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JEDNOSTKI MECHANICZNE
W  UK ŁA D Z IE  M IAR BEZW ZGLĘDNYM .

Jeżeli słuszne są. słowa poety, że kto chce 
wieszcza rozumieć, winien po wieszcza kra
ju  wędrować, to słuszniej jeszcze pow ie
dzieć można, że kto w dziedzinę nauki we
drzeć się pragnie i rozwój w iedzy śledzić, 
winien mową nauki władać. Popularyza- 
cy ja  wiedzy, udostępnianie jó j dla ogółu, 
jest jedynie tylko przekładem tój mowy 
treściwej i ścisłśj na język  dla wszystkich 
dostępny; przekład ten wszakże być też 
musi i komentarzem, co go często czyni 
zbyt rozw lekłym , a nieraz utrudnia do nie- 
możebności.

U w agi te nasuwa nam przedewszystkiem 
dzisiejszy rozwój elektryczności, na każdym 
kroku napotykamy wyrazy, które się bez
ustannie domagają tłumaczeń, wyjaśnień; 
przedewszystkiem zaś potrącamy o jednost
ki miernicze, wolty, ampery, watty i wiele 
innych, niedawno dopiero do nauki i do 
techniki wprowadzonych, z któremi jeszcze

ogół oswoić się nie zdołał. W  miarę j e 
dnak, jak  elektryczność coraz się więcej 
do usług człowieka nagina i przez zastoso
wania swe coraz się ściślój z życiem po- 
tocznem wiąże, jednostki te coraz się bar- 
dziśj upowszechniać będą i stać się muszą 
wyrazami tak powszedniemi, ja k  funt, ło 
kieć, albo kwarta.

Czytelnicy nasi zwracają się do nas z żą
daniem, byśmy ciągłym postępom w dzie
dzinie elektryczności więcój poświęcali 
miejsca, a potrzebę tę sami aż nadto dobrze 
czujemy. Słusznym tym wszakże domaga
niom o tyle tylko odpowiedzieć możemy, 
o ile czytelnicy nasi obeznani są z metoda
mi, a przedewszystkiem z jednostkami, słu- 
żącemi do mierzenia energii elektrycznej. 
Dlatego też podać tu musimy, o ile  można, 
dostępny wykład teoryi tych jednostek, 
nadmieniając, że ściślej matematyczny w y
wód tśj rzeczy mieści się w dziele Everetta: 
„Jednostki i stałe fizyczne” , wydanem przed 
kilku laty staraniem naszśj redakcyi w prze
kładzie polskim p. J. J. Boguskiego.

W  miarę postępu nauki jakościowe jed y 
nie rospatrywanie objawów przyrody coraz
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więcój ustępuje miejsca badaniu ilościowe
mu, nauka nie poprzestaje już na odkry
waniu zjawisk nieznanych, lub na docho
dzeniu nowych działań sił znanych, ale dą
ży do liczebnego ujęcia zw iązków  mię
dzy różnemi zjawiskami. Najpiękniejsze 
potwierdzenie tój zasady przedstawiają, w ła
śnie dzieje elektryczności. U w agę fizyków  
pierwotnie zaprząta jedyn ie coraz bardziej 
narastający zasób nowych faktów, zw olna 
dopiero prace Coulomba a następnie Ohma 
wskazują drogę i coraz silniej zachęcają do 
badań ilościowych, mierniczych. Ocena ta 
dokonywa się najpierw według miar do
wolnych, choć należycie określonych, m ie
rzym y natężenie prądu z ilości gazu przez 
roskład wody wytworzonego, lub z odchy
lenia ig ie łk i magnesowej. G dy wszakże 
coraz wyraźniej i ściślej wybijała się w za
jem na łączność różnorodnych napozór obja
w ów  fizycznych, okazała się też potrzeba 
zastosowania wspólnego układu miar, w y 
rażania wszelkich wielkości fizycznych za 
pośrednictwem jednostek, któreby w sposób 
oznaczony wyprowadzać się dały z pew 
nych jednostek zasadniczych. Stądto j e 
dnostki elektryczne nie stanowią układu 
miar odrębnego, ale wypływają z jednostek 
ogólniejszych, mechanicznych. Z temi osta* 
tniemi zatem przedewszystkiem zapoznać 
się nam wypada.

Przebiegając myślą cały obszar zjawisk 
fizycznych, rospatrując wszelkie wielkości, 
jak ie się nam przy  badaniach tych nastrę
czają, poznajemy łatwo, że wszelkie pomia
ry  sprowadzają się jedyn ie do pomiarów 
długości, czasów i mas. Z  temi trzema ty l
ko wielkościami mamy ostatecznie do czy
nienia, czy to oceniamy siły mechaniczne, 
czy ilości ciepła, czy też ob jawy energii 
elektrycznej. Jeżeli przeto dobierzemy 
i ustalimy należycie jednostki do oceny 
tych trzech wielkości, potrafimy tem samem 
wyrażać liczebnie wszystkie objawy i dzia
łania, jakie nam cały obszar fizyki przed
stawia. N ie należy zresztą sądzić, by dobór 
tych właśnie wielkości, tych jednostek za
sadniczych był niezbędnym i jakby przez 
naturę rzeczy koniecznie wskazanym, moż- 
naby bowiem cały układ miar fizycznych 
oprzeć na podstawie jednostek innych, cze
go nawet przykład dalćj napotkamy, sy

stem jednak, o którym mówimy, daje więk- 
kazą prostotę i dogodność.

Jakie jednostki zasadnicze obierzemy do 
oceny długości, masy i czasu, jestto rzeczą 
obojętną, oczywiście wszakże sięgnąć po nie 
należy do układu metrycznego. W  pomia
rach naukowych przyjęto więc za jednost
kę długości centymetr, za jednostkę masy 
gram, za jednostkę czasu sekundę. D zieje 
tych miar, ścisłość, z jaką je  oceniamy, mie- 

i liśmy niedawno _ sposobność w  piśmie na- 
szem przytoczyć '), tu więc przypominamy 

| tylko, że centymetr określa się jako część 
i setna długości pręta, przechowywanego 

w Paryżu, a zwanego metrem archiwalnym; 
gram jest tysiączną częścią masy bryły pla
tynowej, przechowywanej również w P a 
ryżu pod nazwą kilograma archiwalnego;

| sekunda wreszcie jest Vs64oo częścią średnie
go dnia słonecznego.

Na tej więc podstawie oparty układ miar 
nazywa się układem bezwzględnym i ozna
cza głoskami CGS. Centymetr i gram mo
gą być przechowywane, wielkość ich jest 
widoczna, dotykalna, sekundę również ła- 

j  two wskazuje chronometr, a dostrzeżenia 
! astronomiczne mogą ją  każdej chwili ozna- 
! czyć. M iary wszelkich innych wielkości 

fizycznych, jak  prędkości, przyśpieszenia, 
siły, pracy, ilości ciepła, przechowywać się 
nie dają, ale należy je  wyprowadzać przez 
określenia z trzech miar zasadniczych czyli 
dowolnych, są to więc jednostki pochodne.

Najprostszy przykład jednostek pocho
dnych dają nam miary gieometryczne. Za 
miarę powierzchni służyć może kwadrat 
o boku dowolnej długości; aby wszakże 
utrzymać nasze jednostki zasadnicze, za 
długość boku tego kwadratu przyjmujemy 
centymetr; podobnież, miarą objętości być 
może sześcian o dowolnej krawędzi, którój 
w ięc znów nadać nam wypada długość 
uznanój jednostki długości. W  układzie 
CG S zatem jednostką powierzchni jest cen
tym etr kwadratowy, jednostką objętości 
centymetr sześcienny; objętość, dajmy, 5 
metrów sześciennych wyraża się tu liczbą 
5 milijonów, 5.10c. W  ogólności, im mniej-

' )  Ob. M etr, K ilogram , Sekunda. W szechświat 
z r. 1890, etr. 369 i nast.
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szą jest jednostka, tem większa wypada licz
ba, wyrażająca pewną wielkość za pośre
dnictwem tój jednostki.

Przejdźm y do wielkości mechanicznych.
Pojęcie prędkości wypływa z zestawienia 

drogi i czasu; prędkość ciała posuwającego 
się ruchem jednostajnym określa się, jako 
droga przez nie przebieżona w jednostce 
czasu, albo innemi słowy, jako stosunek 
drogi, zatem długości, do czasu na przebie- 
żenie tćj drogi łożonego. Za jednostkę bez
względną prędkości przyjąć więc należy 
prędkość, przy którój ciało jednostkę dłu
gości przebiega w  jednostce czasu, t. j . l  
centymetr w ciągu 1 sekundy. Gdy ciało 
posuwa się z prędkością niestateczną, mó
wimy, że pozostaje w biegu zmiennym, 
prędkość zaś ulega wciąż pewnemu przy
spieszeniu, które, rozumie się, być może 
dodatniem lub ujemnem. Przyrost ten, czy 
też ubytek prędkości rozważać ti-zeba znów 
w  stosunku do czasu, w jakim  on zachodzi; 
bezwzględną więc jednostką przyspieszenia 
będzie to.przyspieszenie, przy którem pręd
kość ciała w ciągu sekundy wzmaga się 
o jednostkę prędkości.

Jeżeli z prędkością, a raczćj z przyspie
szeniem, jakiem  ożywione jest ciało w ru
chu pozostające, zestawimy masę jego, 
otrzymamy wyobrażenie o wielkości siły. 
Rzeczywiście, jeże li różne siły ciałom je 
dnakiej masy nadają przyspieszenia różne, 
to siły te są proporcyjonalne dp w yw oła
nych przez siebie przyspieszeń; jeżeli nato
miast różne siły, działając na różne masy, 
nadają im przyspieszenia jednakie, siły są 
proporcyjonalne do mas. W  ogólności za
tem wielkość siły określa się i masą, na któ
rą działa i przyspieszeniem, jakie masie tój 
nadaje, co innemi słowy znaczy, że siła 
m ierzy się iloczynem masy przez przyspie
szenie. Jeżeli w ięc siła f  nadaje masie m 
przyspieszenie k, mamy zw iązek f  =  mk. 
Będzie zatem / =  1, gdy m = l  i k = 1 ,  co 
znaczy, że jednostką siły jest siła, która 
działając na masę 1 grama nadaje jó j w cią
gu 1 sekundy przyspieszenie, czyli przyrost 
prędkości równy 1 centymetrowi. Taką 
jednostkę eiły oznaczamy odrębną nazwą 
„dyny” (z  greckiego dynamis— siła), w ukła
dzie CG S przeto wszystkie siły wyrażamy 
przez dyny.

W  technice, w życiu zwyczajnem, w nau
ce zresztą dotąd jeszcze często, za jednost
kę sił zwykliśmy uważać kilogram, funt, 
w ogólności ciężar pewien. Ciężar bowiem 
danój masy przedstawia nam siłę, z jaką na 
masę tę działa ziemia, przyciąganie ziemi, 
jak mówić zwykliśm y. Pod wpływem przy
ciągania tego, jak  wiadomo, każda spada
jąca masa posiada w  końcu pierwszćj se
kundy spadku prędkość 9,81 metrów, czyli 
zyskuje w ciągu sekundy przyspieszenie 
9,81 metra albo 981 centymetrów. Ciężar 
zatem, czyli siła jednego grama przedstawia 
981 naszych jednostek siły, wyrównywa 
981 dynom. Ponieważ zaś masa 1 k ilogra
ma zawiera 1000 gramów, siła przeto k ilo 
grama w układzie CGS wyraża się przez 
981000 dyn. Jak widzimy zatem, dyna 
jest jednostką stosunkowo drobną, na wzór 
wszakże nazw, przyjętych w układzie m e
trycznym, utworzyć możemy jednostki wyż
sze, kilodynę czyli tysiąc dyn i megadynę 
czyli m ilijon dyn; megadyna niewiele więo 
tylko przenosi siłę jednego kilograma.

Oswoiwszy się z tą jednostką siły, łatwićj 
zrozumiemy jednostkę pracy w układzie 
miar bezwzględnym. Praca, mianowicie, 
zależy od oporu, jak i pokonywamy i od 
drogi, przez jaką go pokonywamy; jeże li 
więc ciało porusza się pod działaniem siły, 
siła ta wykonywa pracę, którćj wielkość 
równa się iloczynow i z siły i długości dro
gi, przez jaką się ciało to w kierunku siły 
przesunęło. Praca więc p  wykonana przez 
s iłę/  na drodze s jest p = fs ,  gdy przeto 
f =  1 i 8=1 , jest też p = 1, co znaczy, że za 
jednostkę pracy przyjąć należy pracę, jaką 
wykonywa jednostka siły, dyna, gdy masę, 
na którą działa, o 1 centymetr przesuwa. 
Jednostce tój pracy nadano również osobną 
nazwę „e rg i” (z  greckiego ergon— praca). 
Gdy więc ciężar jednego kilograma podno
simy w górę na wysokość jednego metra 
czyli 100 centymetrów, to wyłożona na 
dźwignięcie to praca wyraża się przez 
981000x100=98100000 erg. W  technice 
i życiu zwyczajnem pracę tę nazywamy ki- 
logrammetrem. K ilogram m etr zatem w ukła
dzie C G S  zawiera 98100000 erg, albo 98,1 
megaerg, jeżeli, jak  poprzednio, milijon erg 
nazwiemy megaergą.

P rzy  teoretycznćj ocenie pracy, czas na
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jó j  wykonanie potrzebny nie ma żadnego 
znaczenia, w zastosowaniach wszakże prak
tycznych wzgląd ten jest pierwszorzędnej 
wagi, siła bowiem dla techniki jest tern 
skuteczniejsza, im w  krótszym czasie ozna
czoną. pracę wykonywa. P rzy  ocenach za
tem technicznych za podstawę przyjm ować 
trzeba pracę, jaką siła wykonywa w ciągu 
jednostki czasu; stosunek ten wykonanej 
pracy do czasu, w ciągu którego wykonaną 
została, nazywamy potęgą, sprawnością czyli 
efektem siły. Za jednostkę zatem przyjąć 
tu należy taką potęgę czyli sprawność siły, 
przy którćj pracę 1 ergi wykonywa ona 
w ciągu 1 sekundy. Jednostka ta byłaby 
wszakże zbyt drobną dla celów  praktycz
nych, którym usługuje, zgodzono się przeto 
pow iększyć ją  dziesięć m ilijonów  razy i tak 
wzmożoną jednostkę nazwano „w att” , na 
cześć męża, któremu zawdzięczamy udosko
nalenie motorów parowych. W att przeto 
jestto potęga czy li sprawność, p rzy którój 
w  ciągu 1 sekundy wykonywa się praca 10 
m ilijonów  (107)  erg.

W  technice ocenia się pospolicie potęgę 
motorów przez „konie parowe” . K oń  zaś 
parowy, siła konia, albo moc konia jestto 
taka działalność motoru, przy którój w  cią
gu sekundy wykonywa się praca 75 kilo- 
grammetrów. W idzie liśm y zaś wyżej, że 
kilogrammetr odpowiada 98100000 ergom, 
co czyni 9,81 wattów; koń przeto parowy, 
oznaczany zwykle głoskami H P  (z  angiel
skiego— horse power, siła konia), w yrów ny
wa 9,81x75, t. j .  1 H P = 7 3 6  wattów.

Ponieważ ciepło również wykonywać mo
że pracę, daje się przeto bespośrednio w y
rażać przez jednostki mechaniczne. P rze z  
ciepłostkę, czyli kaloryją rozumiemy pospo
licie ilość ciepła, potrzebną do ogrzania j e 
dnego kilograma wody o 1° C. W ykony- 
wając pracę, ciepłostka w ytwarza około 
430 kilogrammetrów, w jednostkach za
tem bezwzględnych odpowiada ona 430X 
98 100.000 ergom. Ponieważ zaś za je 
dnostkę mas przyjm ujem y nie kilogram , ale 
gram, należy przeto ciepłostkę zmniejszyć 
1000 razy, t. j .  określić ją  jako ilość cie
pła potrzebną do ogrzania jednego grama 
o 1° C, a w tem znaczeniu odpowiada ona 
430x98100 czyli prawie 42 m ilijonom erg. 
Nawzajem  zaś dla ogrzania grama wody

o 1° C  wyłożyć trzeba pracę 42 m ilijo 
nów erg, jedna przeto erga podwyższyć 
jest w stanie o 1° temperaturę zaledwie
0 'Aaoooooo =  0,000000024 grama wody. 
W  układzie zaś miar bezwzględnym za je 
dnostkę ciepła przyjmuje się ilość ciepła 
odpowiadającą jednostce pracy, jednostką, 
tą więc jest ta drobniutka ilość ciepła, któ
ra masę 0,000000024 grama wody ogrzać 
może o 1° C.

Rozważania powyższe wskazały nam za
tem, w jak i sposób określone i uzasadnione 
zostały najważniejsze jednostki mechanicz
ne, uzupełnić to wszakże winniśmy jeszcze 
wyjaśnieniem, dlaczego w ogólności ukła
dow i temu miar nazwa bezwzględnego, ab
solutnego, przysługuje.

Wspomnieliśmy już wyżej, że za podsta
wę układu miar dla wszelkich wielkości 
fizycznych przyjąćby można i inne zasadni
cze jednostki, a nie koniecznie pewną ozna
czoną długość, masę i czas. Zatrzymując 
nawet też same jednostki, centymetr, gram
1 sekundę, a przynajmniej też same nazwy, 
możemy otrzymać układ miar zupełnie od
rębny, je że li jednój z nich, a mianowicie 
gramowi, odmienne nadamy znaczenie.

Określiliśmy tu gram jako pewną oznaczo
ną masę, jako pewną ilość materyi zatem. 
P rzez  gram wszakże rozumieć też możemy 
pewien ciężar, ciśnienie jak ie ta masa wy
wiera na podstawę, na którój się wspiera. 
Za jednostkę zasadniczą układu miar można 
więc też przyjmować gram w  tem ostatniem 
znaczeniu, jako pewien oznaczony ciężar, 
pewną siłę. Cały układ miar wspierałby 
się w tym razie już nie na zasadniczych je 
dnostkach długości, czasu i masy, lecz na 
jednostkach długości, czasu i siły, jednostka 
zaś masy byłaby jednostką pochodną i okre
ślałaby się stosunkiem siły do przyspie
szenia.

Tak i właśnie układ miar był, a nawet 
i dotąd jes t jeszcze w  powszechnem użyciu, 
w zwykłem  bowiem rozumieniu gram, k ilo
gram jestto pewien ciężar. Ciężar wszakże 
ciała nie jest bynajmniej jego  własnością 
istotną, bezwzględną, ale zależy od w p ły
wów zewnętrznych: taż sama bryła, która 
na ziemi przedstawia ciężar kilograma, na 
księżycu wywierałaby ciśnienie mniejsze, 
na słońcu ważyłaby więcój. I  na samej
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ziemi zresztą ów ciężar nie jest zgoła siłą 
stateczną; z powodu spłaszczenia ziemi i jó j 
obrotu w irowego siła ciężkości czyli natę
żenie przyciągania ziemskiego rośnie w mia
rę, jak się od równika przesuwamy ku bie
gunowi. Cośmy wyżej podali, że ciało spa
dające zyskuje działaniem siły ciężkości 
przyspieszenie czyli prędkość w końcu pier
wszej sekundy spadku, ^=981  centyme
trów, jestto tylko wielkość średnia, która 
w rzeczywistości jest różna w  różnych pun
ktach globu ziemskiego; wynosi mianowicie: 

na równiku g =  978,009 cm 

w Paryżu 980,88 „

w W arszawie 981,23 „

na biegunie 983,089 „

M iędzy równikiem zatem a biegunem 
różnica w działaniu siły ciężkości wynosi 
5 jednostek układu CGS. Na innćj plane
cie, w innym punkcie przestrzeni świato
wej, bryły, dające nam na ziemi ciężar gra
ma, kilograma, miałyby zgoła różne ciężary, 
przedstawiałyby siły odmiennej zupełnie 
wielkości. Stąd też układ miar, w którym 
gram pewną siłę oznacza, układ pospoli
ty w życiu zwyczajnem, przeważnie do
tąd używany w technice, a w znacznej 
mierze i w nauce, jest ściśle związany 
z siłą ciężkości panującą na ziemi, z przy
ciąganiem ziemi, jestto więc układ miar 
„ziemski” .

Inaczej się rzeczy mają, jeżeli gram lub 
kilogram  są tylko jednostkami masy, a nie 
budzą zarazem pojęcia ciężaru, siły. K ilo 
gram żelaza czy to na równiku, czy pod 
biegunem, czy na ziemi czy też na słońcu, 
przedstawia zawsze jednę i tęż ilość mate- 
ryi, jakkolw iek  ciężar jó j jest zmienny. 
Ilość materyi niezaw isła od w pływów  przy
ciągania zewnętrznego, a stąd i cały system 
miar, w którym jednostką zasadniczą jest 
jednostka masy, jest od siły ciężkości nie
zależny, jestto układ miar „bezwzględny, 
absolutny” . N ie datuje on zresztą od cza
sów najnowszych dopiero, ju ż bowiem 
Gauss przy swych pomiarach magnetycz
nych wprowadził układ miar absolutnych, 
a następnie W ilhelm  W eber zastosował go 
przy pomiarach elektrycznych. Opracowali 
go dokładnićj fizycy angielscy głównie, 
a dogodności, jak ie nastręcza przy ocenach

elektrotechnicznych, powodują coraz szer
sze jego  rospowszechnienie.

S. K.

0 zarazkach chorobotwórczych
W  MLEKU.

Najświeższe zdobycze, dokonane na polu 
medycyny doświadczalnej, zaznajomiły nas 
z przyczynami chorób zakaźnych. Obecnie 
wiadomo, że większość chorób zakaźnych 
zależy od swoistego, ściśle określonego za
razka i jest nadzieja, że w krótkim czasie 
znać będziemy także i tych niewidzialnych 
wrogów organizmu ludzkiego, którym do
tychczas udało się wymknąć przed najsub- 
telniejszemi metodami badania.

Ci, którzy zapatrują się na rzeczy ze sta
nowiska praktycznego i oceniają wartość 
badań naukowych z punktu widzenia u ty li
tarnego, niejednokrotnie zadają sobie pyta
nie, jak i pożytek odniósł ród ludzki z tych 
mozolnych badań bakteryjologicznych, ja 
kie zastosowania praktyczne przyniosła nam 
ta nowa gałąź medycyny, uprawiana przez 
najznakomitsze, a częstokroć gienijalne 
umysły; innemi słowy, czy odkrycie p rzy
czyny chorób zakaźnych w postaci tej lub 
owej bakteryi dało nam w ręce broń do 
skutecznej z nią walki?

O  ile pytanie powyższe dotyczy kwestyi 
leczenia chorób zakaźnych czyli terapii, 
musimy na nie odpowiedzieć przecząco, a l
bowiem nie posiadamy obecnie środków 
specyficznych, działających zabójczo na bak- 
teryje w organizmie ludzkim bez szkody 
dla samego organizmu.

Jeżeli odnośnie do terapii bakteryjolo- 
gija nowoczesna nie wydała prawie ża
dnych pozytywnych rezultatów, zato nauka 
o zapobieganiu chorobom, profilaktyka, peł
ną czerpie dłonią ze skarbca wiadomości 
bakteryjologicznych. Profilaktyka jest czę
ścią higieny, wskazującą, jakiemi sposoba
mi mamy się ustrzedz od chorób, zaś środki 
ochronne przeciwko chorobom zaraźliwym 
zawdzięczamy przeważnie badaniom bak-
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teryjologicznym . Dezinfekcyja mieszkań 
i odzieży, antyseptyczny opatrunek ran, 
odosobnianie chorych zaraźliwych, badanie 
pow ietrza, gruntu, wody, pokarmów na za
wartość bakteryj chorobotwórczych i t. d.—  
oto środki do zwalczenia zarazków choro
botwórczych, oto broń, jaką. nam w ręce 
dała bakteryjologija do zwalczenia chorób.

Gdyby ludzkość chciała korzystać ze 
wspomnianych dobrodziejstw  higieny, zd ro 
wotność bezwarunkowo znacznieby się p o 
lepszyła, a jednocześnie śmiertelność obni
żyłaby się do minimum. Niestety jednak, 
zastosowanie nowoczesnych przepisów h i
gienicznych częstokroć rozbija się o w zg lę 
dy materyjalne, a nieraz o prostą, nieświa
domość mas, niepojmujących doniosłości 
ścisłego przestrzegania wymagań sanitar
nych.

Co się tyczy naszego społeczeństwa, to 
na każdym kroku spotykamy się z lekce
ważeniem przepisów higienicznych nawet 
wówczas, gdy te wym agają ty lko dobrej 
woli ze strony jednostek. Jak dotychczas 
korzystamy tylko z jednego dobrodziejstwa 
higieny, a tem jest antyseptyka, choć i tu 
zdarzają się nieraz krzyczące nadużycia, 
surowo karane w innych krajach. O  de- 
zinfekcyi mieszkań i odzieży nie może być 
mowy, nie posiadamy bowiem ani kamer 
dezinfekcyjnych, będących pod nadzorem 
i odpowiedzialnością lekarza, ani żadnych 
podobnych urządzeń; chorych nie izo lu je
my, bo sprawia to nam zbyt w iele k ło
potu, z pokarmami i wodą połykamy bak
teryj e chorobotwórcze, bo nie chcemy ich 
tępić.

W  myśl uchwały sekcyi higienicznej X  
kongresu m iędzynarodowego lekarzy, w kła
dającej na lekarzy moralny obowiązek sze 
rzenia słowem i piórem wiadomości o cho
robach zaraźliwych, w celach zapobiegaw
czych, poświęcam niniejszą pogadankę kwe- 
styi zaraźliwości mleka w przekonaniu, że 
wiadomości poniżej podane pójdą na poży
tek czytelników.

Szczupłe rozm iary niniejszej pracy nie 
pozwalają wchodzić tu w bliższe szczegóły, 
które ciekawi mogą znaleść w specyjalnych 
czasopismach higienicznych i w eterynaryj
nych, zwłaszcza zaś w  sprawozdaniach 
z sekcyi higienicznej X  kongresu m iędzy

narodowego oraz w artykułach W iirzbur- 
ga, Sonnenbergera, Predohla, Almquista, 
W awrinskyego i in., w dalszym ciągu pracy 
niniejszej przytaczanych.

Jakkolw iek kwestyją dobroci mleka od- 
dawna już zajmuje uwagę lekarzy, a prze
pisy władz sanitarnych bezwątpienia ogra
n iczyły fałszowanie tego produktu spożyw
czego, tak, że obecnie otrzymujemy po 
większej części mleko wolne od falsyfika
tów, nie możemy jednak powiedzieć, ażeby 
takie nawet mleko zawsze było bespieczne 
dla konsumentów. Niebespieczeństwo bo
wiem, połączone z używaniem mleka, nie 
tkw i w surogatach, jakie sprzedający do
dają do mleka w celach wyzysku, lecz w y
nika z częstej obecności w  mleku zarazków 
chorobotwórczych, mogących sprowadzić 
w organizmie bardzo poważne zaburzenia, 
częstokroć śmiertelne. Jeżeli zwrócimy 
uwagę na tę okoliczność, że mleko należy 
do najbardziej rospowszechnionych pokar
mów, że stanowi niemal wyłączne pożywie
nie dzieci i chorych, każdy pojmie, jak 
ważną jest kwestyją, którą tu podejmujemy 
i jak  życzyćby należało, ażeby kwestyją ta 
zwróciła nareszcie uwagę właściwych sfer 
w  celu usunięcia złego, wynikającego jużto 
z braku nadzoru sanitarnego, jużto z nie
świadomości producenta i konsumenta.

Istnieje pewna grupa chorób, które zw y
kle spotykają się u zwierząt, lecz przypad
kowo mogą się udzielać człowiekowi. Są 
to t. zw. zoonozy. U  bydła rogatego napo
tykamy między innemi wąglik, wściekliznę, 
zarazę racic i pyska, najgłówniej zaś gruźli
cę, czy li t. zw. chorobę perłową. Zarazki 
tych chorób mogą, przejść do mleka chore
go zwierzęcia i, przy pewnych sprzyjają
cych okolicznościach, wywołać u człowieka 
odpowiednią chorobę. Co się tyczy gru źli
cy, to ściśle rzeczy biorąc, nie jest ona cho
robą zoonotyczną, gdyż niestety udziela się 
człow iekow i nietylko od chorych zwierząt. 
Jeżeli zaś umieściliśmy ją  w jednym rzędzie 
z chorobami zoonotycznemi, to dlatego, że 
dość często nabywamy ją  za pośrednictwem 
mleka krów gruźliczych.

Jak często tuberkuloza występuje u by
dła rogatego, dowodzą następujące dane 
statystyczne. W edług sprawozdania Sie- 
damgrodzkyego, dotyczącego królestwa
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Saskiego za r. 1888, na 184678 sztuk bydła 
zabitego skonstatowano 3914 przypadków 
gruźlicy, co wynosi 2,1 % , stąd na rzeźnie 
miejskie przypada 4,9°/0 w przecięciu, 
a w niektórych małych miasteczkach znaj
dujemy 8,7% (M ittweida), a nawet 22,4% 
(Zittau). Naturalnie w powyższych liczbach 
nie uwzględniono wielkiej ilości krów tu- 
berkulicznych, które zostały potajemnie za
bite i nie były poddane rew izyi weteryna
ryjnej, tak, że według Sonnenbergera spoty
kamy w niektórych miejscowościach gruźli
cę u 40 a nawet 60%  bydła.

Ważną jest jeszcze ta okoliczność, że tu- 
berkuloza najczęściej występuje u krów, 
tak, że według Siedamgrodzkyego na 3893 
przypadki tuberkulozy bydła przypada na 
krow y 2 749, co wynosi 70,6%-

Dopóki na chorobę perłową bydła zapa
trywano się jako  na sprawę sui generis, 
właściwą tylko bydłu i niemającą nic 
wspólnego z gruźlicą człowieka, lekarze 
chętnie zalecali swoim pacyjentom mleko 
surowe czyli t. zw. prosto od krow y i pra
wdopodobnie nieraz się dziw ili, że chorzy 
zamiast się poprawiać wpadali w suchoty. 
Odkrycie lasecznika gruźliczego rozwiąza
ło  ciemną dotychczas zagadkę, albowiem 
w gruzełkach bydła, dotkniętego zarazą 
perłową, Koch znalazł lasecznika, niczem 
nieróżniącego się od lasecznika gruźlicy 
ludzkićj. Gdy w ten sposób choroba per
łowa stała się synonimem gruźlicy, słusznie 
zadano sobie pytanie, czy i w jakich wa
runkach laseczniki gruźlicze przechodzą do 
mleka oraz czy mleko w ten sposób zaka
żone może wywołać u człowieka sprawę 
gruźliczą. W iadomo, że choroba perłowa 
przeważnie umiejscawia się w błonach su
row iczych ja k  opłucna, otrzewna, w płu
cach i w głuczołach limfatycznych, najrza
dziej zaś w wymionach, tak, że według sta
tystyki Siedamgrodzkyego gruźlica sutek 
stanowi zaledwie 4 %  wszystkiego bydła tu- 
berkulicznego. Otóż liczne badania wyka
zały, że mleko krów tuberkulicznych może 
zawierać laseczniki gruźlicze bez względu 
na umiejscowienie sprawy gruźliczej. Tak 
Bang i Csokor znajdowali laseczniki gruźli
cze w mleku, pochodzącem ze zdrowych 
wymion krów tuberkulicznych, a Ernst na 
114 prób mleka od 36 krów tuberkulicznych,

u których sutki były zupełnie zdrowe, zna
lazł laseczniki w 17 próbach, pochodzących 
od 10 krów, co wynosi 27,9%. Że używanie 
takiego mleka połączone jest z wielkiem 
niebespieczeństwem, dowodzą próby szcze
pienia, dokonane na zwierzętach przez Bol- 
lingers, Banga, Hirschbergera, Ernsta i in
nych. Hirschberger szczepił świnkom mor
skim mleko krów dotkniętych tylko tuber- 
kulozą pluć i w 33%  udało mu się prze
nieść chorobę, Ernstowi zaś w 37,5%. W e 
dług Ernsta, któremu udało się również 
przenieść chorobę na króliki, cielęta i św i
nie drogą szczepień i karmienia, okazuje 
się, że mleko może być zaraźliwe nawet 
przy braku jakichkolwiek objawów cierpie
nia gruźliczego ze strony wymion.

Jeżeli zwrócimy uwagę na tę okoliczność, 
że dyjagnozowanie gruźlicy u żywego by
dła przedstawia wiele trudności z powodu 
braku częstokroć wszelkich objawów, to 
nie będzie przesadą, gdy powiemy, że uży
wanie surowego krowiego mleka wogóle 
przedstawia wielkie niebespieczeństwo.

Naturalnie dotychczas nikomu jeszcze 
nie przyszło na myśl robić podobne do po
wyższych próby na człowieku. Tym  nie
mniej lekarze mają ciągle możność obser
wowania przypadków niewątpliwego zara
żania się za pośrednictwem mleka, co już 
dawniej między innymi stwierdzili Demme 
i Verneuil. W edług Verneuila, w samym 
Paryżu umiera corocznie około 2000 dzie
ci niżej lat dwu na tuberkulozę, a wiele 
z nich nabywa właśnie za pośrednictwem 
mleka.

W  ostatnich czasach 011ivier przedstawił 
Akadem ii Umiejętności w Paryżu ciekawy 
komunikat, mogący służyć za ilustracyją 
słów powyższych. W  jego  obserwacyi po
zostawała 20-letnia panienka, która umaiła 
na zapalenie gruźlicze opon mózgowych. 
Pochodziła ona z rodziców zdrowych i sama 
miała organizm silny. W  zakładzie, gdzie 
odebrała wychowanie, zachorowało na su
choty w ciągu kilku lat 13 uczennic, z któ
rych 6 umarło. U  wszystkich dziedzicz
ność mogła być zupełnie wykluczoną. B liż
sze badanie tej sprawy ujawniło, że pensy- 
jonat posiadał "krowę, u której po zabiciu 
znaleziono znaczne owrzodzenia tuberku- 
liczne wymion.
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W ogóle, o ile  przy innych chorobach 
z  ostrym przebiegiem łatw iej daje się okre
ślić źródło zarazy, o tyle przy gruźlicy 
jestto rzeczą, arcytrudną, albowiem choroba 
rozw ija  się powoli i nim rospoznaną zosta
je, nieraz upływa dość znaczny przeciąg 
czasu. D latego w  większości przypadków  
trudno odnaleść źródło infekcyi. Skrofu ły 
tak napotykane u dzieci nawet dobrze od
żywianych, prawdopodobnie zawdzięcza
my mleku prosto od krowy, a wiadomo 
obecnie, że skrofuły są, pierwszą fazą gruź
licy, je że li ju ż nie gruźlicą samą.

Błędnem jest mniemanie, jakoby mleko 
zakażone gruźlicą, koniecznie pochodzić 
miało od krów  gruźliczych. B yw a  nieraz 
i tak, że krowa, od której mleko otrzymu
jem y jest zupełnie zdrowa, a jednak mleko 
zawiera bezwątpienia laseczniki gruźlicze 
niemniej szkodliwe od tych, które się do
stają do mleka od chorego zwierzęcia. Skąd 
się w  tych razach biorą laseczniki gruźlicze 
nie trudno pojąć, jeże li zważym y, że przy 
niedość starannem utrzymaniu obory, co się 
najczęściej przytrafia, jest ona przepełniona 
zarazkami tuberkulicznemi, które przejść 
mogą do mleka. Cornet, k tóry zajął się 
kwestyją rospowszechnienia laseczników 
gruźliczych poza obrębem organizmu, do
szedł drogą ścisłych badań bakteryjologicz- 
nych do wniosku, że około połowy miesz
kań prywatnych suchotników zawiera lase
czniki gruźlicze w kurzu, osiadłym na ścia
nach, obrazach, zegarach, łóżku i t. d. 
Bollinger zaś znalazł laseczniki w ku- 
rzu wziętym  z pokoju suchotnika ju ż po 
starannem uprzątnięciu. A  ręce i odzież 
personelu czynnego w  oborze, je że li perso* 
nel ten w wolnych chwilach zajmuje się 
pielęgnowaniem suchotników, co nieraz się 
zdarza, lub też sam dotknięty jest gruźlicą? 
Jeżeli mleko spływa po palcach takich osób 
podczas dojenia, lub po dojeniu zostaje 
przechowane w naczyniach otwartych w 
mieszkaniu, gdzie przebywa suchotnik, j e 
że li woda, służąca do przepłókiwania na
czyń lub rozwadniania mleka zawiera lase
czniki gruźlicze, to te mogą się dostać do 
mleka i tu się rozmnażać, ponieważ w  m le
ku drobnoustroje znajdują doskonałe pod
łoże. Tak ie źródło zarażenia się gruźlicą 
zazwyczaj n igdy nie wychodzi na jaw , a być

może, że jest najczęstszem i dlatego należy 
na tę okoliczność zwrócić baczną uwagę.

Z właściwych chorób zoonotycznych naj
częściej przenosi się na człowieka z mle
kiem choroba racic i pyska. W edług staty
styki weterynaryjnej pada około 60%  cie
ląt, karmionych mlekiem krów, dotknię
tych wspomnianą zarazą. Cierpienie to 
występuje u bydła w postaci pęcherzów 
i owrzodzeń na błonie śluzowej gęby, na 
bróździe kopyt, na wymionach. M leko ta
kich krów  zawiera mnóstwo śluzu i ropy 
i sprowadza u człowieka, zwłaszcza dzieci 
gorączkę, wymioty, pęcherzyki na wai-gach, 
języku, błonie śluzowej nosa, na twarzy 
i rękach oraz zaburzenia w kanale pokar
mowym. Choroba występuje zwykle epi
demicznie, a kilka takich przypadków opi
sał Demme, który zauważył nawet zejście 
śmiertelne.

W  literaturze znane są epidemije wśród 
ludzi już od roku 1764, a H ertw ig  spraw
dził doświadczalnie na sobie samym szko
dliwość mleka, pochodzącego od krów, do
tkniętych tą zarazą. W edług Sonnenber- 
gera podobną epidemiją obserwował przed 
niedawnym czasem prof. W yss w Zurichu 
wśród dzieci, które, jak  wykazały poszuki
wania, p iły mleko chciwych krów. Sonnen- 
berger utrzymuje, że nawet gotowanie nie 
usuwa szkodliwego działania podobnego 
mleka.

Co się tyczy wąglika i wścieklizny, to do
wiedziono, że zaraza może dostać się do 
mleka krów chorych, a szczepienia mleka 
krów, dotkniętych czarną krostą i wściekli
zną dały pomyślny rezultat. O przenosze
niu się jednak tych chorób na człowieka za 
pośrednictwem mleka posiadamy bardzo 
mało danych, a i te są sprzeczne i dlatego 
nie będę dłużej zatrzymywał uwagi czytel
ników na tym przedmiocie. Również nie 
będę się tu rozwodził nad szkodliwością 
mleka krów, dotkniętych zapaleniem płuc 
gdyż i ta kwestyja jest dotychczas mało 
zbadana.

K iedy powyżej była mowa o przenosze
niu gruźlicy za pośrednictwem mleka, zw ró
ciłem już uwagę na możliwość dostania się 
do mleka mikroorganizmów gruźliczych 
z otoczenia wskutek niezachowania m ożli
wych ostrożności. W  ten sam sposób do
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mleka może się dostać jad  innych chorób 
zakaźnych, właściwych tylko człowiekowi 
i za pośrednictwem mleka roznosić się na 
dalekie przestrzenie, umożliwiając wybuch 
epidemij. Tą  drogą* między innemi pow
stają epidemije tyfusowe, szkarlatyny, d y f
terytu, cholery. Najstarsze epidemije ty 
fusowe, spowodowane używaniem mleka, 
opisane zostały przez badaczów angielskich 
i amerykańskich. W  samój A n g lii Hart 
zanotował do r. 1881 — 51 epidemij, a cyfra 
ta podskoczyła do 69 w r. 1890, jak  to w i
dać z zestawienia Russella. Pierwsza taka 
epidemija dokładnie zbadana miała miejsce 
w r. 1857 w gminie Penrith i opisana zo
stała przez Taylora w r. 1858. Przytacza
my tu opis je j, według Wurzburga. W e 
Wrześniu 1857 r. przyjechała do mleczarza 
córka z Liverpoolu  chora na tyfus. Nieco 
później zachorowały inne dzieci mleczarza. 
W  kuchni, gdzie leżały chore dzieci prze
chowywano mleko po każdym udoju. P ie 
lęgnowaniem dzieci, jakoteż dojeniem za j
mowała się matka. Nagle, w Październiku, 
wybuchła epidemija tyfusowa w różnych 
okolicach miasta, wolnych dotąd od tyfusu. 
Choroba srożyła się wyłącznie między od
biorcami wspomnianego mleczarza i dlatego 
nie ulega wątpliwości, że matka właśnie 
była pośredniczką w przenoszeniu zaraz
ków do mleka. Podobna epidemija graso
wała w r. 1878 w gminie Colston pod Glas- 
gowem, a w r. 1876 w Barrofoford. Ofiarą 
pierwszej padło 12 rodzin, w których nali
czono 40 chorych. I  w tym wypadku po
średnikiem zarazy było mleko, pochodzące 
z gospodarstwa, gdzie panował tyfus. P od 
czas drugiej ucierpiało 3/-t konsumentów 
mleka, będącego w podobnych warunkach. 
Co do tój ostatniej epidemii śledztwo w y
kazało, że dwa tygodnie przed jó j wybu
chem panował tyfus u mleczai-za, który się 
zarówno zajm ował pielęgnowaniem cho
rych, jak  i dojeniem. Nadto do wycierania 
naczyń używane były  te same ręczniki, 
któremi się posługiwali chorzy.

(dok. nast.).
S. Grosglik.

BURSZTYN
I ROŚLINNOŚĆ LASU BUR SZTYNO W EG O .

(D okończenie).

3. Wydobywanie bursztynu.

Żywica sosien bursztynowych, pogrzeba
na w niebieskim ile głębokiego morzą, nie
znacznym tylko ulegała zmianom. W sku
tek powolnego utleniania tworzył się w niej 
kwas bursztynowy, nagromadzała w  małej 
ilości siarka, organicznie związana, tw orzy
ła się nazewnątrz zwietrzała, korowata po
włoka. Tymczasem m ijał wiek za wiekiem, 
morza zmieniały swe koryta, ląd stały two
rzy ł coraz to inne kontury. Dawne dno 
morza z pogrzebanym bursztynem obeschło, 
nanowo pokryła je  zieleń drzew i ożyw iły 
roje zwierząt. A le  brakło już palm i cy
prysów, sagowców i laurów, natomiast z ja 
w ił się człowiek, przyszły król stworzenia. 
Zajęty pierwotnie brutalną walką o byt 
z dziką przyrodą, którćj poskramiać nie 
umiał jeszcze, nie zwracał uwagi na leżącą 
u stóp swoich nieużyteczną, złotożółtą ży
wicę. Zato gdy później, w chwilach wol
nych od trosk codziennych zajęła go „p ięk
ność przyrodzenia” , uderzył go bursztyn 
swą barwą i blaskiem, zadziw ił swemi wła- 

j  snościami elektrycznemu I  odtąd prastara 
żywica skamieniała staje się klejnotem 
i amuletem. Jak temu dawno, orzec dzi
siaj trudno, to pewna, że przed trzema ty
siącami lat był już bursztyn przedmiotem 
handlu między ludami z nad Bałtyku a gre
kami, W  grobach królewskich A trydów  
w Mycenach odnalazł Schliemann blisko 
tysiąc pereł bursztynowych, pochodzących 
z nad Bałtyku. Znajdujemy takież perły 
w starych grobach italskich (w  okresie Y il-  
lanova, w starszym okresie Terremare nie 
znano bursztynu w Ita lii). W  zamian za 
drogocenny „elektron” szły z południa nad 
Bałtyk dobrobyt i cywilizacyja. W  okolicy 
Królew ca wydobyto mnóstwo obrobionych 
artystycznie kawałków bursztynu, pocho
dzących z epoki kamiennej, pierwotna ta 
sztuka posiada charakter wspólny z tą, ja-
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kiój ślady odnalazł p. G. Ossowski w jask i
niach okolicy Krakowa, w postaci rzniętych 
kości i t. d. Handlowi bursztynem zawdzię
czali starożytni prawie całą swą wiedzę 
gieograficzną o wybrzeżach Bałtyku.

Z biegiem lat ten sam bursztyn, który 
w czasach starożytnych wzmagał dobrobyt 
mieszkańców wybrzeża bursztynowego, stał 
się przyczyną, ich nędzy, ciemnoty i demo- 
ralizacyi. Zjawisko było to samo, jak ie 
i za dni naszych w idzim y w  A fryce , gdzie 
handlarze kości słoniowój nie wahają się 
przed użyciem najbezecniejszych środków, 
byle zysk jaknaj większy osięgnąć, to samo 
wreszcie, które dawnićj powodowało de- 
moralizacyją i upadek okolic złotonoś
nych.

Czynnikiem, który dobroczynny dla miesz
kańców handel bursztynem zamienił w ich 
przekleństwo była kultura krzyżacka i osła
w iony monopol bursztynowy zniesiony za
ledw ie 1836 roku.

Wcześnie poznał zakon krzyżowy, jakie 
źródło dochodów kryje się w  pokładach 
bursztynonośnych Prus. T o t e ż j u ż w X L V  j  

wieku uznaje handel bursztynem za mono- j  

poi własny, z drugiój zaś strony zmusił 
wszystkich mieszkańców pobrzeża do zbie
rania bursztynu i wyławiania go sieciami 
z morza. Za zebrany w  ten sposób bur
sztyn wynagradzał zakon mieszkańców solą, ! 
w ilości równćj, co do wagi, ilości żyw icy. I 
Ponieważ i sól była monopolem zakonu, po- I 
jąć łatwo jak  tanim sposobem nabywano 
bursztyn. Że jednak mieszkańcy wybrzeża, 
przyzwyczajeni od lat tysiąca uważać dro
gocenną żywicę za swą własność, mimo ros- 
porządzeń W . M istrza i nadal ją  zbierali, 
przeto postarano się szeregiem drakońskich 
rosporządzeń odstraszyć mieszkańców od 
zatajania tejże. Samo chodzenie po w y
brzeżu było karane chłostą lub więzieniem, 
a znalezienie kawałka surowego bursztynu 
u mieszkańca pociągało za sobą natychmia
stową karę śmierci przez powieszenie. Sze
reg coraz nowych obostrzeń przerwany zo
stał podczas wojny Kazim ierza Jagielloń
czyka z zakonem; u jednego z autorów pru
skich (G oebel w 1566 r.) znajdujemy nawet 
wzmiankę o ustawie króla polskiego z 1467 
roku, uznającej bursztyn za powszechny 
dar boży, wolny od opłat. N ie znalazłem I

śladu podobnego dokumentu u historyków 
naszych, z niemców jedni uważają go za 
nieprawdopodobny (H agen ), inni za możli
wy (Tesdorpf). Fakty późniejsze są dowo
dem, że w Prusach królewskich nie było 
monopolu bursztynowego, natomiast trwał 
stan poprzedni w Prusach książęcych aż do 
bieżącego stulecia. Co trzy lata musieli 
wszyscy mieszkańcy wybrzeża składać przy
sięgę, że bursztynu nie będą zabierali, a do
nosili w ładzy o każdym wypadku defrauda- 
cyi „choćby tejże dopuścił się ojciec lub 
matka” (dodatek Fryderyka W ielk iego!). 
System denuncyjacyi rychło wydał swe 
owoce, podsuwano sobie wzajemnie kawał
ki bursztynu, zemsta prywatna używała 
często tego środka, by się pozbyć wrogów 
lub i-ywalów, a nieszczęśliwy, u którego je  
znaleziono, karany był ciężkiem więzie
niem, torturami, lub szubienicą. (W ed łu g 
ustawy w ielkiego Kurfursta” Fryderyka 
W ilhelm a z 1644 r. za defraudacyją dwu 
funtów bursztynu kara szubienicy, za więk
sze kawałki łamanie kołem). W  Królew cu  
jeszcze w 1826 roku otrzym ywał kat za 
spełnianie egzekucyi na defraudantach bur
sztynu roczną pensyją 30 marek (H agen ). 
M onopol bursztynowy został zniesiony do
piero d. 7 Maja 1836 r., a prawo wydoby
wania z ziemi, lub wyławiania sieciami bur
sztynu wydzierżawione mieszkańcom po
brzeża.

Pierwotnym  sposobem zbierania bursztynu 
było wyław ianie go sieciami z morza oraz 
zbieranie wyrzuconego na brzegi. Sposo
bami temi i dziś znaczną ilość zbierają, prze
ważna część jednak wydobywaną jest ina- 
czćj, przedewszystkiem  zaś przez pogłębia
nie koryta zatoki Kurońskićj.

Pogłębianie tejże w interesie żeglugi w y
magało dawniój w ielkich nakładów, obecnie 
objęła je  w swój zarząd pierwszorzędna 
firma bursztynowa Becker i Stantieu, która 
znaczne sumy płaci rządowi za każdy dzień 
pogłębiania. Używają nadto do wyławia- 

| nia większych kawałków bursztynu z po
wodzeniem nurków, wreszcie wydobywają 
bursztyn na wybrzeżu sposobem górniczym 
w szybach. Rocznie wydobywany w ilości 
około 180000 kg przynosi obecnie rządowi 
pruskiemu przeszło 750000 marek dochodu 
z dzierżaw.
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Największe, kilkonastofuntowe kawałki 
bursztynu bardzo rzadko znajdowane by
wają na wybrzeżu. Przeważna część tych, 
rzadkich zresztą, okazów zbierana bywa na 
drugo- lub trzeciorzędnem miejscu, czasem 
na znacznej odległości od brzegu. Najw ięk
sza bryła bursztynu, jaką, do dziś dnia zna
leziono znajduje się obecnie w muzeum 
berlińskiem, nigdzie niema o niej w litera
turze wzmianki; uprzejmości p. H . Con- 
wentza zawdzięczam, że tu podać mogę jej 
wymiary i wagę. Jest ona 47 cm długa, 
waży 9,817 kg, znaleziona została 18łi0 r. 
w Strassenbergu, koło Kamina w Prusach 
zachodnich i nabyta przez rząd pruski za 
sumę 2000 talarów.

Poza wybrzeżem Bałtyku, które dostar
cza największej ilości bursztynu, wyławiają 
mniejsze jego  ilości na brzegach Danii, H o- 
landyi i A ng lii. Są to jednak ilości bar
dzo nieznaczne. Znacznie większe znajdu
ją  się u nas, w krainie kurpiów, koło Ostro
łęki, gdzie przemysł bursztynowy zw łasz
cza w pierwszych dziesiątkach lat bieżącego 
stulecia znaczne przybrał rozmiary. W  zie
mi poznańskiej w każdej prawie wsi zna- 
leść go można, pospolity jest na L itw ie  
oraz W ołyniu, na południe dosięga Lw ow a 
i Trzebin i pod Krakowem , gdzie został zna
leziony znacznej wielkości okaz. Żałować 
należy, że bursztyny nasze nie doczekały 
się jeszcze opracowania, że nawet, o ile mi 
wiadomo, nikt nie posiada kompletnego ich 
zbioru. Z tego powodu, trudno niekiedy 
orzec, czy żywica znaleziona gdzieś i po
dana jako bursztyn, jest w istocie sukcyni- 
tem bałtyckim, czy też minerałem innym, 
do sukcynitu (bursztynu bałtyckiego) podo
bnym. Takich minerałów, łudząco do suk
cynitu podobnych, znamy już pokaźną licz
bę, niektóre z nich znajdują się nawet ra
zem z bursztynem na wybrzeżu baltyckiem, 
np. t. zw. gedanit lub glessit. Inna żywica 
do bursztynu podobna, t. zw. szrauftit, 
znajduje się na Bukowinie i w Galicyi. 
W ie le  innych znamy z różnych części świa 
ta. Pod względem przemysłowym jedna 
z nich tylko ma pewne znaczenie, jestto 
t. zw. bursztyn sycylijski czyli symetyt, od
znaczający się ciemnemi barwami, ślicznym 
połyskiem i łiuoryzacyją. Nie wydaje on 
wcale kwasu bursztynowego i tem się różni
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od bursztynu bałtyckiego. Poznano w nim 
kilka zawartości organicznych, nieliczne 
owady, liść wawrzynu i jakąś roślinę mo
tylkową.

M aryjan Raciborski.

K a ł m u c y .
vNotatka z podróży odbytej na wiosnę 1889 r.).

(Dokończenie).

Pożyw ien ie kałmuków składa się prze
ważnie z rozmaitych form nabiału, kumysu, 
czejganiu, arki i herbaty cegiełkowej; ta 
ostatnia gotuje się w kotle razem z m le
kiem, solą i łojem baranim, po zagotowaniu 
powstaje dosyć gęsty szary płyn, zapach 
którego dla nie przyzwyczajonych jest n ie
znośny. O smaku tej herbaty nie mam 
najmniejszego wyobrażenia, gdyż nigdy nie 
odważyłem się je j sprobować '). W ódka, 
arki, pędzi się z przefermentowanego mle
ka i pomimo odrażającego zapachu jest 
w wielkiem  użyciu. Po  odpędzeniu wódki 
pozostaje brunatna, nadzwyczaj kwaśna, 
ciastowata masa, którą kałinucy suszą na 
słońcu i chowają na zimę, jako dodatek do 
innych pokarmów. Chociaż kałmucy po
siadają ogromne stada bydła i owiec, nie
raz po kilka tysięcy sztuk, jednakże nigdy 
nie biją zwierząt na mięso, gdyż lamaizm, 
wierzący w metampsychozę, stanowczo tego 
zabrania. Stosuje się to nawet do owadów 
i pasorzytów. Ty lko  w razie jeżeli zw ierzę 
padnie, nawet wskutek zaraźliwej choroby, 
kałmucy spożywają je  z przyjemnością. 
Zwyczajnie kałmucy nie używają mąki ani 
chleba, tylko zimową porą i to w bardzo 
ograniczonej ilości.

Administracyjnie step podzielony jest na 
ułusy, pod ułu8em trzeba jednak rozumieć

' )  Znakom ity podróżny, Przewalski, przeciwnie 
utrzymuje, że prędko się można do n iej p rzyzw y
czaić; stanowi ona podczas wypraw w A zy i środ
kowej podstawę pożyw ien ia, szczególniej z do- 
mięszką prażonej mąki tak zw. dzamby.

(Przyp . Red,).

W SZECHŚW IAT.
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nie terytoryjalny podział, ale raczej grupę 
kibitek. Punkt administracyjny ułusu zo
w ie się stawką.. Cały zarząd administra- 
oyjny ułusu składa się z kuratora (popie- 
czytiela), pisarza i kilku kozaków (strażni
ków ). Kurator taki jest samowładnym pa
nem całego ułusu i spełnia wszystkie czyn
ności administracyjne, sądownicze i inne. 
Kuratorów naznacza rząd rossyjski. N aro
dową władzę przedstawia zajsang, który 
rządzi należącym do niego okręgiem, jako 
pan samowładny, zajmuje się narówni z ku
ratorem, wymiarem sprawiedliwości i po
borem podatków. W ładza zajsanga stano
wi majorat i taki zajsang zowie się ajmacz- 
nym, bracia zaś jego , zajsangowie bezaj- 
maczni, pozostają na łasce jego. W  osta
tnich czasach rząd założył w większych 
stawkach szkółki, w  których uczą języków  
rossyjskiego i kałmuckiego. W  szkółce 
zw ykle jest nauczyciel kałmuk i nauczy
cielka rossyjanka. Lepszych uczniów po 
ukończeniu szkółki wysyłają do gimnazy- 
jum  w Astraehaniu. Rzadko jednak ci 
uczniowie kończą gimnazyjum, gdyż o rga 
nizm ich przyzwyczajony do czystego po
w ietrza stepów nie wytrzym uje warunków 
panujących w zakładach naukowych.

W ogóle  w zachodniej części stepu starają 
się cywilizować kałmuków, zaczynając od 
nawracania ich na chrześcijanizm. M isy- 
jonarze jednak najczęściej nie umieją ję z y 
ka miejscowego i zmuszeni są prowadzić 
nawracanie przy pomocy tłumaczów, co na
potyka na niezmierne trudności. Ducho
wieństwo kałmuckie (lam ajskie) stawia silny 
i skuteczny opór temu nawracaniu. N a j
częściej kałmucy przyjm ują chrześcijanizm 
nie z przekonania, ale dla nagrody (15 rb.), 
zdarza się też nieraz, że przyjmują chrzest 
kilkakrotnie.

Jak wspomnieliśmy powyżej, kałmucy 
przeważnie wyznają lamaizm, którego zw o
lennicy, od nakrycia głow y, nazwani byli 
żółtoczapkowymi. Duchowieństwo ich za
chowuje celibat i oprócz funkcyj czysto re
ligijnych, zajmuje się leczeniem ludzi i by
dła, przepowiadaniem przyszłości i t. d. 
W yróżn iają się oni ognisto czerwonym 
ubiorem, lamowie zaś wyższych stopni uży
wają koloru żółtego. Pod  innemi w zg lę
dami mało się różnią od reszty ludności,

k ibitki ich są trochę większe i pokryte lep
szego gatunku wojłokiem. D zielą się oni 
na gelunów, geculów i mandżików. N a j
wyższy stopień w  hierarchii stanowią gelu- 
nowie; mandżiki zaś są to poprostu ucznio
wie, mający się poświęcić karyjerze ducho
wnej. W  tym celu nieraz udają się w głąb 
A zy i.

Do modlitwy kałmucy używają różańców, 
zrobionych z nasion świętego lotusu (N e- 
lumbium speciosum), który rośnie w delcie 
W ołg i. Podobnie jak  i w całej M ongolii 
używane też są młynki do modlitwy.

Świątynię stanowi tak zw. Choruł, skła
dający się z kilku kibitek, największa 
z nich mieści duchowieństwo. Dźwięki trąb 
wzywają wiernych na nabożeństwo. Samo 
nabożeństwo odbywa się w języku tybetań
skim, zupełnie niezrozumiałym dla tłumu, 
który zzewnątrz chorułu przysłuchuje się 
dźw iękow i trąb i ogłuszającym krzykom 
lamów. W ewnątrz chorułu mieści się mnó
stwo burchanów cz. obrazów, malowanych 
na jedwabnej tkaninie, naciągniętej między 
dwoma kijami. Tak ie burchany, malowane 
na sposób chiński, bez perspektywy, przed
stawiają ludzi i zw ierzęta połączone w naj
dziwaczniejszy sposób.

W zględem  zmarłych kałmucy zachowują 
się dosyć obojętnie, zmarłego zostawiają 
najczęściej wprost na stepie, lub tylko 
z wierzchu przysypują nieznaczną warstwą 
ziemi. W  okolicach piaszczystych, np. nad 
brzegami morza Kaspijskiego można na
potkać mnóstwo kości ludzkich, walających 
się wprost na powierzchni ziemi, gdyż w iatr 
stepowy, unosząc piasek odgrzebuje kości, 
to znowu je  zasypuje. Prześladowania 
urzędników nic nie pomagają i trudno zmu
sić kałmuka do innego sposobu grzebania 

! zmarłych, brak wszelkich narzędzi poczęści 
l może ich usprawiedliwić. Zimową porą.

sprzęty świątyni pomieszczone są w sta- 
I łych, drewnianych chorułach, tu i owdzie 
| rozrzuconych po stepie.

Do rzędu zabaw należy, jak  i wszędzie, 
taniec, śpiew i muzyka; prócz tego paso- 

! wanie się i wyścigi. Wszystkie te zabawy 
posiadają wiele oryginalności i nacechowa
ne są powagą. Zw ykle z jednój strony na 
rozesłanych wojłokach zasiada gromadka 
dziewcząt w świątecznych strojach, po dru-
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giój zaś grono mężczyzn. Mężczyzna i ko
bieta tańczą naprzeciw siebie, sam taniec, 
jak  wogóle na wschodzie, polega głównie 
na ruchach rąk i górnćj części ciała. T a 
niec ten, jak  i towarzysząca tańcowi mu
zyka, odznacza się jednostajnością i bra
kiem energii i dzikości, cechującój np. tańce 
górali Kaukazu. Po  skończonym tańcu 
mężczyzna zbliżał się do kobiet i lekkiem 
uderzeniem po ramieniu wybierał jednę 
z nich, toż samo czyniła tancerka, wybie
rając mężczyznę, nowo wybrani stanowili 
następną parę. W idzow ie swoje zadowo
lenie oznajmiają głośnemi okrzykami.

Muzyka i śpiew są monotonne i melan
cholijne, opiewają najczęściój miłość lub 
wędrówki po A zy i.

Zapasy należą też do ulubionych zabaw: 
zapaśnicy rozbierają się do naga, zakrywa
jąc  tylko biodra; prócz tego mają pasy płó
cienne, podobne do używanych przez na
szych atletów. Do chwili spotkania zapa
śnicy nie widzą się nawzajem, wyprowa
dzają ich pod zasłoną. P o  zdjęciu zasłony 
chwytają się oni za pasy, starając się powa
lić na ziemię. Po łożyw szy  swego przeciw
nika plecami do góry, zwycięsca na znak 
zwycięstwa uderza powalonego ręką po ple
cach, poczem od obecnego zajsanga otrzy
muje zw ykle nagrodę pieniężną.

W  wyścigach biorą udział nietylko męż
czyźni ale i kobiety, które jeżdżą po męsku 
i niewiele ustępują mężczyznom.

Józef Paczoski.

SPRAWOZDANIE.

Edmund Jankow ski. Ogrodnictwo przemysłowe (z  58 
rysunkami). Warszawa, 1891.

Autor podzielił dziełko swoje na siedem działów, 
obejmujących cały obszar różnych gałęzi ogrodnictwa.

W  dziale I  „Przem ysł warzywniczy11 autor zapoznaje 
czytelnika z uprawą warzyw w ogólności, a zatem z w y
borem gruntu, nawożeniem, uprawą, siewem, narzę
dziami używanemi do dokładnej uprawy, których opis 
uzupełniają rysunki umieszczone w tekście. W  dal
szym ciągu mówi o warzywach przyspieszonych i pod 
gołem  niebem, jako też o utrwaleniu warzyw przez su

szenie; opisuje postępowanie przy suszeniu, wybór wa
rzyw do suszenia, podaje przyrządy (z rysunkami), słu
żące do krajania, czyszczenia i suszenia racyjonalnego, 
w końcu wykłada sposoby przechowywania warzyw 
w  puszkach zalutowanych.

Dział IX poświęca autor , Roślinom aptekarskim 
i niektórym przemysłowym11; podaje ogólne rady przy 
wyborze roślin, które uprawiać można w ogrodach do 
użytku aptekarzów oraz wylicza rośliny, jakie powinny 
być hodowane dla aptek, z krótkiemi uwagami o ho
dowli poszczególnych gatunków, w końcu wspomina
0 sposobach suszenia ziół.

„Hodowla nasion*1 zajmuje dział I I I ,  w którym autor 
naprzód treściwie rozbiera warunki hodowli, miejsce, 
grunt, siew i zbiór nasion; następnie mówi o „hodowli 
na nasienie roślin jednorocznych**, wylicza ważniejsze 
gatunki, dodając krótkie uwagi o hodowli. W  dalszym 
ciągu opisuje „hodowlę na nasienie roślin dwuletnich
1 trwałych**, „hodowlę traw na nasienie** oraz „nasiona 
drzew**, przy których podaje ogólne uwagi i rady, za
chęcające do zbierania nasion drzew krajowych i odno
szące się do ich przechowywania.

W  dziale I V  mówi autor o „Handlowych szkółkach 
drzew", rospoczyna od szkółek drzew wogóle, przecho
dzi następnie do szkółki dziczków drzew owocowych, 
drzew i krzewów ozdobnych, dodając wszędzie uwagi
0 prowadzeniu szkółek.

Dział V  „Przem ysł owocowy** jest najobszerniej
1 najbardzićj wyczerpująco napisany, rospada się na 
dwa oddziały: 1) na sady i plantacyjo owocowe, w któ
rych autor mówi o sadach handlowych, o plantacyjach 
krzewów owocowych w sadzie i w polu, plantacyjach na 
nieużytkach, a dalćj o roślinach owocowych delika
tniejszych, drzewach ciętych i hodowli pod szkłem; 
2) na „przeroby owocowe**, rospoczynające się od uwag 
ogólnych o zużytkowaniu owoców, w dalszym ciągu 
autor opisuje suszenie owoców, suszarnie (z rysunkami), 
przyrządy do krajania i oczyszczania owoców (z rysun
kami); mówi dalej o przechowywaniu owoców w pusz
kach, owocach lukruwanych i suchych konfiturach, 
o powidłach, chlebie owocowym, galaretach i marmo
ladach. W  dalszym ciągu poświęca obszerny rozdział 
w in o m  jagodowym, jabłecznikowi i kończy opisem wy
robu syropów, soków owocowych i t. p.

W  dziale V I  opisuje autor „przemysł roślinny i kwia- 
towy“ , mówi o kwiatach gruntowych, pod szkłem, o bu
kietach, wiązankach, ozdobach z kwiatów, wreszcie 
o kwiatach suchych, o ich hodowli, suszeniu i farbo
waniu.

Dział V I I  obejmuje „eksploatacyją*1, naprzód uwagi 
o zdobyciu kapitału, dalój o spółkach ogrodniczych,
0 urządzeniu fabryk i pomieszczeń; następnie mówi au
tor o opakowaniu, etykietach, odstawie i przesyłce, 
kończy zaś uwagami o drogach zbytu, ajentach i skle
pach.

Praca p. J. zapoznaje czytelnika z różnorodnością 
zajęć ogrodniczych, które przy dokładnem prowadzeniu
1 odpowiedniem wyzyskiwaniu mogą dostarczyć nowych 
dróg, na których młodzież odpowiednio uzdolniona 
może znaleść dostatni kawałek chleba. W  książce swój 
autor głównie zaznacza różne gałęzie ogrodnictwa no
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we, 1 ub mało u nas wyzyskane, a które mogą być 
z wielką korzyścią rozwinięte.

A. S.

Wiadomości bibliograficzne.

—  sipr. Dr A. C lassen. Handbuch d. analyt. Che

mie, l i  część, analiza ilościowa, 4 wydanie. Sztut- 
gart, 1891, str. 434.

Po krótk im  wstępie w yjaśn ia jącym  zasady ana
lizy  ilościowej i w yk ład zie  ogólnych  m anipnlacyj, 
co razem  ob ję ło  18 str. druku, autor dalszy w y
kład oznaczania i oddzielan ia ilościow ego objaśnia 
na solach, alijażach, m inerałach prostych i  z ło żo 
nych, w reszcie  na m ateryjałach  surowych i  pro
duktach fabrycznych i zam yka dzie ło  wykładem  
ana lizy  m iarowej. Sposób takiego wykładu w  pod
ręczniku uważamy za odpowiedni. W y ra b ia  on 
pewną rutynę, a zarazem  odbyw a się stopniowo, 
rospoczynając od prostych , na przykładach prak
tycznych. Zw yk łe  w  n iem ieck ich  podręcznikach 
spisy alfabetyczny i rzeczow y pozw alają z ła tw o 
ścią odszukać odnośne m etody oznaczania danego 
ciała, oddzielania i  rozb ioru  ca łkow itego  danego 
produktu.

—  as. D r H. Potonie. E lem ente d er Botanik, m it 
539 in den T ex t gedrukten Abb ildungen . W y d a 
n ie I I .  B erlin , 1889 r , str. 323

Au tor w y łoży ł pokrótce m orfo log iją  roślin (za 
sady ogólne, powstawanie kom órek, zewnętrzne 
rosczłonkow anie i anatom iją roś lin ), zasady flzy 
jo log ii, krótką systematykę, g ieogra fiją  roślin, pa
le on to lo g ią  i choroby roślin .

— as Dr H. Potonie Illu strirte  F lo ra  von N ord  
und M ittel-Deutschland m it einer E infuhrung in 
die Botanik. W yd an ie  IV , znacznie zwiększone 
i poprawione, z 598 rysunkami. Berlin , 1889, str. 
598. Cena 6 m.

Praca ta zawiera: rady  praktyczne o zb ieraniu  
roślin, dalej w  części ogólnej zasady m orfo log ii, 
fizy jo log ii, g ieografii i  system atyki roślin . Część 
zaś druga specyjalna przeznaczona je s t  do ok re 
ślania roślin  i zaw iera  tab lice do określania r o 
dzin, rodzajów  i  gatunków  roślin zarodnikowych 
wyższych  oraz nago- i  pokryto-nasiennych.

W yd an ie  staranne. Książka ta m oże oddać p ra 
w dziw e usługi p rzy określaniu roślin  dla począ t
kujących florystów.

—  n. „ W in a  ow ocow e i m iody11 przez Konrada N i- 
klew icza, b y łego  inspektora w innic. W arsz. 1891. 
Str. V I I I + 9 1  in 16«.

Książeczka ta, napisana w idoczn ie w  chęci spo
pularyzowania i rospowszechnienia fab rykacy i win

z owoców i m iodów, jest dziełk iem  czysto prakty- 
cznem . Strona naukowa spraw ferm entacyjnych 
traktowaną jest za ledw ie zlekka i  dość mętnie, 
a n ieścisłość wyrażeń  i niesystematyczność autora 
czyn ią  przedstaw ien ie zjawisk ze strony naukowej 
bardzie j zawiłem  i do zrozum ienia truduem, niżby 
to skądinąd wynikało W ięce j w książeczce b łę 
dów w yrażen ia m yśli niż n iepraw dziw ie poda
nych faktów i niedokładności faktycznych. K sią 
żeczka m oże się p rzydać gospodarzom  i  gospo
dyn iom  w iejskim , szkoda jednak, że n ie odsło
n i p rzed  niem i ciekawych zjaw isk b io lo g ic z 
nych, jak ie  w  moszczach i m iodach ferm en tu 
jących  zachodzą. Język jes t n iegładk i: znaczna 
ilość w yrazów  łacińskich a niekiedy i  n iem ieckich 
używanych wprost za polskie czyn i rzecz, w yda
ną św ieżo, jakgdyby archaiczną i  chropowatą. 
W yd aw ca  w inien by ł dać w ięcej baczenia na fo r 
mę i czystość językową.

K R G H fK A  N A U K O W A .

—  tr. Nowe substancyje fotochem iczne. W  odczy
cie o chem ii fotograficznej, wygłoszonym  w „So- 
c iety  o f A rts “  w  Londyn ie, zw rócił p. M eldola 
szczególną uwagę na ważność zasady, że zw iązek, 
u lega jący roskładowi chemicznemu pod wpływem  
światła, staje się daleko na św iatło czulszym przez 
dodatek pewnych innych substancyj. Jako p rz y 
kład, szczególn iej zasadę tę potw ierdzający, p rzy
toczy ł on odkrycie  p. Varleya, k tóry przez doda
tek do soli żelaznych odpowiednich sensybilizato- 
rów , t. j.  substancyj wzm agających wrażliwość na

i światło, otrzym ał b łony, niem niej czułe aniżeli
j dzisiejsze emulsyje żelatynowe, chociaż błony te
j  nie zaw iera ją  ani śladu zw iązków  srebra. Ze

w zględów  zatem ekonom icznych p rzetw ory te  m o

gą dla fo togra fii być  bardzo korzystne. (N a tu rę ).

—  jnm. Śledziona u mięczaków. P rof. A . K ow a 
lewsky ogłosił niedawno rezu ltaty poszukiwań do
konanych na stacyi Neapolitańskiej, k tóre dopro
w adziły  go  do wniosku, że m ięczak i posiadają 
organ odpow iadający pod względem  fizy jo logicznym  
śledzion ie kręgowców . Dotąd n ikt śledziony u bes- 
kręgow ców  n ie opisywał. B idan ia  swe przepro
w adził na gatunkach, należących do rodza jów  
Pleurobranchus, Doris, P leurophylides, Gastropte- 
ron  i  Chiline. Rodzaje te należą do m ięczaków 
brzuchonogów  (Gastropoda) a m ianow icie  do gru 
py nagich brzuchonogów, m ających skrzela w  t y 
le, a serce z przodu skrzel. U  form  tych  krew , 
wychodząca ze skrzel zb iera sig w  sercu, a następ
nie przez aortę p łyn ie do ciała, p rzyćzem  aorta 
dzie li się na dwa pnie: p rzedn i c zy li g łow ow y 
i ty lny. Otóż w miejscu gdzie  aorta dzie li się na 
te dwa pnie, albo też na przednim  pniu m ieszczą
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się dwa dosyć duże stosunkowo gruczoły, w iszące 
jak  winne grona na gałązkach. Jamę czyli św ia
tło  gruczołów  tych zajmują silnie rozgałęzione na
czyn ia krwionośne, które kończą się ślepo w  w o 
reczkach gruczołu . Naczynia te opatrzone są gru- 
bem i ściankami i wysłane śródbłonkiem  (endothe- 
lium ); w tych zaś m iejscach, gdzie  zaczynają się 
gronka gruczołu, śródbłonek ten  przechodzi bes- 
pośrednio w komórki gruczołowe pęcherzyków 
gruczołu.

Rospatrując gruczoł w  stanie św ieżym , można 
zauważyć, że do kom órek wyściełających je go  
św iatło p rzylega ją  bardzo liczne ciałka krw i (c z e 
go niema w  innych gruczołach). Naprowadza to 
prof. Kowalewskiego na myśl, że tutaj ciałka krw i 
się tworzą- A b y  przekonać się, jak  się zachowu
ją  kom órki gruczoła wobec obcych ciał, wprowa
dzonych do k rw i, liczne wykonał doświadczenia. 
Tak  np. wstrzyknąwszy do k rw i Doris czarny bar
wn ik  sepii, Kow . spostrzegł, że ciało m ięczaka 
zczerniało, ponieważ krew  rosprowadziła wszędzie 
równom iern ie barwnik ten; wkrótce ato li ciało za
częło się oczyszczać, pow róciło  do normalnej bar
wy,, ale za to gruczoł w  m owie będący zczerniał 
silnie; cała masa barw nika pochłonięta została 
przez je g o  kom órki. W prow adzając do ciała m ię
czaków najrozm aitsze substancyje, jako to: krew 
zw ierząt ssących (k ró lików  i świnek morskich), 
żółtko ja j ryb ich, mleko, ik rę  je ży  morskich lub 
żachw, a także ich ciałka nasienne oraz delikatny 
puder krochm alowy, Kowalewsky przekonał się, że 
wszystkie te substanoyje b y ły  n ietylko pochłania
ne przez kom órki gruczoła, ale były  także dokła
dnie traw ione przez ich  plazm ę, o ile ty lko roz
m iary  ich pozwalały, aby do wnętrza komórek 
m ogły  przeniknąć. Kom órk i zatem gruczoła mają 
zdolność pochłaniania c ia ł obcych i traw ien ia ich. 
I pod tym  w zględem  w idzim y także w ie lk ie  po
dobieństwo gruczoła tego  do śledziony kręgo
wców. Ś ledziona kręgow ców  przedstawia bowiem  
jakby centralny gruczoł lim fatyczny, który ró 
wnież pochłania obce części, przenikające do ciała; 
np. większość bakteryj, wprowadzonych do ciała, 
przechodzi do śledziony, k tóra też przy chorobach 
zakaźnych powiększa się do ogromnych rozm ia
rów walcząc z obcym  pasorzytem . W iadom o, że 
tusz i  inne barw nik i nierospuszczalne, wprowadzo
ne do ciała kręgowców , nagrom adzają się w w ie l
kiej ilości w śledzionie. Spostrzeżenia te  czynią 
w ielce prawdopodobnem przypuszczenie K ow alew 
skiego co do obecności rodzaju śledziony u m ię
czaków. Zapewne znajdą się podobne przyrządy 
i u innych bezkręgowych zw ierząt. (Zap . Nowor. 
Obszcz. tom X V , zesz. II).

—  m fl. Z ja w is k o  t. zw . chemotaksyi. Pfeffer pier
wszy dowiódł, że istnieją ruchome bakteryje, odpowia
dające na bodźce pewnych nieorganicznych i organicz
nych ciał. Działanie bodźca przejawia się w zmianie 
kierunku ruchu, wykonywanego przez te bakteryje. 
Mogą te bakteryje by<5 w ten sposób przyciągane lub 
odpychane, a zjawisko to nazwał Pfeffer „chemotaxis“ ,

mianowicie dodatnią, gdy bakteryje zostają przyciąga
ne, odjemną zaś w razie przeciwnym Obecnie p, H. 
Ali-Coken podjął w dalszym ciągu badania Pfeffera, 
zajmując się przeważnie ważniejszemi bakteryjami cho
robotwórczemu Uwzględnił on przytem tylko doda
tnią chemotaksjją. Przedewszystkiem stwierdził on> 
że ruchy chemotaktyczne zostają wywoływane nietylko 
przez zjawiska fizyczne, lecz że są one raczćj skutkami 
drażnienia, jakie powodują ciała rozpuszczone. M ar
twe ziarna, obumarłe lub nieruchome bakteryje nigdy 
nie dają się „zwabić11. Do chemotaksyi potrzeba konie
cznie nietylko życia, lecz i zdolności do ruchu. Jako 
środka drażniącego używał A . - C. chlorku potasu. 
Prócz rozmaitych niechorobotwórczych okazały się 
ruchliwemi w powyższem znaczeniu następujące choro
botwórcze bakteryje: Spirillum cholerae asiaticae,
Spir. Finkler-Prior, lasecznik tyfusowy. Bardzo czu
łym jest Spir. rubrum i przy użyciu 19,06% KOI utwo
rzyło się w ciągu 1 >/4 godziny grube skupienie tych ba
kteryj dłngości 650 mikro milimetrów. Jeszcze lepszym 
środkiem wabiącym bakteryje okazał się sok z suro
wych kartofli, zawierający jak wiadomo dużo soli pota
sowych i asparaginę. Można z danych ośrodków, za
wierających powyższe bakteryje, wyciągnąć je do 
rurki włoskowatej, która stanowi prawdziwą pułapkę- 
W  ten sposób udawało się autorowi oddzielać bakte- 
ryja ruchome od nieruchomych. Przy wydoskonale
niu tych doświadczeń może staną się one środkiem 
pomocniczym w badaniach bakteryjologicznych. (Cen- 
tralblat f. Bakter. i Parasit.).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  sd. N a jdaw nie jszy  dzienn ik spostrzeżeń m eteoro 
logicznych. Prof. Hellmann donosi (Himmel und Erde, 
Maj, 1891), że przeglądając dawniejsze tomy ,,Philoso- 
phical Transactions" towarzystwa królewskiego w Lon
dynie, wyczytał w roczniku z r. 1685, że W alter Merke 
notował codziennie w ciągu lat siedmiu od Stycznia 
1337 do Stycznia 1344 r. stan pogody w Oksfordzie i żs 
rękopism tych obserwacyj przechowuje się w biblijotece 
uniwersyteckiej w tem mieście. Prof. Hellmann odniosł 
się do p. G. J. Symonsa, wydawcy Meteorogieal Maga 
zine w Londynie z propozycyją odszukania rękopismu; 
po kilku tygodniach otrzymał przyjemną wiadomość, 
że rękopism ten, złożony z dziesięciu wielkich kart par- 
gaminowych, istotnie w biblijotcce oksfordzklćj się 
znajduje. Z tego ciekawego zabytku p. Symons pole
cił zdjąć kopije fotograficzne. Prof. Hellmann mnie
ma, że gdzieś w wielkich biblijotekach mogą ukrywać 
się dawniejsze jeszcze pomniki spostrzeżeń meteorolo
gicznych.

—  tr. W ystaw a e tno log iczna . W e Wrześniu 1892 r. 
odbędzie się w Paryżu kongres etnologiczny, połączony 
z odpowiednią wystawą, która ma dać możność badania
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różnych ras ludzkich. Sprowadzeni być mają miano
wicie do Paryża przedstawiciele plemion najmniej zna
nych, a dla przywiezienia tak rzadkich gości umyślnie 
udać się mają podróżnicy do różnych części świata. 
(Comptes rendus).

R O Z M A I T O Ś C I .

—  Ir. Sztuczny deszcz. Rząd Stanów Zjednoczo
nych wyznaczył zasiłek 10000 dolarów na doświadcze

nia, mające na celu sztuczne sprowadzanie deszczu, 
susza jest bowiem ciężką plagą rolników w Stanach 
zachodnich. Doświadczenia polegać mają na wypusz
czaniu w powietrze balonów napełnionych tlenem i wo
dorem, które mają być zapalane iskrą elektryczną, 
a spowodowane wybuchem takim wstrząśnienie powie
trza wywoływać ma deszcz. Pamiętamy, że dawnićj 
już probowano w tym celu wystrzałów armatnich, które 
się wszakże okazały besskuteczne; wątpić można, czy 
skuteczniejszemi będą nowe te doświadczenia.

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 10 do 16 Czerwca 1891 r.

(ze  spostrzeżeń na stacyi m eteoro log icznej przy Muzeum Przem ysłu  i Roln ictw a w  W arszaw ie).

10 Ś.
11 C.
12 P.
13 S.
14 N.
15 P.
16 W.

Barom etr 
700 mm - f

7 r.

39.3 
47,7 
44,9 
46.0 
48 5
45.4 
46,6

1 p. | 9 w.

39,0; 42,8
50.4 49.8 
44,8; 45,7 
48,7 j  50,0
47.1 i 45,1
46.5 i 47,3
47.2 47,6

Tem peratura w  st. C.

7 r. | 1 p. | 9 w. INajw.lNajn.

16,6
7.8 

13,2
7.8 
9,4

11,4
11,6

18.3 i 13,6
13.3 12,8
12,9 
10,0 
13,1 
14,4 i

9,6
9 6

10.6
11,6

16,6 i  12,7

ti K ierunek wiatru

18,6
13,9
14,3
12,1
13,8
15,2
17,1

I Suma 

opadu
U w a g i .

12,2 77 
7,1 54
7.5 74 
6,0 67
5.6 79

10.0 75
10.0 78

W8,W5,Wi 
N E ’ ,N E 4,ES3 
S W 6,W 3.W* 

N W » ,W N '« ,W ! 
W 5,W » WS3 
W 9 W 4,W 3 

W*,SW3[nE3

W  ciągu d .k ilk . deszcz ul. 
Rano deszcz, dz. chłodny 
Całydz. d z przerw  ,chł. 
W  nocy i r. wich., r. d. 
Cały dz. d. z przerw ., chł. 
Cały dz. deszcz z przerw. 
W  nooy i popoł. deszcz

Średnia 46 2 12,0 72 31,1 mm
U W A G I. K ieru n ek  w iatru  dany je s t d la trzech  godzin  obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i  9-ej

w ieczorem . Szybkość w iatru  w  m etrach na sekundg. b. znaczy burza, d. —  deszcz.

TJprassamy Szanownych Prenumeratorów naszych o wczesne odno
wienie przedpłaty, jeżeli życzą sobie, aby pierwsze numery Wszech
świata z przyszłego półrocza, zaraz po wyjściu były im wysłane.

T R E Ś ć .  Jednostki m echaniczne w  układzie m iar bezwzględnym , przez S. K. — O zarazkach choro
botwórczych w  m leku, napisał S. G rosglik. —  Bursztyn i  roślinność lasu bursztynowego napisał M aryjan 
Raciborski. —  Kałm ucy (notatka z podróży odbytej na wiosnę 1889 roku), przez Józefa Paczoskiego. —  
Sprawozdanie. —  W iadom ości b ib lijogra flczne. —  K ron ika naukowa. —  W iadom ości bieżące. —  R o z 

maitości. — Bu letyn m eteorologiczny.

W yd aw ca  A . Ślósarski. Redaktor B r. Z n a to w ic z .

fl03B0aeH0 Ueii3ypoio. BapniaBa, 7 Ironu 1891 r. Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, f i  26.


