecz 
i nie potrafimy zniszczyć, trwają i trwać 
będą wiecznie. N ie wiemy również, skąd 
się one biorą i jakim  celom służą; patrzy
my na nie, jak  na wytwory niedocieczo- 
nego aktu stworzenia, uważamy je  za ob
jaw y niezmiennego, potężnego prawa przy
rody.

Jakkolwiek wszakże źródło siły i materyi 
na zawsze pozostanie tajemnicą dla czło
wieka, same zjawiska nieprzebraną stano
wią obfitość dla podsycania żądzy w iedzy 
ludzkiej. Mechanika wszechświata, którą 
w bezgranicznej jej wspaniałości podziw ia
my w obrotach gwiazd, pierwsza zapewne 
dostarczyła umysłowi ludzkiemu tematu do 
rozmyślań, do spostrzeżeń i badań. Dziś 
wiemy, że nic wogóle nie pozostaje w  spo
koju, że wszystko, zarówno dotykalna sub- 
stancyja, jak  i niedostępny dla zmysłów na
szych eter wszechświatowy, w ciągłem znaj
duje się drganiu, że siły poszczególne, które 
rozróżniać zwykliśm y jako ciepło, światło, 
elektryczność, powinowactwo chemiczne 
i t. d., są niczem innem jeno rozmaitemi ro
dzajami ruchu, płynącego zawsze z jednego 
źródła.
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T a  nasza świadomość jedności siły czyli 
energii, którą zawdzięczam y przedewszyst- 
kiem  lekarzow i heilbrońskiemu Julijuszowi 
Robertow i M ayerow i, a którą, następnie da
lej rozw inęli i doświadczalnie stw ierdzili 
inni wysoce zasłużeni mężowie, jak  Joule, 
Helm holtz, Clausius, Tyndall i in., uważa
ną być powinna za jednę z najcenniejszych 
zdobyczy naukowych naszego stulecia. Na
raz rzuciła ona światło jeś li nie na istotę, 
to przynajmniej na zw iązek wewnętrzny 
pomiędzy zjawiskami fizycznemi i w ym o
wniej niż kiedykolw iek dowiodła, że potę
ga cudów twórczości w prostocie ich spo
czywa.

Podobnego daru bożego wyczekuje dziś 
jeszcze chemik, napróżno przenikając dotąd 
w  istotę materyi. Rosstrzygnięcie tego py
tania na osobliwe napotyka trudności już 
choćby dlatego, że zmuszeni jesteśmy ros- 
trząsać je  z naszego jednostronnego, ziem 
skiego stanowiska. Jakkolw iek bowiem 
spektroskop pozw o lił nam sięgnąć wzro
kiem w układ m ateryjalny tryskających 
ogniem mgławic i rozżarzonych światów, to 
jednakże właściwe pole badania dla chemi
ka rosścieła się na ojczystej naszej ziemi, 
na tój starzejącej się planecie, której we
wnętrzne w ichry chemiczne prawie huczeć 
przestały i na której twardym pancerzu 
przeważnie wpływ  ciepła i światła słonecz
nego podtrzym uje jeszcze powoli gasnące 
życie chemiczne.

L ecz  jakże bogatym w form y, jak  w ielo
kształtnym jest ten nasz świat ziemski! Je
den rzut oka na to, co się wkoło nas dzieje, 
wyjaśnia nam, że ju ż  wcześnie bardzo my
ślący człow iek zadać sobie musiał pytanie: 
„Czem  jest substancyja, z czego składają się 
tysiące tysięcy rzeczy, z któremi spotykamy 
się na ziemi?” Tak  więc już w starożytno
ści występuje przed nami pojęcie elementu, 
pierwiastku, pojęcie, które, coprawda,z dzi- 
siejszem równobrzmiącem nic niema wspól
nego. N ie tu miejsce wdawać się, jaka za
chodzi pomiędzy temi pojęciami różnica; 
bespośrednio raczćj zwróćm y się do pier
wiastków teraźniejszości, do owych cegie
łek, z których, o ile  wiadomości nasze się
gają, wyobrażamy sobie zbudowany gmach 
świata.

W  miarę ja k  badanie chemiczne wystą

piło z dawniejszej sfery bescelowego błą
dzenia poomacku i, świadome swych dróg, 
zw róciło się ku rosszczepianiu ciał na ich 
składniki, udało się nietylko otrzymać okre
ślone zw iązki chemiczne, lecz i z tych osta
tnich wydzielić materyje * o jednolitym  cha
rakterze, których ani dalej rozłożyć nie b y 
ło można, ani też sztucznie wytworzyć, któ
re wyraźną posiadają zdolność, a nawet 
dążność do wstępowania w związki i wza
jem ne wymiany chemiczne. Napróżno do
tychczas usiłowano przekroczyć dopiętą 
w ten sposób granicę sztuki ludzk ie j— gra
nicy tej strzeże około siedemdziesiąt ciał, 
które właśnie z powodu ich przypuszczal
nej niezłożoności nazwano pierwiastkami, 
elementami.

Z pierwiastków tych starożytność znała 
niewiele. B yły  to głównie takie, które 
w przyrodzie ju ż występują w stanie w ol
nym, rodzimym, lub też dają się łatwo ze 
zw iązków swych wydzielić, jak  metale: z ło 
to, srebro, miedź, rtęć, ołów, cyna, żelazo, 
które w odległych już czasach znalazły za
stosowanie techniczne i których „siódemkę” 
w wiekach średnich za coś świętego poczy
tywano, podobnie ja k  siódemkę znanych 
podówczas planet. Znajomość węgla jest 
oczywiście tak dawną jak  posiłkowanie się 
ogniem, a najdawniejszych czasów sięga też 
wiadomość o siarce, choć o istocie tego pier
wiastku jeszcze w początku naszego stule
cia zupełnie niejasne miano pojęcie. N ie
wiele więcej niż sto lat temu nie podejrzy- 
wano jeszcze zupełnie istnienia dwu pier
wiastków, które wszędzie na ziemi wystę
pują w stanie wolnym i które dla każdego 
człowieka niezbędne są od chwili pierwsze
go oddechu; są to części składowe pow ie
trza, tlen i azot. Ich  stan gazowy i obo
jętne oddziaływanie na narządy zmysłowe 
człowieka były powodem, że do roku 1774 
pozostawały w ukryciu. Lecz jednocześnie 
prawie Priestley, Scheele i zwłaszcza La- 
yoisier zerwali z nich zasłonę, a skutkiem 
tego był upadek teoryi flogistonu i skiero
wanie wiedzy chemicznej na nowe, szerokie 
gościńce.

Jakaż zmiana zaszła od owego czasu 
w w iedzy naszej i poglądach. Pełn i po
dziwu i skupienia spoglądamy poza siebie 
na w ielki okres budzącej się świadomości,
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a jeże li zazdrościmy mężom, którym danem 
było pracować w tój pełni duchowego świa
tła, którzy innych do życia budzili i życie to 
stwarzali, to z pewnością te uczucia za naj
czystsze i najszlachetniejsze uważane być po
winny. Zwłaszcza w pierwszój połowie na
szego stulecia, w epoce niezapomnianego ba
dacza północnego, JakóbaBerzelijusza, jedno 
odkrycie pierwiastka postępowało za dru- 
giem. Bunsen i K irchhoff ukazali następnie 
światowi chemicznemu cudy analizy spektral
nej, która dorzuciła nam niemniój jak  sześć 
pierwiastków, a głębokie spekulacyje ta
kich badaczów jak  Newlands, L . M eyer 
i M endelejew  w ykryły  prawo peryjodycz- 
ności, z którem poznanie trzech nowych 
pierwiastków o tyle w ważnym znajduje się 
związku, że potwierdza ono śmiałą przepo
wiednię Mendelejewa o przypuszczalnem 
ich istnieniu, stając się najwspanialszym 
tryumfem daru proroczego profesora pe
tersburskiego, jak i wogóle umysłu ludz
kiego.

N ietylko wszakże o powodzeniach, lecz 
i o przykrych błędach i gorzkich rosczaro- 
waniach opowiadają nam dzieje odkrycia 
pierwiastków; nie powinno zaś nas to dzi
wić, gdyż niezawsze łatwo jest dowieść nie- 
złożoności ciała. Przybyw a do tego jeszcze 
w pewnych wypadkach niedostateczność 
dostarczanego nam przez przyrodę mate- 
ryjału. Gdy bowiem niektóre pierwiastki, 
np. żelazo, krzem, tlen wszędzie i w  w iel
kich masach na powierzchni ziemi się znaj
dują, inne natomiast, jak  jod, tytan, cyrkon, 
wprawdzie niezwykłe wykazują rospowsze- 
chnienie, lecz ilościowo do podrzędnych 
należą, a znów inne, jak  tor lub ind w nie
wielu dotąd miejscach na kuli ziemskiój 
i w skąpój nader ilości są znajdowane. Za
pominać jednak nie należy, że pozorna 
rzadkość pierwiastku do pewnego stopnia 
znikać zaczyna z chwilą, gdy człowiek 
uznał go za pożyteczny i zaczął pożądać. 
Tak  np. obecnie dobywamy rocznie 180tonn 
złota, stanowczo należącego do pierwiast
ków rzadkich, a jodu, który kiedyś stanowił 
chemiczną osobliwość, nawet przeszło 500 
tonn; talu, który dotychczas nie znalazł j e 
szcze technicznego zastosowania, bez trudu 
moglibyśmy tysiące wydobywać kilogramów, 
gdyby tylko nastąpiło zapotrzebowanie. I

Lecz do niedawna zupełnie fałszywie oce
nialiśmy także stosunek ilościowy, w jakim 
występują stosunkowo częste pierwiastki, 
bo przy ocenie takiój uwzględnialiśmy oto
czenie leżące najbliżój pola widzenia ludz
kiego. Żyjem y śród organizowanćj p rzy
rody, w  świecie zw iązków węgla; nieorga
niczny zaś szkielet ciała roślinnego, a zw ła
szcza zwiei'zęcego, zbudowany jest z soli 
kwasu fosfornego; tlenek wodoru, woda, 
spływa na nas w strumieniach deszczu 
i w postaci morza otacza kulę ziemską; nad 
głowami naszemi faluje bezmierny, głównie 
z azotu składający się ocean powietrzny. 
Cóż więc dziwnego, że węgiel, fosfór, wo
dór, tlen uważaliśmy dotychczas za pier
wiastki w wielkich masach na planecie na- 
szśj występujące. A  jednakże ilość ich po
zostaje w tyle w porównaniu ze składnika
mi ciała ziemi, jeże li uwzględnimy nietylko 
widoczną dla nas powierzchnię ziemi, lecz 
i jó j skorupę do głębokości tylko 15 km. 
P rzy  obliczeniu takiem, dokonanem przez 
zasłużonego badacza amerykańskiego F. W . 
Clarkea okazało się, że zewnętrzna sko
rupa ziemska włącznie z powłoką powietrz
ną składa się tylko

w 0,94% z wodoru,
„ 0,21% „ węgla,
„ 0,09% „ fosforu,
„ 0,02% ,. azotu, 

że zatem te właśnie pierwiastki, które w naj- 
bliższem naszem otoczeniu i życiu naszem 
tak pierwszorzędne mają znaczenie, zupeł
nie podrzędnemi są składowemi częściami 
planety naszój. Poruszamy się i oddycha
my w krainie rzadkiego pierwiastku. I  we
dle wszelkiego prawdopodobieństwa liczby 
powyższe jeszcze znacznie bardziójby się 
zmniejszyły, gdybyśmy mogli w rachunku 
tym cienką skorupę zastąpić potężną masą 
ziemi naszój. Jestto jednakże nie do wykona
nia, bo n igdy zapewne rozum ludzki nie do
ciecze, jakim  jest skład wnętrza ziemi. Je
dynie z ciężaru właściwego całćj ziemi, 
wynoszącego więcój niż podwójny ciężar 
właściwy skorupy, możemy wnioskować

' )  Frank Wigglesworth Ciarkę. The relative 
abundance of the Chemical elements. Washington, 
1889. Porówn. Wszechśw., 1890, kr. nauk. str. 271.
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o materyjalnój różnicy, o tem, że ku środ
kow i ziemi coraz gęstsze pow inny się znaj
dować materyje.

(dok. nast.).

M aksym ilijan Flaum .

BALANOGLOSSUS
BUDOWA JEGO I  STANOWISKO SYSTEMATYCZ

NE W ŚWIETLE NOWSZYCH BADAŃ.

(Szkic anatomo-porównawczy).

Pośród licznych bardzo postaci zw ierzę
cych osobliwy interes budzą t. z w. formy 
przejściowe, które tak pod względem  bu
dow y swój anatomicznej, jako też rozwoju 
łączą pom iędzy sobą grupy, pozornie bar
dzo odległe. Tak ie zw ierzęta przejściowe 
stanowią prawdziwą, że tak powiemy, ary- 
stokracyją świata zw ierzęcego; są one przed
miotem najszczegółowszych i najwszech
stronniejszych poszukiwań, uczeni prowa
dzą o nie zacięte spory, każdy według swe
go zapatrywania stara się je  umieścić w pe
wnej określonej grupie w układzie zw ie
rząt, wyznaczyć im miejsce obok innych 
form  zwierzęcych, lecz najczęściej usiłowa
nia te są daremne i jeden rodzaj, złożony 
z kilku zaledw ie gatunków, zostaje często 
umieszczony w samodzielnej grupie, dla 
niego tylko stworzonej, otrzymuje n iety
kalne miejsce na pograniczu kilku nieraz 
typów  zwierzęcych. Form y takie i z inne
go względu nazwaćby można arystokracyją 
świata zw ierzęcego. Są to bowiem zw ykle 
postaci bardzo starożytne, wywodzące ród 
swój w prostój lin ii od bardzo dawnych 
przodków, z których w  ciągu dziejów  gie- 
nealogicznych rozw inęło się aż kilka w aż
nych, rozległych i określonych grup, roz- 
biegających się obecnie w  różnych kierun
kach. Do takich form  przejściowych, o któ
rych w najnowszych czasach w iele bardzo 
pisano i które były przedmiotem ścisłych 
poszukiwań, należy m iędzy innemi Balano- 
glossus, zw ierzę zaliczane powszechnie do 
robaków.

Zewnętrzny kształt ciała tego zw ierzęcia 
oraz sposób życia pozwalają nam odrazu

przypuszczać, że mamy przed sobą robaka. 
Ciało wydłużone, beznogie, u niektórych 
gatunków do stopy długości dochodzące. 
Zw ierzę żyje w piasku morskim w pobli
żu brzegów, podobnie jak  wiele robaków 
z grupy pierścienic. Przebywa w miej
scach, zalewanych przez morze podczas 
przypływ u i wynurzających się z wody 
podczas odpływu. Zw ierzę świdruje się 
jakby w  piasku; zapomocą robaczkowatych 
ruchów ciała wciska się w piasek i nabiera 
otworem gębowym wielkie ilości tego osta
tniego. Piasek wypełnia powoli całe wnę
trze kanału pokarmowego robaka i wycho
dzi następnie w postaci zbitego, na palec 
grubego sznurka przez otwór odbytowy na 
zewnątrz. R yjąc się w piasku, zw ierzę na
dziewa więc nim jakby swój kanał pokar
mowy. P o  tych grubych, kiełbasę przypo
minających, sznurkach zbitego piasku, tu 
i owdzie pokazujących się natychmiast po 
odpływ ie morza, poznać można obecność 
robaka. Podczas pobytu swego na stacyi 
zoologicznej w Concarneau (w  Bretanii) 
miałem sposobność wielokrotnego przyglą
dania się tym dziwnym śladom Balanoglos- 
susa. Chcąc schwytać robaka, należy do
koła świeżego takiego śladu zacząć nadzwy
czaj szybko roskopywać piasek, przyczem 
należy łopatę odrazu możliwie jaknaj g łę
biej w piasek wsunąć, by przeszkodzić zw ie
rzęciu uciekać w głąb piasku. Robak tak 
szybko i zręcznie w ije się w mokrym 
piasku, że wielką trzeba mieć wprawę 
w  czynności roskopywania, aby zagrodzić 
mu drogę do ucieczki i schwytać. Ciało 
tak jest łamliwe, że otrzymanie całego Ba- 
lanoglossusa, nigdzie nieuszkodzonego, eta
nowi nadzwyczaj wielką trudność. N ie 
otrzymałem w Concarneau ani jednego 
egzemplarza całkowitego, lecz tylko kawał
ki. Zapewniano mię na stacyi, że Bateson, 
który naumyślnie przyjechał przed kilku 
laty do Concarneau celem badania Balano- 
glossusa, również ani razu zupełnie całko
w itego egzemplarza nie posiadał.

P rzy jrzy jm y się teraz budowie tego oso
bliwego zwierzęcia '). Spoglądając zze-

' )  E. Korachelt i K. Heider, Lehrbuch d. ver- 
gleichenden Entwicklungsgeschichte der wirbello-
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wnątrz na wydłużone, robakowate ciało 
Balanoglossusa, możemy odróżnić na niem 
kilka wyraźnych oddziałów. Z  przodu 
(fig. 1) znajduje się t. z w. niewłaściwie ry 
jek  (e), głębokiem przewężeniem kolistem 
oddzielony od reszty ciała. Za nim nastę
puje krótki, mięsisty t. zw. kołnierz (k r ), 
dalej dosyć długi oddział skrzelowy (k). 
Poza  oddziałem skrzelowym znajdujemy 
t. zw. żołądkowy (z ) i wreszcie ogonowy (o). 
N iektórzy odróżniają tylko cztery oddziały 
ciała: ryjek, kołnierz, okolicę skrzelową 
i tylną. R y jek  i kołnierz stanowią właści
w ie przyrząd ruchowy zwierzęcia i utwo
rzone też są, oprócz skóry, głównie z w łó 
kien mięśniowych, pomiędzy któremi odróż
niamy zewnętrzne koliste i wewnętrzne 
podłużne. W nętrze ryjka i kołnierza w y
pełnione jest bardzo luźną tkanką łączną, 
pomiędzy komórkami której istnieją mniej 
lub więcej liczne, mniejsze lub większe 
przestrzenie i szczeliny, komunikujące ze 
sobą. U  podstawy ryjka na stronie grzbie
towej znajduje się otwór (porus), za pośre
dnictwem którego jamy i szczeliny we
wnątrz - ry jkowe komunikują ze światem 
zewnętrznym; rzadziej znajdują się dwa ta
kie otwory. Przez te otwory woda morska 
przenikać może, według Spengla, do wnę
trza ryjka. Spengel opisuje podobne otw o
ry w  ściance kołnierza, twierdząc, że służą 
również do wprowadzania wody do wnę
trza tego ostatniego. Dawniejsi badacze 
opisywali także otworek na wierzchołku 
ryjka i przypuszczali, że wierzchołkowym 
woda wchodzi do wnętrza ryjka, a podsta
wowym  bywa wyrzucana. Nowsze atoli 
spostrzeżenia (Bateson, Koeh ler) przeczą, 
obecności otworu wierzchołkowego. N ie 
jest jeszcze także w zupełności dowiedzio- 
nem, jak ie jest właściwe znaczenie otworu

sen Thiere, cz. I, 1890. W . Bateson, Early and 
later stages in the deyelopment of Bahnoglossus, 
1884— 1886 w Quart. Journ. Micr. Sc. E. Metschui- 
koff, Systematische Stellung von Balanoglossus, 
Zool. Anz., 188J, W . Schimkewitsch, Ueber Bala
noglossus Mereschk. Zool. Anz. 1888. Nad anato- 
mij<ł i rozwojem Balanoglossusa pracowali głównie 
prócz tego: A l. Agassiz, J. W. Fewkes, A. Giard, 
Al. Goette, A. Kowalewski, M. A. Marion i J. W. 
Spengel.

podstawowego ryjka, gdy bowiem jedni, 
jak  Spengel, twierdzą, że woda wchodzi 
przez ten otwór do wnętrza ryjka, inni, jak 
Bateson, wręcz temu zaprzeczają. Bateson 
przytacza na dowód słuszności swego twier
dzenia, że cząsteczki barwników, zawieszone 
w wodzie, nie przechodzą n igdy do wnętrza 
ryjka, a więc, co za tem idzie i woda tam 
nie przenika. W edług Batesona otwór ten 
służy tylko do wyprowadzania pewnych 
substancyj, a mianowicie pewnych wydzie-

Fig. 1. Balanoglossus Kawalewskii. 
e ryjek, kr kołnierz, k okolica skrzelową, g okoli
ca, w której leżą organy płciowe, z okolica żołąd
kowa, o okolica ogonowa, db naczynie grzbietowe, 

vb naczynie brzuszne.

lin gruczołowych z wnętrza jam y ryjka. 
Autor ten zaznacza między innemi obecność 
pewnego zagadkowego organu na dnie j a 
my ryjkowój, któremu przypisuje właśnie 
czynność wydzielniczą, gruczołową. Spen
gel obserwował również twór ten i uważał 
go za należący do układu krążenia, Schim
kewitsch zaś nie przechyla się ani na jednę 
ani na drugą stronę i pozostaje w niepe
wności co do funkcyi i natury tego tworu. 
Brak przewodu wyprowadzającego w orga
nie tym nie pozwala nam ze stanowczością
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orzec, czy mamy tu przed sobą rzeczywiście 
tw ór gruczołowy, wydzielający (p. fig. 2). 
Pon iżej ryjka, w fałdzie kołnierza znajduje 
się na stronie brzusznej (t. j .  przeciw ległej 
otworkowi podstawowemu ry jka ) dosyć ob
szerny, nie zamykający się n igdy otwór gę 
bowy. Prow adzi do krótkiego, prostego 
przełyku, który mniej więcój na wysoko
ści tylnćj granicy kołnierza daje długą do-

Fig. 2. Część przednia ( r y j e k  i  kołnierz) przecię
cia podłużnego, grzbieto-brzusznego przez ciało Ba- 
lanoglossus sarniensis (nieco schematyzowane, we
dług Kohlera), d jama kanału pokarmowego, de n a 
błonek kanału pokarmowego, db grzbietowe naczy
nie krwionośne, d i wypuklina grzbietowa ścianki 
kanału pokarmowego, dn nerw grzbietowy, h t. zw. 
serce, Ih jama ciała, m otwór gębowy (strzałka po
kazuje kierunek, w  jakim pokarm wpada do gęby), 
p otworek (porus) u podstawy ryjka, sk szkielet 
(homolog struny grzbietowej), vb brzuszne naczynie 

grzbietowe, x  t. zw. gruczoł ryjka.

syć wypuklinę ku grzb ietow i i naprzód 
w  podstawową część ryjka.

Nabłonek tćj wypukliny wytwarza na ze
wnątrz twardy szkielet w postaci podłuż
nego pełnego wałeczka, położonego w pod
stawo wój części ry jka , pomiędzy brzuszną 
ścianką w ypukliny przełyku i wewnętrzną

powierzchnią skóry ryjka, jak  to widzimy 
na załączonym tu schematycznym rysunku 
(fig. 2). Z wałeczka tego odchodzą ku ty
łow i i ku dołowi dwa pręcikowate przedłu
żenia, obejmujące z boków przełyk na- 
kształt obręczy i leżące w fałdach ścianki 
tegoż. Cały ten szkielet jest według zgo 
dnych spostrzeżeń Spengla i Batesona pro
duktem nabłonka kanału pokarmowego, 
a mianowicie nabłonka wyżej wspomnianej 
wypukliny. Szkielet wraz z wypukliną sta
nowi u Balanoglossusa organ pierwszorzę- 
dnćj wagi morfologicznej. Bateson poró
wnywa te twory do struny grzbietowej 
(chorda dorsalis) kręgowców, a inni nowsi 

j  badacze, zwłaszcza Kohler, dzielą w zupeł
ności to zapatrywanie. N ie  każdy z czy
telników naszych słyszał o „strunie grzb ie
towej ” , zanim więc przystąpimy do dalsze
go rospatry wania anatomicznej budowy B a
lanoglossusa, wyjaśnimy w krótkich sło- 

j  wach ten termin. Otóż, jak.w iadom o, wszy
stkie zwierzęta kręgowe posiadają szkielet 
wewnętrzny, kostny lub chrząstko waty, 
a najważniejszą częścią rozwiniętego szkie
letu jest kręgosłup. U  zarodków kręgow 
ców, zanim jeszcze istnieje kręgosłup, uka
zuje się jako najpierwszy zawiązek szkie
letu wzdłuż grzbietu zarodka t. z w. struna 
grzbietowa. Powstaje ona jako podłuż
na fałdka, jako rynienko wata wypuklina 
grzbietowój części ścianki nabłonkowej ka
nału pokarmowego. W ypuklina ta oddzie
la się od ścianki tego ostatniego i zamyka 
się w  rurkę. Rurka ta traci światło we
wnętrzne, a tkanka je j ulega pewnym 
przeobrażeniom pod względem swojej bu
dowy mikroskopowej i daje początek mniej 
lub więcej twardemu, chrząstkę przypo
minającemu pręcikow i, który ciągnie się 
wzdłuż całój grzbietowej powierzchni za
rodka tuż pod zaczątkiem mlecza pacierzo
wego (t. zw. rurką nerwową). Pręcik  ten 
stanowi właśnie strunę grzbietową. W ystę
puje ona w rozwoju wszystkich kręgowców, 
przyczem u j ednych przez całe życie pozo
staje i stanowi tylko sama cały szkielet we- 
wewnętrzny (u  lancetnika), u innych za
chowuje się również przez całe życie, ale 
już wraz z nowemi, otaczającemi ją  czę
ściami szkieletu, t. j .  z zaczątkiem właści
wego kręgosłupa, a wreszcie u jeszcze in -
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nych zostaje w miarę rozwoju zarodka wy- | 
rugowany, wypieraną przez rozw ijający się 
naokoło niój kręgosłup i albo prawie zu
pełnie zanika (u ssaków), albo też pozosta
wia po sobie bardzo nieznaczne szczątki 
(u ptaków, gadów ) i t. d. Otóż, fakt, że 
wyż^j wzmiankowana wypuklina grzbieto
wa nabłonka kanału pokarmowego Balano- 
glossusa ma budowę histologiczną (m ikro
skopową), bardzo przypominającą takąż 
budowę wypukliny strunowej kręgowców 
i że wytwarza również twarde, szkieletowe 
części —  przemawia w wysokim stopniu za 
homologiją, t. j .  jednakową wartością mor
fologiczną tworów tych u Balanoglossusa 
i właściwych strunowców (Chordata), do 
których zaliczamy t. zw. osłonice (Tunica- 
ta) i kręgowce.

N ie wszyscy uczeni zgadzają eię na to, 
że wyżej opisany organ szkieletowy Balano
glossusa jest rzeczywiście homologiem stru
ny grzbietowej. Przeciwnikiem  poglądu 
tego jest np. W.Schimkewitsch, który opisał 
pierwszy anatomiją pewnego gatunku Bala
noglossusa, żyjącego w morzu Białem (B . 
Mereschkovskii). Au tor ten wychodzi g łó 
wnie z zasady, że powyższy organ naszego 
robaka pod względem położenia nie odpo
wiada strunie, leży bowiem pod grzbieto- 
wem naczyniem krwionośnem, które odpo
wiada t. z w. aorcie zstępującej (aorta des- j  

cendens) kręgowców, a która leży u tych 
ostatnich pod struną (u mających kręgosłup 
ciągnie się ona pod tym ostatnim). Zarzut 
ten, jak i niektóre inne, jeszcze słabsze, nie 
stanowi jednak żadnej poważnej trudności 
w przeprowadzeniu wzmiankowanej homo- 
logii, albowiem organy homologiczne czę
sto bardzo zmieniają położenie swoje w zglę
dem innych narządów w stanie rozw in ię
tym. Rozwój obu organów z grzbietowej 
(t. j. zwróconój do przyszłego mlecza pa
cierzowego) ścianki nabłonkowej kanału 
pokarmowego i podobieństwo zmian nastę
pczych (wytwarzanie twardych części szkie
letowych ) tak w strunie kręgowców, jak 
i w  powyższym organie Balanoglossusa, oto 
fakty dobitnie przemawiające na korzyść 
poglądu o wzajemnój homologii tych tw o
rów.

Inny wielce ciekawy i ważny pod w zglę
dem morfologicznym organ Balanoglossusa

stanowi przyrząd oddechowy czyli skrzelo- 
wy. Otóż widzieliśmy, że w okolicy skrze- 
lowej ciała znajdują się na grzbietowej po
wierzchni dwa szeregi licznych otworków 
w postaci szczelin, położonych po obu stro- 

[ nach linii środkowej ciała, po której prze
biega grzbietowe naczynie krwionośne (fig. 

| 1, db). T e  otwory są ujściami woreczków 
[ skrzelowych; a mianowicie wzdłuż całego 

skrzelowego oddziału ciała ścianka kanału 
pokarmowego tworzy ku grzbietow i wiele 
par woreczkowatych wypukłości, które n ie
co zwężonemi przewodami otwierają się 

właśnie na zewnątrz powyższemi szczeli
nami. Nabłonek, wyściełający wnętrze 
tych woreczków opatrzony jest migawkami. 
Zw ierzę wprowadza gębą do kanału pokar
mowego wodę, która pędzona ruchem mi - 

j  gawek przepływa przez woreczki skrzelo- 
we i ffrzbietowemi otworami uchodzi na ze
wnątrz. W  ściankach woreczków rozgałę
ziają się naczynia krwionośne, a krew, 
w nich zawarta, poprzez ścianki naczyń 

| pochłania z przepływającej wody tlen i od
daje je j dwutlenek węgla. W reszcie, w e
wnątrz ścianek woreczków skrzelowych 
znajdują się delikatne łuki chitynowe pod
pierające i podtrzymujące te ścianki. P o 
wiedzieliśmy wyżój, że budowa organów 
oddechowych Balanoglossusa ma wielkie 
znaczenie morfologiczne. Postaramy się 
więc teraz wykazać, dlaczego jest ona tak 
ważna.

Narządy oddechowe różnych zwierząt 
rozmaicie bywają zbudowane. U  jednych 
niema żadnych specyjalnych organów od
dychania; zwierzęta takie oddychają całą 
powierzchnią skóry, w której znajduje się 
zwykle gęsta sieć naczyń krwionośnych; w i
dzimy to np. u pijawki. U  innych istnieją 
już organy oddechowe, przedstawiające 
rozmaite specyjalne wyrostki skóry, prze
dłużenia jej woreczkowate, grzebykowate 

| i t. p. U  jednych skóra przedłuża się w w y
rostki zewnętrzne (skrzela zewnętrzne), np. 
u wielu skorupiaków, mięczaków, u innych 
zaś skóra przedłuża się do wnętrza ciała, 
tworzy słowem wypukliny wewnętrzne (dy- 
chawki owadów, t. zw. płuca pająków lub 
mięczaków), w które przenika powietrze 
przez specyjalne otwory na powierzchni 
ciała.
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U  niższych zatem typów  zwierzęcych or
gany oddechowe są wytworam i skóry. Co 
innego znajdujemy u wyższych. T u  na
rządy oddechowe rozwijają, się zawsze 
w  związku z kanałem pokarmowym, są je 
go wytworem  i powstają z przedniej je g o  
części. W iadomo, że zw ierzęta kręgowe 
oddychają bądź płucami, bądź skrzełami. 
Płuca, właściwe wyższym  gromadom krę
gowców, powstają jako wypukliny ścianki 
kanału pokarmowego zarodka i oddzie li
wszy się od n iego zupełnie, samodzielnym 
kanałem (krtanią, tchawicą) otwierają się 
na zewnątrz. Skrzela właściwe niższym 
kręgowcom, rozw ija ją  się również w zw iąz
ku z przednią częścią kanału pokarmowego: 
w  tój ostatniej ścianka kanału tworzy kilka 
par bocznych wypuklin, które dochodzą aż 
do skóry i tu się otwierają na zewnątrz t. 
z w. szczelinami skrzelowemi. W ypukliny 
te, zwane woreczkami skrzelowemi, jako 
takie (t. j. jako w oreczk i) istnieją u niż
szych ryb (np. u M yxine), u wyższych zaś 
ryb na przednich i tylnych ściankach tych 
woreczków tworzą się w łaściwe skrzela, 
a zawsze woreczki modyfikują się tak, że 
pozostają z nich tylko szerokie szczeliny 
(pom iędzy t. zw. łukami skrzelowemi), w io
dące z przedniej części kanału pokarm owe
go na zewnątrz. U  najniższego zw ierzęcia 
kręgowego, u lancetnika, przednia część ka
nału pokarmowego pełni również funkcyją 
narządu skrzelowego i przebita jest bardzo 
licznemi szczelinami, przez które woda, za
czerpnięta gębą, wychodzi z tej części kanału 
pokarmowego do jam y otaczającej (t. zw. 
okołoskrzelowej), skąd ju ż w ypływ a na 
zewnątrz. Teraz rozumiemy, dlaczego w y 
żej opisana budowa przyrządu oddechowego 
naszego robaka tak w ielkie ma znaczenie 
morfologiczne. Przypom ina nam ona bar
dzo budowę aparatu skrzelowego niższych 
kręgowców. Tu  jak  i tam organy oddecho
we rozw ija ją  się w związku z przednią czę
ścią kanału pokarmowego, tu jak  i tam 
przedstawiają one specyjalne, zróżnicowane 
części ścianki tego ostatniego, parzyste je j 
wypukliny.

Zasługuje na uwagę inny jeszcze szcze
gó ł anatomiczny. Kanał pokarmowy Bala
noglossusa na całej długości okolicy skrze- 
lowej podzielony jest za pośrednictwem po

dłużnego przewężenia na oddział większy, 
górny, z którego właśnie wychodzą wo
reczki skrzelowe i na dolny, mniejszy, 
a u niektórych gatunków (np. u opisanego 
przez Schimkewitscha) bardzo wąski, ry- 
nienkowaty. A żeby zrozumieć znaczenie 
tego podłużnego przewężenia w przedniej 
części kanału pokarmowego, a specyjalnie 
wartość morfologiczną dolnego, brzusznego 
oddziału, musimy znowu zwrócić się do ana
tomii innych grup zw ierzęcych ’ ). W yżej 
już powiedzieliśmy, że u najniższego krę
gowca, u lancetnika, przednia część kanału 
pokarmowego zmieniona jest w organ od
dechowy; ścianka je j przebita jest licznemi 
otworami, przez które przepływa woda, 
uchodząca do specyjalnej jam y okołoskrze
lowej i stąd na zewnątrz. Otóż otwory 
te zajmują boczne ścianki kanału pokarmo
wego, pośrodku zaś brzusznej jego  ścianki 
ciągnie się rowek podłużny, t,. zw. endo- 
styl, który służy głównie do przeprowadza
nia pokarmu od otworu gębowego, przez 
całą skrzelową część kanału pokarmowego 
ku dalszym jego  oddziałom, w których od
bywa się już trawienie pokarmu. Rowek 
taki znajduje się także na brzusznej po
wierzchni przedniej części kanału pokar
mowego u form młodocianych innych krę
gowców, ale w miarę dojrzewania zarodka 
oddziela się, zamyka i tworzy specyjalny 
organ, zwany gruczołem tarczowym (glan- 
dula thyreoidea). Doskonale np. obserwo
wać można takie tworzenie się gruczołu 
tarczowego u minoga (Petrom yzon).

Otóż, ze względu na to, że u Balanoglos
susa przednia część kanału pokarmowego 
pełni czynności skrzelowe oraz, że i tutaj 
wzdłuż brzusznej ścianki tej części znajduje 
się oddział rynienkowaty, nie pełniący czyn
ności oddechowych, lecz służący do prze
prowadzania pokarmów, wielu badaczów, 
jak  v. Beneden, Schimkewitsch i inni, uwa
żają słusznie ów dolny oddział kanału po
karmowego Balanoglossusa za homolog w y
żej wspomnianego rowka (t. zw. endostylu)

W  szeregu szkiców anatomo-porównawczych, 
które autor niniejszego artykułu zamierza w dal
szym ciągu we Wszechświecie ogłosić, czytelnik 
zapozna się bliżej z budową tych grup.
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lancetnika i gruczołu tarczowego innych 
kręgowców.

(dok. nast.)

D r  Józef Nussbaum.

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 Z Ę C E G O .

(Dokończenie).

W yłożone trudności i niedogodności 
przy badaniu mikroskopowem znacznie się 
zmniejszają przez zastosowanie barwników. 
Ciało pozornie jednorodne uwydatni od ra
zu złożoną, budowę, jeże li części składowe, 
podobnie jak  w oknach kolorowych, okażą 
różne zabarwienie. Jeżeli jakąś cząstkę cia
ła zwierzęcego, lub roślinnego pomieścimy 
w  rostworach pewnych barwników, jedne 
części składowe wcale się nie zabarwią, inne 
słabo, inne silnie. Tak np. część powierz
chowna komórki roślinnej złożona z błon
nika pozostaje zw ykle bezbarwną, proto- 
plazma słabo się zabarwia, jądro silnie, a ją- 
derko najsilniej. Można też kolejno zasto
sować kilka barwników, lub mięszaniny 
tych ostatnich i tym sposobem uwydatnić 
różne części przez odmienne zabarwienie. 
Tym  sposobem technika barwnicza zyskuje 
w ielk ie znaczenie dla badań mikroskopo
wych i dalszy je j rozwój staje się wielce 
pożądanym.

Przyrządzanie okazów mikroskopowych 
uskutecznia się obecnie przeważnie w na
stępujący sposób: cienki skrawek poddaje 
się przez kilka minut do kilkunastu godzin 
działaniu odpowiednich barwników, naj
częściej rospuszczonych w czystej wodzie, 
następnie dobrze się opłókuje i zamyka się 
ostatecznie pomiędzy szkiełkami w p ły
nie, wywołującym  przezroczystość skrawka. 
W  tym celu używa się gęstej gliceryny, 
albo przezroczystego żywicznego lakieru ')

' )  Ponieważ okazu, zawierającego wodę, niemoż
na bespośrednio napoić lakierem, należy wigc

(damarowego, lub balsamu kanadyjskiego). 
P rzez napojenie skrawka płynami silnie za
łamuj ącemi promienie światła ogranicza się 
znacznie rosproszenie i odchylenie promieni 
przy pojedyńczych częściach składowych 
skrawka, ostatni przedstawia się znacznie 
jaśniejszym, a zabarwione cząstki wyraźnie 
się uwydatniają na tle przezroczystem. P o 
nieważ jednak w silnie sprzezroczyszczo- 
nym skrawku części niezabarwione tracą 
na wyrazistości, w ięc też inne delikatne 
szczegóły budowy zacierają się często w zu
pełności, co stanowi znów ujemną stronę 
tój metody. Okazy, w  których zamierzamy 
uwydatnić najdrobniejsze szczegóły, należy 
zamiast w lakierach żywicznych zamykać 
w płynach o mniejszym współczynniku za
łamania, a mianowicie w glicerynie. P o 
nieważ jednak w glicerynie większość bar
wników, szczególnie smołowych, zbyt szyb
ko płowieje, histologowie przekładają dla 
stałego przechowania zabarwionych prepa
ratów mikroskopowych lakiery żywiczne, 
przedstawiające jeszcze tę dogodność, że 
otoczenie szkiełka przykrywkowego od
dzielną obwódką lakieru, niezbędną przy 
glicerynowych preparatach, staje się zby- 
tecznem. Lak ier żywiczny, również jak  
i gliceryna nie ulatnia się, ale wysychając 
zamienia się w twardą szklistą warstewkę, 
która skrawek stale przechowuje w stanie 
prawie niezmiennym, a zarazem szkiełko 
przykrywkowe skleja z przedmiotowem, 
gliceryna zaś pozostaje zawsze płynną i ru
chliwą, przez parowanie znacznie gęstnieje 
i po pewnym czasie nie wypełnia już w zu
pełności kapilarnej przestrzeni pomiędzy 
szkiełkami, jeżeli nie była szczelnie otoczo
na grubą obwódką zasychającego lakieru.

Opisane wyżej nader cenne dla histologii 
własności przetworów barwiących nie zo
stały dotąd należycie wyjaśnione, mianowi
cie nie wiemy jeszcze dokładnie, dlaczego 
barwnik wiąże się silniej z jednemi czę
ściami tworu organicznego, niż z drugiemi. 
Niektórych ważnych wskazówek dostarcza

wpierw usunąć wodę przez pozostawienie skrawka 
na kilka minut w bezwodnym wyskoku, a nastę
pnie uprzezroczyścić go zaporoocą olejku lotnego, 
Jatwo mięszającego się z lakierem, np. gwoździko
wego, cedrowego, terpentynowego i t. p.
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nam w tym w zględzie przemysł farbiarski 
zajmujący się zabarwianiem nici i tkanin 
przeznaczonych do różnych potrzeb czło
wieka. Jeżeli pewne produkty zwierzęce, 
szczególnie jedwab i wełna po należytem 
oczyszczeniu, a m ianowicie po usunięciu po
wlekającej każdy włosek cieniutkiej war
stwy tłuszczu, zostaną, pogrążone na kilka
naście minut w wodnym rostworze pew
nych barwników, a następnie dobrze opłó- 
kane w czystej wodzie, wtedy okazują 
się silnie zabarwionemi, albowiem barwnik 
u tworzył cienką, nierospuszczalną barwną 
warstewkę na powierzchni włókien. N ici 
roślinne, ja k  len i bawełna, zw yk le nie po
siadają zdolności tak bespośredniego ścina
nia barwnika; potrzeba je  przed zabarw ie
niem poddać działaniu pewnych przetw o
rów  chemicznych czyli „bajcować” , ażeby 
powierzchowne ich warstwy nabrały w ła
sności wiązania pierw iastków barwiących. 
W  jednym i drugim razie przetwór barwią
cy tw orzy w ięc n iewątpliw ie chemiczny 
barwny związek, silnie złączony ze samem 
włóknem i nierospuszczalny ani w wodzie, 
ani w mydlinach, ani nawet w  wyskoku, 
gdy tymczasem proste osady barwników, 
powstające często na powierzchni barw io
nych przedmiotów, zw yk le z łatwością się 
ro8pu8zczają. Podobne sprawy chemiczne 
odbywają się niewątpliw ie także w skraw
kach mikroskopowych poddanych działaniu 
pojedyńczego przetworu barwnego,lub mię- 
szaniny kilku barwników. Rostwór barw 
nika przenika wskroś wszystkie warstwy 
skrawka i tw orzy na powierzchni różnych 
ziarn, nitek, pęcherzyków i t. d. cienkie 
nierospuszczalne zw iązki chemiczne czyli 
osady, tak, że po wymyciu wodą, lub w y
skokiem wspomniane tw ory przedstawiają 
charakterystyczne mniej więcej silne zabar
wienie, gdy tymczasem inne części pozosta
ją bezbarwnemi. Różne części składowe 
tworów  organicznych okazują więc różny 
stopień powinowactwa do pewnych barwni
ków. Tak  np. w  komórce roślinnej pow ło 
ka złożona z błonnika (odpowiadająca w łó 
knom lnianym, lub bawełnianym naszych 
tkanin) w zwyczajnych rostworach barwni
ków praw ie wcale się nie zabarwia; proto- 
plazma składająca się z ciał białkowatych 
przyjm uje zw yk le  zabarwienie średniego

natężenia. Najsilniejsze zabarwienie oka
zują zw ykle jądra i ich części składowe, 
mianowicie jąderka (nucleoli) i nitki chro
matyczne, występujące przy zmianach ją 
dra towarzyszących jego  rozmnażaniu. W i
dzimy więc, że powinowactwo barwników 
znajduje się w ścisłym związku z chemicz
nym składem barwiącej się cząstki. N a j
energiczniej chwytają barwnik ciała biał
kowate i pewne ich pochodne: keratyna 
(w  sierści i włosach), fibroina i serycyna 
(w  jedwabiu ), mucyna, nukleina i t. p., gdy 
tymczasem ciała bezazotowe, jak  np. b łon 
nik, przyjmują zabarwienie tylko w pew
nych warunkach (po bajcowaniu i in.).

Barwniki smołowe można pod względem 
składu chemicznego i własności barwni- 
czycli rozdzielić na dwie grupy, na zasado
we i kwaśne. W  pierwszych właściwy bar
wiący pierwiastek stanowi zasadę, która 
w połączeniu z bezbarwnym (np. m ineral
nym) kwasem tw orzy sól barwiącą. Tak 
np. rozanilina tworzy z kwasem solnym lub 
saletrzanym zwykłą „zasadową" fuksynę, 
tak samo jak potaż, chlorek, lub azotan po
tasu. W  drugich odwrotnie pierwiastek 
barwiący stanowi złożony kwas organiczny 
połączony z zasadą mineralną, tak np. tak 
zwana fuksyna kwaśna nie jest właściwie 
kwaśną, lecz stanowi obojętną sól sulfo- 
kwasu rozaniliny ze sodą. Zasadowe bar
wniki zabarwiają bespośrednio wełnę i j e 
dwab, kwaśne dopiero po bajcowaniu, lub 
w rostworach kwaśnych. Do zabarwienia 
bakteryj kwalifikują się jedyn ie barwniki 
zasadowe, tak samo do barwienia mucyny. 
Jądra komórkowe i protoplazma barwią się 
w przetworach zasadowych i kwaśnych, 
lecz w mięszaninach jednych z drugiemi 
jądra wybierają przeważnie część zasadową, 
gdy tymczasem protoplazma, a szczególnie 
włókna tkanki łącznej okazują więcej po
winowactwa do związku kwaśnego. Jeżeli 
np. skrawki z gruczołu limfatycznego, śle
dziony, kiszek i t. p. pozostawimy kilka go
dzin w słabym rostworze mięszaniny Ehrli- 
cha (kwaśnego „Orange G ” , kwaśnej fuksy
ny i zasadowej zieleni m etylowej), to po 
przepłókaniu wyskokiem i sprzezroczysz- 
czeniu skrawka dostrzeżemy w nim nastę
pujące zabarwienie: czerwone ciałka krwi 
p rzy ję ły  kolor żółty, sieć tkanki łącznej
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(reticulum ) ciemno-różowy, ciała komórko
we blado-różowy, jądra zielony, pewne zia
renka w komórkach limfatycznych ciemno
czerwony. (RostWory karminu zachowują 
się przeważnie jak  barwniki smołowe kwa
śne, rostwory hematoksyliny przeciwnie jak  
zasadowe).

Opisane tu zjawiska nie pozostawiają ża
dnej wątpliwości, że przy barwieniu istotne 
znaczenie mają powinowactwa i sprawy 
chemiczne. Jeszcze jaskrawiój uwydatnia
ją  się te sprawy w takich przypadkach, 
w  których jednorodny barwnik (niezawie- 
rający żadnych przymięszek) w tym samym 
okazie, lub skrawku zabarwia różne części 
w  różnych odcieniach, np. błękitnym i fijo- 
letowym- Takie zjawisko nazwane „meta- 
chromazyją” dowodzi wyraźnie, że ten sam 
barwnik tw orzy z różnemi częściami skła- 
dowemi tkanki różne zw iązki charaktery
zujące się odmiennemi odcieniami barwy.

Zestawione tu dane naprowadzają na 
przypuszczenie, że pewne barwniki mogą 
posłużyć jako odczynniki do rospoznania 
różnych zw iązków  chemicznych w tworach 
organicznych. Oddawna już są znane nie
które z takich odczynów mikrochemicznych, 
mających ważne znaczenie w nauce i zasa
dzających się na charakterystycznem zabar
wieniu pewnych części składowych w tkan
kach i komórkach pod wpływem przetwo
rów  chemicznych, które same przez się wła
ściwie nie mają znaczenia barwników. Tak  
np. rostwór jodu nadaje żółty kolor proto- 
plazmie, brunatnawy jądrom, ciemno-fijo- 
letow y ciałkom krochmalu; błonnik komó- j  

rek roślinnych przyjmuje kolor błękitny 
przy kolej nem oddziaływaniu jodu i kwasu j  

siarczanego; kwas nadosmowy nadaje kro
plom tłuszczu w komórkach i myelinie w łó- J 
kien nerwowych charakterystyczny kolor 
czarny; rostwór chlorniku złota barwi cie- 
mno-fijoletowo najcieńsze niteczki w obwo
dowych zakończeniach nerwów. Można więc 
spodziewać się, że i same barwniki dostar- i  

czą nam podobnych odczynników na pewne j  

zw iązki chemiczne. Już obecnie używa się j 
charakterystycznego zachowywania się mi- j  

krobów gruźliczych względem pewnych j  

metod barwniczych jako rodzaju odczynni
ka dla ich odróżnienia od innych gatunków 
mikrobów, przedstawiających podobną po- I

stać i wielkość. W  innym artykule zapo
znamy się z nowszemi badaniami, wykazu
jącemu możność zastosowania pewnych bar
wników do rospoznania mucyny w komór
kach i tkankach ustroju zwierzęcego.

Na zakończenie pozwolimy sobie jeszcze 
zaznaczyć, że dla badacza zjawisk b io lo 
gicznych otwiera się obszerne pole spostrze
żeń chemicznych w zakresie czynności ż y 
ciowych przy pomocy nowych barwników. 
Chemija barwników czyni bezustannie za
dziwiające postępy. Cochwila technika bar- 
wnicza zostaje wzbogacona nowemi nader 
ciekawemi przetworami, które znajdują tak
że coraz obszerniejsze zastosowanie w hi- 
stologii zw ierząt i roślin. W  jednym z na
stępnych artykułów zapoznamy czytelników 
także z nader cennemi rezultatami, jak ie 
już osięgnęła fizyjo logija  z zastosowania 
barwników u istot żyjących. Postępy te 
niewątpliwie jeszcze znakomicie się ros- 
przestrzenią w miarę udoskonalenia się na
szych wiadomości o składzie chemicznym 
i własnościach barwników i rozjaśnienia 
istoty samego procesu zabarwienia. Jeżeli 
się uda odosobnienie ciał tworzących na po
wierzchni włókien tkaninowych nierospusz- 
czalne związki z barwnikami, wykazanie 
istotnego charakteru chemicznego tych 
związków, ścisłe ugrupowanie tych barwni
ków, stosownie do ich konstytucyi chemicz
nej, specyjalnych własności i odczynów, to 
niewątpliwie i bijologija niezmiernie na tem 
skorzysta i osięgnie takie rezultaty, których 
dotąd jeszcze wcale nie przewidujemy.

H  Hoyer.

August Cahours.

W  połowie Marca śmierć zabrała jedne
go z ostatnich członków tój świetnej pleja
dy wielkich budowniczych chemii, która 
przyświecała na niebie Francyi w epoce po- 
Lavoisierow8kiój. August Cahours, czło
nek akademii, profesor szkoły centralnej, 
jeden z najpłodniejszych badaczów na wszel
kich polach chemii organicznej, umarł, d o 
biegłszy późnego kresu żywota. U rodził
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się w  Paryżu  w 1813 i by ł synem nieza
możnego krawca. Otrzym ał jednak w y 
kształcenie staranne, ponieważ ukończył l i 
ceum i szkołę politechniczną. Szukając nie
zależnego bytu, zamierzał pierwotnie oddać 
się służbie wojskowej, ale po krótkiej pró
bie porzucił ją i uzyskał stanowisko prepa
ratora w pracowni Chevreula, stojącego 
wówczas u szczytu sławy. W śród licznych 
a drobiazgowych zajęć, na zlecenie mistrza 
dokonywanych, znalazł jednak dość czasu, 
żeby z olejku niedogonowego wydobyć al
kohol amilo wy, czwarty dopiero z kolei w y
raz tak licznej dzisiaj gromady alkoholów. 
T a  praca zwróciła na m łodego Cahoursa 
uwagę Dumasa, który też wezwał go do sie
bie. Od tej chw ili Cahours oddał się zu
pełnie badaniom, na których treści, zakresie 
i sposobie przeprowadzenia znać wyraźnie 
w p ływ  Dumasa, ale których punkt wyjścia 
i ostateczne wyniki zawsze były nacecho
wane piętnem myśli samodzielnej, bystrej 
i oryginalnej. Toż samo powtórzyćby można
0 całej szkole Dumasowskiej, w którój, ko
legami Cahoursa, m iędzy innymi, byli H . 
Sainte Claire Deville, M alagutti, P ir ia , Pe- 
ligo t i W urtz.

Obszar zadań, które Cahours stawiał 
przed sobą i ich rozmaitość są zdumiewają
ce i niepodobna trudzić czytelnika zupeł- 
nem ich wyliczaniem. W spomnimy tutaj 
wyłącznie o punktach najgłówniejszych, od 
których, jak  promienie koła, roschodziły się 
bardziej szczegółowe badania. Tak, idąc 
porządkiem lat, w 1841 Cahours bada olejki 
lotne anyżu, kminu i kopru, znajduje w nich 
ciała natury fenolowej, kwasowej i eterowej, 
spostrzega i bada w iele ogólnych tych ciał 
własności i, na długo przed Kekulowską 
teoryją benzolu, rzuca jasne błyski światła 
na tak trudną i zawiłą dla ówczesnej chemii 
kwestyją izomeryi zw iązków  aromatycz
nych. W  parę lat później (1845), ciągle 
jeszcze w  pracowni Dumasa, Cahours prze
prowadza studyjum nad gęstością pary kw a
su octowego, co następnie kieru je go ku 
ważnym dla teoryi pracom nad gęstością 
pary pięciochlorku fosforu, soli amonowych
1 chlorowcowych pochodnych pewnych wę
glowodorów. Jednocześnie prawie, badając 
w ielosiarki rodników alkoholowych, Ca
hours zakłada podwaliny do przyszłych cie

kawych spostrzeżeń, własnych i cudzych, 
nad tem, że atom siarki, przyjmując warto
ściowość poczwórną, nabywa oraz pewnych 
własności, zbliżających go do atomu azotu 
i daje początek materyjom zasadowym (suł- 
finom), podobnym do zw iązków organicz
nych amonowych. Jeszcze bogatszym te
matem, przynajmniej w dalszym swym roz
woju, była metoda otrzymywania chlorków 
rodników kwasowych, która,osobliwie w rę
ku najbliżej z Cahoursem zaprzyjaźnionego 
Gerhardta, dała początek tak ważnym od
kryciom, jak  np. synteza bezwodników kwa
sowych.

Przyjacielski, uczuciowy i m iły charakter 
Cahoursa przejaw iał się nietylko w domo- 
wem jego  życiu, ale i w stosunkach z wie
loma kolegami w uczonym zawodzie. Godny 
zaznaczenia przykład stanowi bliski jego  sto
sunek z wielkim  chemikiem niemieckim, A . 
W . Hofmanem, zawarty w 1856 w Londynie, 
którego naukowym owocem było otrzymanie 
alkoholu alilowego i studyja nad fosforyja- 
kami. Przyjaźń ta przetrwała ogniową pró
bę 1870 roku i do ostatnich prawie chwil 
Cahoursa była podsycana przez ożywioną 
korespondencyją. Z  Richem,zDemaręayem. 
z Galem, z Etardem i z wieloma innymi 
Cahours pracował do współki i ogłaszał 
pod wspólnem imieniem ważne, gruntowne 
i zawsze doskonale opracowane rosprawy 
z najrozmaitszych dziedzin chemii orga
nicznej.

Cahours pośrednio zajął wcale wydatne 
stanowisko i w naszej tak ubogiej literatu
rze podręcznikowej. W  1858 r. ówczesny 
kurator okręgu naukowego warszawskiego 
polecił zebranemu ad hoc komitetowi w y 
pracowanie słownictwa chemicznego pol
skiego oraz przygotowanie dzieła najlepiej 
odpowiadającego programowi szkół średnich 
w Królestw ie. W ybór padł na Cahoursa 
„Kurs chemii nieorganicznej, wykładany 
w  paryskiej szkole centralnej sztuk i rze - 
m iosł“ , który też, w doskonałym przekła
dzie prof. K . Jurkiewicza, został wydany 
„nakładem władzy edukacyjnej” w 1862 r. 
Duża to książka (tom I  str. 414, t. I I  str. 
599), obficie ilustrowana i pełna ciekawej 
treści. M oże ze stanowiska pedagogicznego 
dzisiejszego możnaby podnieść przeciw  niej 
pewne zarzuty, pierwej jednak przypomnieć



N r 15.

sobie należy, że z niój to kilka pokoleń 
szkolnych czerpało pierwsze zasady chemii 
i że na niój urabiał się język  chemiczny, 
którym dzisiaj przemawiamy, a może i to 
także, że w ciągu 30 lat prawie od daty wy
dania Kursu Cahoursa, nie zdobyliśmy się 
na żadną, książkę chemiczną, któraby co do 
obszaru i bogactwa treści mogła współza
wodniczyć z tym Kursem.

Zn.

Towarzystwo Ogrodnicze.

P o s i e d z e n i e  s i ó d m e  K o m  i sy  i t e  o r y i 
o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i o z y c h  p o 
m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 2 Kwietnia 1891 
roku, o godzinie 8-ej wieczorem, w lokalu T o 
warzystwa, Chmielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjgty.

2. Dr A. Zalewski mówił o wynikach poszu
kiwań roślinoznawczych, dokonanych w lecie 1890 
roku na przestrzeni ziemi zawartej pomiędzy rze
kami: Wisłą, Drwęcą i Skrwą płocką. Dr Z., po
dobnie jak w r. 1889, czynił poszukiwania i w ro
ku przeszłym, ale w okolicach niezwiedzanych 
przez siebie poprzedniego lata. W  1889 r. zwie
dził okolice bardziej na zachód i północ położo
ne, a mianowicie ziemie pograniczne nad Wisłą 
i Drwęcą, po Bobrowniki, K ikół i Rypin; w roku 
zaś przeszłym 1890 okolice bardziej na wschód 
i południe położone aż po górną i środkową Skrwę, 
miasto Sierpc, a stąd prosto na zachód po Skępe 
i po Dobrzyń nad Wisłą. Przytem zwiedził powtór
nie niektóre miejscowości, które w 1889 r. dla bra. 
ku czasu tylko pobieżnie były zbadane.

Dr A . Z. naprzód opisał ogólne znamiona zwie
dzanej przestrzeni ziemi, bardziej płaskiej, piasz
czystej i moczarowatej, aniżeli okolice przeszuka
ne w poprzednim roku, z wyjątkiem obszaru za
wartego pomiędzy Kikołem, Lipnem, Skępem i Ry
pinem, przedstawiającego wielką rozmaitość ze 
względu na swą górzystość, obfitość znacznych je 
zior, rozległe lasy i mnóstwo pięknych widoków.

Lasy w tej części ziemi składają sig przeważnie 
z sosen, podobnie jak i  w okolicach północnych 
i  zachodnich, lecz w wielu miejscach występują tu 
i drzewa liściaste, szczególniej dęby, graby, brzozy 
i osiny. W  lasach Chełmickich (pomiędzy Lipnem 
i Bobrownikami), rozległych 300 włók, Chrost- 
kowskich (50 włók) i Karczkowskich, czyste i mię- 
szane dąbrowy rossiadły się na bardzo znacznych 
przestrzeniach. Jesiony i klony są rzadkie, naj
liczniej znajdują sig w niedostępnych lasach Oka- 
lewskich (na wschód Rypina). Świerk wystgpuje

licznie w lasach Chełmickich, Skgpskich, na Ra- 
dziochach, Orszulewie, Starej Woli, Skrwilnie i Oka- 
lewie, tworząc miejscami bardzo rozległe bory. Ci
sy nie były nigdzie w lasach spostrzeżone, nato
miast znajdują się one tu i owdzie w ogrodach, 
dokąd zostały przeniesione z lasów.

Z rzadszych roślin zostały migdzy innemi zna 
lezione: Yiola canina L . f. montana L.; Viola sta- 
gnina Kit.; Drosera anglica Huds.; Arenaria gra- 
minifolia Schrad., stanowisko pomigdzy Bobrow
nikami i Lubiczem posuwa granicg rossiedlenia się 
tej wschodniej rośliny o 30 mil gieogr. w kierun
ku zachodnim (najdalej wysunięte stanowiska za
chodnie znane dotychczas były: Radzymin i Lu 
blin); Rosa tomentella Leman (nieodróżniana u nas 
dotychczas); R. flexuosa Bess. (nieodróżniana ró
wnież); R. pomifera Herrman (jedno stanowisko, 
być może że zdziczała?); Agrimonia odorata; Se- 
dum reflexum (pod Bobrownikami, poprzednio pod 
Lubiczem znaleziona); Saxifraga Hirculus; Ribes 
alpinum L . (pierwsze stanowisko)); Hydrocotyle 
yulgaris L.; Knautia aryensis Coulter f. integrifo- 
lia W. Gr.; K. silyatica Dub.; Hieracium cymosum 
L ;  Centaurea Jacea L . z kwiatami całkowicie bia- 
łemi; Aster Amellus L., Bidens tripartitus L. f. 
pumilus Rth. niepodawany z Królestwa; Ery- 
thraea pulchella Fr. (w  Dobrzyńskiera rzadka); 
Linaria aryensis L-; Centunculus minimus; cieka
wa gładko i tępolistna odmiana Yerbascum phlo- 
moides L ; V. Thapaus L . (u nas podawana po
wszechnie za V. Thapsus L., V. thapsiforme Schrad. 
która jest nierównie pospolitsza); Utricularia mi
nor L.; Polygonum mite Schk ; Ceratophyllum sub- 
mersum L., C. demersum L., w jednem miejscu 
bardzo obficie owocujące; Callitriche autumnalis L  ; 
Mercurialis perennis L-; Euphorbia angulata Jacq ; 
Salix liyida Whlbg., S. nigricans Sm.; Potamoge- 
ton lucens L. f. acnminatus Schum., P. praelon- 
gus Wulfen, P. gramineus L. f. heterophyllus 
Schreb., P. Z izii M. i K. (dotychczas z Polski nie- 
podany), P. obtusifolius M. i K., P. mucronatus 
Schred.; P. pusillus L. f. tenuissimus Ledeb., P. 
roarinus L.; Lemna gibba L ; L. arrhiza L. (w  je 
ziorze „Zbójno“ od PW  końca, gdzie jest mocno 
zmięszana z L. polyrrhiza L.); Liparis Loesellii; 
Sparganium minimum Fr.; Juncns fusco-ater Schr ; 
J. atratus Krock.; J. supinus Mnch. f. fluitans Lmk.; 
J. sąuarrosus L ;  Glyceria plicata Fr.; Nardus 
stricta L  ; Asplenium Ruta muraria L . (na zglisz
czach średniowiecznego zamku w Sadłowie); Poly- 
podium yulgare.

Z roślin plecbowych należy wymienić: Ryccia 
natans L., która się znajduje w ogromnej ilości 
w kilku stawach i kałużach w okolicy na Z  Ry
pina położonej i wodorost: Hydrodiotyon utricu- 
latum Roth., pospolity w jeziorze „Długiem11 (Gul- 
binach).

Pięciodniowa wycieczka, odbyta pod koniec L i 
pca (1890) w Gostyńskie, pomnożyła znajomość 
flory okolic Płocka o kilka nowych gatunków ro
ślin, jakoteż o pewną liczbę nowych stanowisk ro
ślin rzadszych, a zarazem przyniosła parę oen-
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nych przyczynków, odnoszących się do ogólnego 
rossiedlenia się pewnych gatunków w Europie. 
Rośliny te są,: 1.) Juncus capitatus Weig., na I ’ W  
w Gostyninie; 2) Sparganium minimum Fr.; 3) Po- 
tamogeton alpinus Balbis; 4) Betula pubescens 
Ehrh: 5) Polycnemum arrense L. p Gostyninem;
6) Yeronica spicata L. f. hybrida L. (nowe stano
wisko); 6) Adenophora liliifolia L ed eb ; 8) Succisa 
(Scabiosa) inflesa (K luk) Koch, nowa dla okolic 
Płocka roślina i stanowisko to posuwa granicę 
rossiedlenia się tej rośliny w Królestwie Polskiem 
o 100 kilometrów na zachód; 9) Scabiosa suaveo- 
lens Dorf., roślina nowa dla okolic Płocka; stano
wisko to jest najdalej wysuniętem na wschód 
w naszym kraju, a o 70 kilometrów od tegoż 
pod Lubiczem i  p. Ciechocinkiem; 10) Astrantia 
major L.; 11) Circaea lutetiana L.; 12) Trifolium 
Lupinaster L.; 13) Y iola stagnina Kit.; 14) Nuphar 
luteum Sm. f. tenelleum Rchb. odmiana nowa dla 
okolic Płocka i dla Królestwa Polskiego. Oprócz 
tego zostało znalezionych kilka ciekawych odmian 
następujących roślin: Verbascum phlomoides, Hie- 
racium Pilosela, Succisa pratensis, Myriophyllum 
verticillatum i Trifolium  rubens. Znaleziono ró 
wnież kilka nowych stanowisk widłaka spłaszczo
nego, Lycopodium complanatum, w postaci anceps 
Waller.

Aldrovandia vesiculosa L. odkryta poraź pier
wszy w naszym kraju przez dra A. Zalewskiego 
jeszcze na początku Lipca 1889 r. zarasta połu
dniowo - zachodni koniec jeziora Sendyńskiego 
w ogromnej ilości (w  innych częściach jeziora 
niema je j wcale) a pojedyńcze jej okazy bywają 
po większej części mocno rozgałęzione i dorastają 
znacznej wielkości, miewają bowiem często po 36 
cm i więcej długości.

Wszystkie tu wyszczególnione rośliny były przed 
stawione członkom Towarzystwa w licznych, w y 
bornie zasuszonych okazach. W  rosprawie nad 
omówionym przedmiotem brali udział panowie: L. 
Hildt, K. Jurkiewicz, A . Slósarski i Sznabl.

Na tem posiedzenie zostało ukończonem.

A K A D E M I J A  U M IE J Ę T N O Ś C I
W  K R A K O W IE .

Wydział matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie z d. 20 Lutego 1891 r.

Przewodniczący J. Ex. dr Majer. Sekretarz od- j  

czytuje referat czł. Zajączkowskiego o pracy p. J. | 
Puzyny: Kilka uwag z ogólnej teoryi krzywych j 
algiebraicznych.

Następnie czł. Kreutz zdaje sprawę z pracy p. 
M. Raciborskiego: F lora retycka z północnego sto
ku gór Świętokrzyskich.

O istnieniu flory kopalnej z okolic Ostrowca 
nad rzeką Kamienną wiedział już Pusch, kilka 
nowych szczegółów dodał p. dr Siemiradzki, ale 
dopiero p. S. Stobiecki zebrał w kilku miejscowo
ściach tej okolicy bogaty zbiór, bgdący własnością 
Komisyi fizyjograficznej, który autor opracował. 
F lora ta, obejmująca przeszło dwadzieścia gatun
ków. zgadza się najbardziej z retyckiemi florami 
Frankonii i Szwecyi. Dwa gatunki Podizamites 
Stobieckii podobne do P. gramineus He er i Taxi- 
tes Siemiradzkii, uważa autor za nowe, znalazł też 
owocujące okazy zMarattiaMiiusteri (Grep.)Schimp. 
które nie pozostawiają wątpliwości, że ta pospolita 
paproć retycka należy, jak chciał Schimper, do 
rodzaju Marratia, wbrew twierdzeniom p. Schenka, 
który ją  odnosił do Angiopteris.

Na posiedzeniu ściślej szem odesłano prace pp. 
Puzyny i Raciborskiego do Komitetu redakcyjnego 
oraz zatwierdzono wybór pp. M. Stankiewicza i R , 
Zawilińskiego na członków Komisyi antropologi
cznej.

Posiedzenie z d. 20 Marca 1891 r.

Przewodniczący dr Janczewski. Sekretarz za
wiadamia o sprawach bież. oraz o tem, że J. Ex. 
dr Majer zrzekł się na rzecz wydziałów prawa w y
znaczania tematów na konkurs jego imienia.

Potem czł. Franke zdaje sprawę z pracy p. M. 
Kozłowskiego: Teoryja drgania błony złożonej z dwu 
pasków kształtu prostokątnego, różnego gatunku.

Następnie czł. Franke składa rosprawę: Zasady 
ogólne mechaniki ciał sztywnych na, podstawie 
spółrzędnych jednorodnych ruchu i siły.

W  kilku pracach, drukowanych w Pamiętniku 
wydziału matematyczno-przyrodniczego, autor zaj
mował się kwestyjami, w których rozwiązywał za- 
pomocą spółrzędnych linii prostej zagadnienia o ru
chu chwilowym ciała sztywnego i o siłach przy
łożonych do takiego ciała. Celem rosprawy ni
niejszej jest przedstawienie zasad głównych me
chaniki ciał sztywnych sposobem analitycznym za- 
pomocą spółrzędnych najogólniejszych ruchu i  si
ły, których wprowadzenie zawdzięczamy przede- 
wszystkiem astronomowi R. St. Ballowi. Autor po
daje tu część pierwszą swej pracy, obejmującą za
sady cynematyki i statyki.

Na posiedzeniu ściślejszem odesłano prace pp. 
Frankego i  Kozłowskiego do Komitetu wydawni
czego, przyjęto do wiadomości zgłoszenia kandy
datur na członków oraz wniosek dyrektora, aby 
akademija płaciła autorom czesne za cztery arku
sze w kwocie po 40 fl. od arkusza „Rospraw11.

D r  J. R .
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Wiadomości bibliograficzne.

— aw. Dr A. Jaworowski. Homologija odnóż 
u pajęczaków i owadów. Kosmos, rok 1891, ze
szyt II. Odbitka str. 1— 15, z 5 rysunkami w tek
ście.

U pająków znaczenie przysadek dwu pier
wszych par dużo przedstawiało wątpliwości ze 
względu na porównywanie ich z przysadkami 
owadów. Dr Jaworowski opierając się na zbada
niu zarodków Trochosa singoriensis, Lam., wyka
zał, że przysadki 1-ej pary, t. j. rożki, zaznaczają 
się u zarodka, lecz następnie znikają, stąd w ży
ciu pozarodkowem żuwaczki stanowią pierwszą 
parę przysadek głowotułówia, t. j. tak zwane 
szczęko - rożki. Trzecia para przysadek zarodka 
wydaje szczęki, a czwarta para zarodkowa pier
wszą parę nóg pająka. Następne trzy pary przy
sadek tego ostatniego odpowiadają nogom owa
dów. Tym sposobem homologiją przysadek u owa
dów i pająków można uważać za rzecz ostate
cznie wyjaśniona, co dla morfologii stawonogich 
jest rzeczą bardzo ważną. Na drugim do piąte
go pierścienia odwłoka u zarodka rzeczonego pa
jąka znajdują się zawiązki nóżek później zanika
jące. Rysunki dołączone do tekstu bardzo dobrze 
rzecz wyjaśniają.

KROMKA HMJKGWA,

— sic. Cieplikowe i elektryczne przewodnictwo żelaza 
namagnesowanego. Niektórzy obserwatorowie do
strzegli różnice w przewodnictwie żelaza, gdy by
ło w stanie zwykłym lub namagnesowane, rzetel
ność wszakże tego spostrzeżenia jest wątpliwą. 
Rosstrzygnięciem więc tej rzeczy zajął się p. Fos- 
sati i szeregiem dokładnych doświadczeń przeko
nał się, że zarówno cieplikowe jak i elektryczne 
przewodnictwo żelaza nie ulega zmianie po jego 
namagnesowaniu. Toż samo tyczy się i ciepła 
właściwego. Według Stefana żelazo namagneso
wane ma posiadać ciepło właściwe większe aniżeli 
żelazo zwykłe; p. Fossati wszakże obserwując 
szybkość stygnięcia żelaza zwykłego i po nama
gnesowaniu go nie dostrzegł tu żadnej różnicy, co 
wskazuje, że w obu warunkach ciepło właściwe 
żelaza jest jednakie. (Beiblatter).

— Ir. Woń ziemi. P. Berthelot zajął się zbada
niem przyczyny, która powoduje charakterysty
czną woń ziemi rolnej w chwili, gdy ją wilgoci- 
my. Woń ta bynajmniej nie jest nieprzyjemną, 
pochodzi zaś od ciała kamforowego, którego roz

bioru dokładnego wszakże p. Berthelot przepro
wadzić nie mógł, a to dla bardzo drobnej jego 
ilości, nie przechodzi bowiem kilku milijonowych 
części ogólnej ilości gruntu. Jedna trylijonowa 
miligrama tej substancyi posiada już woń wy
raźną. t^Comptes rendus).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— sic. Telefon między Paryżem a Londynem wykoń
czony został ostatecznie w połowie zeszłego mie
siąca, a od 18 Marca prowadzić można rozmowę 
między temi obiema stolicami. Głos dochodzi 
bardzo wyraźnie i silnie, nieraz podobno lepiej, 
aniżeli przy rozmowie telefonicznej w obrębie 
samego Paryża. Istotny ten tryumf elektrote
chniki osięgnięty został dzięki badaniom p. Pree- 
ce, inżyniera elektrotechnika urzędu pocztowego 
londyńskiego, który wykazał, jakie wymiary po
siadać winien drut, aby dwie najważniejsze prze
szkody transmisyi elektrycznej, to jest opór i ele
ktryczność drutu, jaknajsłabiej działały. Gdy 
drut jest zbyt cienki wzrasta jego opór, gdy ma 
średnicę większą, wzmaga się jego elektro-jem- 
ność, dlatego iloczyn obu tych czynników oporu 
i elektrojemności, nie powinien przekraczać pe
wnej granicy, którą p. Preece oznaczył. Lina 
podwodna, urządzona na wzór podmorskiej liny 
telegraficznej, obejmuje cztery przewodniki, z któ
rych każdy składa się z wiązki siedmiu drutów 
miedzianych otoczonej trzema warstwami kauczu
ku. Wszystkie cztery przewodniki związane są 
pokładem nici jutowych i otoczone zbroją, złożo
ną z szesnastu drutów żelaznych o średnicy 7 mm. 
Rozmowę prowadzić można dotąd jedynie w biu
rach centralnych w Paryżu i Londynie; zanim zaś 
zaprowadzone zostaną urządzenia dozwalające abo
nentom korzystać z usługi telefonu podwodnego 
we własnych mieszkaniach, oznaczoną została za
płata 10 franków za rozmowę trzyminutową. (La 
naturę).

— sk. Godzina narodowa we Francyi. Dnia 14 
Marca r. b. ogłoszone zostało we Francyi pra
wo, uchwalone przez izbę deputowanych, według 
którego godziną legalną w całej Francyi i Al- 
gieryi jest godzina według czasu średniego pa
ryskiego. Postanowienie to wyraża zarazem nie
jako protest Francyi przeciw powszechnemu cza
sowi międzynarodowemu, którego podstawą ma 
być południk idący przez Greenwich (ob. Wszech
świat z r. z. str. 453 i 468).



240 w s z e c h ś w ia t .  Nr 15.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. M. Z. w Warkianach „F izyk i bez przyrzą- 

dów“  wyszła tylko książeczka pierwsza. Co do 

pytania drugiego: Soleski „Nauka fizyki“ . Lwów, 

1890 roku.

Posiedzenie 8-e Kom . stałój teoryi o g ro 

dnictwa i nauk przyrodniczych pomocni

czych odbędzie się we czwartek dnia 16 

Kw ietn ia  1891 roku, o godzinie 8 w ie

czorem, w  lokalu Towarzystwa Ogrodnicze

go (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:

" 1. Odczytanie protokułu posiedzenia po

przedniego.

2. P . Jan Sztolcman „O cietrzewiu, g łu 

szcu i ich mięszańcach” .

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 1 do 7 Kwietnia 1891 r.

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

•« 0> • H

Barometr
700 mm -{- Temperatura w st. C.

U
'CO

Kierunek wiatru
Suma

opadu
a 7 r. 1  p . 9 w. 7rv 1  p . 9 w. Najw. Najn. £

1 ś. 44,8 45,4 46,9 - 0,8 2,9 — 0,2 3,7 -1,8 86 S3,WS3,W 3 1,3
2  C. 47,9 48,9 50,9 — 1,4 2,7 0,2 3,3 -2 ,7 84 W5,WS*,W5 0,0
S P. 51,5 51,3 51,1 1 , 8 3,0 2,2 4,6 - 2 , 1 66 W 3,N4,NEł 0,0
4 S. 51,8 51,8 52,0 0,8 4,2 3,9 4,6 + 0 , 1 80 E N 6,NE3,ES1 0 , 1

5N. 52,0 51,6 52,3 1 , 8 4,6 2,2 6,2 1 ,1 76 E3,E5,ES3 0,0
6 P. 52,6 52,2 52,7 2 , 8 6 , 2 3,4 6 , 8 0,7 09 ES” ,ES‘2,WN12 0,0
7 W. 53,3 52,2 51,1 4,0 7,2 3,9 7,6 2,0 69 N W 12.ES,2,ESn 0,0

U w a g i .

Od poł. do w. śn. i kr. 
Wiecz. polat. niezn. śn.

Kilka razy niezn. d. i kr. 
Popoł. kr., poczem d. 
Wicher 
Wicher

Średnia 50,7 2,5 76 1,4 mm

UWA.GI. 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 .  Co wiemy o istocie pierwiastków chemicznych, przez Maksymilijana Flauma. — Balanoglos- 

sus, budowa jego i stanowisko systematyczne w świetle nowszych badań. (Szkic anatomo-porównawczy), 

napisał dr Józef Nuesbaum. — O zastosowaniu barwników do badań mikroskopowych ustroju zwierzę

cego, przez H. Hoyera. — August Cahours, przez Zn. — Towarzystwo ogrodnicze. — Akademija umie

jętności w Krakowie. W ydział matematyczno-przyrodniczy. — Wiadomości bibliograficzne. — Kronika 

naukowa. — Wiadomości bieżące. — Odpowiedzi Redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

flo3BOJieHO E(eH3ypoio, BapmaBa, 29 MapTa 1891 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, J6 26.


