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0 NUMERATORACH
ELEKTRYCZNOŚCI.

Dopóki prąd elekti-yczny nie opuszczał 
granic pracowni fizycznej, trudności pomia
rów elektrycznych badacza nie zrażały, 
szło raczej o ścisłość oznaczeń, aniżeli 
o uproszczenie przyrządu mierniczego. S to
sunki te wszakże uległy  zupełnem u przei
naczeniu, odkąd zastosowania techniczne 
elektryczności tak bujnie krzewić się za
częły. O św ietlenie elektryczne rospościera 
się coraz więcej, nietylko już wielkie miasta j 

z niego korzystają, ale przedziera się ono 
nawet i do m iasteczek drobnych, które do- j  

tąd ledw ie na olej, lub naftę zdobyć się mo- I 
gły; a obok tego prąd elektryczny rospro- 
wadza energiją, która służy do poruszania 1 
machin, lub do innych celów. Prądu tego 
dostarcza konsumentom zakład centralny, 
zapotrzebowanie wszakże elektryczności nie j  

jeet zgoła jednostajne; lampy palą się 1 
w ogólności tylko wieczorem i przez pew 
ną część nocy, motory czynne są najczęściej |

tylko za dnia. Dobrych zaś przyjaciół w y
raźne tylko tworzą układy, okazała się 
więc w elektrotechnice potrzeba prostych  
i dostępnych dla ogółu przyrządów, któreby 
pozwalały natężenie prądu, lub ilość zuży
tej elektryczności odczytywać w sposób tak 
łatw y, jak to się dzieje z gazometrami, któ- 
remi możnaby się bez żadnej wprawy szcze
gólnej posługiwać.

Pomimo trudności, z jakiem i połączona 
była budowa takich przyrządów technicz
nych do mierzenia energii elektrycznej, za- 

! danie to w ostatnich czasach w znacznej 
i  przynajmniej mierze rozwiązane zostało; ze
i względu więc na praktyczną doniosłość tej 

rzeczy, podamy tu opis kilku najwięcej 
używanych „numeratorów elektryczności”, 
co uzupełni zarazem podane niedawno 
w piśmie naszem wyjaśnienie używanego 
w technice układu jednostek elek trycz
nych.

W zwykłym  galwanometrze pracowni 
fizycznych natężenie prądu elektrycznego  
oceniamy ze zboczenia, jakiemu pod jego  
wpływem  ulega igiełka magnesowa. P onie
waż zaś elektrotechniczną jednostką natę
żenia prądu jest amper, aby więc galwano- 
metr zamienić na przyrząd do pomiarów
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praktycznych służący, trzebaby tylko z w y 
kły podział na stopnie koła, po którym  
przesuwa się koniec ig ły , zastąpić podzia
łem  na arnpery, tak aby ig ła  ta natężenie  
prądu wskazyw ała bespośrednio w ampe- 
rach. W taką więc podzialkę opatrzone 
galw anom etry otrzym ały nazwę amperme- 
trów, albo n iekiedy, przez skrócenie, am- 
m etrów, warunki wszakże, jak im  odpow ia
dać w inny, zmuszają do pew nych zmian  
w budowie sam ego przyrządu. Przede- 
wszystkiem  bowiem służyć one mają w o g ó l
ności do prądów bardzo silnych, gdy w pra
cow niach najczęściej ze słabem i tylko prą
dami do czynienia mamy, nadto znś baczyć

F ig . 1. Am perm etr.

należy, że w zakładach elektrotechnicznych  
znajdują się obficie masy żelaza, które na 
ig łę  m agnesową w pływ  szkodliw y w yw ie
rają. D latego też w ogólności usunięto tu 
zupełnie ig łę  magnesową, a budowę amper- 
metrów oparto na innych działaniach ma
gnetycznych prądu elektrycznego.

Takim jest, m iędzy innem i, ampermetr 
D oliw y  - D obrow olskiego z „powszechnego  
tow arzystwa elektrotechnicznego” (A llge-  
m eine Electricitats-Gresellschuft) w B erli
n ie, którego postać zewnętrzną przedstawia  
fig. 1, a urządzenie w ewnętrzne objaśnia 
fig. 2 i 3. Am perm etr Dobrow olskiego po
lega na tej zasadzie, że zwój drutu, po któ-

! rym przebiega prąd, wywiera w pływ  przy- 
j ciągający na jądro żelazne. Zwój więc 
' drutu a dźwiga pokład, na którym osadzo

ny jest drążek łamany. Do drążka tego 
uczepione jest jądro, czyli pręcik żelazny, 
bardzo lekki, ważący bowiem zaledwie 0,04 
grama, a który pod wpływem  prądu, przez 
zwój a przebiegającego, zostaje, stosownie 
do jego natężenia, mniej lub więcój ku do
łow i pociąganym. Posuwając się zaś, obra
ca on oś c, na której jest wsparty, a ruch 
ten udziela się wreszcie skazówce, która 
znajduje się na zewnętrznej stronie przy
rządu i przesuwa po podziałce. Aby więc 
odczytać natężenie danego prądu w ampe- 
rach, należy tylko w obieg jego wtrącić ten 
przyrząd mierniczy; przez nadanie zaś ją 
dru żelaznemu odpowiedniej długości, jako  
też przez należyte nastawienie ciężarka d, 
regulującego drążek, otrzymać można roz
maite podziałki, czyli zastosować amper
metr do prądów rozmaitego natężenia, t. j. 
do prądów silniejszych i słabszych.

W  w ielu  jednak razach nie wystarcza 
sama znajomość natężenia czyli siły  prądu, 
zachodzi często potrzeba oznaczania siły  
elektro wzbudzającej, albo raczej różnicy 
elektrycznej biegunów , różnicy ich poten- 
cyjałów , napięcia elektrycznego na koń
cach, dajmy, drutu doprowadzającego prąd 
elektryczny do lampy. Do oznaczania zaś 
tej wielkości służyć nam może tenże sam 
przyrząd ze zmienioną jedynie podziałką; 
aby zaś to zrozumieć, odwołać się należy  
tylko do prawa Ohma, które jest zawsze 
podstawą w szelkich pomiarów elektrycz
nych ‘J. W edług prawa tego mianowicie 
siła czyli natężenie prądu wyraża się ilora
zem siły  elektrowzbudzającój (różnicy elek-

Etrycznój) przez opór, t. j. N  =  skąd

E = N O \  jeżeli więc baczymy, by opór O 
był stały, natężenie prądu N  daje miarę

>) D okładne w yjaśnienie używanych tu term i
nów i pojgć znajdzie czyteln ik  w szeregu artyku
łów , zam ieszczonych w roku zeszłym  we W szech- 
św iecie, a m ianowicie: „Jednostki m echaniczne  
w układzie m iar bezwzględnym 1* (Nr 25), „Z asa
dnicze objaw y i prawa prądu elektrycznego** (Nr 
26 i 27), oraz „Układ miar elektrycznych*; (Nr 29 
i  29).
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siły elektro wzbudzającej E , czyli napięcia 
prądu na biegunach; w tym zaś celu należy  
tylko galwanom etr wtrącić w obieg boczny 
danego prądu. Objaśnia to fig. 4, gdzie E  
oznacza stos galw aniczny, lub jakiekolwiek  
inne źródło elektryczności, skąd prąd prze
biega po drucie, z którym w miejscach 
a i b, łączym y końce drutu, prowadzącego 
do galwanom etru G. S iła  prądu przebie
gającego przez galwanom etr wyraża się ilo 
razem z różnicy potencyjałów, czyli z róż
nicy napięć elektrycznych w punktach a i b,

| oznaczyć, jak wielkiem  będzie odchylenie  
I ig ły  galwanometru przy różnicy potencyja

łów  1, 2, 3 i t. d. wolt, co znaczy, że po- 
działkę każdego takiego galwanom etru w y
razić też możemy bespośrednio w woltach, 
a galwanometry zaopatrzone w taką, po- 
działkę, która dozwala odczytać bespośre
dnio w woltach różnicę potencyjałów na 
ich końcach, czyli napięcie prądu, nazwano 
„woltmetrami” •). W oltm etry te zatem po
siadają budowę takąż samę, jak  i amper- 
metry, różnią, się zaś tylko podziałką. Nad-

podziełonój przez opór, jaki w tem odgałę
zieniu bocznem ma miejsce; gdy zaś opór 
w zwojach samego galwanom etru jest zna
czny, pominąć można opór drutów dopro
wadzających. Jeżeli w ięc łączym y galw a
nometr z prądem w coraz innych jego pun
ktach a  i b, to opór w tym obiegu bocznym  
pozostaje niezmiennym, odchylenia zatem  
igiełk i galwanom etru dają bespośrednią 
miarę różnicy potencyjałów w punktach 
a  i b. Poniew aż jednostką potencyjałów, 
czyli napięcia elektrycznego jest wolt, je 
dnostką siły  prądu amper, a jednostką opo
ru om, jest zatem:

1 w olt —  1 amper X 1 om,

skoro więc znamy opór galwanometru 
w omach i wiemy, o ile  się odchyla igła  
galwanom etru pod działaniem prądu o na
tężeniu 1, 2, 3 i t. d. amperów, można stąd

Fig. 4. Odgałęzienie boczne prądu.

to, ampermetry wtrącają się bespośrednio 
w obieg badanego prądu i posiadają nie
w iele tylko zwojów drutu grubego, gdy

') N ależy więc pam iętać o różnicy tych „wolt- 
m etrów“ od „woltam etrów“, te  ostatnie bowiem  
są to przyrządy, służące do m ierzenia natężenia  
prądu z jego  działań chem icznych, tak jak przez 
galwanom etry rozumiemy pospolicie przyrządy, 
m ierzące natężenie prądu z wpływów jego  na ig łę  
m agnesową.
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woltm etry umieszczają się w odgałęzieniu  
bocznem prądu i zawierają znaczną ilość 
zw ojów  drutu cienkiego, co nadaje im opór 
znaczny, a to dlatego, by m ożna było, jak  
widzieliśm y, wytrącać z uw agi opór dru
tu, doprowadzającego do nich odgałęzienie  
prądu badanego. W oltm etr D oli w y - D o 
browolskiego wskazany na figurze 5, nie 
różni się zgoła postacią zewnętrzną ani 
też zasadą swój budowy od jeg o  amper- 
metru.

Poniew aż jądro żelazne e obu tych przy
rządów wyrobione jest z żelaza m iękkiego, 
które nie magnesuje się trw ale pod w pły
wem prądu, mogą więc one służyć nietylko

Fig. 5. W olm etr.

dla prądów przebiegających statecznie w j e 
dnym kierunku, ale i dla prądów przem ien
nych, to jest przebiegających naprzem ian  
w jednę i drugą stronę; w tym ostatnim  
tylko razie, dla uchronienia od objawów  
indukcyj, towarzyszących zaw sze prądom  
przerywanym , drut zw in ięty  być winien  
w połow ie od strony prawój na lew o, w  po
łow ie zaś od lewój naprawo.

(dok. nast.).

S . K .

Z E S T A W I E N I E  N A J N O W S Z Y C H  B A D A Ń
NAD

ZWIERZĄT 1).

W  pracy niniejszój pragnęlibyśm y zapo
znać czytelnika z kilku zdobyczami w dzie
dzinie bijologii, które rzucają nowe światło 
na liczne objawy życia zwierzęcego i które 
wykazując podobieństwo w zachowywaniu  
się tak roślin jako też zwierząt wobec czyn
ników  zewnętrznych, a zwłaszcza światła  
i siły  ciążenia, mają w ielkie znaczenie ogól- 
no-bijologiczne.

Zanim przystąpim y do w łaściwego ros- 
patrywania interesujących nas kwestyj, m u
simy naprzód wyjaśnić, lub przypomnieć 
czytelnikow i, co pojmują botanicy pod na
zwą gieotropizm u i helijotropizm u.
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Człowiekowi mało obeznanemu z botani
ką, powiada J. Sachs (Yoi-leaungen uber 
Pfianzen - Physiologie), wydaje się rzeczą 
zupełnie zrozumiałą, że drzewo rośnie 
pniem swoim do góry, t. j. pionowo, g łó w 
ny korzeń natomiast rośnie również piono
wo, lecz ku dołow i, a wreszcie gałęzie pnia 
i korzenie drugorzędne zachowują inny 
znów kierunek wzrostu. Istnieją, jak  wia
domo, inne rośliny, których pędy nie wzno
szą się pionowo do góry i które nie posia
dają prostopadłych korzeni głów nych, lecz  
poziomo rospościerają się po powierzchni 
ziemi. W szystkie pow yższe objawy wzro
stu roślin podlegają ścisłym  prawom, jak
kolw iek nie we w szystkich wypadkach do
statecznie poznanym. D w ie są atoli ogólne 
przyczyny, warunkujące kierunek wzrostu: 
1) wewnętrzna budowa rośliny i związane 
z nią naturalne czynności i 2) w pływ  siły  
powszechnego ciążenia, innem i słowy, przy
ciąganie, zachodzące pom iędzy częściami 
ciała roślinnego i kulą ziemską. W  jakiem - 
kolwiekbądź położeniu umieścimy w grun
cie nasienie rośliny, zauważym y, że gdy 
zacznie kiełkow ać, pęd wzniesie się piono
wo do góry, korzeń zaś głów ny — ku doło
wi. Jeśli sztucznie zmienimy położenie ro
śliny, zwracając pęd ku dołowi, korzeń zaś 
ku górze, przekonamy się, że po krótkim  
czasie pęd utworzy łuk i zacznie się w zno
sić w ierzchołkiem  ku górze, korzeń zaś za
gnie się również łukowato i skieruje się 
wierzchołkiem  na dół. Korzeń zatem dąży 
we wzroście sw ym  w kierunku działania 
siły  przyciągania ziemi (t. j prostopadle do 
poziomu w dół), pęd natomiast podąża 
w kierunku wprost przeciwnym , ku górze. 
Pow iadam y więc, że pęd głów ny rośliny  
odznacza się gieotropizm em  ujemnym, ko
rzeń zaś g łów ny gieotropizmem dodatnim. 
Siła  ciążenia w yw iera przeważnie w pływ  
swój na g łów ny pęd i głów ny korzeń, roz
gałęzienia ich podlegają w mniejszym sto
pniu jój działaniu, co pozostaje w ścisłym  
związku ze sposobem życia rośliny. W eźmy 
bowiem np. pod uw agę zachowywanie się 
korzenia głów nego i jego rozgałęzień. W y- 
braźmy sobie, coby było, gdyby wszystkie 
drugorzędne, trzeciorzędne i t. p. gałązki 
korzenia u legały w równym stopniu sile 
ciążenia, jak  i korzeń głów ny. Otóż w tym

wypadku wszystkie gałęzie i gałązki ko
rzeniowe schodziłyby równolegle do siebie, 
pionowo ku dołowi, tworząc jeden snop, 
tylko na obwodzie stykający się z zie
mią, a przeto i odżywianie się rośli
ny zapomocą korzeni byłoby wielce utru
dnione. Zupełnie zaś inaczej dzieje się 
w rzeczywistości, a m ianowicie korzeń głó
wny schodzi prosto i pionowo w ziemię, ga
łęzie zaś roschodzą się od niego we wszyst
kie strony i na różnych wysokościach w kie
runku skośnym,mniój lub więcej poziomym, 
a tym sposobem stykają się na znacznej 
przestrzeni z gruntem, wysysając włosko- 
watemi swem i wyrostkami (t. z. włośnika
m i) części pożywne. Nie możemy tu bli
żej wchodzić w rospatrywanie gieotropizmu  
roślin, dodamy tylko, że drogą ścisłych do
świadczeń przekonano się o działaniu siły  
ciążenia i o odwrotnem.,zachowywaniu się 
względem niej pędów i korzeni roślin. 
A  teraz słów  kilka o t. zw. helijotropizmie 
roślin, którego objawy wiążą się bespośre- 
dnio z tem, co niżój powiem y o helijotro
pizmie zwierzęcym .

Jeśli rośliny oświetlane są z jednej strony 
silniej niż z drugiej, albo też wyłącznie 
tylko z jednej, natenczas po krótkim już 
czasie zauważymy, że różne ich części za
czynają się zakrzywiać. U  większości ro
ślin  części wierzchołkowe pędów zwracają 
się w stronę źródła światła, przyczem pęd 
zakrzywia się w ten sposób, że od strony 
oświetlonej staje się wklęsłym , z przeciw 
ległej zaś w ypukłym . Tego rodzaju za
krzywienie, wy wołane jednostronnem oświe- 
tleniem , nosi nazwę helijotropizm u dodat
niego. Istnieją atoli niektóre rośliny (np. 
bluszcz), zachowujące się wprost przeciw
nie, a m ianowicie pędy ich zwracają się 
wierzchołkiem w stronę ciemności, lub wo- 
góle mniejszego natężenia światła, tego ro
dzaju zakrzyw ienie pędu, spowodowane 
przez jednostronny w pływ  światła, nosi 
miano helijotropizm u ujemnego. Spytajmy 
teraz, jakaż jest bliższa przyczyna dodat
niego, lub ujemnego helijotropizmu roślin? 
Przez długi czas panowała w nauce dawna 
teoryja Pyrama de Candollea. Badacz ten 
przypuszczał, że ponieważ pędy w ciem no
ści szybciój się wydłużają niż w św ietle, to 
przy jednostronnem  oświetleniu pędu jedna
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strona tegoż (oświetlona) rośnie wolniej niż 
druga (ocieniona), wskutek czego jedna 
strona pędu (oświetlona) staje się  krótszą 
niż druga (ocieniona), co znów w yw ołuje  
z konieczności w ykrzyw ienie się pędu, w y
gięcie się tegoż w stronę światła. Teoryja  
botanika francuskiego tłum aczyć może he- 
lijotropizm dodatni, ale niepodobna jój za 
stosow ać do objawów helijotropizm u ujem 
nego. M ożnaby wprawdzie przypuścić, że 
pędy, odznaczające się helijotropizm em  
ujem nym , rosną w ciemności wolniej niż 
w  św ietle, lecz badania eksperym entalne 
dow iodły, że tak nie je st  i że mianowicie 
tak ujemnie jako też dodatnio helijotropo- 
we części roślin rosną w ciemności szyb
ciej, niż w św ietle ').

Poniew aż atoli przy objawach gieotro- 
pizmu chodzi tylko o kierunek działania 
siły  ciążenia na części roślinne, a nie o róż
n ice w natężeniu działania, Sachs doszedł 
więc przez analogiją do wniosku, stw ier
dzonego następnie doświadczalnie, że skrzy
w ienia helijotropow e nie bywają w yw oły
w ane przez różnice w natężeniu światła, } 
działającego na przeciw ległe strony organu, 
lecz przez to jedynie, że prom ienie światła  
działają w określonym  kierunku na tkanki 
roślinne. P ęd y  lub korzenie rosnących ro
ślin , oświetlane z jednej strony silniej niż 
z drugiej, zakrzywiają się tak długo, dopó
ki same nie przyjmą kierunku, w  jakim  
pada na nie św iatło. K ierunek zatem  pro
m ieni św ietlnych, działających na tkanki 
roślinne określa i warunkuje ruchy roślin, 
zależne od światła. Prócz tego Sachs w y- j  
kazał, że n iew szystk ie dla oka naszego w i
dzialne prom ienie widma słonecznego w y
w oływ ać mogą ruchy helijotropow e, lecz  
tylko, lub przeważnie, prom ienie większej 
łam liwości. Prom ienie mniej łam liw e, w y 
w ołujące przyswajanie (asym ilacyją) są pod 
w zględem  helijotropowym  nieczynne. J e 
żeli przepuszczać będziem y św iatło  przez 
ciem no-niebieski rostwór am onijakalnego  
tlenku miedzi, który pochłania wszystkie 
czerwone, żółte i część zielonych promieni, 
natenczas roślina w ykonyw a ruchy helijo-

*) J. Sachs, Vorlesungen uber Pflanzenpbysiolo- 
gie. Lipsk, 1882, wyd. 2-e, 1887 r.

tropowe zupełnie tak samo, jakgdyby pod
legała wpływowi światła białego. Jeśli 
atoli przepuszczać będziemy światło przez 
nasycony rostwór dwuchromianu potasu, 
który przepuszcza tylko czerwone, żółte 
i część zielonych promieni, natenczas pędy 
nie zakrzywiają się wcale, lecz zachowują 
kierunek pionowy, bez względu na to, jak  
wielkim  stopniem  natężenia odznacza się 
światło, przepuszczane przez rostwór.

Najpiękniejsze potwierdzenie teoryi, że 
kierunek promieni słońca określa ruchy ro
ślin, zależne od w pływ u światła, znajduje
my w ruchach p ływ ek wodorostów. W yko
nyw ają one ruchy postępowe, podobnie jak  
zwierzęta, a Strassburger wykazał, że p ływ 
ki poruszają się w kierunku promieni sło
necznych, albo do źródła światła, albo też 
w stronę przeciwną.

Jedynie silniej łam liw e promienie widma 
wywierają również w pływ  na ruchy p ły
wek. Protoplazm a komórek, zawierająca 
chlorofil, wykonywa również ruchy pod 
wpływem  św iatła, jak  tego dow iódł Stahl. 
P ły tk i (ciałka) chlorofilowe wodorostu nit
kow ego M esocarpus zwracają szeroką swą 
powierzchnię ku światłu w ten sposób, że 
promienie tegoż padają na nie pod kątem 
prostym.

Jeśli zmienimy kierunek promieni pada
jących, natenczas p łytki chlorofilowe od
wracają się w ten sposób, aby promienie 
padały wciąż pod kątem prostym na ich po
wierzchnie. Bespośrednie natomiast św ia
tło  słoneczne w yw ołuje po krótkim czasie 
zupełnie inne położenie p łytek  chlorofilo
wych, a mianowicie szerokie powierzchnie 
ich stają równolegle do promieni padają
cych.

W  ogólności wszystkie objawy helijotro
pizmu roślinnego dają się sprowadzić do 
trzech następujących praw:

1. Ruchy, w ykonywane pod w pływ em  
światła, pozostają w zależności od kierunku 
promieni św ietlnych.

2. W yłącznie, lub przynajm niej prze
ważnie promienie większej łam liwości (nie
bieskie i fijoletowe) wywierają w pływ  k ie
rujący.

3. Przy stałem natężeniu św iatło działa 
bezustannie jako bodziec.
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Zapoznawszy się ze zjawiskami gieotro- 
pizmu i helijotropizmu roślinnego, zobaczy
my teraz, co na tem polu uczyniono w osta
tnich latach w zoologii, rospoczniemy zaś 
od objawów helijotropizmu zwierzęcego, 
jako lepiej i wszechstronniej zbadanego.

Przystępując do kw estyi helijotropizm u  
zwierząt, zobaczmy przedewszystkiem, co 
dotąd w iedziała nauka o mechanicznym  
w pływ ie światła na zwierzęta; pozw oli nam 
to ocenić, jak  oryginalnem i są najnowsze 
spostrzeżenia w tym kierunku, które nauka 
zawdzięcza głów nie młodemu badaczowi 
niemieckiemu Loebowi.

Dotychczas trojaką drogą zbierano fakty, 
lub wyprowadzano z nich wnioski w kw e
styi wpływu światła na ruchy zwierzęce.
A  mianowicie po pierwsze: czyniono w tym  
w zględzie pew ne kazuistyczne spostrzeże
nia, zaznaczano fakty same w sobie, niepy- 
tając o ich przyczynę. Tak np. Trembley 
opisał w p ływ  światła na stułbię (Hydra) 
czyli polipa słodkowodnego; zauważył on, 
że stułbie, trzym ane w akwaryjum, dążą do 
najbardziej oświetlonych miejsc tegoż. T a 
kie oderwane spostrzeżenia znajdujemy 
i u innych autorów dawniejszych. Powtó- 
re: badano w pływ  światła na zwierzęta ze 
stanowiska antropomorficznego, a w tym j 
kierunku znajdujemy już prace nowszych  
fizyjologów  i zoologów, jak  Paw ła Berta, 
Lubbocka, Grabera i innych. Badania te i 
są dla nas w ielce ważne i dlatego też za- ; 
trzymamy się nieco nad niemi.

P . Bert zadał sobie pytanie „czy w szyst
kie zwierzęta widzą te same promienie co 
i m y”; pragnął rosstrzygnąć czy wszyst
kie prom ienie w idzialnego dla nas w i
dma słonecznego są w stanie wywołać 
u zwierząt ruchy. W  celu rosstrzygnię- 
cia tego pytania przedsięw ziął Bert do
świadczenia nad małemi skorupiakami wód 
słodkich z rodzaju rozwielitki (Daphnia); 
um ieściwszy zwierzęta w akwaryjum, w y 
staw ił je  na działanie promieni, rosszcze- 
pionych na widmo. Okazało się, że we I 
w szystkich promieniach widma zw ierzę
ta zachowywały się niespokojnie, po obu 
zaś stronach widma były spokojne, z czego 
B ert w yw nioskow ał, że promienie u ltra fio 
letow e i ultraczerwone widma, niewidzialne 
dla oka ludzkiego, są również niedostrze- I

galne dla rozwielitek. Następnie wykonał 
inne jeszcze doświadczenie, a mianowicie: 
przepuściwszy widmo, policzył, ile było 
osobników w promieniach różnój łam liw o
ści i doszedł do wniosku, że najwięcćj oso
bników usadowiło się w promieniach barwy 
żółtej, zielonśj, pomarańczowej, coraz mniej 
zaś w promieniach coraz większej łam li
wości (niebieskich, fijoletowych). Bert w y
ciągnął stąd wniosek, że rozw ielitki najbar
dziej „lubią” najjaśniejszą część widma, 
a m ianowicie promienie żółte. D ośw iad
czenia Berta pow tórzył J. Lubbock, udo
skonaliwszy metodę. Naczynie, w którem  
znajdowały się w wodzie rozw ielitki, p o 
krył on do połowy żółtą osłoną, w po
łow ie zaś zostawił odsłonięte. Po poli
czeniu osobników okazało się, że w po
łow ie odkrytej zebrało się 1904 zwierząt, 
pod osłoną zaś 3096. Lubbock w yw nio
skował stąd, że rozw ielitki szczególniej 
lubią barwę żółtą. G dy natomiast jedna  
połowa naczynia przykrytą została niebie
skim szkłem, druga zaś była odkryta, z e 
brało się pod szkłem 2046 osobników, w od
krytej zaś połowie 2954. Fakt ten w zw iąz
ku z inną obserwacyją Lubbocka doty
czącą mrówek, które um ieszczone w róż
nobarwnych zbiornikach skupiły się pod 
szkłem czerwonem w ilości 890 osobników, 
pod zielonem 544, pod żółtem 495, a pod 
fijoletowem tylko w ilości 5, doprowadził 
badacza angielskiego do wniosku, że zw ie
rzęta mają szczególny pociąg do promieni 
słabiej łam liw ych, „nie lubią zaś” promieni 
silniej łam liwych. Zobaczymy niżej, że naj
nowszy badacz w tym kierunku dr Loeb  
doszedł do innych zupełnie rezultatów. •

Z dawniejszych poszukiwań pozostaje 
nam dalej rospatrzeć w krótkości badania 
znakomitego zoologa współczesnego prof. 
V. Grabera. U czony ten wykonał doświad
czenia na 50-u blisko gatunkach zwierząt. 
Pokryw ał on naczynie do połow y osłoną 
nieprzezroczystą, łub mniej przezroczystą, 
a po pewnym czasie liczył, jak  się osobniki 
rozm ieściły. Jeśli większość zwierząt z e 

') Nie m ożem y tn wchodzić w inne, wielce c ie 
kawe wyniki badań Lubbocka, jako niezwiązane  
bespośrednio 7. kwest.yj% helijotropizm u.
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brała się pod nieprzezroczystą osłoną, Gru
ber uważał te zwierzęta za „lubiące ciem  
ność” lub „unikające jasności”; w razie 
przeciwnym  uważał je  za „lubiące św iatło” 
lub „unikające ciem ności”. Pokryw ając d a
lej różne części naczynia osłonam i różno- 
barwnemi i stosując również metodę racho
wania liczby osobników, rozm ieszczonych  
w różnych okolicach naczynia, Graber do
szedł do wniosku, że zw ierzęta „lubiące 
św iatło” są, z małemi wyjątkam i, „lubiące- 
mi św iatło n ieb iesk ie”, unikające zaś świa
tła „lubią barwy czerw one”.

W  żadnem z doświadczeń Berta, Lubboc- 
ka i Grabera nie badano bliżój wpływ u  
kierunku prom ieni św ietlnych na ruchy 
zwierząt. Tą stroną kw estyi zajm owali się 
wprawdzie niektórzy uczeni, ale tylko ze 
względu na ustroje najniższe, jednokom ór
kowe. Tak np. Stahl badał w roku 1880 
w pływ  kierunku promieni na t. z w. E u gle
ny (należące do grupy pierw otniaków , zw a
nych wiciowcam i, F lagellata). Te osobniki, 
powiada Stahl, które nie p ływ ały  sw obo
dnie, przytwierdzone były  do podłoża za
ostrzonym końcem tylnym  ciała sw ego, gdy  
tymczasem w olny koniec przedni to zw ra
cał się do źródła światła, to znów odwracał 
się od niego. Oś podłużna tych euglen  
przypadała, podobnie jak u osobników7 sw o
bodnie pływ ających, mniej więcój w k ie
runku promieni światła. Badacz niem iec
ki zauważył także, że ze zmianą natężenia 
św iatła lub kierunku padających promieni, 
zw ierzęta zm ieniały natychmiast położenie. 
Z innych autorów, którzy pracowali nad 
w pływem  św iatła na ustroje jednokom ór
kowe, wymienimy jeszcze Engelm anna, któ
ry czynił odnośne doświadczenia nad w y
moczkami i bakteryjami purpurowemi; co 
się tyczy tych ostatnich, zbierają się one 
przeważnie w tych częściach widma, które 
najsilniój bywają pochłaniane przez barw
nik bakteryj.

Tak oto stała kwestyja działania prom ie
ni św ietlnych na ruchy zw ierząt aż do osta
tn ich  czasów7. Jak łatwo zauważyć z przy
toczonych wyżćj w yników , obserwacyje, 
dokonane dotąd w tym w zględzie, były  bar
dzo o d e w a n e  i niepowiązane, brakowało 
jakiejś idei ogólnej, m yśli przew odniej, 
która m ogłaby je  zw iązać w pewien syste-

mat. W  ostatnich kilku latach, dzięki roz
ległym , nowym  poszukiwaniom Grooma, 
a głów nie Loeba, cała ta kwestyja na nowe 
w eszła tory; badacze ci bowiem starali się 
dowieść, że zwierzęta nie mają żadnej pre- 
dylekcyi do tej lub owój barwy, że nie są 
one „lubownikami światła lub ciem ności”, 
ani też nie czują specyjalnego pociągu do 
promieni bardziej łam liwych, lub mniej łam 
liw ych widma, lecz, że światło działa na nie 
niejako m echanicznie i że wpływ' tegoż na 
zwierzęta jest tak co do sposobu działania, 
jako też co do skutków zupełnie podobny 
do tego, jaki widzimy u roślin, słowem, że 
zwierzęta podlegają tymże samym prawom  
helijotroj^izmu, które dotychczas skonsta
towane zostały tylko dla roślin. „Ruchów  
zw ierząt, dokonywanych pod wpływem  
światła, nie sprowadzam, m ówi Loeb, do 
hipotetycznych wrażeń i uczuć ludzkich, 
lecz do okoliczności, które i w pozostałej 
przyrodzie nieożywionej warunkują prze
bieg zjaw isk”.

M etody badania, używane przez Loeba, 
nie różnią się w zasadzie od metod jego  
poprzedników, lecz bijolog ten daleko d o 
kładniej niż inni uwzględniał różne oko
liczności, daleko umiejętniej i w szechstron
niej wyzyskał proste na pozór m etody i d la
tego też doszedł do wniosków poczęści pro
stujących badania poprzedników, poczęści 
rzucających nowe zupełnie światło na waż
ną i interesującą kwestyją wpływu warun
ków zewnętrznych na ruchy zwierząt. Loeb  
trzym ał zwierzęta, użyte do doświadczeń, 
w naczyniach szklanych, zwróconych jedną  
stroną ku oknu, drugą ku pokojowi; po naj
większej części operow ał światłem  nieba, 
w niektórych tylko wypadkach używ ał bes- 
pośrednich promieni słonecznych.

D la zbadania, jak  się zachowują zw ierzę
ta pod wpływ em  promieni różnej łam liw o
ści, Loeb obserwowrał je w świetle widma 
słonecznego oraz w św ietle barwnem, otrzy- 
mywanem przy przepuszczaniu promieni 
przez szkła różnokolorowa, lub też przez 
ciecze, pochłaniające pewne barwy, naprz. 
przez rostwór dwuchromianu potasu, ros
tw ór pewnych soli miedzi i t. p. Loeb 
odróżnia u zwierząt helijotropizm  dodatni 
i ujemny. Pierw szy polega na ruchach 
zwierząt do światła, drugi na ruchach
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w kierunku przeciwnym , t. j .  od światła. 
Badacz ten wykonyw ał doświadczenia na 
larwach ow adów , mianowicie prządek, 
m u ch -i chrząszczy, a dalej na motylach, 
mszycach i mrówkach.

(c. d. nast.)
D r J ó ze f Nusbaum.

C H E M I J A

W Ę G L A  K A M I E N N E G O .

(Dokończenie).

Zaznaczywszy poprzednio stałą obecność 
wodoru w w ęglu kamiennym i opisawszy  
metodę znajdoAvania jego ilości, umyślnie 
przerwałem  bieg opowiadania i przeszedłem  
do innych części składowych węgla kamien
nego, żeby zapoznać czytelnika z temi ich 
własnościam i, które dalej będą mi potrze
bne do bliższego wyjaśnienia wpływu w o
doru na własności w ęgli kopalnych. P o 
wracam teraz do tej części składowej, naj
ważniejszej w zajmującym nas materyjale 
po samym pierwiastku węglow ym .

N ie mam zapewne potrzeby objaśniać, że 
wodór znajduje się w węglu kamiennym  
nie w postaci pierwiastku, ale w związkach 
z innem i pierwiastkam i. Z tlenem wodór 
tworzy jeden tylko związek trw ały— wodę; 
z azotem —również tylko jeden amonijak; 
inne związki tych pierwiastków istnieją 
tylko w pewnych warunkach, zw ykle sztucz
nych. Znamy dość liczne związki, złożone 
z wodoru, tlenu i azotu, złączonych między 
sobą w różnych stosunkach. Podobnież 
istnieją dość liczne związki tlenu z azotem. 
W  węglu kam iennym  wszakże ani wody 
(po wysuszeniu), ani amonijaku, ani wresz
cie tlenków azotu lub związków tlenu z azo
tem i wodorem niema wcale, o czem jeste
śmy stanowczo przekonani,na zasadzie bar
dzo w ielu doświadczeń. Muszą zatem znaj
dować się związki, w których składzie wo
dór znajduje się obok pierwiastku węglo
wego, a bezwątpienia w części do związków

takich wchodzi nadto jeszcze tlen i azot. 
W ęgiel z wodorem, tlenem i azotem tw o
rzy związki tak liczne, że ilość możliwych  
kombinacyj pom iędzy temi czterema pier
wiastkami, jakkolw iek ograniczona przez 
prawa stałości i wielokrotności stosunków, 
wydaje się prawie nieskończenie wielką. 
Ze wszystkich pierwiastków wodór posiada 
w najwyższym stopniu zdolność pomnaża
nia liczby związków węglowych, tak, że 
kiedy tlenków węgla znamy dwa tylko, 
azotek zaś jeden zaledwie, to wodorków  
węgla, węglowodorów, ilość dziś znanych  
oblicza się na setki, a wiemy napewno, że 
znacznie jeszcze może być zwiększona  
w przyszłości. Od węglowodorów wresz
cie, zarówno w teoryi jak w praktyce, w y
prowadzamy wszystkie pozostałe związki 
węglowe, a to w taki sposób, że inne pier
wiastki łączym y z węglowodorami, albo 
też wodór w tych ostatnich zastępujemy 
przez inne pierwiastki. Na tej drodze od 
każdego węglowodoru pochodzą całe sze
regi związków bardziój złożonych.

W ęgiel kamienny, ogrzany bez przystępu 
powietrza, doświadcza szeregu przemian, 
których szczegółow szy opis będzie przed
miotem osobnego artykułu, a których ogół 
nazywamy suchą dystylacyją. To postępo
wanie jest praktykowane na bardzo wielką  
skalę, ponieważ między produktami suchej 
dystylacyi w ęgla kamiennego spotykamy 
takie ważne ciała, jak gaz oświetlający, 
amonijak, smołę węglową i koks. W  tej 
chw ili jednak idzie nam tylko o teoretycz
ną stronę pytania, a ściślej —  o te rzuty 
światła, które z rospatrzenia przebiegu su 
chej dystylacyi padają na znaczenie wodo
ru w składzie węgla kamiennego. G dy
byśmy węgiel ten, doskonale wysuszony, 
umieścili w retorcie i stopniowo ogrzewali 
coraz silniej, zauważylibyśmy, że wydziela  
się z niego ciało gazowe. Rozbiór chemi
czny dowiedzie nam, że gaz tu otrzymany 
składa się z węgla, w'odoru i tlenu. Z tych
że samych pierwiastków składa się i drugi, 
jednocześnie powstający produkt dystyla
cyi, a mianowicie smoła węglowa. W spół
cześnie jednak wydziela się trzecia jeszcze  
materyja, a mianowicie woda, o którój wie
my, żs składa się z wodoru i tlenu. To, że 

| ona zawiera w sobie rospuszczone związki
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azotowe, am onijakalne, w tej chw ili nie ob
chodzi nas wcale. Idzie nam tylko o to, że 
wodór z w ęgla kam iennego podczas suchej 
dystylacyi rozdzielił się jakgdyby na dwie 
części: jednę, która wytrwała w złączeniu  
się swojem z pierwiastkiem  w ęglow ym  
i drugą, którą, tlen, w w ęglu kamiennym  
obecny, zdoła ł odszczepić, spalić, zam ienić 
na wodę. P rzyczyna takiego rozdzielenia  
się wodoru nie leży we własnościach tlenu, 
gdyż część tego pierwiastku odnajdujem y  
i w bezwodnych produktach dystylacyi —  
w gazie i smole. W idocznie zatem w pier
wotnym w ęglu kam iennym  ju ż pew na część 
wodoru posiadała jakąś skłonność do pozo
stania przy pierwiastku w ęglow ym , kiedy  
część inna była usposobiona do łatw iejszego  
poddania się w pływ ow i tlenu. T ego wnio
sku nie możemy, naturalnie, poprzeć zbyt 
oczywistem i dowodami, sądząc jednak z ana
log ii z wypadkam i, w których mniejsza 
kom plikacyja ciał i zjaw isk  pozw ala nam 
z prostszych doświadczeń zupełnie pewne 
w yciągać poglądy, tw ierdzim y, że jedna 
część wodoru jest w w ęglu  kam iennym  złą
czona bespośrednio z pierw iastkiem  w ęglo
wym  —  więc bardzo trwale, k iedy część 
inna łączy się z pierwiastkiem  w ęglow ym  
nie wprost, ale przez pośrednictwo złączo
nego z nim tlenu —  w ięc mniej trwale. 
Ta to część ostatnia w ydziela się właśnie 
przy suchej dystylacyi w postaci wody.

W odór do składu zw iązków  w chodzi za
wsze w bardzo m ałych ilościach na wagę, 
w m niejszych niż jak ikolw iek  inny pierw ia
stek. Tak np. woda na 1 część wagową  
wodoru zawiera 8 części w agow ych tlenu, 
najuboższy w w ęgiel węglow odór, tak zwa
ny metan, na 1 cz. wodoru ma 3 cz. węgla, 
a np. chryzen na 1 cz. wodoru ma 18 cz. 
w ęgla. B iorę przykłady w yłączn ie naj
prostsze.— Stądto pochodzi, że mała odset
kowa ilość wodoru w w ęglu kamiennym  
może w ystarczyć do nasycenia —  jak  mó
wią chem icy —  i pierw iastku w ęglow ego, 
i tlenu, i wreszcie azotu. O dw rotnie, po
mimo znacznej stosunkow ej zawartości, 
dajmy na to, tlenu, w ęgiel kam ienny może 
posiadać w wysokim  jeszcze  stopniu te po
żądane własności, które przypisujem y w p ły
wom zawartego w nim wodoru. Tu więc 
staje się zrozum ialszem  to, co powiedziałem

poprzednio, że własności węgla kam ienne
go zależą nie tyle od składu procentowego, 
ile  od stosunków, jakie w tym składzie 
panują pomiędzy częściami składowem i, 
a zwłaszcza pomiędzy ilościami tlenu i wo
doru.

Skład w ęgla kamiennego waha się, jak 
wiemy, w dość obszernych granicach, a wa
hanie to spostrzedz możemy nawet wtedy, 
gdy, niezwracając uw agi na podrzędne czę
ści składow e, przyjmować będziemy, że w ę
g iel kamienny składa się tylko z pierwiast
ku w ęglow ego, wodoru i tlenu. Jedno
cześnie zmieniać się musi skład ilościow y  
produktów suchej dystylacyi. A le  niedość 
na tem: skład tych produktów może być 
odm ienny i w takich nawet razach, kiedy 
suchej dystylacyi, prowadzonej ciągle w j e 
den i ten sam sposób, poddajemy w ęgle ka
mienne, złożone z jednakow ych ilości swych 
części składowych. I tutaj uciec się m usi
m y do analogii z zakresu ciał mniej złożo
nych i weźmiemy drzewnik, mączkę i gumę. 
Są one dla nas dogodne do porównania 

| z węglem  kamiennym, ponieważ składają 
się  również z pierwiastku w ęglow ego, w o
doru i tlenu. Te trzy pierwiastki są za 
warte w wym ienionych ciałach w jedno
stajnych zupełnie stosunkach ilościowych, 
a jednak drzewnik, mączka i guma okazują 
więcej m iędzy sobą różnic, niż podobieństw  
we własnościach. I przy suchej dystylacyi 
trzy te ciała zachowują się odmiennie, po
zostawiając różne ilości koksu i dając lotne 
produkty różne m iędzy sobą zarówno co 
do ilości, jak i co do jakości. Różnice 
pom iędzy ciałami takiemi, jak drzewnik, 
mączka i guma, przypisujem y rozmaitemu 
układow i atomów składających je  pier
w iastków , inaczej mówiąc, rozmaitej budo
wie chem icznej. Powiadam y, że drzewnik  
mączka i guma są między sobą izomeryczne. 
Otóż, pomimo braku bespośrednich dowo- 

: dów, przyjąć musimy, że atorry pierwiastku
w ęglow ego, wodoru i tlenu w różnych ga
tunkach w ęgli kamiennych muszą mieć 
układ rozmaity, czyli, że węgle kamienne 
mogą być również izom eryczne jedne z dru- 

| giem i, jak izom erycznym  jest np. drzewnik  
z mączką i gumą.

Po tem wszystkiem , co wyżej powiedzia- 
i łem , staje się rzeczą widoczną, że węgiel

N r 4.WSZECHŚWIAT.
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kamienny jest to ciało, którego skład musi 
byó bardzo zaw iły. Przy dzisiejszym  sta
nie badania chem icznego nietyłko nie m o
żemy składu tego poznać z należytą ścisło
ścią, ale nawet nie znamy jeszcze drogi w ła
ściwej, na którój moglibyśm y się spodzie- j  

wać poznania go w przyszłości. Dlatego  
to przy rospatrywaniu własności węgla ka
miennego, któreby mogły posłużyć za pod
stawę do klasyfikacyi jego  gatunków oraz 
do teoryi jego utworzenia się w przyrodzie, 
jak  zobaczym y w  następnśj o tym przed
miocie pogadance, musimy w wielu razach 
błądzić poomacku i opierać się nieraz na 
danych, których wartość naukowa może 
podlegać silnym  wątpliwościom.

Zn.

Lasecznik influenzy.

Berlin  d. 8  Stycznia 1892 r.

YV nowem audytoryjum instytutu Kocha  
odbyło się wczorajszego wieczoru posiedze
nie, na którem dr R. Pfeiffer, kierownik  
oddziału naukow ego instytutu, zapoznał 
obecnych z najnowszem odkryciem na polu  
lekarskiem .

Pom im o nader gorliw ych poszukiwań 
bakteryjologicznych podczas epidemii in 
fluenzy w roku 1889 nie zdołano wówczas 
wykryć bespośredniój przyczyny tźj choro
by, właściwego mikroba; przyczynę zaś tego 
niepowodzenia upatruje Pfeiffer w nader 
drobnych wymiarach lasecznika, który po- 
prostu był przeoczony. Dnia 29 Listopada 
1891 r. w oddziale Kocha ukazali się pier
wsi chorzy na influenzę i dr Pfeiffer po
nownie rospoczął badania nad tą chorobą 
epidemiczną. Już w połowie Grudnia pra
ca o tyle naprzód postąpiła, że można było 
lasecznika influenzy hodować w czystych 
kulturach, lecz osięgnięte w owym czasie 
rezultaty nie nadawały się jeszcze do pu
blicznego ogłoszenia.

Charakterystycznym objawem przy in
fluenzy jest silny kaszel i obficie w ydziela
na plwocina. Tą ostatnią posługiw ał się

Pfeiffer w celu wykrycia bodźca choroby. 
Plw ocinę zbierał w sterylizowanych rur
kach szklanych według zasad podanych 
przez Kocha dla wszelkich badań baktery
jologicznych, następnie przez wielokrotne 
opłókanie wodą uw olnił ją  od znacznej czę
ści domięszek, wreszcie wyżarzonym pince- 
tem wyjmował drobną cząstkę i zaszczepiał 

i  ją na glicerynie i agar-agarze, Na tem pod
łożu wyrastały w termostacie hodowle w po- 

| staci mnóstwa kolonij, złożonych z bakteryj 
tak drobniutkich, że, zmięszane z innemi, 
m ogły łatwo nie być dostrzeżone. D otych
czas pomiędzy wszystkiemi znanemi mikro
organizmami za najdrobniejszego uważano 
lasecznika mysiój septicemii; obecnie pozna
no lasecznika influenzy, który znacznie jesz
cze jest mniejszy.

Ten sam lasecznik wykryty zoBtał przez 
dra Pfeiffra w sześciu trupach po influen
zy, mianowicie w najsubtelniejszych rozga- 

| łęzieniach dróg oddechowych, w płucach.
: N iekiedy kanaliki oddechowe są całkiem  

w ypełnione lasecznikam i, a w takim razie 
często przechodzą one też do krwi, o czem 
znów  miał sposobność przekonać się dr K a
non, lekarz-asystent w szpitalu w Moabicie 
(B erlin).

Przypuszczenie, że mamy tu do czynienia  
z istotnym bodźcem, wywołującym  influen
zę, zostało potwierdzone szeregiem nastę
pujących dowodów. U  34 chorych na in 
fluenzę znajdow ały się bez wyjątku rzeczo
ne laseczniki w plwocinie; natomiast brak 
ich było przy zw ykłych katarach, w zapa
leniu płuc, w gruźlicy i t. d., jeże li te osta
tnie choroby nie były  z influenzą połączone. 
P óki proces influenzy trwa i plwocina obfi
cie zostaje wydzielaną, niebrak nigdy cha
rakterystycznych laseczników; gdy wszakże 
następuje polepszenie zdrowia, a wraz z in 
nemi objawami choroby ustępuje i kaszel, 
wówczas laseczniki zanikają w zupełności. 
T e same laseczniki w ykrył Pfeiffer na obra
zach fotograficznych, zdjętych z m ikrosko
powych preparatów plwociny chorych na 
influenzę, a przyrządzonych jeszcze podczas 
epidemii w roku 1889 przez innych bada- 
czów. W reszcie udało mu się przenieść 
czyste hodow le tych laseczników na zw ie
rzęta, skutkiem  czego te ostatnie, zwłaszcza 
małpy i króliki, zapadały na influenzę. Za
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każdem kaszlnięciem  w ykrztuszone masy 
takich chorych zawierają m ilijony zarod
ków tój choroby, które wdychane zostają 
przez innych, a tym sposobem łatw o zrozu
mieć szybkie i rozległe postępy epidemii 
influenzy. N ależy przeto przy walce z tą 
chorobą stosować środki profilaktyczne 
przedewszystkiem  w kierunku unieszkodli
wiania plw ociny.

W  dalszym ciągu na posiedzeniu dr Ki- 
tasato, lekarz japoński, który czynny przyj
m ował udział w przyrządzaniu hodowli, 
przedstaw ił przebieg techniki, a dr Kanon 
podał rezultaty sw oich spostrzeżeń. Ten 
ostatni, od miesiąca przeszło zajęty w pra
cow ni szpitala m iejskiego badaniami krwi, 
znalazł w ogólnój liczbie 20 chorych na in 
fluenzę 17 razy charakterystycznego lasecz- 
nika, którego dotąd w innych chorobach 
nie spostrzegano. Z tego wniósł, że lasecz- 
nik ten pozostaje w zw iązku z influenzą 
i zam ierzał właśnie ogłosić swe spostrzeże
nia, gdy dow iedział się o odkryciu dokona- 
nem w instytucie Kocha. Preparaty swoje 
przedstawił zatem K ochow i i stwierdzono  
tym  sposobem identyczność znalezionego  
przezeń mikroorganizmu z lasecznikiem  od
krytym  przez Pfeiffra.

W  końcu dr Pfeiffer, posługując się przy
rządem projekcyjnym , okazyw ał lasecznika  
influenzy w powiększeniu 40000-razow em , 
obok innych drobnoustrojów, dla porówna
nia. Z łośliw y ten mikrob bardzo drobne 
posiada wymiary; długość wynosi dwa razy 
więcój niż szerokość.

M aksym ilijan  F laum .

Towarzystwo Ogrodnicze.

(D okończenie).

Co się tyczy zjawiska zlewania się pronucleu- 
sów  u szkarłupni, autor Dapomknął, że dzięki naj
nowszym  badaniom  Boyerego (nad E chinus m icro- 
tnberculatus) i  F o la , okazało się, że tutaj, jakkol
w ie k  daje sig obserw ow ać zupełne zlan ie się pro- 
nucleusów w jed n ę ca łość, m a jednak m iejsce, jak  
u askaryd, tw orzenie sig skom binow anego jądra

i po zniknięciu zewnętrznych powłoczek można 
jeszcze odróżniać dw ie grupy chromosom: męską, 
pochodzącą z m ęskiego pronucleusa i żeńską — 
z żeńskiego.

Mając sposobność zajęcia się poszukiwaniami 
w tym  kierunku, autor na podstawie licznych ob- 
serwacyj nad zapładnianiem  jaj Toxopneustes li- 
vidus stw ierdził, że wypadki, w których z pro- 
nucleusów tworzy się skombinowane jądro, przy
trafiają się  stosunkowo rzadziej, natom iast zwykle 
m a m iejsce zlanie się rzeczonych jąder jeszcze  
przed utw orzeniem  się wrzeciona achrom atynowe- 
go i powstanie jądra segm entacyjnego, w którem  
niepodobna jest wykazać jakiejkolw iek odrębności 
pojedyńczych chromosom. Obok tego często w y
stępują na scenę zjawiska z charakterem  przej
ściowym; w każdym  razie, w stadyjum tworzenia  
się wrzeciona, pronucleusy, jakkolw iek aż do tej 
pory m ogły jeszcze zachować swą odrębność (w zg lę
dem  układu), tracą ją  bespowrotnie i  odróżnienie 
chromosom m ęskich od żeńskich m ogłoby się udać 
ty lko  przy użyciu barw iących czynników. Fakt, 
że chromosomy obudwu pronucleusów, łącząc się 
z barwnikam i, nie okazują najmniejszej różnicy, 
podczas gd y  głów ka (chrom atyna) ciałka nasien
nego dopókąd to ostatnie pozostaje poza granica
m i jajka, posiada odrębną reakcyją chem iczną, co 
uwidocznia się  przy zastosowaniu skombinowane- 
go barwienia zapom ocą m ięszaniny farb anilino
wych, (podług Auerbacha, chrom atyna jądra jajka 
barwi się zawsze kosztem  czerw onych farb na czer
wono, głów ka zaś oiałka nasiennego kosztem  zie
lonych lub niebieskich  na zie lono lub niebiesko), 
wyraźnie przem awia za tem, że chrom atynowe 
pierw iastki pronucleusów prawdopodobnie stają 
się jednoznacznem i pod względem  b io ch em icz 
nym .

W  takim  razie wprowadzenie pojęcia o kom ór
ce, jako utworze dw upłciowym , okazałoby się zby- 
tecznem , tem bardziej, że na zasadzie pew nych da
nych  rosszczepianie się chrom osom  na połówki 
i praw idłow y podział tychże m iędzy jądra siostrza
nych komórek m ożna uważać za problem atyczne, 
autor utrzym uje to i na zasadzie własnych obser- 
wacyj nad karyjokinezą u ziem now odnych (Tri- 
ton, Siredon pisciforaiis), przypuszczając, że po
dzia ł chrom atyny pom iędzy jądra kom órek sio
strzanych do pewnego stopnia jest przypadkowym , 
ponieważ m acierzyste jądro, spłaszczone w  rów ni
kową blaszkę, przy dzieleniu się zostaje niejako 
rozdzierane na dw ie połów ki, z zachowaniem  sy- 
m etryi tw orzących się figur.

W skazaw szy tę jednoznaczność pronucleusów, 
autor przytoczył wypadki, w których pronucleus 
żeński (po w targnięciu ciałka nasiennego), w y
tw orzyw szy dostateczną ilość substancyi chroma- 
tynow ej, jest w stanie dzielić się karyjokinetycz- 
n ie , niezależnie od pronucleusa m ęskiego, który 
zachowuje się b iern ie, pozostając na uboczu; wre
szcie autor podał fakt, skonstatowany przez O. 
H ertwiga, że w czasie polysperm ii, tworzące się 
w jajku liczne pronucleusy m ęskie, n iekiedy z le 



wając sig ze sobą, są w  stanie dzielić się w  dro
dze karyjokinezy, bez udziału pronueleusa żeń
skiego.

Przytoczone fakty, łącznie z wypadkiem  zlewa
nia sig pronucleusów , zaobserwowanym przez Bo- 
verego nawet u askaryd, podług m niem ania autora, 
dowodzą tylko tego, że kw cstyja zlewania sig pro
nucleusów m oże być uważaną za podrzędną i że 
na proces zapłodnienia przedewszystkiem  należy  
sig zapatrywać z innego punktu widzenia, ponie
waż okazuje sig, że ciałko nasienne, jakkolwiek  
posiada pewne cechy ustrojowuści, przy zapładnia- 
niu występuje głów nie w charakterze odczynnika 
bijochem icznego, będącego w specyficznem  powi
nowactwie z protoplazm ą jajka. Toteż po zużyciu 
reszty energii bijochem icznej, p'-zy odrzuceniu  
ostatniego ciałka kierunkowego, jajko przez wtar
gnięcie ciałka nasiennego zostaje niejako pobu
dzone do życia, czy li, że otrzym uje pewien za 
pas energii; stąd też  wnet powstają wysoce skom
plikowane procesy bijochem icznego m etabolizm u  
protoplazm y i wytwarzania się pierwiastków sub- 
stancyi chrom atynowej, co, zdaje się, stanowi osta
teczne następstwo w życiowej działalności każdej 
kom órki wogóle.

Autor ilustrował pow yższy wykład szeregiem  
rysunków. W ykład p. J. E. wywołał ożywioną  
dyskusyją, w  której, oprócz prelegienta, brali 
udział prof. Hoyer i  p. J. Nusbaum.

Na tem  posiedzenie zostało zam knięte.

Nr 4.

Wiadomości bibliograficzne.

— sd. Wł. N atanson. O jedności linij ortoba- 
rycznych dla rostworów i płynów jednorodnych. 
Kraków, nakładem  akadem ii um iejętności, 1891, 
8-ka większa, str. 17.

Zadaniem tej pracy je st  zbadanie na drodze ra
chunkowej czy znane tw ierdzenie van der W aalsa 
o równaniu charakterystycznem  stosuje się i do 
rostworów. W ykreśliw szy lin ij e ortobaryczne (to j 
je s t  krzywe, wyrażające związek pom iędzy tem p e
raturą a objgtościam i granicznem i cieczy i pary 
w stanie nasycenia) dla par różnych cieczy i o d 
niósłszy każdą lin iją  do je j elem entów krytycz- ! 
nycb, autor przekonał s ię , że lin ije  ortobaryczne 
speoyficzne stanowią .prawdopodobnie jednę lin iją  
w spólną dla wszystkich badanych rostworów. N ad
to lin ije  ortobaryczne dla zwykłych stanów równo
wagi pom iędzy cieczą a parą, t. j .  lin ije  órtoba- 
ryczne dla płynów jednorodnych, zdają się  także 
być identycznem i z lin iją  specyficzną rostworów.

— sd. B u lle łin  In te rn a tio n a l de P Academ ie des S cien
ces de C racov ie . Comptes Rendus des seances de 
1’annee 1891. Ju ille t, Octobre. ‘‘
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Zeszyt lipcow y zawiera, między innem i, stresz
czenia: 1) pracy p. I. Radlińskiego p. t. „Słownik  
narzecza Ainów zamieszkujących wyspę Szumszu' , 
(pofrancusku), 2 ) rosprawy p. J . Kowalskiego: 
„O wpływie ciśnienia na przewodnictwo e lek tro li
tó w ” (poniem iecku) oraz rosprawy p. K. O lear- 
skiego: „Nowy sposób mierzenia bardzo małych  
oporów ”.

W  zeszycie październikowym znajdujemy poda
ną treść drugiej części pracy p. J . Siemiradzkiego: 
„Fauna kopalna warstw oksfordzkich i kim erydz- 
kich w P o lsce” i rosprawy p. W . Szymonowicza: 
„Zakończenie nerwów we włosach dotykowych my
szy b ia łe j” (pofrancusku) oraz prac p. A. J . Sto- 
dótkiowicza: „O pewnym kształcie układów rów
nań różniczkowych o różniczkach zupełnych i p. M. 
Raoiborskiego: „Pythium  dictyosporum ’’, nieznany 
pasorzyt skrętnicy (poniem iecku).

m O W K A  NAUKOW A.

— sic. O brót o s iow y  W enery. Z badań swyoh 
nad obrotem  W enary wniÓBł Schiaparelli, jak to 
czytelnikom  naszym  wiadomo, że czas jej obrotu 
osiowego schodzi się z czasem  jej obiegu dokoła 
Błońca, że wynosi zatem 224,7 dni. T ego wniosku 
wszakże za stanowczy uważać jeszcze nie można, 
a w szczególności występuje przeciw niem u pan 
Lóschardt na podstawie w łasnych dostrzeżeń, prze
prowadzonych w Nakofalva w ciągu roku zeszłego  
od Maja do Listopada. Obserwował on planetę  
w różnych porach doby i otrzym ywał dosyć różne 
jej obrazy w godzinach przedpołudniowych i po
południowych, skąd wnosi, że daleko większe praw
dopodobieństwo ma za sobą pogląd dotychczaso
wy, że obrót osiowy W enery dokonywa się w cią
gu 23 godzin 21 m inut, aniżeli, że obejmuje okres 
225 dni, albo jakikolw iek inny. P. Perrotin w Niz- 
zy potwierdził wprawdzie w niosek astronom a me- 
dyjolańskiego, ale p. Lóschardt tłum aczy to tem , 
że dostrzeżenia te  prowadzone były jedynie  w go
dzinach popołudniowych; planeta przeto przed
stawiała jednakie wejrzenie n ie  dlatego, by obrót 
jej m iał być tak powolny, ale że ją  rozglądano  
zawsze w jednakiej porze doby. W  ogólności kwe- 
styja obrotu W enery wym aga dalszych jeszcze  
dostrzeżeń. (Sprawozdania akademii wiedeńskiej).

— sst. Lam pka ż a ro w a  ja k o  sejsm ograf. Powsze
chnie znana jest nadzwyczajna wrażliwość włókien  
w lampkach żarowych na wszelkie bespośrednie  
i  uboczne wstrząśnienia. Z tej własności lampki 
żarowej skorzystał fotograf belgijski L econts w spo
sób następujący: na słupie badanym  umieszcza się 
lampkg, za n ią stawia św iecę, a przed nią lunetg 
do obserwowania wahań. Lampkg najlepiej jest

W SZECHŚW IAT.
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brać nową 8-św iecow ą, dopóki ścianki am pułki nie 
zostały zaczernione przez pył w ęglow y, wznoszący 
sig  z włókna i  dopóki próżnia je st nienaruszona. 
Taka lam pka zdradzała naprzykład wahaniami 
włókna swojego, że ktoś przechodzi przez podwó
rze, gdy tym czasem  rtgć w m iseczce, którą za
zwyczaj używają w tym  celu  w pracow niach, za
chowyw ała sig zupełnie spokojnie.

—  w lk .  R ozm nażan ie ro ś lin  b e s p łc io w e . M .  Mii- 
bius (Biol. Centralblatt Bd. X I, Nr. 5, 6), rozbie
ra bardzo ważne dla b ijo logii pytanie: Czy roz
m nożenie drogą w egietacyjną powoduje osłabienie  
żyw otności rośliny? Idzie tu  g łów n ie  o rozm na
żanie roślin  kw iatow ych zapom ocą sadzonek, bulw, 
rozłogów i  t. d. Autor na podstaw ie rozważań  
przychodzi do wniosku, że takie w yłączn ie wegie- 
tacyjne (t. j. bez udziału nasion) rozm nażanie sig 
roślin w ciągu w ielu  pokoleń  bynajm niej n ie  pro
wadzi do degieneracyi. AViele roślin  rozm naża  
się w ten sposób w stan ie dzikim , przyczem  nie 
daje sig spostrzegać żadnego osłabienia wzrostu. 
Toż samo daje się dostrzedz na licznych ro śli
nach uprawnych, które w ten  sposób sadzą sig 
przez w iele  lat, a poczgści n ie m ogą być inaczej 
uprawiane. Dalej dowodzi on, że w rażliw ość na 
choroby niektórych zasiew anych w ten sposób ro 
ślin  bynajmniej nie je s t  większą niż innych (lip. 
zbóż), które sig rokrocznie z nasion rozw ijają oraz 
że epidem ijom  ulegają i  dzikorosnące rośliny. 
W rażliwość w ięc na epidem ije n ie  m oże być uwa
żaną za objaw zgrzybiałości roślin m nożących sig 
drogą wegietacyjną, jakkolw iek, dla ła tw o  zrozu
m iałych przyczyn, warunki do przenoszenia i ros- 
pow szechnienia choroby są w takich  roślinach  
przyjaźniejsze.

— drs. Drzewa olbrzymio. O olbrzym ich rozm ia
rach drzew, pochodzących ze stref zw rotniko
w ych, m ożem y nabrać pojęcia, porównywając w y
m iary naszych drzew krajowych z pom iaram i, do- 
konanem i na tam tych  przez w iarogodnych podróż
ników. Do najw yższych drzew  należy E ucalyptns  
am ygdalinus, gdyż wyrasta do wysokości 140 do 
152 metrów.

Najw iększą objętość posiada F icus bengalensis. 
rosnący w  pobliżu m iejscow ości, zwanej Mhow, 
w Indyjach wschodnich, pow iadają bow iem , że 
w jego  cieniu m oże znaleść  pom ieszczen ie około 
20000  ludzi. M niejszy okaz fikusa rośn ie w ogro
dzie wice-króla indyjskiego w  K alkucie; pomimo 
tego, że liczy dop iero 100 lat w ieku, m a on pień  
w obwodzie 14 m etrów szeroki, a korona jego  zaj
m uje przestrzeń, wynoszącą około 300 m etrów. 
Drzewo to opatrzone jest przeszło 250 korzeniam i 
powietrznem i, doprowadzającem i czgści pożywne  
z ziem i. (W ien. illust. Gartenztg).

— drs. Rdza szp arag o w a. Choroba ta wyrządza  
częstokroć w  plantacyjach szparagowych znaczne 
spustoszenie. R ossiedla sig ona na łodygach  i l i 

ściach, w yw ołując przedwczesne zżółknigcie i obu
m arcie czgści nadziemnych. W ydajność szpara
gów zm niejsza sig znacznie, gdyż i pgdy k orze
niow e zostają osłabione. Jeżeli rdza pojawia Big 

w cześnie na wiosng i kilka lat z rzgdu, może spo
wodow ać zupełne zniszczenie plantacyi- Z tego  
powodu należy tgpić ją  zawczasu

N ajskuteczniejszym  środkiem  zaradczym okazało 
się staranne obcinanie i palenie łodyg w jesien i, 
co czynić należy nawet i wtedy, k iedybyśm y  
śladów rdzy wcale n ie  dostrzegli. Przy tej spo
sobności niszczą się także i  różne inne szkodniki, 
któreby m ogły  w nastgpnym roku uszkadzać szpa
ragi.

Rdza szparagowa (Puccinia Asparagi D. C.) na
leży do grzybów pasorzytnych, których różne po
staci zarodników żyją w szystkie na jednej i tej 
samej roślin ie. Pokolenie ognikowe (A ecidium ) 
ukazuje sig na wiosng na m łodych pędach szpa
ragowych w postaci pom arańczowych punkcików, 
rdzaw niki (Uredo) i zim otrw ałe teleutospory (P uc
cin ia) żyją na zielonych łodygach i listkach, tw o 
rząc na nich  czarno-brunatne plamki. (Leipz. 
Tageblatt).

—  sst. 0  pochodzeniu  w y ra zu  A m eryka. N iew y
czerpany to  tem at do dochodzeń dla wielu uczo
nych. Podobnie jak n iezb yt dawno I. Marcou w y
prowadzał ten  wyraz od nazwy pewnego grzbietu  
górskiego w Am eryce środkowej Sierra Am erriąue, 
z dość podobnym w nioskiem  występuje obecnie  
p. Pinart w Sprawozdaniach towarz. gieogr. par. 
Nr 18.

Przedewszystkiem , powiada p. Pinart, gdyby na
prawdę chciano nazwę tg wyprowadzać od im ie
nia chrzestnego A m erigo czy  Am erico, to byłaby  
stąd nazwa A m erigia lub Am ericia, n ie  zaś Am e
rica. Skądinąd nie napotykam y w ogóle w histo- 
ryi odkryć i badań gieograficznych innego wypad
ku, w którym by nadano pewnej ziem i nazwę od 
im ienia chrzestnego odkryw cy lub badacza. Są 
wprawdzie takie nazwy jak Georgija, Karolina, 
Luizyjana i t. d., ale pochodzą od im ion królew
skich, które w danym  razie znaczą to samo co 
w poprzednich razach nazwiska. Zgodnie w ięc  
ze zwyczajem  spodziewaćby się w tym  wypadku 
raczej należało Vespuccia, podobnie jak na cześć  
Kolumba niektóre części Am eryki nazwano Ko- 
lumbiją, nie zaś K rystoforyją lub Krystofliją.

Po tym  w stępie p. P inart nadm ienia, że w sta
rej podróży Benzoniego po Am eryce w 1542 r., 
opisanej przez de Bry, wspom ina się na wybrzeżu  
Kumańskiem m iasto Am eracapana, wówczas już 
podupadłe, pomimo to jednakże m ające wielkie  
znaczenie w handlu. P. Pinart dowodzi dalej, że 
przez odcięcie karaibskiej końcówki pana, co ozna
cza m iasto, a następnie, przez dość pospolite w te 
dy przekręcenie nazwy, z przytoczonego wyrazu  
m ógł powstać wyraz Am erica. Na wzm ocnienie 
swojego dow odzenia p. Pinart dodaje, że  wogóle
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na calem  w yb izeżu Ameryki od zatoki Paria, na- ' 
wprost wyspy Trinidad, aż do wielkiej laguny  
Am atique w G watemali znalazłoby sig znacznie 
wigcej wyrazów brzm iących podobnie jak Ame- 
raca.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— sst. O ś w ie tlen ie  e lektryczn e  w  H am m erfeście.
Uzupełniam y notatkg, dotyczącą oświetlenia elek
trycznego w tem  m ieście, podaną w Nr 44 z r. z. 
Jak już wiem y, położen ie bardzo północne Ham- 
m erfestu, a zatem  zupełnie odrębny podział mig 
dzy św iatłem  a ciem nością, w ytw orzyły niezw ykłe  
warunki dla istniejącego tu zakładu centralnego, 
dostarczającego prądu elektrycznego do celów  
oświetlenia. Tak naprzykład św iatło elektryczne  
paliło sig tu bez przerwy od 18 Listopada 1890 r. 
aż do d. 23 Stycznia 1891 r., w którym to dniu  
słońce na krótką chw ilę w ychyliło  się nad widno
kręgiem . Między 16 Maja i 29 L ipca sztuczne  
św iatło zupełnie nie było potrzebne, bo słońce  
przez cały ten  czas nie zachodziło. Następstwem  
takiej długotrwałej kilkomiesigcznej nocy jest to, 
że tutaj wszyscy ludzie bez wyjątku zaprowadzają 
u siebie w m ieszkaniach ośw ietlenie elektryczne. 
Maszyny zakładu centralnego wprawiane są w ruch 
przez trzy m ałe strum ienie znajdujące się na pół
nocy Ham m erfestu, które z powodu szybkiego prą
du nigdy i w zim ie nie zamarzają. (Elektrotechn. 
Zt., 48).

— sk. Kom ety peryjodyczne. W r. 1892 oczekiwać 
m ożna pow rotu dwu przynajm niej komet peryjo- 
dycznych, a m ianow icie kom ety W inneckego i pierw 
szej kom ety Tem pla z r. 1867. Kometa W innecke
go odkrytą już została przez Ponsa w M arsylii 
w r. 1819, a Eneke oznaczył, że czas jej obiegu  
w ynosi lat 5,5. Następnie jednak nie widziano jej 
aż do r. 1858, gdy ją  odkrył W innecke, ale wkrót
ce poznał, że jest ona identyczną z kometą Ponsu. 
Obserwowano ją w ia ta ch  1869, 1875 i 1886, a z do
kładnego obliczenia jej drogi wyprowadził nawet 
p. Haerdtl stosunek m asy Jowisza do m asy słońca, 
'/ioj4,n- Przez swój punkt przysłoneczny planeta  
ta ma przejść 30 Czerwca, ale już w początkach  
roku w idzialną będzie zapewne przez lunety śred
niej wielkości. W Lipcu oddalona będzie od ziem i 
zaledwie o 2*/.j m ilijona mil, a p H aerdtl przy
puszcza, że m oże będzie widzialną w tedy i okiem  
nieuzbrojonem . Kom eta Tem pla przez punkt przy
słoneczny przejdzie wcześniej, a m ianow icie, w e
dług rachunków Gautiera w Genewie, około 30 
Marca. K om eta ta była obserwowaną w r. 1867, 
1873 i 1879, a cechuje się zwłaszcza słabym  mimo- 
środem  swej drogi; zbliża sig bowiem  do słońca

Da 41, a oddala najwyżej na 98 m ilijonów mil, 
droga jej zatem przypada zupełnie m iędzy droga
mi Marsa i Jowisza, tak samo, jak drogi drobnych 
planet. Nadto, w edług obliczeń Openheima kome
ta 1886 IV, odkryta przez Brooksa, ma czas ob ie
gu 5 do 6 lat, można więc również powrotu jej 
oczekiwać w r. 1892, lubo dokładnie czasu tego  
oznaczyć nie można. (Naturw. Rundschau.)

— drs. W arto ść  buraków  pośpiechów. Buraki na
leżą do roślin dw uletnich, dają więc nasiona do
piero w drugim roku. Zdarza sig jednak, że nie
które osobniki odstgpują od tego prawidła, wy
puszczają łodygi nasienne i wydają nasienie już 
w pierwszym  roku; rośliny takie nazywamy po
śpiecham i.

Objaw ten można poniekąd uważać jako cofnię
c ie sig, powrócenie do formy pierwotnej, do bu
raka dziko rosnącego, który jest jednoroczny, a do
piero przez kulturę stał się dwuletnim .

Dawniej sądzono, że pośpiechy mają dla prak
tyk i cukrowniczej m ałą wartość i zmniejszają w y
dajność cukru.

W edług now szych prac, buraki cukrowe, wyro
słe przedwcześnie w nasienie, n ie  zawierają mniej 
cukru i wigcej rdzenia, aniżeli buraki normalne, 
a zauważono nawet, że posiadają n iekiedy więk
szy współczynnik czystości.

Przekonano się  także, że praktykowane w wielu  
gospodarstwach wycinanie pędów nasiennych nie 
m a celu i powinno być zaniechane, gdyż buraki, 
którym ucięto łodygi nasienne, stają sig w łókni
ste, utrudniają fabrykacyją, zawierają mniejszą 
ilość  cukru i wigcej soli.

To tylko trzeba m ieć na uwadze, że ponieważ 
buraki takie ź le  się przechowują, należy w ięc prze- 
dewszystkiem jaknajprgdzej przerobić buraki, p o 
chodzące z pól, na których było w iele  pośpie
chów.

R O Z M A I T O Ś C I .

— sst. T ro g lo d yc i a frykańscy . Podania staroży
tne przechowały dla nas niedokładne w ieści o tem, 
że w północnej Afryce, na południu Małej Syrty, 
na kresach Tunisu i Trypoli znajdują sig ludy, 
m ieszkające pod ziemią; podobne opow ieści o tych 
troglodytach znajdują sig u Herodota i innych  
pisarzy starożytnych. Poszukiwania w wieku XIX 
w ykryły, że podania owe m iały  racyją. W roku 
1821 anglik Lyons, a w kilkadziesiąt lat później 
francuzi R ebillet, Letourneux i inn i stw ierdzili 
fakt, że w okolicy powyższej w kraju Gharian, 
od cztery dni drogi od Trypoli znajduje sig lud
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który m ieszka w grotach w yżłobionych prze* sie 
b ie w skatach w apienno-piaskowcowycb. Do św ia 
dectw  pow yższych przyłącza sig obecnie zdanie 
etnografa francuskiego dra Ham y, który odw ie
d z ił niedawno te  strony i badał ten ciekaw y lud. 
Lud ten  zw ie się Matmati i zajmuje się paster
stwem  i uprawą roli. Pod w zględem  przem ysło
wym są oni wassalam i F rancyi, od której w za
m ian za swoję w ełnę, jęczm ień, p szen icę, daktyle, 
oliwki i figi dostają w szelkie produkty fabryczne. 
Religiją wyznają m ahom etańską przyjętą od ara
bów, od których nadto przejęli w iele zwyczajów, 
ubiór, broń, sposób żyw ien ia się i  t. p. W  górach  
Tibesti, w dolinie Tao, N achtiga ll również znalazł 
lud tubusów, przebywający w pieczarach (La g e o 
graphie, 157).

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

W P . S. P. w  Ternów ce. Cena La Naturę przez 
Union postale rocznie 26 franków.

W edług wywodów M axwella i H irna pierścienie  
Saturna, ze względów czysto m echanicznych, nie  
mogą być ani bryłam i stałem i ani c iek łem i, m u
szą się w ięc składać z bryłek drobnych, dokoła 
planety  krążących; są to więc prawdopodobnie 
pierścien ie m eteorów, czy też, w edług wyrażenia  
Pańskiego, drobnych księżyców. Ponieważ zresztą 
w ostatnich czasach ukazało się kilka nowych  
prac o p ierścien iach  Saturna, podam y wkrótce 
ich opis.

B u l e t y  n m e t e o r o 1 o gr 1 c z; n. y

za tydzień od 13 do 19 Styeznia 1892 r.

(*« spostrzeżeń na stacyi m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictw a w W arszawie).

'fl©
Barom etr
700 mm -J- Tem peratura w st. C.

'CO
jfci Kierunek wiatru

Suma
opadu

U w a g i .
Pi 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Sajn. *

13 Ś. 41,1 42,5 44,9 —2,2 — 1.1 —2,6 - 1 ,1 —4,4 93 W \W V W N i 0,2 R. i pop. dr. śn. kilk.
14 C. 43,4 41,6 41,5 —7,2 —5,0 - 7 , 8 - 2 ,6 —8,8 95 SW «,EN2,E \« 0,0 W. szr., horyz. pokr. śn.
16 f . 43,2 44,8 48,6 -10 ,0 -1 0 ,0 -1 0 ,0 - 7  8 -11,3 98 E N lE N ł ,E N 7 0,3 Pop.i w, szr., hor. pok. śn.
16 S. 61,6 52,3 54,9 - 9 , 8 —8.6 -11,8 - 7 , 9 -12,5 <J8 E I2,SE9,E 6 0,0 R. w ich., w dz. pog.,h .p . ś.
17 N. r.8,i 57,7 58,8 -14 ,4 -1 0 ,6 -13,2 -10,0 -1 4  3 9;> E lE 9.E.->3 0.0 Hor. pokr. śn., pogodnie
18 P. 61,7 62,3 63,5 -14 ,2 —ld,8 -1 1 ,0 -10,3 -16,1 94 EN4,E N 4,EN> 0,0 W .8zr.,pog.,hor. nok, śn.
19 W. 62,0 61,2 62,i -1 0 ,0 —6,0 - 7 , 0 —6,0 -1 3 ,3 84 W 5,W N3,WN° 0,2 R. i pop. śr ., hor. pok. śn.

śred nia 623*
--- -

- I mT
— — -

94 0,7

UWAGI. K ierunek w iatru dany je st  dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
w ieczorem . Szybkość wiatru w m etrach na sekundę, b. znaczy burza. d.—deszcz.

T R E Ś Ć .  O num eratorach elektryczności, przez S. K. — Z estaw ienie Dajnowszych badań nad helijo- 
tropizm em  i gieotropizm em  zwierząt, napisał dr Józef Nusbaum. — Chemija w ęgla kam iennego, napisał 
Zn. —  L aseczn ik influenzy, przez M aksym ilijana Flaum a. — Towarzystwo ogrodnicze. — W iadomości 
bib liograficzne. — Kronika naukowa. — W iadom ości b ieżące. — R ozm aitości— Odpowiedzi Redakcyi.—

B uletyn m eteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. Redaktor B r. Znatowicz.
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