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ZASILANIA MIAST ELEKTRYCZNOŚCIĄ.

O znaczeniu tego przedmiotu można sądzić 
chociażby z tego, że dzisiaj na kuli ziemskiej 
istnieje przeszło 2 700 zakładów centralnych, 
-dostarczających energii elektrycznej do celów 
przemysłu i oświetlenia. Przodujące stano
wisko w liczbie powyższej zajmuje Ameryka, 
a w niej Stany Zjednoczone (1950 stacyj). 
Tutaj przed 11-tu laty  w Nowym Yorku po
wstała pierwsza stacya centralna według 
wskazań Edisona, wynalazcy lampek żaro
wych, tu  po raz pierwszy za sprawą tegoż 
Edisona i Hopkinsona zastosowano nader 
dogodny system 3 przewodników w sieci roz
prowadzającej, tu  wreszcie elektryczność 
w oświetleniu w nętrza gmachów i w ogólnej 
lokomocyi miast zajęła stanowisko, niemające 
sobie równego. D la uwydatnienia postępów 
lokomocyi amerykańskiej przytaczamy tabel
kę dla lat 1890— 91 według Elektrotechn. 
Zt. 1892:

Tramwaje (1890 r. 8 650 km  21 970 wagon.
konne i[1891 r. 8 500 21798

Tramwaje 1[ 1890 r. 4060 5 592 11
elektryczne |[1891 r. 6 500 J? 8892
Tramwaje 1[1890 r. 960 JJ 751

parowe 1(1891 r. 1150 W 815

Zdobycze techniczne popierane są w Ame
ryce przez równoczesny rozwój teoryi. Do 
Europy słabe tylko echa dochodzą o tej go
rączkowej pracy mózgów amerykańskich 
w dziedzinie elektryczności i jedynie od czasu 
do czasu jakieś błyskawiczne i wstrząsające 
odkrycie, w rodzaju doświadczeń Tesli lub 
E lihu Thomsona, budzi s tarą  Europę z uśpie
nia. A  tymczasem i w Ameryce, ja k  wszę
dzie zresztą, odkrycie takie jes t owocem mo
zolnej i potężnej działalności w pewnym kie
runku. My europejczycy z wspaniałej p ra 
cowni amerykańskiej otrzymujemy jedynie 
gotowe wyniki, które w dodatku bardzo czę
sto są dla nas za śmiałe, za rozległe i bndzą 
w nas nawet obawę. To, co mówimy, stosuje 
się mniej więcej do wszelkich gałęzi techniki. 
D latego nie możemy brać miary ze stosun
ków amerykańskich: inne są tam  warunki, 
inna wreszcie, m łoda i niespożyta długowie- 
kową cywilizacją, mięszana rasa angloame- 

! rykańska.
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Co się tyczy Europy, to liczba stacyj cen
tralnych nie zdaje się w tej chwili przewyż
szać 500. K rajam i najbardziej w nie obfitu- 
jącemi są: Erancya (262), k tóra i w Algieryi 
ma ośm stacyj, Szwajcarya (37) i Anglia (45); 
dalej idą W łochy (25), Niemcy i inne pań
stwa.

S tatystyka ta  jes t wymowna. Zadanie sta- 
cyi centralnej polega na przemianie energii 
mechanicznej w elektryczną, a potem na roz
syłaniu jej do miejsc, w których praca m a 
zostać wykonaną. E nergią mechaniczną sta- 
cya może czerpać niekiedy wprost z przyrody, 
z sił spadku wody, i to jes t zapewne wypadek 
najszczęśliwszy. W  takiem  położeniu znaj
dują się kraje alpejskie Europy, ja k  Szwaj
carya, Tyrol, wschodnia część Francy i, W ło
chy północne i środkowe, a na północy Fin- 
łandya i Szwecya. K ra je  te  nie potrzebują 
się wahać ani chwili między elektrycznością 
a gazem—do celów oświetlania, między siłą 
poruszającą maszyn parowych a  dynamo-ele- 
ktrycznych. Z  natury  rzeczy są to uprzy
wilejowane krainy elektryczności. S tatystyka 
potwierdza to w zupełności: na pochyłościach 
A lp nagromadziła się dzisiaj największa ilość 
stacyj centralnych, korzystających celem wy
tw arzania elektryczności z siły wodospadów 
i z turbin. Powiedzieliśmy wyżej, źe w chwili 
danej Szwajcarya posiada 37 stacyj central
nych, służących głównie do celów oświetlenia. 
A le po za tem  kantony Szwajcaryi posiadają 
mnóstwo drobnych urządzeń elektrycznych, 
rozsypanych w głębi dolin alpejskich po mie
ścinach i wioskach ubogich, które do wodo
spadów zaprzęgają turbiny, łączą je  z maszy
nami dynamo-elektrycznemi i tym sposobem 
otrzym ują albo tan ią  siłę poruszającą, albo 
bajecznie tani rodzaj oświetlenia.

O wzroście elektryczności w Szwajcaryi 
najlepiej da pojęcie następująca tabelka, wy
ję ta  z urzędowej statystyki szwajcarskiej:

W iększe im n ie j- 
sze u rządzen ia  
e lek tryczne, słu 
żące do ośw ie

tlen ia  
U rządzen ia  e le
k tryczne , s łu żą 
ce do poruszan ia  

m aszyn

(koniec
1 8 8 9  1 8 9 0  1892  roku )

351 4 3 4  562

25  33  53

Ilość b a+eryj
akum ulutorów  41 73 121

Ilość m aszyn dy- 
nam oelektrycz. 
i elektrom oto-

rów  536  712 1 056
Ogólna spraw 

ność w yrażona
w kilow attach  7 06 0  13 0 4 4  20 623

Ilość lam p żaro 
wych 51 155  68 368  115 926

Ilość lam p łuko
wych 845  1 0 6 8  1 746

Innem  źródłem energii mechanicznej dla 
stacyi centralnej, głównie nas obchodzącem, 
jest węgiel kamienny. Blizkość pokładów 
węgla, łatwy i tani dowóz są to względy pierw
szorzędne dla stacyi, k tó ra może wówczas 
tanio wytwarzać energią elektryczną. Takie 
warunki rozwoju dla siebie znalazły stacye 
centralne w Anglii, poniekąd w północnej 
Francyi, w Belgii, w Niemczech—nad Benem, 
w W estfalii i na Szląsku, takież znaleźć mogą 
na południu Królestwa Polskiego i w Eossyi 
południowej.

Jednakże w krainach węgla kamiennego- 
elektryczność ma do zwalczenia dwu przeciw
ników, właściwie zaś współzawodników—parę 
i gaz. Takie jest mniemanie ogółu, zobaczy
my, o ile słuszne. Stacya centralna powinna 
dostarczać siły poruszającej i środka oświe
tlającego. Pierwsze zadanie osięga się w ten 
sposób, że stacya, spalając węgiel, otrzymuje 
parę, która porusza motory, te zaś—maszyny 
dynamoelektryczne; powstaje stąd prąd  ele
ktryczny, który rozchodzi się po sieci i poru
sza motory elektryczne, sprzężone z narzę
dziami pracy. Niewątpliwie taka wielokrotna, 
a właściwie dwukrotna przem iana energii po- 
tencyalnej zawartej w węglu kamiennym 
w mechaniczną nie może się obyć bez znacz
nych s tra t na sile (w najlepszym razie 3 0 % ) . 
Je s t  więc rzeczą zupełnie widoczną, źe w krai
nach węgla kamiennego elektryczność przede- 
wszystkiem nie może w wielkim przemyśle 
współzawodniczyć z parą. Pozostaje jednak 
drobny przemysł po miastach, niedostępny 
dla pary ze względu na ograniczenia prawne 
i obowiązujące przepisy miejskie. Lecz i tu  
elektryczność staje do współzawodnictwa z in
nym środkiem energii—z gazem. Nie może
my powątpiewać dzisiaj po przekonywających 
doświadczeniach prof. W itza tudzież wielu



innych specyalistów, że motory gazowe poru
szane bądź zwykłym gazem oświetlającym, 
bądź jeszcze tańszym od niego gazem Dowso- 
na; w granicach od 5 koni parowych do 120, 
są obecnie najtańszym środkiem poruszają
cym, ekonomiczniejszym podobno od pary. 
Poniżej jednak 5 k. p. motor gazowy staje się 
mniej skuteczny i droższy; szanse w granicach 
tych dla obu rodzajów poruszania narzędzi 
pracy wyrównywają się, a nawet zmieniają na 
korzyść elektromotoru, który odznacza się 
podzielnością aż do 0,1 k. p. (br. Nagle w Ber
linie), nie wymaga ru r doprowadzających i nie 
zanieczyszcza powietrza produktami spalenia, 
a nadto daje się z wielką łatwością zastoso
wać do poruszania maszyn do szycia, tokarni, 
pilników, drukarni, wentylatorów, bez pośred
nictwa pasów. Są to zalety nieocenione dla 
drobnego przemysłu. Stacya centralna jako 
źródło siły poruszającej maleje, a nawet zni
ka prawie wobec ogromnego znaczenia jej 
dla celów oświetlenia.

"VV dziedzinie tej zakłady centralne elektry
czne stają odważnie do boju ze staremi ga
zowniami i z wielkiemi towarzystwami lądu 
i Anglii, zasobnemi w środki i kapitały, 
a o rezultacie tej walki najlepiej świadczy po
wyższa liczba stacyj zdobyta w ciągu la t 
ośmiu niewięcej. Takie atoli powodzenie 
elektryczności nie powinno nas zachęcać do 
wniosku, źe udało się jej w dziedzinie oświe
tlenia miast wyrugować zupełnie gaz z wszel
kich stanowisk. Dane statystyczne skłaniają 
nas raczej do przypuszczenia, że po kilku la
tach współzawodnictwa oba rodzaje oświetle
nia zdążyły zająć obok siebie stanowiska nie- 
przeszkadzające sobie i stosownie do natury 
światła wyrobiły sfery działalności odrębne. 
Tak się też stać musiało: płomień gazowy sil
nie grzejący, niehigieniczny skutkiem szkodli
wych produktów spalenia, migocący, bez regu
latora mało nadaje się do oświetlania mie
szkań. Natom iast wady powyższe nie m ają 
żadnego znaczenia dla oświetlania ulic, prze
ciwnie w całej pełni występuje tu taj korzyść 
pochodząca z taniości gazu. Światło elektry
czne żarowe posiada wprawdzie ważne zalety: 
jest spokojne, prawie nie grzeje i nie daje 
produktów spalenia, jes t jednak (przy tej sa
mej cenie węgla) bezwarunkowo droższe od 
gazowego. Co się tyczy światła łukowego, 
to chociaż je s t ono znacznie tańsze od żaro-
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wego, nie jes t dotąd uważane za dostatecznie 
pewne do oświetlania ciągłego ulic i zawsze 
jeszcze ma do pomocy latarnie gazowe, jak  to 
się dzieje naprzykład w Berlinie. Wogóle 
mówiąc, względy ekonomiczne i techniczne nie 
zrobiły dotąd oświetlania elektrycznego oświe
tlaniem ulic. W  państwie elektryczności, 
w Stanach Zjednoczonych, ledwie kilka miast 
pomniejszych, między innemi Denver, posiada 
wyłącznie oświetlenie elektryczne na ulicach, 
wielkie wszakże miasta, Nowy York, Chicago, 
Boston i inne, dotychczas oświetlone są gazem 
przy bardzo słabym udziale elektryczności '). 
W  Anglii, klasycznej krainie węgla kamien
nego, gdzie gaz i elektryczność, skutkiem ta 
niości powyższego materyału, znalazły się 
w warunkach jednakowo sprzyjających swo
jemu rozwojowi, zaledwie dwie małe mieściny 
(jedno z nich Bradford) zdecydowały się na 
jednolite oświetlenie elektryczne, Londyn zaś, 
Birmingham, Liverpool i wszystkie wielkie 
miasta stosują elektryczność do oświetlania 
teatrów, mieszkań, zajazdów, warsztatów 
i t. p. W  sprawozdaniach o stanie oświetla
nia elektrycznego w miastach angielskich 
prawie wszędzie znalazłem charakterystyczną 
uwagę „dwa razy droższe od gazowego.” Po- 
mimoto bogata i przemysłowa Anglia po do
mach (at home) używa wiele światła elektry
cznego. W  Niemczech stosunki ukształtowa
ły się w sposób zupełnie podobny: światło ele
ktryczne panuje we wnętrzu gmachów, tea
trów, hotelów, fabryk i t .p ., a gaz zajmuje uli
ce. Pam iętać jednak musimy i o tem, źe to
warzystwa gazowe działają na miejscu odda- 
wna, zdążyły więc po największej części umo
rzyć koszty nakładu na grunty, budynki, ma
szyny i przyrządy i okoliczność ta  musi nie
mało wpływać na nizkie ceny gazu. Tymcza
sem młode stacye centralne muszą dopiero 
pracować na wywalczenie sobie istnienia. Nie
kiedy warunki kontraktu zawartego między 
miastem a towarzystwem gazowem zapewnia
ją  temu ostatniemu monopol oświetlania ulic 
i miasto z budową staeyi musi czekać, aż kon
trak t upłynie. W  kosztach światła elektry
cznego wielką rolę odgrywa konieczność zwró
cenia nakładu na grunty, budynki, maszyny

')  W yjątek  stanow i Sf . Louis.
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468 WSZECHSWJAT. N r 30.

i sieć rozprowadzającą; koszty te podwyższają 
w wysokim stopniu jego cenę.

F aktem  jest, źe ceny energii elektrycznej, 
przyjęte w innych krajach i m iastach, mogą 
wprawdzie służyć dla nas do pewnego stopnia 
za wskazówkę, nie obowiązują jednak w ni- 
czem, tak  samo jak  system prądu i sieci, za
stosowany gdzieindziej z powodzeniem, u nas 
może doprowadzić do najsmutniejszych wyni
ków. Były przykłady zagranicą, szczególnie 
we Francyi, założenia stacyj tak  nieekonomi
cznych, źe w krótkim  czasie upaść musiały. 
Oprócz tego budowniczy stacyi centralnej po
winien liczyć się z nadzwyczajnemi postępami 
elektrotechniki, które bardzo często zmuszają 
go do zmiany układu sieci jeszcze w czasie 
budowy stacyi, a czasami zaraz po jej ukoń
czeniu. Oto są powody, dla których rozstrzy
gnąć pytanie, czy gaz jest tańszy, czy elektry
czność, jest niełatwo, i odpowiedź na  nie za
leżna w wysokim stopniu od znajomości wa
runków miejscowych. Niezaprzeczenie, od
powiedni wybór rodzaju prądu, układu sieci 
rozprowadzającej i generatorów siły mecha
nicznej wpływa na  koszty energii. Odnośnie 
do tej kwestyi dobrze będzie przytoczyć wy
razy słynnego elektrotechnika, O skara Mille
ra , wypowiedziane na wystawie frankfur
ckiej.

„N a zapytanie, jak i system zasilania miast 
elektrycznością je s t najlepszy, z przykrością 
wyznać muszę, że nie mam ogólnej odpowiedzi, 
gdyż niema systemu bezwarunkowo dobrego. 
System zależny jest od miejscowych warun
ków, te zaś w każdym wypadku szczególnym 
należy wpierw dokładnie zbadać, zanim się 
obierze system. Gdy naprzykład w mieście 
znajdą się dogodne miejsca do budowy stacyi, 
wtedy system prądów statecznych może być 
z korzyścią zastosowany, jeśli jednak  poza 
miastem znajduje się szczególnie dogodne 
miejsce, naprzykład, z powodu sąsiedztwa ta 
niej siły wodnej, łatwości dowozu węgla, lub 
też, jeśli wytwarzanie elektryczności da się 
korzystnie połączyć z istniejącą stacyą wodo
ciągów albo z gazownią, wtedy zakład cen
tralny dobrze jes t umieścić za granicą m iasta 
i p rąd  przemienny doprowadzać do środka *).

I  wtedy jednak  należy się zastanowić do

brze, czy warunki produkcyi nie zmuszają do 
przechowywania energii elektrycznej w aku
m ulatorach na czas małej konsumcyi, czy też 
wzgląd ten można pominąć i uciec się do 
transform atorów przemiennych ‘), które dają 
znaczne zaoszczędzenie kosztów. D la każde
go miasta należy dobrze zbadać i obliczyć 
rozmaite systemy, jeśli chcemy naprawdę wie
dzieć, jaki rodzaj zasilania miasta elektry
cznością jest najtańszy i najodpowiedniejszy.” 
Inny zaś elektrotechnik E. Hospitalier powia
da: „czasami z takich badań może wyjść na 
jaw  okoliczność, że stacya centralna w danych 
warunkach i miejscu wogóle nie powinna być 
zbudowana.”

S. St.

CHEMIA 

w przededniu stuletniej rocznicy śmierci

L A Y O IS IE R A .

(D okończenie).

Gdy chemia organiczna dawno zdobyła się 
na racyonalną systematykę, a nawet na szcze
gółową hipotezę budowy swych związków, 
chemia mineralna znacznie za nią pozostała 
w tyle, gdyż wszyscy badacze, olśnieni postę
pami chemii organicznej, długi czas ku niej 
swe prace zwracali. Dopiero teoryą warto
ściowości i na jej zasadzie wykryte między 
pierwiastkami analogie zwróciły uwagę che
mików na stosunki we własnościach pierwiast
ków zachodzące. L. Meyer i Mendelejew za
uważyli, źe jeżeli zgrupujemy pierwiastki we
dług ich ciężarów atomowych, to co 16 lub 
17 pierwiastków własności pow tarzają się 
bardzo dokładnie, co 8 zaś, pomimo znaczne
go podobieństwa, są też i pewne różnice. 
Mendelejew przyjął, że własności pierwiast
ków w pewien peryodyczny sposób zależne są 
od ciężarów atomowych i ułożył tablicę,

')  S ek to r pó l E lize jsk ich  w P ary żu . ')  K olonia.
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w której pierwsze co do ciężarów atomowych 
8 pierwiastków stanowią niejako typy nastę
pnych; w szeregach prostopadłych pod niemi 
mieszczą, się ich co 8 pierwiastków znajdujące 
się analogi. Chociaż prawu peryodyczności 
ścisłego znaczenia przypisywać nie możemy, 
gdyż jest zawsze prawem tylko empirycznem, 
oddało ono nauce znaczne usługi, gdyż po- 
pierwsze jest nieocenionym środkiem pedago
gicznym przy wykładzie chemii, powtóre zaś 
pozwoliło przewidywać istnienie i własności 
pierwiastków nieodkrytych z miejsc, które 
w tablicy jeszcze zajęte niebyły. Przewidy
wania Mendelejewa świetnie sprawdzone zo
stały odkryciem pierwiastku galu w 1875 r. 
przez Lecoą de Boisbaudrana.

Pojęcia, których rozwój nakreśliliśmy wy
żej, są niemałą zdobyczą nauki, wielki jest 
bowiem skok od twierdzenia, źe związki 
składają się z przylegających do siebie ato
mów ciał prostych, do hipotezy o takim, a nie 
innym kształcie ich ugrupowania w przestrze
ni i do słusznego przewidywania własności 
pierwiastków na podstawie ciężarów ich ato
mów. Mimo to wszystko, nie należy zapomi
nać, źe teorye wyżej rozwinięte dotyczą tylko 
jednej strony zjawisk chemicznych, zajmują 
się tylko początkowym i końcowym stanem 
ciał w każdej reakcyi, niezastanawiając się 
wcale nad samym mechanizmem przejścia od 
jednego stanu do drugiego. Teorya chemi
czna, aby się stać ogólną w całem znaczeniu 
tego słowa, musi wciągnąć do swej dziedziny 
i tę drugą stronę zjawisk chemicznych, musi 
się stać dynamiką chemiczną i w równym 
stopniu, jak  bada zmiany m ateryi podczas 
reakcyi, badać teź zmiany energii. Olbrzy
mie są trudności, które tu  spotykamy. P o 
winowactwo chemiczne jest tą  formą energii, 
k tóra po dziś dzień najmniej nam jest znana, 
nie posiadamy żadnej metody do jej mierze
nia. W  myśl twierdzenia Gibbsa każda for
ma energii daje się rozłożyć na dwa mnożni
ki, z których jeden wyraża napięcie energii 
i musi być w całym układzie jednakowy, je 
żeli tenże znajdować się ma w spoczynku. Np.

W  ciele zaw arta ilość ciepła =  tem peratu
ra  xciepłojemność; ładunek elektryczny=po- 
tencyał x  pojemność i t. d. Powinowactwa 
chemicznego nie umiemy jeszcze rozłożyć na 
dwa takie mnożniki i nie umiemy też mierzyć 
jego napięcia. W obec tego naturalnie zro- i

dziła się myśl, aby o sile powinowactwa che
micznego wnioskować z tych form energii, 
w które się powinowactwo przy reakcyi prze
kształca. Najzwyklejszą taką przemianą jest 
przemiana powinowactwa w ciepło, zmiany 
cieplikowe towarzyszą każdej prawie reakcyi; 
stąd powstała termochemia, część nauki, któ
ra , pomimo swego zaledwie półwiekowego 
istnienia, zdołała zebrać nadzwyczaj obfity 
zapas doświadczeń. Koło wytworzenia me
tod i głównych twierdzeń termochemii prze
ważne zasługi położyli Hess, Berthelot, 
Thomsen i inni. W  początkach swych ba
dań termochemicy, olśnieni ogromną ilością 
faktów, które zebrali, wypowiedzieli, jako 
ogólne prawo: „że wydzielona lub pochłonięta 
przy reakcyi ilość ciepła je s t do powinowa
ctwa chemicznego proporcyonalną, a zatem 
może być jego m iarą.” W krótce jednak 
przekonano się, że takie ogólne prawo jest 
złudzeniem, zauważono bowiem wiele faktów, 
które mu przeczyły; rachunek zaś przez Yan 
t ’Hoffa przeprowadzony wykazał, źe przypu
szczenie termochemików staje się słusznem 
dopiero przy absolutnem zerze tem peratury 
(— 273°C). T ak więc termochemia, jako 
środek mierzenia powinowactwa chemicznego, 
okazuje się zawodną.

Jeżeli jednak dalecy jesteśmy od ogólnej 
teoryi powinowactwa chemicznego, niektóre 
wypadki działania tej siły są nam dokładnie 
znane, zwłaszcza ściągające są do działania 
ciał w roztworach. Postępy fizyki głównie 
się przyczyniły do rozwoju tego działu chemii. 
F izyka coraz bardziej przekształca się w fi
zykę cząsteczkową, t. j. s ta ra  się badane zja
wiska wyjaśnić za pomocą niewielu sił, działa
jących na cząsteczki, z których ciało się skła
da. Najświetniejszy tryum f święci ten kieru
nek w tak zwanej kinetycznej teoryi gazów, 
k tó ra ogarnia wszystkie własności ciał gazo
wych i objaśnia je  na zasadzie nader proste
go założenia, źe cząsteczki gazów są obdarzo
ne ruchem jednostajnym, prostolinijnym. Ci
śnienie wywierane przez gaz na  naczynie jest 
rezultatem  sumy uderzeń wszystkich cząste- 
stek o ścianki. W pływ tem peratury polega 
na powiększeniu szybkości ruchu cząsteczek. 
Hipoteza ta, coraz więcej pewności nabiera
jąca, przeniknęła teź do dziedziny roztworów. 
Zbliżenia tego dokonał w 1887 r. Yan t ’Hoff. 

i  J a k  wiadomo, jeżeli roztwór jaki oddzielony
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jes t od rozpuszczalnika ścianką, k tóra ciała 
rozpuszczonego nie przepuszcza, to ciało to 
na ścianki naczynia, w którem  jest roztwór 
zawarty, wywiera ciśnienie „osmotycznem” 
zwane. Ciśnienie osmotyczne można badać 
i mierzyć wprost za pomocą manometru: jest 
ono zależnem od tem peratury i koncentracyi 
(resp. objętości przez roztwór zajętej), cał
kiem tak  samo, jak  zwykłe ciśnienie gazów. 
To skłoniło Yan t ’Hoffa do założenia, źe ci
śnienie osmotyczne jest również rezultatem  
uderzania cząsteczek ciała rozpuszczalnego 
o ścianki naczynia, że więc w rozpuszczalniku 
znajduje się ono w stanie analogicznym do 
gazowego.

Co więcej, rachunek wykazał, że stany te 
nietylko jakościowo lecz i ilościowo są analo
giczne, gdyż ciało rozpuszczone w pewnej 
objętości rozpuszczalnika (a zatem zajmujące 
tę objętość) wywiera takie ciśnienie, jakie wy- j 
wierałaby jego para, zaw arta w tej samej 
objętości i przy tej samej tem peraturze. Jeżeli 
stan  ciała w roztworze zbliża się do stanu pary, 
wtedy proces rozpuszczania jes t oczywiście 
analogiczny do parowania i można do niego 
zastosować wszystkie wywody przez mechani
czną teoryą ciepła licznie rozwinięte. Myśl tę  
przeprowadził W . N ernst. Pozwoliła mu ona 
nader łatwo wykryć wpływ tem peratury na 
rozpuszczalność ciał.

N a zasadzie ciśnienia osmotycznego Yan 
t ’Hoff wywiódł teoretycznie wykryte przez 
R aoulta prawo o prężności pary  roztworów. 
Odstępstwa pozorne od tego prawa, spostrze
gane przez wszystkich badaczy, stały  się pun
ktem  wyjścia dla nowej, dziś powszechnie 
przyjętej teoryi. Mianowicie, prężność pary i  

roztworu jest wogóle mniejszą od prężności 
pary rozpuszczalnika (w tych samych warun- 
kach oczywiście) i to zmniejszenie prężności i 
proporcyonalne je s t do ilości cząsteczek i 
ciała rozpuszczonego w rozpuszczalniku '). j  

Otóż zauważono, źe roztwory wodne kwasów, 
zasad i soli wykazywały stale mniejszą prę
żność roztworu, jak  gdyby ilość cząsteczek za-

')  Ilością cząsteczek  nazyw am y ilo raz: 
c iężar ciała 

c iężar cząsteczkow y.

! w arta w roztworze większą była od obliczo
nej. Teź same roztwory wodne soli, kwasów
1 zasad są też jedynemi roztworami, które są 
przewodnikami elektryczności i ulegają przy- 
tem rozkładowi na dwie składowe części, zwa
ne jonami, wydzielające się na biegunach. 
Tak, przepuszczając prąd elektryczny przez 
roztwór H Cl, otrzymujemy na jednym biegu
nie wodór, na drugim chlor; przy elektrolizie 
siarczanu miedzi C uS04 na jednym biegunie 
skupia się Cu, na drugim zaś grupa S 0 4, 
k tóra jednak w chwili wydzielania się bez 
udziału elektryczności ulega dalszym zmia
nom. Rozkład ciała na iony nie zostaje wy
konany przez elektryczność, gdyż rozbicie 
cząsteczki wymagałoby pewnej pracy, tym
czasem przy elektrolizie żadna część elektry
czności nie zostaje straconą, w elektrolizowa- 
nym płynie prąd przechodzi z równą łatwo
ścią, jak  w przewodniku metalowym. N a dwu 
tych zjawiskach (elektrolizie i odstępstwach 
od prawa R aoulta o prężności roztworów), 
opiera się ważna teorya t. zw. dysocyacyi 
elektrolitycznej wodnych roztworów kwasów, 
soli i zasad. Teoryą tę rozwinął szwedzki 
uczony Arrhenius, pierwsze jej ślady spoty
kamy jednak już u Clausiusa w 1857 r. 
W  myśl tej teoryi roztwory wodne wzmianko
wanych ciał zawierają przy dostatecznem roz
rzedzeniu nie te ciała, lecz ich elektryczne 
składniki, jony; roztwór KC1 naprzykład za
wiera atomy K  i atomy Cl, naładowane ró- 
żnoimiennemi ładunkami elektrycznemi. S tąd  
oczywistem jest, że roztwór taki zawiera
2 razy więcej cząsteczek, niż to z formuły 
KC1 wypada, a zgodnie z podwójną ich liczbą 
musi się też zmniejszać prężność jego pary. 
Niewszystkie ciała wzmiankowanych grup 
(kwasy, sole, zasady) są w roztworze całko
wicie rozłożone; w niektórych z nich, zarówno 
ja k  w roztworach stężonych, rozkład jest tylko 
częściowTy, a  układ składa się zarówno z wzię
tej soli lub kwasu, jako teź i odpowiednich 
ionów. Teorya ta  w pierwszej chwili wydaje 
się sprzeczną z codziennem doświadczeniem. 
Jak to? roztwór soli kuchennej miałżeby za
wierać atomy N a i Cl, dlaczegóż więc nie wi
dzimy w nim wcale charakterystycznych cech 
chloru i sodu? Chlor i sód, tak  jak  je  znamy, 
istnieją w formie cząsteczek złożonych zape
wne z wielkiej liczby atomów, nienaładowa- 
nych elektrycznością; w roztworze zaś mamy
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do czynienia z atomami obu pierwiastków, 
naładowanemi elektrycznością.

Nic więc dziwnego, że własności te tak są 
całkiem odmienne. Oprócz fizycznych dowo
dów teoryą dysocyacyi elektrolitycznej ma za 
sobą wiele zjawisk chemicznych, które wyka
zują jej słuszność. W  chemii analitycznej, 
k tóra operuje prawie wyłącznie z wodnemi 
roztworami, reakcye, służące do wykrycia tego 
lub innego pierwiastku, są całkiem ogólne, 
niezależne od związku, w którym pierwiastek 
występuje. Azotan srebra strąca chlor za
równo w kwasie solnym, jak  w chlorkach me
tali; przyczyna tego kryje się w tem, źe w obu 
wypadkach nie z ciałami samemi, lecz z jonem 
chlorem mamy do czynienia. Tam zaś, gdzie 
ciało zawiera chlor nie jako jon, azotan sre
b ra wykryć go nie może; nie otrzymujemy 
więc osadu w chloroformie (GHC13), gdyż nie 
je s t on przewodnikiem elektryczności, ani 
w chloranie potasu (KC103), w której ionem 
jest cała grupa C103. Teoryą elektryczna 
roztworów wymaga, żeby roztwory zawierały 
jon wodór. Kwasy w roztworze są jednak 
w różnym stopniu rozłożone. Gdy kwas solny 
rozrzedzony prawie całkowicie składa się 
z jonów H  i Cl, kwas octowy zawiera 97% 
nierozłożonych cząsteczek CH;, COOH i za
ledwie 3%  jonów C H 3. COO i H . Ilość swo
bodnych jonów wodoru w roztworze się znaj
d u jąca  stanowi jedynie o sile danego kwasu, 
gdyż reakcye ciał dysocyowanych elektrolity
cznie od rozłożonej ich części, od jonów zale
żą. Zanim  teoryą A rrheniusa ugruntowaną 
została, Ostwald próbował mierzyć siłę kwa
sów na zasadzie szybkości katalitycznych 
reakcyj, przez kwasy wywoływanych (inwersyi 
cukru, rozkładu octanu metylu i t. d.). Dane 
w ten sposób osięgnięte zgadzają się z dosta
teczną .ścisłością z liczbami, wykaźującemi 
stopień elektrolitycznej dysocyacyi kwasów.

Teoryą elektrolityczna rzuciła nowe świa
tło na kwestyą, k tó ra oddawna zajmowała 
chemików i nieraz stawała się przedmiotem 
zapamiętałych sporów, mianowicie na proces 
neutralizacyi. Jeżeli weźmiemy najbardziej 
typowy przykład neutralizacyi silnego kwasu, 
np. solnego, silną zasadą, np. ługiem potaso
wym w dostatecznie rozrzedzonych roztwo
rach, to przed zmięszaniem obu płynów ukła
dy zawierają: pierwszy jony H  i Cl, drugi jony

K  i OH. Zwykle neutralizacyą wyrażamy wzo
rem, jak  w danym razie

K O H + H C l=  K C 1 + H ,0 .
Lecz oczywiście nie może być mowy o połą

czeniu potasu z chlorem, skoro w otrzymanym 
roztworze i potas i chlor tak  jak  poprzednio 
w stanie wolnych jonów się znajdują. AV rze
czywistości zmiana zachodzi jedynie w tem, że 
z jonów H  i OH (hydroksylu) tworzy się woda 
H 2 O, która przewodnikiem nie jest i nie jest 
też elektrolitycznie i-ozłożoną. T ak więc 
neutralizacya sprowadza się do utworzenia 
cząsteczki wody z jonów wodoru i hydroksylu, 
zawierających się w kwasie i zasadzie. Po
gląd ten ma za sobą wiele poważnych dowo
dów. Jasnem  jest, dlaczego silne jednozasa- 
dowe kwasy (HC1, H B r, H N 0 3 i t. d.), które 
wszystkie w jednakowym stopniu prawie cał
kowicie na jony są rozłożone, dają przy neu- 
tralizącyi ługiem sodowym, też prawie zupeł
nie rozłożonym, tę  samą ilość ciepła (137— 
140 kal.), równą ilości ciepła, która się wy
dziela w skutek połączenia H  i OH w czą
steczkę wody. W  słabych kwasach i zasadach, 
która zaledwie częściowo są rozłożone, ilość 
ciepła wydzielanego przy neutralizacyi skła
dać się oczywiście będzie z 3 składników:

1) ilości ciepła, potrzebnej do rozkładu na 
jony tej części kwasu, która elektrolitycznie 
nie jest dysocyowaną;

2) ilości ciepła, potrzebnej do rozkładu na 
) jony tej części zasady, k tóra elektrolitycznie 
i nie jest dysocyowaną;

3) ilości ciepła, wydzielonej przez połącze
nie wszystkich wolnych już jonów wodoru 
z jonami hydroksylu w cząsteczkę wody.

Obliczono w ten sposób ilości ciepła, które 
przy neutralizacyi rozmaitych kwasów wy
dzielać się winny. Liczby tak  otrzymane 
zgadzają się dostatecznie z wynikami bezpo
średnich doświadczeń. W  przytoczonych wy
żej 3 składnikach miernego efektu neutraliza
cyi znajdujemy dostateczne objaśnienie p ra 
wa, które eksperymentalnie wykryli Favre 
i Silbermann, że ilość wydzielonego przy neu
tralizacji ciepła składa się z dwu części, 
z których jedna zależy od natury kwasu 
druga zaś od natury użytej zasady.

Teoryą Arrheniusa, której podstawy i wy
niki w szczupłych ramach streścić musieliśmy, 
jes t najlepszym dowodem, jak  ścisłe są węzły, 
które dziś razem części wiedzy w jedne całość
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spajają. Pierwszy jej zalążek znajdujemy 
w genialnej myśli Y an t ’Hoffa, który poglądy 
fizyki na budowę gazów do roztworów prze
niósł; na zjawiskach, spostrzeganych przy 
elektrolizie opiera się jej dalszy rozwój, a wy
niki jej rzuciły nowe światło na czysto chemi
czne zagadnienie o sile kwasów i neutrali- 
zacyi.

Chemia w ciągłym swym rozwoju coraz 
częściej styka się z fizyką; jak  ta , s ta ra  się 
ona jakościowe różnice różnicą stosunków 
ilościowych tłumaczyć (np. siłę kwasów). 
W  ten sposób przez rozszerzenie zasadni
czych pojęć usuwamy wiele drugorzędnych, 
które przedtem uchodziły za całkiem samo
dzielne,!, co najważniejsza, umożliwiamy sobie 
korzystanie z najpotężniejszej dźwigni badania 
naukowego ■— z metod matematycznych, ku 
czemu dąży dzisiaj chemia teoretyczna.

L . Bruner.

CZERWIEC K 0S Z E I1L A .
(Coccus caeti L.).

(D okończenie).

Czerwiec hoduje się przeważnie na  kak tu 
sie tuna i na kaktusie Hernandezi. P ierw 
szy m a wielkie gałęzie płaskie i używany jes t 
do hodowli prawie wyłącznie na Teneryffie 
i na wyspach wschodnich; drugi m a małe 
członki (gałęzie); ale bardzo liczne; ten znów 
głównie uprawiano na wyspie Palm ie i na in
nych, w miejscowościach zbyt wystawionych 
na ostrość zimy. J e s t  on wogóle włochaty 
i dobrze zasłania koszenilę od zmian tem pe
ratury.

K aktusy sadzą się przedewszystkiem na 
stokach gór, w szeregach podługowatych, od
dalonych jeden od drugiego o l,25m do 1,50to. 
T a część rośliny k tó ra  zagłębia się w ziemię, 
nazywa się nogą, nie pozwalają jej wypuszczać 
więcej nad dwie lub trzy odnogi, ramiona, na 
których rozwijają się szeregi innych członków 
(gałęzi) tak  zwanych rąk; na  tych wyrostkach 
wyłącznie rozsadzają koszenilę, bo chodzi

0 to, ażeby umieszczać ją  na najświeższych 
pędach rośliny (fig. 4).

Pierwotnie zbioru koszenili dokonywały 
młode dziewczyny i kobiety za pomocą m a
łych blaszanych łyżeczek. Strzeżono się b ar
dzo złam ania gałęzi. Ale była to praca po
wolna i uciążliwa. Dziś inaczej postępują. 
O błam ują gałązki pokryte owadami i zmiata
j ą  m ałą szczoteczką z liści palmowych, żeby 
je  pozrzucać.

Każdego roku obrywają przeto nowe ga
łązki o tyle, m a się rozumieć, o ile są na nich 
owady. Rośliny przeto muszą wypuszczać 
coraz nowe pędy. W  takich warunkach ka
ktus prędko się wyczerpuje i jeśli go się nie 
zasila, na nowo zaczyna kwitnąć i wydawać 
owoce.

Gdy chodzi o zapewnienie reprodukcyi ko • 
szenili, zbiera się na opuncyi matki czyli sa
miczki dojrzałe, które rozpoznać można po 
punkciku czerwonym lub maleńkim pęcherzy
ku, położonym z ty łu  ciała i oznaczającym 
chwilę znoszenia jajek. Następnie samiczki 
zebrane umieszcza się na małych lassach, po
krytych grubem, surowem płótnem; trzym a 
się te  lassy w tem peraturze przynajmniej! 
20°C. Młode wkrótce się rodzą; zaczynają, 
szybko chodzić tu  i owdzie, następnie zatrzy
m ują się na kawałku płótna. J a k  tylko 
płótno już jes t dostatecznie niemi pokryte, 
zbierają je, a inne samiczki k ładą na to» 
miejsce.

Po zebraniu płócien, zanoszą je  czemprę- 
dzej na plantacye: odbywa się to w nocyr 
umieszcza się je  na płaskich gałązkach opun
cyi, kładąc na roślince powierzchnią, na której 
znajdują się młode koszenile; przymocowywa 
się j ą  do rośliny kolcami samegoż kaktusa. W te
dy owady opuszczają płótno, przechodzą n a  
roślinę, zapuszczają swój dziobek w nią i za
czynają wysysać jej soki. Po  umieszczeniu 
młodych na roślinie, pozostawia się jeszcze 
przez czas pewien płótno pokrywające, żeby je  
zabezpieczyć od deszczu i słońca.

W  lecie owad potrzebuje około trzech mie
sięcy do zupełnego rozwoju. Gdy koszenila 
jes t dojrzałą czyli dorosłą, trzeba się nadzwy
czajnie spieszyć ze zbiorem. W  tym celu ko
biety i dziewczęta idą wzdłuż szeregów kaktu
sowych: jedne łam ią gałęzie, inne je  zbierają
1 oczyszczają małemi miotełkami, o których 
była mowa powyżej. Następnie kładzie sig
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na lassach zwierzęta, w ten sposób zebrane, 
cienkiemi warstwami i wysusza się je  zwy
czajnie lub w tem peraturze około 40° C. R o
zumie się, że odkładają zwykle kilka matek 
przeznaczonych na rozmnożenie.

Zwykle odbywają się trzy zbiory, a zatem 
trzy pokolenia rodzą się rocznie, z których 
ostatnie zimuje. Ale niewszystkie miejsco-

Grdy koszenila dostatecznie jest już wy
schnięta, biorą się do oczyszczania jej, zanim 
ją  puszczą w handel; służy w tym celu pewien 
rodzaj sita, które oddziela koszenilę od igieł 
kaktusa i od białej powłoki, która je  zwykle 
pokrywa. Koszenila, która do rozmnażania 
nie służyła, to jes t większa część zebranej, 
zachowuje barwę srebrzystą i stanowi rodzaj

F ig . 4 . Sam iczki koszenili na  p łaskiej gałązce opuncyi koszenilow ej, czyli nopalu.

wości sprzyjają przezimowaniu koszenili, na 
wybrzeżu północno-zachodniem Teneryffy zi
m a jes t zazwyczaj fatalną dla owadów, gdy 
tymczasem zupełnie dobrze ją  znoszą na wy
brzeżu południowo-wschodniem. To teź 
z wiosną największa część osobników rozrod
czych pochodzi z Guimar i okolicy.

w przemyśle znany pod nazwą „plateada”, ta  
zaś, k tóra służyła do reprodukcyi, traci w róż
nych manipulacyach białe swoje pokrycie; 
łatwo ją  poznać, bo ciało jej, niezawierające 
wcale gąsienic (larw), które przed chwilą zo
stały wylęgnięte, staje się wklęsłem,— nazywa
ją  ją  koszenilą czarną lub „m adres.” Z po
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czątku koszenila czarna drożej się sprzeda
wała aniżeli „plateada”, wymyślono więc kilka 
sposobów fałszowania jej. Dziś cena tych róż
nych gatunków jes t jedna i podlega tylko 
lekkim wahaniom.

Skutkiem ulepszeń zaprowadzonych w ho
dowli zbiory stały  się niezmiernie obfitemi, 
tak  że na jednej fanegada ') można zebrać 20 
do 24 cetnarów hiszpańskich koszenili suchej; 
wydajność taka jest w każdym razie wyjątko
wą i trzeba się zadawalniać zbiorem wyno
szącym ośm do dwunastu cetnarów.

N a jeden funt „plateady” potrzeba 3 do 3 ‘/2 
funtów koszenili świeżej; na jeden funt „ma- 
dres” potrzeba świeżej około 4 funtów; może
my z tego wytworzyć sobie pojęcie o olbrzy
miej ilości koszenili hodowanej na kaktusach 
wysp kanaryjskich, zwłaszcza jeśli pomyślimy, 
że na jeden funt koszenili potrzeba 70000 
owadów wysuszonych.

Szczegóły przytoczone o hodowli na  wy
spach kanaryjskich pozwalają pomówić obszer
niej o innych ogniskach produkcyi.

Zaledwie wojska francuskie podbiły Algie- 
ryą, Simonet, aptekarz z Algieru, powziął na
tychmiast projekt rozwinięcia hodowli kosze
nili w tym uprzywilejowanym klimacie. N a 
był kilka owadów w W alencyi, przeniósł je 
do Afryki, ale usiłowania jego nie odniosły 
pożądanego rezultatu. W  r. 1833 doktór 
Loże, chirurg m arynarki, był szczęśliwszym, 
założył uprawę kaktusów, k tó ra była już 
na dobrej drodze, gdy nagle odwołano go 
roku 1836; pojechał, a  kaktusy i kosze- 
nile swoje powierzył intendentowi ogrodów 
Hussein Dey, który, mało się troszcząc o po
wierzone sobie istoty, pozwolił im zmarnieć 
zupełnie. W szystkie kaktusy zostały zniszczo
ne, dwa tylko ocalały, o których m iał pieczę 
H ardy, dyrektor ogrodu aklimatyzacyjnego 
w Algierze. Dzięki jego usilności koszenila 
rozpowszechniła się wkrótce w A lgierze, ale 
nie w' tym stopniu, żeby mogła stać się przed
miotem handlu i rywalizować, choć w mniej
szym stopniu, z przemysłem wysp kanaryj
skich.

Bezcelowem byłoby zatrzymywać się dłu
żej nad pojedyńczemi usiłowaniami podejmo- 
wanemi w różnych miejscowościach, zanim

') 6 400 metrów kwadratowych.

wszakże opuścimy ten przedmiot, musimy nad
mienić, że z dobrym skutkiem próbowano tego 
na Jawie. W edług Soubeirana, jedna tylko 
samica, przybywszy zapłodnioną do kraju, 
tyle wydała potomstwa, że przez 8 lat później 
zbierano po 5 000 kilogramów koszenili.

Obecnie koszenila zbiera się obficie tylko 
w Honduras i na wyspach kanaryjskich, 
szczególniej na tych ostatnich. Od chwili za
stosowania do farbierstwa farb anilinowych 
alkermes został prawie zupełnie na bok odsu
nięty. Zapotrzebowania koszenili przeciwnie 
wcale się nie zmniejszyły, jedne tylko ceny 
uległy gruntownej zmianie. K ilka la t temu 
jeden kilogram koszenili kosztował 15 fran
ków, odchwilizaś, ja k  odkryto produkcye smoły 
węglowej, cena m atek spadła do 3 fr., cena 
koszenili czarnej do 3 franków, a cena szarej 
czyli srebrzystej do 2 fr. 50 centimów.

Wiemy już, co to są matki i koszenile sre- 
S brzyste, pozostaje nam jeszcze powiedzieć, co 

to są koszenile czarne. Nadano taką nazwę 
koszenili zabitej pod działaniem wysokiej 
tem peratury,—jeśli gorąco jest zbyt wielkie, 
owady przybierają barwę szczególniej czar
niawą.

Rozpatrując koszenilę z innego p u n k t u  wi
dzenia, mianowicie, ze względu na jej pocho
dzenie i sposób hodowli, odróżniają jeszcze 
w handlu trzy gatunki koszenili: 1) koszenilę 
wyborową (G rana fina, G rana mestica), upra
wianą w Mesteąue w prowincyi Honduras,
2) koszenilę czarną i 3) koszenilę leśną czyli 
dziką (G rana sylvestra), która nie jest otrzy
mywana przez hodowlę, ale rozwija się sama 
na dziko rosnących opuncyach.

Koszenila jest poszukiwaną i cenioną dla 
pięknego barwnika czerwonego, który wytwa
rza wewnątrz swego ciała i który ma zastoso
wania rozliczne, w malarstwie, przemyśle 
i t. p. F a rb a  otrzymywana z tego owadu, 
zwana karminem, jest wielkiej wagi i dla 
przyrodnika, anatom a i histologa, który 
w karminie znajduje znakomitą pomoc, od 
czasu jak  wiadomo, Gerlacha, który w roku 

J  1858 wykazał, że karmin rozpuszcza się 
w roztworze amoniaku.

Znajomość składu chemicznego tkanek 
tworzących ciało owadów, jes t zaledwie w za
wiązku, albowiem drobne rozmiary ciała owa
dów, trudności w zebraniu ich w dostatecznej 
ilości, były zawsze i są niezwalczoną przeszko
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d ą  dla biologów i chemików. Specyalne ba
dania owadów wogóle pod względem składu 
chemicznego małe bardzo zrobiły postępy, 
niektóre bowiem tylko gatunki zostały zbada
ne pod tym względem, w skutek niezmiernej 
ich obfitości na każdym prawie kroku lub wa
żności w handlu, przemyśle i medycynie. Do 
takich owadów o składzie chemicznym zna
nym należą: mrówki, z których przez destyla- 
cyą z wodą otrzymano kwas mrówczany przy 
końcu zeszłego wieku, dalej chrabąszcze zwy
czajne (Melolontha vulgaris), z którego che
micy otrzymali zasadową substancyą krysta
liczną melolontynę.

Pomiędzy owadami użytecznemi w medycy
nie głównie, dobrze zostały zbadane kantary- 
dy (L ytta vesicatoria), jakoteź niektóre Me- 
łoe, w których wykryto substancyą kantary
dynę a wreszcie poznano dokładnie skład 
chemiczny koszenili, k tóra znaną jest od b a r
dzo dawnych czasów ze swoich własności far- 
bierskich. W  przeszłem stuleciu przyrządza
nie karm inu odbywało się wyłącznie we W ło
szech, w Pizie i Florencyi, a sposób przyrzą
dzania był najściślejszą otoczony tajemnicą. 
Od owego to czasu datuje się wskazanie 
Pelletiera i Cayentou, że w koszenili istnieje 
barwnik kwaśny, kwas karminowy', a według 
wskazówek przez nich udzielonych mogła się 
rozpocząć fabrykacya karminu. I  dziś jeszcze 
w Paryżu zachowują w tajemnicy różne dro
bne szczegóły fabrykacyi, różne właściwości 
zdobyte doświadczeniem lub szczęśliwym tra 
fem, a  stanowiące o wyrobie lepszego gatunku 
karminu.

Dziś, jak  to już wyżej nadmieniliśmy, eozy- 
na i inne materye barwne, pochodzące ze smo
ły węglowej, rugują karmin z handlu, a przy
tem  karm in bywa fałszowany temi substan- 
cyami barwnemi. Co się tyczy fałszowania 
samej koszenili suszonej handlowej, to naj
częściej, po namoczeniu jej w wodzie i wycią
gnięciu części a  nawet połowy zawartego 
w koszenili barwnika, suszą ją  powtórnie i po
sypują delikatnie węglanem ołowiu czyli bielą 
ołowianą; s ta ra ją  się tym sposobem powrócić 
jej poprzedni wygląd. Są liczne sposoby pod
rabiania i fałszowania karminu, nad któremi 
jednak  nie będziemy się tu taj zatrzymywali, 
dodając, źe karm in czysty powinien się najdo
kładniej rozpuszczać w amoniaku.

K arm inu między innemi używają także jako

substancyi nieszkodliwej do farbowania sztucz
nych kwiatów, cukierków i do różowania się.

W  celu otrzymania karminu z koszenili su
szonych, proszkują te ostatnie, dodają soli 
mineralnych, saletry, alkali, ałunu rodzimego, 
gotują z wodą i filtrują, a z otrzymanego pły
nu powstaje karmin.

Wogóle przez wyługowanie otrzymuje się 
z koszenili płyn, z którego dopiero przy po
mocy różnych sposobów utrzymywanych w ta 
jemnicy powstaje karmin. To jest pewnem, 
że karmin składa się z kwasu karminowego, 
niewielkiej ilości substancyi azotowych, a nad
to z pewnego procentu gliny i wapna. Jest 
to zatem związek dość złożony o własnościach 
soli kwaśnych.

W  celu otrzymania czystego kwasu karmi
nowego, rozpuszcza się karmin przez gotowa
nie w słabych kwasach, strąca ołowiem, po
wstaje połączenie kwasu karminowego z oło
wiem czyli karminian ołowiu, a przez działanie 
na ten ostatni kwasu siarczanego powstaje 
siarczan ołowiu, który tworzy osad, a  kwas 
karminowy zostaje w roztworze, po odparo
waniu którego wydziela się w stanie stałym 
w postaci kryształków igiełkowatych, razem 
połączonych.

Dawniej, przed wielu laty, koszenila była 
używaną w medycynie jako lekarstwo na różne 
choroby, dziś jednak zupełnie wyszła z użycia.

Czerwiec polski (Porphyrophora polonica, 
B ran d t—Coccus polonicus, L.), jest drugim 
gatunkiem czerwca, dostarczającym pięknego 
barwnika czerwonego, znanym od bardzo 
dawnych czasów. Przed poznaniem i spro
wadzeniem do Europy koszenili meksykań
skiej, czerwiec polski odgrywał bardzo ważną 
rolę w farbierstwie i był powszechnie używa
ny do barwienia wyrobów wełnianych, jedwa
bnych i lnianych.

Owad ten żyje na korzeniach roślin rosną
cych dziko na piaszczystych gruntach, miano
wicie zaś na korzeniach Scleranthus perennis 
L. (czerwiec trwały) i H erniaria g labra (pa- 
łonicznik gładki) i innych. Pod pewnemi 
względami podobny jes t do koszenili amery
kańskiej (Coccus cacti), różni się jednak oby
czajami, budową rożków, skrzydeł, nóg i prze
mianami, Nogi czerwiec polski posiada, za
kończone pojedynczym pazurkiem, nogi te 
przytem przekształciły się i stały się narzę
dziami zdatnemi do kopania ziemi, a szcze
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gólniej pierwsza para  (nogi przednie), która 
u  samic jest silnie zbudowaną.

Samiec je s t szkarłatno-czerwony, rożki ma 
dość długie, 9-io członkowe, paciorkowate; 
oczy złożone stosunkowo duże; tułów nieco 
krótszy od odwłoka, na 5 i 6 pierścieniu któ
rego znajduje się szereg otworków, będących 
ujściem gruczołów wydzielających wiele je 
dwabistych nitek jasnych, tworzących pęczek 
przedłużający się w tyle znacznie po za koniec 
odwłoka. Skrzydła duże, jasne, zgrubiałe od 
przedniego brzegu ku środkowi i pokryte na 
całej zgrubiałej przestrzeni włoskami rzad- 
kiemi; tylna p ara  skrzydeł zmieniona jest 
w przeźmianki nieco esowato zgięte i zakoń
czone małym haczykiem.

Samica półkidistego kształtu, niezgrabna, 
ciemno-czerwonej barwy, bez włosków na 
ciele (naga), 2,25— 3,37 m m  długa, o rożkach 
krótkich 8-io członkowych; przednią parę nóg 
posiada zgrubiałą i uzdolnioną do kopania 
ziemi.

Z  ja jk a  wylęga się gąsienica (larwa) ruchli
wa, k tóra przyczepia się wkrótce stale do ko
rzenia rośliny karmicielki (zwykle Scleran- 
thus). Po pewnym czasie zrzuca z siebie skó
rę  (leni się), k tóra jednak pozostaje naokoło 
larwy jako powłoka, twardnieje i tworzy cha
rakterystyczną kulistą powłokę skórkowatą, 
w której nieruchomo, mocno wbita dziobkiem j 
w korzeń rośliny żywicielki, siedzi larwa. Po 
kilkunastu (14) dniach, gdy gąsienica ukończy 
już swój rozwój, skórka pęka i spada i wycho
dzi z niej zwierzę doskonałe. Z  jednych wylę
g ają  się samczyki w pewnej porze roku (u nas 
w końcu czerwca i pierwszej połowie lipca), 
z innych samiczki. Gąsienica na samczyki 
otacza się oprócz tego jeszcze m asą jedwabi
stą, zamieniając się w niej w nieruchomą po- 
czwarkę, z której po 14 dniach wylęga się 
dorosły owad. Samiczki wylęgłe zrazu są 
ruchawe, o ciele miękkiem, delikatnem, później, 
osiedliwszy się na korzeniu rośliny, kurczą się 
nieco, pokrywają na całej powierzchni biała
wym nalotem, składają ja jk a  i um ierają. 
Czerwiec polski, według B rehm a, znajduje 
się w okolicach Drezna, w Brandeburgii, Po
meranii, M eklenburgii, Szwecyi, Prusiech, 
Polsce, Eossyi i W ęgrzech.

W  okolicach W arszaw y przed 20-tu laty 
był dość pospolity, szczególniej za P rag ą  pod 
lasem „na W ygodzie” i „W awerskim ,” na

korzeniach Scleranthus perennis; około roku 
1870, w początkach lipca, piszący te słowa był 
na ekskursyi ze ś. p. W ł. Taczanowskim, na 
której zebrane zostały samiczki i skrzydlate 
samce; pierwsze nieruchomo siedziały na ko
rzeniach Scleranthus i po ostroźnem wyrwa
niu rośliny były zbierane, drugie siedziały na 
gałązkach i kwiatach Scleranthus.

W  dawnych czasach czerwiec polski, zbie
rany przez kobiety, stanowił przedmiot handlu 
dość znaczny; według Brehm a z Podola wy
wożono rocznie 1000 funtów czerwca, za któ
ry  płacono po 8— 10 złotych polskich. W edług 
„Zoologii dla szkół narodowych” (W arszawa 
1789 r.), gdzie (str. 158) opisane są główne 
znamiona czerwca polskiego i jego przemiany: 
„Czas zbierania czerwca u nas jest około św. 
Jan a , znajduje się on na korzeniach roślin 
zwyź wzmiankowanych t. j . kosmyczka (Pola- 
sella), Scleranthus i in., niby jagódki jakier 
wielkości pieprzu, koloru fioletowo lśniącego- 
się. Ten zebrany trzeba ususzyć; w naszym 
kraju  suszą go w rynkach glinianych, posta
wionych na wolno rozpalonych węglach.” D a
lej powiedziano, że Syreniusz, opisując czer
wca, wzmiankuje, źe suszono go na jasnem  
słońcu albo w piecu gorącym po pieczeniu 
chleba. W  dalszym ciągu podane są rady 
przy zbieraniu potrzebne: „Dla zachowania 
tego ziela (Scleranthus), które należy rozmna
żać, potrzeba je  rydelkiem ostrożnie podwa
żać, a odjąwszy czerwiec, zaraz ziele nazad 
wsadzić.”

W  końcu autor „Zoologii dla szkół naro
dowych” wspomina, że „nim zaczęto używać- 
amerykańskiej kokcinelli (podobny gatunek 
czerwca), nasz czerwiec był w wielkiej cenie- 
i używaniu, rozchodził się do Turcyi, W łochr 
Holandyi i t. d. Byłby jeszcze użyteczniej
szym, gdybyśmy więcej łożyli przemysłu na 
wydoskonalenie sposobów urabiania farby; 
oszczędziłby się przez to wychód pieniędzy za 
kokcinelę, ile że doświadczamy, iż się w naszym 
kra ju  farbowanie czerwcem udaje, wiem także- 
z podania naszych pisarzów, źe się równie 
udawało dawniej nawet i zagranicą, skąd zna
czne dla kra ju  wynikały pożytki.”

Podobne wiadomości o czerwcu polskim 
(Coccus polonicus) przytacza i K . Krzysztof 
K luk w tomie IV  „Zwierząt domowych i dzi
kich historyi naturalnej”, W arszaw a 1802,, 
str. 342.
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Dziś jednak mało juź jest używana Por- 
phyrophora polonica, może tylko przez lud 
tv różnych okolicach kraju do farbowania 
drobnych przedmiotów.

Oprócz opisanych dwu gatunków czerwców 
dostarczających barwnika czerwonego, jeszcze 
jest znany trzeci gatunek, Porphyrophora 
Hameli B randt (P. armeniaca Burmeistra), 
bardzo podobny do czerwca polskiego, z któ
rym był zapewne mięszany, ale gatunek ten 
mieszka w Armenii i na Kaukazie, żyje (we
dług B. Blancharda) na korzeniach traw — 
Poa pungens i Aeluropus laevis. Bóżni się 
od czerwca polskiego rozmiarami, albowiem 
w funcie suszonej koszenili armeńskiej zawie
ra  się 18—23 000 okazów, w funcie zaś czerw
c a  polskiego 100— 130000 okazów. Ma nad
to  zawierać więcej stosunkowo substancyi 
barwnej, niż nasz czerwiec.

A . Ś.

SPRAWOZDANIE.

M. Heilpern. T ajem nice p rzyrody . II. J a k  ży ją  
ro ś liny , ja k  się odżyw iają, rosną, rozm nażają  
i  po ru sza ją . W arszaw a, P aprock i i S-ka. 1893 .

Pod  tak im  ty tu łem  au to r w ydał dosyć pokaź
nych rozm iarów  (o 492  s tr. in  12°), podręcznik 
bo tan ik i szkolnej, w k tórym  s ta ra ł się uw zględnić 
zarów no anatom ią i m orfologią, j a k  i  fizyologią 
roślin , pom inąw szy za  to  praw ie zupełnie ich sy
stem atykę, w ychodząc z tej zasady, że podręczn i
ków  bo tan ik i opisowej m am y w naszym  języku  
dosyć i że te  w ystarczają  do naszych potrzeb.

K siążkę sw oję p rzeznacza  p . H . zarów no d la  
uczniów  i d la  nauczycieli, j  ak wogóle i d la  w szyst
kich dojrzalszych  czytelników , pragnących zazna
jom ić  się z „now szem i” poglądam i na po lu  um ie
ję tnośc i o roślinach.

T reść podręczn ika  stosunkow o bardzo  je s t  obfi
ta  i p rzystępnie  opow iedziana.

D ziełko swoje, podzielone na 30 różnej w ielko
ści rozdziałów , rozpoczyna pan  H. omówieniem 
różnic pom iędzy ciałam i m artw em i i ożywionemi, 
a  następn ie  s ta ra  się w ykazać główne odznaki 
•ciał żywych, t . j .  zw ierzą t i roślin , uw ydatniając 
w szystko to , czem te  ostatn ie  w zajem nie pom ię
dzy  sobą się różnią.

D alej au to r obznajam ia czytelnika z głównemi 
narządam i rośliny , w ybraw szy za  w zór k u  tem u 
zw yczajną psiankę czarnojagodow ą; mówi dalej 
«  nasionach, liścieniach i o ogólnych różnicach

pom iędzy roślinam i jed n o — dw u— wielo i bezli- 
ściennemi, czyli bezkwiatowem i.

N a tej samej psiance i licznych je j okazach 
au to r dowodzi następnie, co je s t  osobnikiem , a.co  
gatunkiem  roślinnym ; zebraw szy kilka gatunków  
psianki, mówi, co je s t rodzaj, i  w ten sam  sposób 
postępując dalej, w ykazuje, co są  rodziny, rzędy, 
grom ady, i wogóle co je s t  układnictw o (system a
ty ka) roślin.

Zapoznaw szy czytelnika w ogólnych zarysach 
z roślinam i kw iatow em i, au to r przechodzi do ro 
ślin zarodnikow ych, mówi o różnicy pom iędzy n a 
sieniem a zarodnikiem , p rzy tacza  przyk łady  
z różnych grom ad roślin  bezkw iatowych, opow ia
da, jak ie  z nich są  najn iższe, k tó re  nazyw a „za- 
czątkow em i,” albo „p ierw otnem i” , i budu je  po 
m iędzy niemi a  roślinam i najw yższem i (typow e- 
mi) w szelkie stopnie pośrednie. P rzy  tej sposo
bności w spom ina o zmienności gatunków  w ciągu 
długich px-zestrzeni czasu, lub  pod  wpływem ho
dowli, j ak rów nież o w ystępow aniu tem  niższych 
postaci roślinnych w różnych geologicznych okre
sach, im  w starsze  będziem y się zapuszczali p o 
k łady  ziemi. Dalej mówi au to r o składzie che
m icznym  roślin , o solach m ineralnych w nich za 
w artych  i o ciałach ustro jow ych, ja k  skrobi, b ia ł
ku , gumie, cukrze, żywicy, kauczuku , wosku; 
w spom ina o alkalo idach, kw asach i barw nikach 
roślinnych i zapoznaje czytelnika z pierw iastkam i, 
wchodzącemi w sk ład  oddzielnych ciał roślinnych, 
a  przedew szystkiem  wodanów w ęgla i zw iązków 
azotowych. N astępnie przechodzi do opisania 
budow y wewnętrznej roślin , poucza, co je s t  k o 
m órka i ciała w  niej zaw arte, mówi o dzieleniu 
się kom órek i ją d e r , o tkankach  roślinnych i ich 
podziale, ro zp a tru je  w iązki w łókno-naczyniowe 
i p ierw iastk i j e  sk ładające i  kończy dow odzenia 
ogólne o budow ie roślin  w spomnieniem o naczy
niach mlecznych i barw nikow ych. W  dalszym  
ciągu au to r s ta ra  się w ykazać, że rośliny  najn iż
sze, jednokom órkow e, właściwie nie giną, ponieważ 
kom órka ich ustaw icznie się dzieli, i rozp a tru je  
w yższe jednokom órkow e, k tó rych  ciało zróżniczko
wało się ju ż  w pewne dosyć w ybitne narządy , s ta 
w iając za p rzyk ład  znaną pow szechnie pełza tkę 
(C auierpa), w spom ina o czynnościach różnych 
kom órek i narządów , w chodzących w skład  roślin  
wyższych. Z resz tą  mówi tu  jeszcze  au to r o ró ż 
nych czynnikach, wpływ ających na  zmienność i do 
skonalenie się oddzielnych gatunków , zaznacza, co 
je s t  dziedziczność, dobór przyrodzony i w alka 
o by t, w szystko ściśle w duchu teoryi D arw ina. 
N astępnie mówi o w ażności wody d la  rośliny, 
o różnych ro d za jach  ziem i i je j składnikach,
0 wpływie tych ostatn ich  na roślinność i o różnych 
odm ianach gospodarstw a polowego.

Od tych ogólnych w iadom ości p rzystępuje do 
bardziej szczegółowych, a naprzód  do opisania 
korzen ia , ta k  pod  w zględem  jeg o  budowy, ja k
1 czynności, następnie łodygi, pączków  i w ierz
chołka w zrostow ego,— mówi o sadzeniu, szczepie
n iu  i oczkowaniu, o rozm ieszczeniu liści na  lody-
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gach i o ta k  zwanej rów nom ierności (sym etrya); 
dalej ro zp a tru je  rozm aite  rodza je  łodyg, ich b u 
dowę i p rzeb ieg  w iązek w łókno-naczyniowych,
0 w zroście na  grubość i k rążen ie  soków w ro ś li
nie, o narządach  p rzysw aja jących  p o k arm  z po
w ietrza, t. j .  liściach. W  tych  ro z p a tru je  od
dzielne części, t . j .  p ła tek , op isu je  jeg o  budow ę
1 czynności, j a k  przysw ajan ie  i  w ytw arzanie m a
teryałów  odżyw czych i zapasow ych, i określa  zna
czenie rozczynów  (ferm entów ) w ytw arzających się 
w  ciele roślin .

N astępnie om awia au ł or rośliny  ow adożerne, 
pom ieszczając rysunki pięciu głów nych ich ro d za 
jów , mówi o paso rzy tach  w yższych i niższych, 
o bak teryach , o źród łach  w ielu chorób i o środ 
kach zaradczych przeciw ko tym  ostatn im . D alej 
określa  znaczenie roztoczników  (S aprophy tae), 
ferm entacyi alkoholow ej, octowej i innych, mówi
0 w zajem nem  w spółżyciu (sym bioza) rozm aitych 
roślin , a przedew szystk iem  w odorostów  z g rzyba
m i (porosty), ja k  rów nież o w spółżyciu pew nych 
roślin  ze zw ierzętam i, a m ianow icie z m rów kam i.

W  dalszej części k siążk i au to r za jm u je  się w y
łącznie  fizyologią roślin , ja k o  to , ich oddychaniem
1 ■wyziewaniem, p rzem ianą  m atery i i w zrostem , 
mówi o w rażliw ości i ruchach  ta k  niższych, ja k  
i w yższych roślin ; o czynnikach, w pływ ających na 
ich upostaciow anie, o w zajem nem  oddziaływ aniu  
jednych  narządów  n a  d rug ie  i o w zajem nym  sto 
sunku w ystępow ania najrozm aitszych  ro ś lin  obok 
siebie.

C zw arta, o sta tn ia  część k siążk i p. H . pośw ię
cona je s t  opisowi pow staw ania i rozm nażan ia  się 
roślin , ta k  w zrostow ego, ja k  i  za pom ocą zarodn i
ków  i p rzez  złączenie się (copulatio); mówi w niej 
a u to r  o owocach w odorostów , m chów  i paproci, 
o przem ianach  pokoleń , o kw iatach  i owocach na- 
gosięnnych, o różnych postaciach  kw iatostanów ,
0 kw iatach  roślin  liściennych, ich zapy lan iu , z a 
lążkach  i w ytw arzan iu  się owoców, o różnych ro 
dza jach  tych  ostatn ich; o nasionach, ich  składzie
1 kiełkow aniu .

O statn i m ały  rozdz ia ł (na 4 ty lko  s tr.)  podaje  
w ogólnych zarysach  pobieżne w iadom ości o ukła- 
dnictw ie (system atyce) roślin .

(Dok. nast.).
D r  A . Zalewski.

Wiadomości bibliograficzne.

—  sd . A. Rebiere. M athem atiques e t m athe- 
m atic iens. Pensees e t curiosites recueillees p a r... 
D euxiem e edition , rev u e  e t augm entee. P a ry ż , 
N ony e t Cie, 1 8 9 3 , 8° s tr . 5 66 .

Z pierw szych w yrazów  ty tu łu  i ze znacznej; 
objętości sądzićby m ożna, że k siążka  niniejsza 
je s t  trak ta tem , w ym agającym  pow ażnych studyów ; 
tym czasem  je s t  to  dzieło p rzeznaczone do lekkiej 
lek tu ry  i do rozryw ki czytelnika, in teresującego 
się m atem atyką. N iepotrzeba wcale, aby  czytel
n ik  był fachowym m atem atykiem ; w ystarcza, aby 
by ł ogólnie w ykształconym  człowiekiem. P ierw sze 
w ydanie tej k siążk i z p rzed  la t k ilku  rozeszło się 
szybko; dowód, że znalazło chętnych czytelników . 
W ydanie niniejsze, w dw ójnasób powdększone, 
znajdz ie  też  zapew ne odbiorców  w śród publiczno
ści francusk iej, zw łaszcza, że treść  swą zaw dzię
cza ono przew ażnie myślicielom tego narodu.

Dzieło p. R ebiera , ułożone z niem ałym  nak ła 
dem  pracy, je s t  m ozaiką utw orzoną z uryw ków , 
zdań  i sentencyj, k tó rych  liczba wynosi około k il
k u  tysięcy; sam ych nazw isk naliczyliśm y około 
700 . A u to r ja k  w kalejdoskopie  przedstaw ia 
nam  poglądy na przeróżne kw estye m atem atyczne 
w zdaniach najczęściej k ró tk ich , w yrzeczonych 
p rzez  najpow ażniejszych m yślicieli, jakko lw iek  
z d a rza ją  się i  nazw iska mniej znane w świecie 
naukow ym  i w lite ra tu rze  pow szechnej. Z. um y
słu  praw ie nie usystem atyzow ał swego zbioru , po 
daw szy ty lko  na  końcu szczegółowy spis nazw isk 
i rzeczy. Jedyny  podział na cztery  części, z pod
działam i, a  mianowicie na: 1) U ryw ki w ybrane
i m yśli. 2) Rozm aitości i anegdoty. 3) P aradoksy  
i osobliwości. 4 ) Z adania ciekawe i hum orysty
czne, je s t  też w znacznej części sztuczny, bo wiele 
p rzedm iotów  dałoby się z łatw ością przenieść 
z jednej części do drug iej, ta k  np . kw estya geo- 
m etry i nieeuklidesowej je s t  p rzedstaw ioną p o d  
rozm aitem i ty tu łam i i w różnych m iejscach, w  czę
ści drugiej i trzeciej. P rzyznajem y, że do osobi
stego naszego sm aku przypad łaby  lepiej k siążka  
podobna w układzie system atycznym ; należałoby 
raczej uczynić z niej trz y  osobne dziełka, z k tó 
rych  każde m ogłoby m ieć treść  ściślej odgraniczo
ną: jed n a  zaw ierałaby m yśli o zadaniach, celach, 
pojęciach zasadniczych, m etodach m atem atyki; 
d ru g a  m ogłaby być zbiorem  parodoksów , trzec ia  
w reszcie zaw ierać zb iór zagadnień ciekawych.

Pow iedzieliśm y ju ż , że au to r uw zględnił p rz e 
w ażnie a naw et jedyn ie  lite ra tu rę  francuską , tym 
czasem  w lite ra tu rach  innych narodów  m ógłby 
znaleźć m ateryał równie zajm ujący  do swojej 
antologii. Pozw olę tu  sobie wymienić ty lko z po 
m iędzy uczonych niem ieckich: G rassm anna, D ede- 
k inda, K roneckera, K leina, Kirchoffa, G. C an to ra , 
Schottena, Cohena, W und ta  i t. d ., z angielskich 
M organa, Spottisw ooda i t .  d ., z w łoskich 
P eano , L orię , Segrego i t. d. I  polscy uczeni, 
że  tu  p rzy toczę W rońskiego, k tó ry  p isa ł we F ra n -  
cyi i po francusku , oraz Śniadecki Jan , m ogliby 
dostarczyć niejednego pięknego ustępu.

A uto r w w ielu m iejscach pom ieścił i od siebie 
różne uw agi oraz in teresu jące w iadom ości fak ty 
czne lub  h istoryczne; n iek tóre  z nich, ja k  np. do
tycząca narodow ości A bela (był on nie szw edem  
lecz norw egezykiem ), różnicy  geom etryi R iemanna.
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od Ł obaczew skiego, ty tu łu  dzieła W rońskiego 
w ydanego w r. 1811 , w ym agają sprostow ania. 
Byłoby także  do życzenia, aby obok nazw isk cyto
wane też  były  dzieła, z k tórych  wzięto w yjątki, 
podniosłoby to  bowiem znacznie w artość zbioru  
i pozw oliłoby z w iększą ufnością korzystać z m a- 
te ry a łu  nagrom adzonego przez  autora .

P . R ebiere każe  tedy  obcować czytelnikow i 
swem u z tak im i m ocarzam i m yśli, jak : Pascal, 
N ew ton, L eibn itz , B escartes, L agrange, L aplace, 
że  tu  wymienię tylko najw iększych. P rzem aw iają 
oni nie językiem  form  algebraicznych i figu r geo
m etrycznych, lecz mową zw ykłą, dostępną d la nie
w tajem niczonych w sym bolistykę m atem atyki. 
Z dania tak ich  ludz i m ają  zawsze czar i powab dla 
każdego m yślącego czytelnika i one to  n ada ją  
głównie w artość książce. Obok tego znajdzie 
czytelnik wiele ustępów  z dzieł pow ażnych filozo
fów i literatów , ja k  Q uineta, Jan e ta , Fouillego 
i t. p ., k tó rzy  w ypow iadali n ieraz piękne m yśli 
o m atem atyce. Z najdzie wiele też  zdań  żartob li
wych, paradoksów  i dw uznaczników , często b a r
dzo dow cipnych, ale i dość tak ich , k tó reby  bez 
u jm y  d la  dzieła  śm iało m ożna było opuścić. Z biór 
zadań  pom ieszczonych w końcu je s t  bardzo  in te 
re su jący  i może służyć do ćwiczeń.

K to  je s t  am atorem  lek tu ry  lekkiej o rzeczach 
pow ażnych, p rzeczy ta  zb iór p . R ebiera  nie b'ez 
zadow olenia, a  nad  napotykanem i w nim  zdania
m i n ieraz i dłużej zatrzym yw ać się będzie.

KRONIKA NAUKOWA.

—  ctś. 0  w pływ ie różnych promieni św iatła  
na rozwój zw ierząt. E . Ju n g  wr „C om ptes Ren- 
d u s” 1892 N r 17 (2 Sem.), podaje  rezu lta ty  
swoich obserwacyj nad wpływem rozm aitych p ro 
m ieni w idm a słoneczuego na rozwój zw ierząt wo
dnych. Jeszcze w r. 1878  p. Ju n g  przekonał się, 
że prom ienie św iatła  najsilniej załam ujące się, 
a w  szczególności prom ienie niebieskie i fioletowe 
p rzysp ieszają  rozw ój ja je k  i larw  b ło tn iark i s ta 
wowej (L ym naeus stagnalis) łososia (Salmo tru t-  
ta ), żaby zielonej, (R ana esculenta), ż. wczesnej 
(R. tem poraria). Prom ienie natom iast czerwone 
opóźniają  ten  rozw ój, zielone zaś całkiem  go 
w strzym ują , je s t  to  wreszcie faktem  dowiedzio
nym , że w  akw aryach śm iertelność pow iększa się, 
gdy ściany naczynia (akw aryum ) pokryw ają się 
z ieloną roślinnością.

W  dalszych obserw acyach 1880 r ., p. Ju n g  
p rzekonał się rów nież, że ta k i sam wpływ wywie
ra ją  prom ienie św iatła  różnych kolorów  na zwie
rz ę ta  m orskie, ja k o  to: na kałam arnicę (Loligo 
vu lgaris), m ątw ę (Sepia officinalis), Ciona in testi- 
nalis i t. p ., hodow ane w naczyniach, do k tórych 
dochodziło św iatło, przepuszczane przez  roztw ory

różnych kolorów. Stw ierdzonem  zostało, że świa
tło  zielone, jakko lw iek  okazało się bardzo  nie- 
sprzyjającem  rozwojowi, jed n ak że  w zupełności 
nie w strzym uje rozw oju tych zw ierząt.

N astępnie p . J . prow adził dalej dośw iadczenia 
swoje w celu określenia ro li rozm aitych prom ieni 
cieplikowych, św ietlnych i chemicznych p rzy  ro z 
w oju i przekonał się, że zw ierzęta p rzedstaw iają
ce sym biozę odmiennie się zachow ują od znaj
dujących się w zw yczajnych w arunkach. Zauw a
żył p. J . n a  p lanariach  zielonych (np. Convoluta 
Schultzii), ja k ie  obserwował w pracow ni zoologi
cznej w Roscoff, że św iatło fioletowe nielepiej 
dz iała  na w zrost i rozwój tych is to t od zielonego. 
Świeżo badał hydrę zieloną (H ydra v irid is), k tó 
rą  hodował d la  porów nania w  naczyniach ośw ietla
nych św iatłem , przepuszczanem  przez roztw ory: 
nadm anganianu i dw uchrom ianu potasu  (prom ie
nie czerwone), siarczanu m iedzi i dw uchrom ianu 
po tasu  (prom ienie zielone), p rzez  roztw ór alkoho
low y barw nika anilinowego fioletu parm eńskiego 
(prom ienie fioletowe). P róby  te  w ykazały, że hy
d ra  rozw ija się prędzej w św ietle czerwonem niż 
białem , w białem  lepiej niż w zielonem lub  fio- 
letowem . W  ciemności rozw ój i w zrost w strzym u
j ą  się.

—  sk. Temperatura pary wrących roztwo
rów solnych. Starano się n iejednokrotnie ozna
czyć tem pera tu rę , ja k ą  posiada para , w yw iązująca 
się z wrących roztw orów  solnych; różne w szakże 
rezu lta ty  tych bad ań  były m iędzy sobą sprzeczne. 
Obecnie p. Sakura i, japończyk , w dzienniku kole
gium  nauk ścisłych un iw ersytetu  cesarskiego 
w Japonii opisuje metody, k tó re  obm yślił w celu 
ustrzeżenia  się od źródeł błędu, a badania  te  wyka
zały, że tem p era tu ra  w ywiązującej się p a ry  wy
rów nywa dokładnie tem pera tu rze  sam ego roztw o
ru ; tyczy się to  przynajm niej substancyj p rzez  p. 
S. badanych, a  m ianowicie roztw orów  chlorku 
w apnia, azotanu sodu i azo tanu  potasu . P rzy  tej 
sposobności nadm ienić m ożna, że badania uczo
nych japońsk ich  do osobliwości obecnie bynaj
m niej ju ż  nie należą.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  hic. Obserwatoryum na Mont blanc. W  te 
gorocznym  ,.A nnuaire d u B u reau  des L ong itudes” 
znajdujem y in te resu jącą  n o ta tkę  sławnego as tro 
nom a i fizyka, Janssena  o stanie kw estyi zbudo
w ania obserw atoryum  na  w ierzchołku M ont-blanc. 
Początkow o Janssen  m iał zam iar założyć funda
m enty  przyszłego budynku  na skale i w tym  celu 
przedsięw ziął zbadanie grubości w arstw y zlodo
w aciałego śniegu, pokryw ającego w ierzchołek. 
L ecz pomimo w ybicia dwu galery j, długich na  23  
m etry  każda  w dwu różnych m iejscach pod  sa
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m ym  w ierzchołkiem  góry , n igdzie  n iem ożna było 
dosięgnąć skały . W tedy  pow ziął m yśl zbudow a
n ia  obserw atoryum  na  sam ym  lodzie i  w tym  
celu w ykonał w ciągu  zim y poprzedzającej k ilka  
dośw iadczeń nad  w ytrzym ałością zlodow aciałego 
śniegu. R obione p róby  pokazały , że budynek 
znajdz ie  dostateczny  p u n k t o parc ia  na  lodach, po 
kryw ających w ierzchołek góry.

Po  naradach  z budow niczym  Y andrem er, Jans- 
sen postanow ił nadać budynkow i obserw atoryum  
k sz ta łt kloca ostrosłupow ego, o podstaw ie dolnej 
■większej, an iżeli gó rna  podstaw a; dolna bę
dzie p rostokątem , k tó rego  d ługość w ynosi 10 m 
a  szerokość 5 m. Cały budynek  będzie dw upię
trow y i mieć będzie ta ra s  i balkon . D olne p ię tro , 
przeznaczone na  m ieszkanie, będzie zanurzone 
w lodzie; na  górnem  p ię trze  będzie lo k a l obser
w acyjny. W szystk ie  ściany będą  podw ójne w celu 
osłonięcia obserw atorów  p rzed  zim nem ; okna, 
d rzw i i w szelkie otw ory b ędą  posiadały  p rzy k ry 
cia zew nętrzne, zam ykające się herm etycznie.

P od ług  planów  budow niczego pod  okiem  Ja n s
o n a ,  obserw atoryum  zostało  zbudow ane w  P a ry 
żu, następnie  rozebrane  i  przen iesione do Cha- 
m ounix. S tam tąd  zaś ju ż  około 3 4 przeniesiono 
d o  G rands-M ulets (w ysokość 3 0 0 0  m nad  poziom

m orza) a ' / 4 na Ilocher-R ouge (wysokość 4 500 m), 
a  więc w odległości ty lko 300  m etrów  od w ierz
chołka. W  ciągu la ta  bieżącego rozpocznie się 
ustaw ianie budynku  na w ierzchołku góry  i z a ra 
zem  budow a kopuły  obserw atoryum , k tó ra  m a 
dopełnić całości. Te tru d n e  prace na samym 
w ierzchołku o ty le  postąp ią  naprzód , o ile na to 
pozw oli stan  pogody.

W  końcu  Janssen  zaznacza, że obserw atoryum  
m ieć będzie charak te r m iędzynarodow y i że 
w szyscy obserw atorow ie, k tó rzy  zechcą tam  wy
konyw ać p race, będą  gościnnie przyjęci.

SPR O ST O W A N IE .

W  N r 27  W szechśw iata, n a  s tr. 4 2 2 , w  w ier
szu  26 szpa lty  1, zam iast „pow oduje podniesie
n ie ” , m a być: „pow oduje zn iżenie” .

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 12 do 18 lipca 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i Rolnictw a w  W arszaw ie).

N

Barometr 
700 mm -f- Temperatura w st. p i Kierunek wiatru 

Szybkość w metrach, 
na sekundę

Suma
opadu

U w a g i .
Q 7 r. 1  p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. ^

1 2  S. 44,7 43,3 42,2 21,0 28,8 22,0 28,9 17,6 59 ES5,ES2,SW3 0,2 •  nieznaczny od 5 do óp.w .
1 3  C. 42,2 42,1 42,3 24,7 25,0 22,5 29,4 17,8 57 SW3,W'°,S3 0,0 •  5  11 ( •  nieznaczny),
14 P. 42,2 41,6 41,0 22,6 27,8 22,5 29,2 17,5 '47 SW2,SW4,SW3 —
15 S. 41,1 42,2 43,9 10,4 17,8 18,4 21,3 16,0 83 WN4,N3,NE2 7,2 ® w  nocy i do południa,
16 N. 46.5 46,0 46,8 15,2 21,4 18,2 21,4 13,3 57 Cisza.NS.N3 — •
17 P. 46,4 45,2 44,2 18,8 23,6 21,2 24,4 14,5 48 Cisza,W3,Cisza —
18 W. 42,7 

Średnia

41,1 i 41,8 

743,3

16,0 23,0

20,7

14,2 23.2 14,0 68
1

60

W3,SW5,W’ 3,1

10,5

O w  nocy, z rana do 8.

T R E Ś Ć .  W  spraw ie zasilan ia  m iast elek trycznością , p rzez  S. S t. —  Chemia w  p rzededn iu  s tu le 
tn ie j rocznicy  śm ierci L ayo isie ra , p rzez  L . B runera . —  Czerwiec K oszenila (Coccus cacti L .), p rzez
A . Ś. —  Spraw ozdanie, p rzez  d -ra  A. Z alew skiego. —  W iadom ości bibliograficzne. —  K ronika nauko

w a. —  W iadom ości bieżące. —  Sprostow anie. —  B uletyn  m eteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatow icz.

Jl,03BoaeHo II,eH3ypoio. BapmaBa, 9 Iioaa 1893 r. W arszawa. D ruk Em ila Skiwskiego.




