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W P tY W  NIZK1CH TEMPERATUR

HA O B J A W Y  ŻYCIA.

Usiłowania, mające na celu ostateczne 
skroplenie gazów, które tak pomyślnym 
uwieńczone zostały skutkiem, wpłynęły tez 
bezpośrednio na udoskonalenie techniki otrzy
mywania sztucznego zimna i dozwoliły tempe
raturę obniżyć nieledwie do punktu, który 
fizycy za zero bezwzględne uważają. Otwo
rzyło to nowe pole badań, dozwoliło mianowi
cie dochodzić, jak  zachowują się ciała podda
ne wpływowi zimna, tak znacznie przekracza
jącego zwykłe warunki przyrody ziemskiej, 
jakim zmianom ulegają własności ich fizyczne, 
jak przebiegają procesy w nich chemiczne.

Badaniami temi zajął się zwłaszcza p. Paul 
Pictet, a niepoprzestając na poddawaniu 
wpływowi zimna ciał martwych, rozszerzył 
zakres swych poszukiwań i do istot żyjących. 
O niezwykłych swych doświadczeniach złożył 
on niedawno Towarzystwu przyrodniczemu 
helweckiemu sprawozdanie, z którego przyto-

! czymy tu ważniejsze szczegóły. Zwierzęta 
! badane umieszcza p. Pictet w „studni ozię

bionej” obejmującej przestrzeń dosyć obszer
ną, której ściany metalowe utrzymywane są 
w nizkiej temperaturze, zmienianej w grani
cach od 4- 10° do —165° i —200° C., zwie
rzę zaś ochronione jest od bezpośredniego 

| z niemi zetknięcia. Oziębianie takie sprowa- 
I dza się za pomocą cieczy lotnych, do których, 

w razie potrzeby, należy nawet i powietrze 
skroplone. Zwierzę ulega tedy silnemu pro
mieniowaniu, traci swe ciepło i okazuje obja
wy, wywołane przez czynnik, tak silnie zakłó
cający całość jego organizmu.

Dotknięcie ściany metalowej, oziębionej ni
żej —80°, choćby chwilowe, sprowadza ból 
dotkliwy, dający się porównać do ukąszenia 
osy; panu Pictetowi i współpracownikom jego 
niejednokrotnie zdarzało się dotknąć tej ścia
ny przypadkowo, a przypadki takie przeko
nały ich, źe rozróżniać należy „oparzenie 
zimnem” dwu stopni. W  stopniu słabszym 
skóra oparzona czerwienieje, następnie plama 
ta staje się fioletową i znacznie się powiększa, 
niknie zaś zupełnie dopiero po pięciu lub sze
ściu tygodniach. Jeżeli oparzenie było sil
niejsze, gdy następuje przez dotknięcie ciała 
bardzo oziębionego, jak np. powietrza skro
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plonego, sprowadza wtedy rany bardzo złośli
we i trudno dające się zagoić, przyczem prze
bieg zupełnie jest odmienny od ran  spowodo
wanych przez oparzenie ogniem. Tkanki 
przemarznięte tracą władzę odradzania się, 
moźnaby powiedzieć, że życie usuwa się z czę
ści oziębionych. Rana, jaką na ręce p. Picteta 
wywołała kropla powietrza ciekłego, po sze
ściu jeszcze miesiącach była otwarta.

Wiadomo, źe powietrzem suchem oddychać 
mogą zwierzęta w przestrzeni ogrzanej do 
100° i do 110°, niedoznając przytem oparze
nia; podobnież mogą one przebywać przez 
czas długi i w studni oziębionej do —100° 
a nawet do —200°. Aby zaś badania takie 
przynosiły korzyść istotną, poddawać należy 
dokładnym rozbiorom chemicznym wszelkie 
wydzieliny, otrzymywane pod wpływem zmian 
temperatury, a na podstawie zebranych już 
dostrzeżeń sądzi autor, że niektóre choroby 
żołądka, jakoteż zboczenia zależące od opie
szałości w trawieniu i wydzielaniu będą mogły 
być leczone odpowiedniem stosowaniem niz- 
kich temperatur.

Kilka zresztą następnych przykładów' po
zwoli nam poznać zachowauie się zwierząt 
z różnych działów zoologicznych.

Co się tedy najpierw tyczy zwierząt ssących, 
poddany był badaniu pies średniej wielkości, 
ważący około 8 '/a kg, z sierścią ostrzyżoną; 
po wprowadzeniu go do studni, której tempe
ratura utrzymana była na wysokości state
cznej —90° do •—100°, umieszczono go na 
podstawie drewnianej, otoczonej workiem płó
ciennym tak, że głową ani ogonem dotknąć 
nie mógł ścian metalowych. Termometr, 
umieszczony między brzuchem a udem zwie
rzęcia i odpowiednio przywiązany, dozwalał 
dokładnie odczytywać temperaturę.

W  pierwszej chwili po osadzeniu psa w mro
źnej studni daje się dostrzedz stopniowe 
wzmaganie się szybkości oddychania i często
ści uderzeń tętna; trwa to przez 12— 13 mi
nut, a co osobliwsza, termometr zdradza przy
rost temperatury o pół stopnia. Pies zjada 
chciwie chleb, którego odmawiał uporczywie 
przed rozpoczęciem doświadczenia i oddycha
nie jest wciąż bardzo czynne, częste i głębo
kie. Po 40 minutach końce nóg są bardzo 
zimne, ogólna wszakże temperatura ciała 
zmiany jeszcze nie okazuje. Po upływie i 
1 godziny i 10 minut pies nie zdradza już |

agitacyi widocznej, krążenie staje się nieco 
szybszem, kończyny zaś bardziej jeszcze sty
gną. Przez dalsze pół godziny zwierzę zja
dło około 100 gramów chleba, a temperatura 
obniżyła się o pół stopnia co najwyżej.

Nagle, w ciągu kilku chwil, oddychanie się 
zwalnia, tętno zanika, a temperatura opada 
gwałtownie i obniża się do 22°. W tej chwili 
wydobyto psa już bez przytomności, a wszel
kie usiłowania przywrócenia go do życia oka
zały się daremne. Zdechł po upływie nie
spełna dwu godzin, wskutek silnej utraty cie
pła przez promieniowanie, z powodu zakłóceń 
wywołanych przez tak nadmierne oziębienie.

Inne zwierzęta ssące, badaniom tym pod
dane, psy i świnki morskie, okazywały rów
nież, w chwili wprowadzenia ich do mroźnej 
studni, podobneż powiększenie szybkości od
dychania, uderzeń serca, jako też pewien 
przyrost temperatury. Możemy stąd wnieść 
źe „równowaga stateczna” zwierząt żywych 
wywołuje w organizmie normalnym, wrobec 
czynnika tak groźnego, reakcyą potężną. Gdy 
osobnik zagrożony traci swe ciepło przez pro
mieniowanie tak energiczne, podnieca się 
automatycznie pochłanianie tlenu, a sprawy 
trawienia dokonywają się z większem natęże
niem. Wobec grozy następstw zimna odpo
wiadają organy pracą wręcz przpciwną, nad- 
produkcyą ciepła i energii. Gdy utrata cie
pła coraz dalej zachodzi, osobnik poświęca 
nieświadomie swe członki obwodowe; krąże
nie powstrzymuje się we wszystkich kończy
nach i one najpierw umierają. Wreszcie krą
żenie centralne zatrzymuje się prawie nagle, 
gdy spadek temperatury wynosi 8° do 10° po
niżej stanu normalnego. Ostateczny ten i na
gły spadek wykazuje energią walki, jaką 
osobnik żyjący prowadzi z czynnikiem, który 
zakłóca równowagę życiową.

Z innych zwierząt kręgowych ciekawe obja
wy przedstawiają zwłaszcza ryby. Różne 
ryby wód słodkich mogą być zamrażane, na
stępnie odmrażane i pozostają przy życiu; do
świadczenia takie prowadzone wszakże być 
muszą ostrożnie. Jeżeli ryby tej kategoryi, 
po poprzedniem utrzymywaniu ich w wodzie 
o temperaturze 0° przez 24 godziny, poddaje się 
zamrożeniu powolnemu w temperaturze —8° 
do — 15°, utworzyć można z wody i ryb w niej 
zawartych jednę, zbitą bryłę. W  takim ra
zie, po usunięciu lodu i obnażeniu ryby za-
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mrożonej, można ją  kruszyć na drobne kawał
ki, jak gdyby sama była lodem. Jeżeli zaś 
lód stopimy zwolna, ryby pływają jak po
przednio, nieokazując wyraźnych śladów ja 
kiegokolwiek niedomagania. Poniżej —20° 
doświadczenia juz się nie udają, przynajmniej 
z rybami, które autor dotąd badał.

Zaby znoszą oziębienie i zamrożenie do 
—28°. W  temperaturze wszakże —30° lub 
—35° po większej części wymierają. Zwykły 
wąż polny, oziębiony do —25°, pozostał przy 
życiu, powtórnego wszakże oziębienia, do 
—35°, już nie przeniósł. Trzy skolopendry 
pozostały przy życiu po oziębieniu do —40° 
i do —50°, ale zmarły, gdy je po raz trzeci 
oziębiono do —90°. Z trzech ślimaków, pod
danych badaniom, dwa miały drobne szczeliny 
na skorupie; wszystkie trzy utrzymywane były 
przez kilka dni w temperaturze — 110° do 
—120°, a pomimo tak znacznego oziębienia 
ślimak nieuszkodzony pozostał przy życiu, 
dwa pozostałe zaś zmarły.

Wszystkie jajka ptasie, oziębione do -—2° 
lub do —3° wymierają i nie są już do wylęga
nia przydatne; znoszą jednak zimno nieprze- 
chodzące — 1°. Ja jka  żabie, gdy są powolnie 
oziębiane, nawet do —60°, mogą odżyć i wy
dają kijanki, ale wymierają przy oziębianiu 
nagłem. Ja jka  natomiast mrówcze, wzięte 
w porze ciepłej, są na zimno bardzo wrażliwe 
i zostają zabite już w temperaturze 0° do 
—5°.

Nad jajkami jedwabników prowadził p. 
Pictet znaczną liczbę doświadczeń, jest bo
wiem właścicielem zakładu jedwabniczego we 
Włoszech północnych. Otóż jajka te okaza
ły się dosyć na zimno oporne, jeżeli zwłaszcza 
nie zaczęły się jeszcze zgoła rozwijać. Jeżeli 
bezzwłocznie po złożeniu zostają przeniesione 
do studni zimnej, można je oziębić do —40°, 
nietamując przez to bynajmniej następnego 
ich rozwoju. Zachodzi nawet przytem objaw 
ciekawy, jajka bowiem oziębione, gdy zaczy
nają się rozwijać na wiosnę, skoro morwy po
krywają się liśćmi, nie ulegają prawie nigdy 
chorobom, na które tak często narażone są 
jajka jedwabników w warunkach zwykłych. 
Widocznie, pasorzyty, przez które gąsienice 
jedwabników są napastowane, nie znajdują 
już gruntu przyjaznego w ciele gąsienic, któ
re się rozwinęły z jajek oziębionych. Sztu
czne to oziębienie jest tak korzystne, że zna

lazło już zastosowanie w przemyśle jedwa- 
bniczym.

Wrotki i wymoczki wszelkiego rodzaju zo
stały zamrożone w wodzie, w której się bujnie 
mnożyły; gdy zostały oziębione do >—80° 
i —90°, większa ich część wymarła, choć przy 
—60° w ogólności jeszcze żyły; w temperatu
rze zaś —150° do —160° wszystkie wymarły.

Wskutek uczynności znakomitych bakte- 
ryologów, profesorów—Fola, Miąuela, Yunga, 
Pasteura, Kazimierza Decandollea i innych, 
otrzymał p. Pictet obfity zbiór wszelkich ty
pów mikrobów, mikrokoków, bacillów i ich 
zarodników, które poddawał badaniom w tem
peraturach coraz niższych, a wszystkie te do
świadczenia wydały rezultat ujemny, czyli 
innemi słowy, że zarodki te, ziarna, zarodni
ki, bacille, okrzemki, mikrokoki, rozwijały się 
po oziębieniu zupełnie normalnie, bez jakiej
kolwiek różnicy widocznej, zimno najsilniejsze 
nie wywiera na nie żadnego wpływu. W  osta
tnim szeregu doświadczeń ziarna i bacille 
umieszczone zostały nawet w powietrzu skro- 
plonem, w temperaturze niemal —200°, a po
mimo to rozwijały się tak samo, jak podobne 
zarodki, pozostające w normalnych warun
kach temperatury. Pzęsy drgawkowe pod
niebienia żab, poddane podobnym doświad
czeniom, przestały drgać, gdy zimno przekro
czyło —90°; jeżeli wszakże temperatura bar
dziej obniżoną nie była, po ogrzaniu i odmro
żeniu rozpoczynały na nowo swe ruchy wa
hadłowe.

N a szczepionki tylko i na trucizny zwane 
ptomainami, wolne od wszelkich substancyj 
uorganizowanych, nadmierne zimno wywiera 
widocznie wpływ szkodliwy. Szczepionki stają 
się jałowe. Wiadomo zresztą, że pewne szcze
pionki nie zawierają mikrobów, ani zarodni
ków; w ten więc sposób wpływ nizkich tempe
ratur zakreśla granicę między dwiema kate- 
goryami substancyj jadowitych, między mi
krobami a szczepionkami.

Z całego szeregu tych doświadczeń, które 
zresztą uważa p. Pictet za niedostateczne 
jeszcze, wyprowadza on następne wnioski 
ogólne.

1°) Im bliższe są objawy życiowe swego po
czątku, im prostsze i bardziej pierwotne są 
organizmy, tem dalej posuwać można oziębie
nie, niesprowadzając przez to zgoła zmian
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widocznych w dalszym rozwoju osobników j 

oziębionych.
2°) Jeżeli zestawimy skalę istot, poczynając 

od tworów najniższych aż do ssących, to skala 
odpowiednia obejmuje też temperatury mini
malne, jakie istoty te znosić mogą. W  mia- j  

rę, jak organizacya staje się bardziej zawiłą, 
zimno znacznego natężenia jest też coraz 
groźniejszem dla osobnika.

3°) U istot wyższych oziębienie nagłe w ką
pieli powietrza zimnego wywołuje reakcyą 
energiczną, bardzo charakterystyczną, która 
doprowadzi może do metod terapeutycznych, 
korzystnych w niektórych chorobach czło
wieka.

4°) Ostatni wreszcie wniosek jest porządku 
filozoficznego i obejmuje uwagi ogólne o życiu.

Poprzednie już doświadczenia p. Picteta 
okazały, że w temperaturach blizkich —100° 
wszelkie bez wyjątku objawy chemiczne niwe- j 
czą się i nie dają się wywoływać. I  sprawy 
zatem chemiczne, które dokonywają się w ło- 
nie żyjących tkanek organicznych, są też 
zniesione w temperaturze —200° we wszyst
kich zarodkach, zarodnikach, ziarnach i t. p. 
Gdyby więc życie, jak ogień westalek, miało 
zniknąć nazawsze, skoroby mu dozwolono 
wygasnąć, zarodki te, po zamarznięciu—a to 
zachodzi już niewątpliwie przy —200°, powin- 
nyby pozostać martwemi. A  wszakże rzecz 
ma się przeciwnie, one bowiem żyją, rozwijają 
się, jakby oziębienie to zgoła miejsca nie 
miało.

Zycie więc—mówi p. Pictet—jest objawem 
praw przyrody, w równej mierze jak  i ciąże
nie powszechne. Istnieje zawsze i nie wymie
ra, ale do ujawnienia swego wymaga istnieją
cej już poprzednio organizacyi. Jeżeli orga- 
nizacya taka istnieje, ogrzejmy ją, wprowadź
my wodę i światło, a tak samo, jak  machina 
parowa w odpowiednich warunkach działać 
zaczyna, tak też i zarodek ożyje i rozwijać 
się będzie. Aż dotąd nigdy przed oczyma 
człowieka nie wytworzył się ten pierwszy or
ganizm, z któregoby życie trysnęło, jak ze i 
studni artezyjskiej. Aby organizm ten -wy
tworzyć, należy odwoływać się do życia i dla
tego koło to pozostaje wciąż błędnem. Gdy
by można było z właściwych części składo
wych wytworzyć budowę uorganizowaną, choć 
martwą, warunki fizyczno-chemiczne wystar
czyłyby do wywołania wszelkich objawów ży

cia roślinnego; co się bowiem tyczy objawów 
porządku psychicznego, o tych sądzi p. Pictet, 
źe nie dałyby się wywołać, ani wyjaśnić przez 
sam tylko ruch materyi uorganizowanej.

T. R.

D ZIED ZIC ZN O Ś Ć .

Na pierwszy rzut oka wydaje się nam zu
pełnie naturalnem i prostem, źe dzieci są po
dobne do rodziców, że z jajka kurzego wylęga 
się zawsze kura, a z jajeczka ssaka rozwija 
się zawsze ssak, nigdy zaś płaz lub ryba. 
Wszystkie zjawiska codzienne uważamy za 
zupełnie proste i naturalne, dlatego, że przy
wykliśmy do nich i ich nie analizujemy; . ina
czej jednakże ta  sama rzecz przedstawia się 
umysłowi badawczemu, filozoficznemu, który 
wobec każdego przejawu, choćby on był na- 
pozór najprostszy, zadaje sobie pytanie: dla
czego? skąd? jednem słowem, szuka przyczyn, 
dane zjawisko wyjaśniających. Gdy głębiej 
się zastanowimy nad dziedzicznością, czyż nie 
wyda nam się w najwyższym stopniu tajemni- 
czem i niepojętem, źe elementy płciowe (t. j. 
jajeczko i ciałko nasienne), których wielkość 
jest tak nieraz znikoma, źe tylko najsilniej 
powiększający mikroskop ich obecność odkryć 
może, a budowa w porównaniu z budową or
ganizmu dojrzałego tak prosta, zawierają 
jednakże w napięciu, j ;tkby w utajeniu wszyst
kie cechy, właściwe organizmowi, który z da
nego jajeczka się rozwinie.

Jeśli odrzucimy przypuszczenie, z pozytyw
nym poglądem na świat niezgodne, że roz
wojem jajka kierują siły jakieś tajemne, to 
musimy przyjąć, źe raczej są w niem złożone 
w tej lub innej formie materyalne, anatomi
czne zaczątki wszystkich przyszłych cech or
ganizmu.

Gdy przeto zamierzamy objaśnić zjawisko 
dziedziczności, badania nasze musimy zwrócić 
przedewszystkiem ku budowie elementów 
płciowych i ku sposobowi, w jaki następuje 
złączenie się ich przy zapładnianiu. Jajeczko 
i ciałko nasienne, pomimo różnic, jakie przed-
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stawia nam ich wielkość i forma zewnętrzna, 
są to pojedyncze, morfologicznie identyczne 
komórki. Liczne fakty biologiczne jak i ba
dania eksperymentalne (np. doświadczenia M. 
Nussbauina) dowodzą, źe najważniejszą część 
komórki stanowi jądro; w jądrze zaś pierw
szorzędne znaczenie posiada ta jego część 
składowa, którą znamy pod nazwą chromaty- 
ny. Ważne znaczenie chromatyny—nazwanej 
tak wskutek właściwości silnego zabarwiania 
się pod wpływem barwników, okazuje się mia
nowicie podczas karyokinezy t. j. dzielenia 
się komórki. Wiadomo, że cała obecna w ją 
drze ilość chromatyny rozpada się na pewną 
ilość pętlic, że pętlice te rozszczepiają się po
dłużnie, dążąc ku dwum przeciwnym biegunom 
jądra i dając w ten sposób początek dwum ją 
drom potomnym. Musimy tu uwagę spe- 
cyalną zwrócić na fakt, przez wielokrotne ba
dania stwierdzony, że ilość tych pętlic chro- 
matynowych czyli t. zw. chromozom jest stałą 
dla każdego gatunku t. j. jednakową dla 
wszystkich komórek, składających się na or
ganizm zwierzęcia, do danego gatunku nale
żącego; prócz tego, niemniej dla nas waźnem 
jęst i to, źe z dwu pętlic, powstałych z roz
szczepienia się pojedynczej pierwotnie pętlicy 
macierzystej, jedna dąży stale do jednego 
bieguna jądra, gdy druga do przeciwległego, 
skąd wynika, źe ilość chromatyny komórki 
macierzystej rozmieszcza się zupełnie równo
miernie w jądrach komórek potomnych. 
Obraz dzielenia się komórek, jaki tu w ogól
nych zarysach podaliśmy, jest niepełny: mia
nowicie badania lat ostatnich odkryły nowy 
czynnik, ważne w tym procesie mający zna
czenie. Czynnikiem tym jest pewne ciałko 
protoplazmatyczne, stale przy każdem dziele
niu komórki występujące, a zwane „centrozo- 
mą;” skąd ono powstaje i jaką rolę w komór
ce odgrywa, nie zostało jeszcze należycie roz
jaśnione; zdaje się wszakże, że skutkiem swe
go działania przyciągającego na cząstki pro- 
toplazmy, która promienisto wokoło niej się 
układa, kieruje ono planem podziału komórki: 
przynajmniej okazało się, że płaszczyzna po
działu jest zawsze prostopadłą do linii łączą
cej dwie centrozomy, powstałe z rozdzielenia 
pierwotnie pojedynczej.

Jeśli zwrócimy się teraz do procesu zapła- 
dniania, to zobaczymy że chromozomy i cen

trozomy i tutaj pierwszorzędne mają zna
czenie.

Jednym z lepszych przedmiotów do obser
wacyi procesu zapładniania są jaja jeżowców, 
a to skutkiem ich przezroczystości: wyniki 
przedsiębranych przez rozmaitych uczonych 
badań nad zapładnianiem jaj jeżowców można 
streścić w następujący sposób: Gdy z mnó
stwa ciałek nasiennych wokoło jaja krążących 
jedno dostatecznie się zbliży, żółtko jaja 
wznosi się ku niemu w kształcie stożka, który 
przytrzymuje ciałko nasienne i wewnątrz je 
wciąga. Dostawszy się do wnętrza jaja, 
ciałko nasienne ulega ważnym zmianom: część 
pośrednia między ogonkiem i główką oddziela 
się od reszty ciała, przyjmując kształt zwy
kłej centrozomy, główka zaś powiększa się, 
rosnąc dopóty, dopóki wielkością swą nie do
równa jądru żeńskiemu. Chromatyna główki 
rozpada się teraz na pewną określoną ilość 
pętlic czyli chromozom, równą tej ilości, jaką 
posiada jądro elementu żeńskiego. Obok 
tego ostatniego ukazuje się centrozoma żeń
ska. Oba jądra, którym towarzyszą ich cen
trozomy, zaczynają teraz posuwać się ku so
bie, jakby ulegając sile wzajemnego przycią
gania; nakoniec spotykają się i łączą, tworząc 
w ten sposób jądro pojedyncze, przewężnem 
zwane, w którem pętlice obu elementów ukła
dają się obok siebie niezlewając się wszakże. 
Tymczasem centrozomy znajdujące się na 
dwu przeciwległych biegunach jądra prze- 
wężnego, dzielą się każda na dwoje: utworzo- 

j ne w taki sposób połówki każdej centrozomy 
rozchodzą się w przeciwne strony, poruszając 
się po okręgu jądra i dążąc na spotkanie— 
każda odpowiedniej połówki przeciwległej 
centrozomy. Spotkanie następuje w oddale
niu 90° od pierwotnego położenia i tutaj też 
następuje ich zlanie się. Znowu więc, jak 
przedtem, mamy dwie centrozomy, lecz na 
miejsce jednej męskiej i jednej żeńskiej mamy 
teraz dwie centrozomy dwupłciowe, ponieważ 
każda z nich składa się z jednej połówki mę
skiej a drugiej żeńskiej.

Z naszkicowanego tu obrazu zapładniania 
wynika, że czynny w niem udział biorą jedy
nie chromozomy i centrozomy; z czego się 
okazuje, że w tych tylko elementach należy 
domyślać się siedliska cech dziedzicznych, 
podówczas gdy innym częściom elementów 
płciowych tylko podrzędne znaczenie przypi-
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sać musimy. Wynik nasz, co do stosunkowej 
ważności składowych części elementów płcio- 
wycłfdla dziedziczenia, opiera się nietylko na i 
wnioskach, wypływających z bezpośredniej 
obserwacyi procesu zapładniania, lecz znajdu
je  potwierdzenie w tym jeszcze fakcie, źe i 
chromozomy i centrozomy są to jedyne części 
elementów płciowych, jednakowo w męskim 
i żeńskim elemencie rozwinięte, a wszakże 
z codziennej obserwacyi wiemy, że w przeno
szeniu cech dziedzicznych z organizmu rodzi
cielskiego na potomny niema widocznej prze
wagi ani po stronie organizmu ojcowskiego, 
ani macierzyńskiego, lecz źe przeciwnie, ce
chy potomstwa stanowią w pewnej mierze 
przeciętną cech ojca i matki.

Ważny, bo bezpośredni dowód prawdziwo
ści naszego twierdzenia stanowią doświadcze
nia p. Boyeri, który w sposób eksperymental
ny okazał, że nie ciało protoplazmatyczne, 
lecz jądro jest siedliskiem cech dziedzicznych. 
Doświadczenia te polegały na tem, źe zapła- 
dniając jajeczko jednego gatunku szkarłupnia, 
pozbawione sztucznie jądra , za pomocą ciałka 
nasiennego, wziętego z osobnika innego ga
tunku, otrzymywał zawsze potomstwo podo
bne do organizmu ojcowskiego, t. j. należące 
do drugiego gatunku, podczas gdy zapładnia- 
nie jajeczka normalnego t. j. jąd ra  niepozba- 
wionego dawało potomstwo o cechach mięsza- 
nych. Zjawisko to nie wymaga z naszej stro
ny wyjaśnienia, ponieważ tłumaczy się samo 
przez się.

To równouprawnienie jajka i ciałka nasien
nego, jako elementów, w jednakiej mierze 
przyczyniających się do przenoszenia na orga
nizm potomny cech organizmu rodzicielskie
go, jest zdobyczą czasów nowszych.

Dawniejsi uczeni różnili się w swych poglą
dach co do z n a c z e n ia  jajeczka i ciałka nasien
nego; istniały, jak  wiadomo, dwa obozy: ani- 
malkulistów i owulistów, z których pierwsi 
przyjmowali, że w ciałku nasiennem (animal- 
cula), a drudzy że w jajeczku (ovula) preegzy- 
stuje przyszły organizm potomny. Wiadomo 
także, w jaki sposób ta  preegzystencya orga
nizmu w elemencie płciowym przedstawiała 
się umysłowi tych uczonych należących do 
szkoły t. zw. ewolucyonistów. Nieprzy- 
puszczając mianowicie, aby z nieuorganizo- 
wanego elementu płciowego drogą różnicowa
nia się i stopniowego rozwoju, mógł się utwo- |

rzyć skomplikowany organizm nowego osobni
ka, ewolucyoniści twierdzili, źe w elemencie 
płciowym istnieje już gotowy organizm, tylko 
w znacznie zmniejszonych rozmiarach, wszak
że ze wszystkiemi przynaleźnemi mu częścia
mi i organami i że rozwój ich polega na rze
czywistym, dosłownie pojętym „rozwoju” 
(evolutio) zwiniętych i skurczonych w elemen
cie płciowym organów. Niedość tego, kon
sekwentny rozwój zasad ewolucyonizmu, 
streszczających się w zdaniu: nulla est epige- 
nesis, doprowadził do tak potwornych pojęć 
jak to, że w elemencie płciowym nietylko 
wszystkie organy przyszłego organizmu są 
już uformowane, lecz że—w coraz malejących 
rozmiarach—są w niem już umieszczone 
wszystkie przyszłe pokolenia, którym on da 
początek. Takie poglądy, drogą czystej spe- 
kulacyi powstałe, dopóty tylko mogły się 
utrzymywać, dopóki ulepszona technika mi
kroskopowa nie pozwoliła badaczowi zajrzeć 
w głąb elementów' płciowych i zbadać ich 
organizacji. Z podanego wyżej obrazu pro
cesu zapładniania, obrazu, który nam daje 
obserwacya mikroskopowa, dowiedzieliśmy się, 
że jajko ze zlania się elementów płciowych 
powstałe, stanowiąc pierwszą komórkę, z któ
rego przyszły organizm się rozwinie, nie różni 
się niczem zasadniczem od zwykłej komórki 
organicznej. Jeśli wszakże w jajku niema 
uformowanego już organizmu, lecz jest ono 
zwykłą komórką, to dlaczego ten element je
dynie jest przeznaczony do rozwoju nowego 

j osobnika, dlaczego on jeden posiada tę wła- 
j  sność, gdy inne komórki tej prawdziwie cu

downej własności są pozbawione? Znowu 
przeto z nieprzepartą siłą logiki narzuca nam 
się myśl, źe muszą w jajku preegzystować 

j  wszystkie te cechy, jakie posiada organizm 
rozwinięty. Zmartwychwstaje więc, jak  wi
dzimy, teorya preegzystencyi, lecz nie w tej 
grubo zmysłowej postaci, w jakiej przedsta
wiała się dawnej szkole ewolucyonistów.

Najlepsze wytłumaczenie istnienia uprzed
niego cech w elementach płciowych bez wąt
pienia przedstawia najnowsza teorya Weiss- 
manna, w końcu przeszłego roku ogłoszona 
w dziele p. t. „Das Keimplasma, eine Theorie 
der Yererbung;” teorya ta  na nowo opraco
wana i znacznie rozszerzona posiada niewiele 
tylko punktów wspólnych z dawniejszą teoryą 
Weissmanna, którą wyłożył w pierwszych
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swych publikacyach. Poglądy Weissmanna 
na będącą w mowie kwestyą, przedstawimy 
w niniejszym artykule, według streszczenia 
jego teoryi, dokonanego przez profesora fa- j 
kultetu nauk w Paryżu p. Yves Delage j  

w czerwcowym zeszycie B,evue Philosophiąue 
tego roku.

Weissmann stara się przedewszystkien wy- i 
tłumaczyć hipotetyczną budowę wspólnej obu ! 
pierwiastków płciowych części, jedynie czynny 
udział w zapładnianiu biorącej, a nazwanej 
przezeń plazmą zarodkową (Keimplasnia, 
idyoplasma Naegeliego).

Materya żywa własnościami swemi różni 
się zasadniczo od materyi nieożywionej; jeśli ; 
ostatnią wyobrażamy sobie jako zbudowaną 
z oddzielnych cząsteczek fizycznych—mole
kuł—z których każda posiada własności całe- j 

go ciała, to tak samo materyą żywą powinni
śmy wyobrazić sobie jako zbudowaną z pew
nych jednostek elementarnych, zawierających 
już wszystkie cechy, dla życia charakterysty
czne, jednem słowem, będących tem dla pro- 
toplazmy, czem jest molekuła dla każdego 
ciała chemicznego. Elementarną tę jednostkę 
nazywa Weissmann bioforą. Dalej wyobraża 
on sobie, że komórka zawiera niezliczoną ilość 
tych biofor, z których każda odpowiada pew
nej elementarnej jej własności i które w su
mie nadają komórce właściwy jej charakter, 
określają ją, stanowiąc materyalny wyraz j 
i przyczynę wszystkich jej cech charaktery
stycznych. Całe takie skupienie róźnożodnych 
biofor, określających razem daną komórkę, 
Weissmann nazywa determinantą (od deter- 
minare określać). Musimy przyjąć, źe w plaz
mie zarodkowej, w której są zlokalizowane 
biofory wszystkich komórek przyszłego orga
nizmu, znajdują się one już w postaci deter
minant t. j. oddzielnych grup biofor. Całe 
zaś zadanie procesu ontogenezy czyli rozwoju 
polega na sprowadzeniu ich do właściwych 
komórek przyszłego organizmu. W  pojęciu 
budowy plazmy zarodkowej doszliśmy przeto 
do jednostki elementarnej drugiego rzędu, 
mianowicie do determinanty, zbudowanej z je
dnostek pierwszego rzędu czyli biofor.

N a pierwszy rzut oka zdawałoby się, że 
plazma zarodkowa powinna zawierać tyle de
terminant, z ilu pojedynczych komórek składa 
się przyszły organizm, a więc ilość prawie nie
zliczoną. Ponieważ jednak determinantom,

tak samo jak bioforom, musimy przypisać 
zdolność mnożenia się przez podział, to zupeł
nie jest wystarczaj ącem, by w plazmie zarod
kowej tylko tyle było determinant, ile istnieje 
komórek różnorodnych: a więc, znajduje się 
w niej jedna determinanta dla wszystkich cia
łek krwi, jedna dla wszystkich komórek wą
trobowych, po jednej dla innych gruczołów, 
dla włókienek mięsnych i t. d. Budowa 
plazmy zarodkowej zostaje przez to znakomi
cie uproszczoną.

Jak  sobie przedstawić ugrupowanie tych 
wszystkich determinant w plazmie zarodko
wej? Musimy przyjąć, źe są one w każdym 
gatunku według pewnego, ściśle określonego 
planu ugrupowane, gdyż inaczej nie byłoby 
zrozumiałem, w jaki sposób proces ontogene
zy może przebiegać tak gładko, bez żadnych 
wahań i zamieszek i stale z tą  samą koleją 
jednakowych zawsze faz pośrednich; prócz 
tego musimy przyjąć, że, wobec złożoności ca
łego procesu, budowa architektoniczna plazmy 
zarodkowej musi być nad wyraz skompliko
waną. Jednakże Weissmann z góry zastrze- 

j ga się, źe bynajmniej nie uznaje za konieczne,
| aby ta  budowa w stosunkowem t. j. prze- 
! strzennem ugrupowaniu swych części, miała 

odtwarzać rzeczywistą budowę przyszłego 
organizmu, lub wogóle w czemkolwiek była 
do niej podobną. Budowę architektoniczną, 
której cegiełkami są determinanty, Weissmann 
nazywa idą; ida przeto stanowi jednostkę rzędu 
trzeciego.

Uzbrójmy się teraz w mikroskop i zobacz
my, czy rzeczywista struktura plazmy jądro
wej jest w zgodzie z hipotezą Weissmanna. 
Z poprzedniego zarysu dzielenia się komórki 
jest nam juź wiadomem, źe substancya jądro
wa jajeczka, gdy to ostatnie dojrzeje i przy
gotowuje się do podziału, jest złożona z pew
nej ściśle dla każdego gatunku określonej ilo
ści oddzielnych pętlic czyli chromozom. Te 
ostatnie znowu, jak to liczne obserwacye wy
kazały, utworzone są każda z oddzielnych ku
leczek chromatyny, mikrozomami zwanych 
i na podobieństwo paciorków jedna obok dru
giej ułożonych. Cóż teraz odpowiada naszym 
idom? może chromozomy? Niewłaściwość 
tego przypuszczenia zdradza się odrazu wobec 
prostoty budowy chromozom, niepodobna 
przypuścić, żeby ten prosty, niewymyślny 
układ w kształcie paciorków mógł odpowia-
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dać skomplikowanej budowie idy. Dalej, 
gdyby rzeczywiście chromozoma była idą, to 
mikrozoma przedstawiałaby determinantę, co 
przy porównaniu ograniczonej ilości mikrozom 
z wymaganą przez skomplikowany organizm 
ilością determinant, tembardziej wydaje się 
niemożliwem. "Wobec tego Weissmann przyj
muje, źeidę reprezentuje mikrozoma; skąd— I 
niespodzianie dla nas—wypływa wniosek, że 
plazma zarodkowa zawiera nie pojedynczą 
idę, jak nam się zdawało, lecz znaczną ich 
ilość—odpowiednio do ilości mikrozom. Idy 
grupują się w pewną ilość chromozom, stano
wiących jednostki rzędu czwartego, których 
nie wymagała wprawdzie istota naszej teoryi, 
lecz które nam obserwacya narzuca. Weiss
mann nazywa je idantami.

Oto jak się przedstawia budowa plazmy 
zarodkowej według najnowszej hipotezy Weiss- 
manna. Interpretacya rozwoju osobnikowe- 
go z punktu widzenia tej hipotezy sprowadza 
się do tego co następuje.

Dla uschematyzowania tego, co zachodzi 
w rzeczywistości, przypuśćmy, że jajko A 
dzieli się na dwie blastomery B i B', z któ
rych pierwsza przedstawia ektodermę pier
wotną, a druga entodermę; przypuśćmy dalej, 
że B dzieli się na C i C', które przedstawiają 
pierwsza—naskórek, druga zaś—system ner
wowy, że C' dzieli się na D i D', przyczem D 
daje początek elementom narządów zmysło
wych, a D'—komórkom ośrodkowym i t. d. 
Hipoteza wyżej podana przyjmuje, że w A, 
które zawierało wszystkie determinanty przy
szłego organizmu, te ostatnie skupiły się 
w dwie oddzielne grupy, zawierające: jedna— 
determinanty wszystkich organów rozwijają
cych się z ektodermy, druga—z entodermy, 
i że pierwszy podział jajeczka respective mi
krozom czyli id rozłączył je, ażeby oddać je- 
dnę (grupę determinant) komórce B, drugą— 
komórce B'. W  taki sam sposób B dzieli de
terminanty pomiędzy C i C', C pomiędzy D 
i D ' i t. d. aż do ostatecznych komórek orga
nizmu. A  więc, w miarę tego jak  rozwój po
stępuje, idy wciąż się upraszczają; wszakże 
absolutna ilość determinant może bynajmniej 
się nie zmniejszać lub tylko nieznacznie, po
nieważ, jak  wiemy, mnożą się one przez po
dział; lecz ilość rozmaitych gatunków deter
minant, które idy zawierają, zmniejsza się 
przy każdym nowym podziale; nakoniec, idy

komórek ostatecznych zawierają tylko jeden 
gatunek determinant, mianowicie ten, który 
im jest właściwy.

Głębsze wniknięcie w zasadę naszej hipote
zy wskazuje nam, źe podany tu obraz rozwoju 
jest niepełny; mianowicie, chcąc być konsek
wentnym, musimy przyjąć, źe nietylko komór
ki ostateczne są przez determinanty określo
ne, lecz źe i komórki każdej z faz embryonal- 
nych posiadają właściwe sobie determinanty, 
które je jako takie określają i dalszy ich roz
wój warunkują. Przeto juź w plazmie zarod
kowej prócz determinant organizmu dojrzałe
go znajdują się i determinanty wszystkich po
średnich faz embryonalnych—od jajeczka aż 
do organizmu zupełnie rozwiniętego.

Dla uzupełnienia podanej tu teoryi, należa
łoby jeszcze odpowiedzieć na pytanie, w jaki 
sposób określają komórkę i nadają jej cechy 
znamienne znajdujące się w niej determinan
ty. Tutaj Weissmann, posiłkując się hipote
zą Yriesa (Intracellulare Pangenesis) przy
puszcza, że dla określenia komórki odczepia 
się od idy jedna determinanta i źe ta  ostatnia 
rozpada się na składające ją  biofory, które 
przenikają poprzez błonę jądrową do morfo- 
plazmy i tutaj grupują się w sposób określo
ny; proces ten powtarza się stale przy każ- 
dem dzieleniu się komórki.

Oto jest ta część hipotezy Weissmanna, 
która wyjaśnia, jak z jajka, wskutek przed
stawionej powyżej budowy plazmy zarodko
wej, może powstać cała rozmaitość i zawiłość 
budowy organizmu dojrzałego. Pozostaje 
nam jeszcze do wyświetlenia część najważniej
sza naszego zadania: musimy, mianowicie, 
odkryć przyczyny tego wysoce tajemniczego 
zjawiska, że z jajeczka rozwija się osobnik, 
zawsze do formy rodzicielskiej podobny.

(Dok. nast.).
W. MutermiLch.

K a t a s t r o f a  w  P ile .
Czytelnicy Wszechświata znają z pism co

dziennych szczegóły odnoszące się do wierce
nia studni głębokiej w Pile, do nadmiernych
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ilości wydobywającej się wody z otworu świ
drowego i do groźnego zapadania się całej 
dzielnicy miasta. Sprawa ta  w początkach 
tego roku głośna, nie straciła dotąd swojego 
naukowego znaczenia, niedostatecznie rozja
śnione były powody samego faktu, a co nie
mniej ważne z praktycznego punktu widze
nia, że w wyborze środków zaradczych ani 
zarząd miejski, ani też wyższe władze admi
nistracyjne szczęścia nie miały.

Katastrofa w Pile dotąd zażegnaną nie zo
stała, a jakkolwiek dla naszej prasy przed
miot stracił na aktualności, to tem niemniej 
powracamy do niego, ażeby wypowiedzieć kil
ka uwag o przyczynach groźnego zdarzenia 
i o sposobach pomocy w tym lub innym po
dobnym wypadku.

Przyczyn katastrofy szukać należy w geolo
gicznem uwarstwowaniu podglebia. Pod po
kładem 9 do 10 metrów piasku, a zatem war
stwy przepuszczalnej, znajduje się potężna 
warstwa gliniasta grubości około 50 metrów.

Po przebiciu świdrem wspomnianego nie
przepuszczalnego pokładu, natrafiono na po
tężną żyłę wodną, pozostającą pod ciśnieniem 
bardzo znacznem; woda, wydobywająca się tą 
nowo otwartą drogą na zewnątrz i podmy
wająca z gwałtownością niesłychaną pokład 
piaszczysty, spowodowała obsuwanie się terenu 
sąsiedniego, zarysowanie i rozpadanie się po
bliskich budowli.

Metodę stosowaną do uratowania sytuacyi 
podał starszy radca górnictwa Freund. Za
sadza się ona na zatkaniu otworu z góry, 
mniej w7ięcej tak, jak to się praktykuje przy 
korkowaniu butelek z wodą gazową.

Nie wydaje się nam, ażeby środek użyty 
czynił całkowicie zadość celowi i obawiamy 
się, czy wcześniej lub później woda nie odnaj
dzie sobie nowych dróg, przez warstwę piasz
czystą, tak łatwą do przebicia.

Studniarz Beyer, który w całej sprawie 
brał udział bardzo ważny, w miesiącu czerw
cu r. b. za pomocą nadstawki nad otworem 
świdrowym zamierzał doprowadzić ciśnienie 
słupa wody w rurze do równowagi hydrosta
tycznej i cel najzupełniej osięgnął. Jednak
że nie powzięto decyzyi, ażeby w tym stanie 
rzeczy zapełnić całą studnię materyałem ka
miennym na zaprawie cementowej szybko 
wiążącej, czyli otwór świdrowy całkowicie za
betonować.

Przypuszczano, że woda się „sama uspo
koi”-—źe po usunięciu nadstawki wypływ bę
dzie umiarkowany i że nakoniec miasto doj
dzie do posiadania obfitej w wodę studni,
0 którą się tak niefortunnie dobijano.

Nieracyonalność podobnych przypuszczeń
uwydatniło doświadczenie natychmiast po 
usunięciu nadstawki. W oda z niesłychaną 
gwałtownością rozpoczęła na nowo swoje 
dzieło zniszczenia i rada miejska w położeniu 
bez wyjścia, radzić sobie nie umiała.

Na razie zatem uchwycono się półśrodka 
przez zapełnienie otworu żwirem i osięgnięto 
pozornie to, do czego zmierzano t. j. sparali
żowano siłę niszczącego żywiołu.

Być może, źe tą  drogą i usypywaniem po
tężnych ilości żwiru na powierzchnię złamana 
zostanie na razie siła prądu o tyle, że zamiast 
jednym otworem wydobywać się będzie w po
staci licznych bardzo promieni wodnych, które, 
bezsilne z początku, % czasem rozszerzając się
1 wymywając nowe przestrzenie, odzyskają 
pierwotną gwałtowność i grozę. Katastrofa 
w Pile zawiera ważną bardzo wskazówkę dla 
naszych miast, nieposiadających dotąd wody 
w ilościach dostatecznych, a zmuszonych do 
wierceń głębokich.

Powierzanie podobnych czynności studnia
rzom a nie fachowcom, może pociągnąć straty 
niedające się wcale przewidzieć.

Inżynier Emil Sokal.

S EK C YA  CH EM ICZNA.

Posiedzenie 14-te w r. b. Sekcyi chemicznej 
miało miejsce d. 25 b. m. w budynku Muzeum 
przemysłu i rolnictwa.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z ostatnie
go posiedzenia, dr Al. Fabian zdał sprawę ,z osta
tnich badań prof. Marcelego Nenckiego, dokona
nych wspólnie z prof. Pawłowem i pp. Massenem, 
Hahnem i Uskowem, w pracowniach Cesarskiego 
Instytutu medycyny doświadczalnej w Petersbur
gu. Panowie ci wzięli sobie za zadanie wykrycie 
i określenie znaczenia wątroby w ogólnej prze
mianie materyi przez usnnięcie jej z krwi obiegu 
wskutek założenia przetoki między żyłami, dopro
wadzającą a odprowadzającą krew od wątroby.

[ Doświadczenia czynione były na psach. Ledwie
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,/4. część psów przenosiła tę operacyą, większość 
ogromna zdychała wpośród objawów następują
cych: psy stawały się złośliwe, zmysły ich tępia
ły, następowało porażenie kończyn, drgawki, ka- 
talepsya, tężec. Po przyjęciu mięsa psy dosta
wały wymiotów i napadów nerwowych.

Są to objawy zatrucia kwasem karbaminowym; 
kwas karbaminowy, przyjęty do żołądka, nie spra
wia skutków wyraźnych, natomiast zastrzyknięty 
do krwi wywołuje objawy, podobne do zauważo
nych w wypadku przetoki. Te spostrzeżenia do
wodzą, że zadaniem wątroby jest usuwanie z krwio- 
biegu kwasu karbaminowego, będącego wytworem 
rozpadu białka. Częściowe wycięcie wątroby 
w doświadczeniach Minkowskiego sprawiało obja
wy zatrucia, podobne do wyżej opisanych, których 
stopień i siła znajdowały się w stosunku prostym 
do wyciętej masy wątroby.

Nareszcie wykluczenie wątrąby z krwiobiegu 
przez przetokę powodowało tłuszczowe przero
dzenie jej komórek.

Następnie p. Milicer mówił o wykryciu kwa
sów mineralnych w occie, według Nickla. Polega 
ono na tem, że roztwór floroglucyny barwi na ró
żowo wióry jodłowe, lub papier, zawierający szlif 
drzewny w razie obecności kwasów mineralnych. 
Jest fo szczególniej ważne do wykrycia kwasu sol
nego w octach. W dyskusyi nad tą rzeczą dr 
Leon Nencki wzmiankował, że chemia fizyológi- 
czna do wykrycia kwasu solnego w soku żołąd
kowym posiłkuje się reakcyą kwasu solnego na 
mięszaninę floroglucyny z waniliną.

Nareszcie p. Trzciński zaznajomił sekcyą z pra
cą d-ra Matheusa, drukowaną w Dinglera Jour- 
nalu z r. b. nad otrzymywaniem alkoholu z torfu, 
według patentu Karola Kapessera z Essen. Pole
ga ono na gotowaniu torfu z 2 l/2°/o kwasem 
siarczanym w temperaturze 115—120°, następ- 
nem zobojętnieniu kredą i wapnem i fermentowa
niu otrzymanego roztworu cukru. Wydajność i 

alkoholu jest znaczną i wyraża się następującemi 
danemi: 1000 kg torfu suchego daje 62— 63 li
trów alkoholu bezwodnego, gdy 500 kilo kartofli 
o zawartości 20°/o mączki daje 60— 61 litrów 
alkoholu.

Na tem posiedzenie zamkniętem zostało.

W iadom ości b ib lio g ra ficzn e .

—  jn m .  B e r n h a r d  R a w i t z .  Grundriss der Hi- 
stologie fur Studierende und Aertzte. Mit 204 
Abbildungen. Berlin 1894. Cena opraw, egzemp.
7 marek.

Do istniejących podręczników histologii przyby- j 

wa jeszcze jeden pod powyższym tytułem. Nie-

| wielka ta książka, obejmująca 284 stronic 8°, różni 
się od innych podręczników histologii zupełnym 
brakiem techniki mikroskopowej, która w więk
szych lub mniejszych rozmiarach wprowadzaną 
bywa do wszystkich prawie nowszych podręczni
ków histologiczny cli. Autor usprawiedliwia brak 

I ten tem, że w oddzielnej książce przed kilku laty 
wydanej (Leitfaden fur histologische Technik) 
przedstawił specyalnie zasady techniki mikrosko- 

| powej dla uczących się histologii. Pominięcie 
techniki w pomienionym podręczniku wyszło pod 
wielu względami na korzyść dziełka, a mianowi
cie pozwoliło autorowi na jednolite traktowanie 
przedmio'u i wprowadzenie wielu rozważań teore
tycznych, których tak często niestety brak w pod
ręcznikach histologii. Książka rozpada się na 
trzy główne części, jedna traktuje o komórce, 
druga o tkankach, trzecia o budowie histologi
cznej organów. Autor uwzględnia prawie wyłącz
nie histologią ciała ludzkiego i tylko dla porówna
nia, gdy chodzi o wyjaśnienie stosunków) napoty
kanych w budowie organów ludzkich, przytacza 
dane z histologii różnych kręgowców. Ze wzglę
du na znaczenie fizyologiczne składowych części 
komórki, Rawitz zajmuje stanowisko wręcz prze
ciwne, niż znaczna większość współczesnych mor
fologów, a w pierwszej linii Hert.wig i Weissmann. 
A mianowicie, autor nie zgadza się na panujący 
dziś pogląd, że jądro komórkowe, a specyalnie 
chromatyna tegoż jest siedliskiem cech dziedzicz
nych i rządzi czynnościami komórki, lecz jest 
zdania, że protoplazma w równej mierze, jak 
i jądro jest podścieliskiem cech, warunkujących 
istotę komórki.

—  jnm . A .  W ie rze js k i  und 0 .  Z a c h a r i a s .  Neue 
Rotatorien des Siisswassers. Odbitka z Zeitschrift 
fur wissenschaftlichen Zoologie 1893. B. LYI. 
Str. 10 oraz 1 tabl. rysunków.

Prof. Wierzejski, od dłuższego czasu pracują
cy nad wrotkami (Rotatoria), podaje w powyższej 
rozprawie, napisanej wspólnie z dyrektorem sta
cyi zoologicznej nad jeziorem Plon, opis trzech 

I gatunków wrotków: Bipalpus yesiculosus, Mastigo- 
j cera capucina i Bipalpus lynceus, z których dwa 
| pierwsze są zupełnie nowemi, trzeci zaś odpowia- 

da, być może, gatunkowi Euchlanis lynceus Ehren
berga, lecz w każdym razie był dotąd bardzo nie- 

| dokładnie znany. Pierwszy z wymienionych ga
tunków znalazł Wierzejski pod Krakowem, a Za
charias w jeziorze Plon, drugi odkrył W. pod 
Krakowem, wreszcie trzeci znaleziony został przez 
obu badaczów (pod Krakowem i w jeziorze Plon). 
Tablica pięknie wykonanych rysunków sporządzo
na została wprawną rękę prof. Wierzejskiego.
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—  mji. Hydro ksyliak. Według W. Meyera, 
hydroksyliak i kwas azotawy rozkładają się, wy
twarzając wprost wodę i tlenek azotu: iSHa O -j- 
HN02 =  2H2 O +  N.,0. Jak obecnie donosi Wi- 
slicenus, tworzy się w tej reakcyi także produkt 
pośredni, mianowicie kwas podazotawy w myśl 
równania: NH;) 0 -j-HN0.2= IL O-j-HO. N : N OH. 
Ten kwas dopiero w następstwie rozpada się 
H3 N4 0 2 =  Na 0  +  H2 O. Można istotnie w dość 
łatwy sposób dowieść tworzenia się kwasu pod- 
azotawego (dwuazowego), a to w sposób następu
jący, nadający się dobrze do doświadczenia lek
cyjnego. Nasamprzód przyrządza się roztwory 
2 do 3 <j siarczanu hydróksyliaku i równoważnej 
ilości azotonu sodu. Całkowita ilość wody powin
na wynosić około 200 cm3. Mięsza się obadwa 
roztwory i ogrzewa następnie na kąpieli wodnej 
przy 50°. Do próbki wzię*ej przed ogrzewaniem 
można dolać azotanu srebra i dowieść, że powsta
je tylko biały osad (azoton srebra i siarczan sre
bra). Podczas ogrzewania zachodzi dość burzli
we wydzielanie się gazu. Że wydzielający się 
gaz jest tlenkiem azotu, przekonać się można, za
nurzając tlejącą drzazgę. Następnie szybko dolewa 
się azotanu srebra i otrzymuje charakterystyczny 
żółty osad nitrozylku srebra.

(Ber. d. d. ch. Ges., Naturw. Rund.).

—  wmk. P ł y w k i  o k r ze m e k . Francesco Ca- 
stracane (La Riproduzione della Diatomeae) spo
strzegł na niektórych okrzemkach (Striatella uni- 
punctata, Melosira varians), rozmnożenie przy po
mocy pływek (?). Powstają one wewnątrz komórki 
wskutek dzielenia się plazmy i początkowo są 
ułożone symetrycznie w kształcie gwiazdy. Każda 
ma zawierać jądro i powłokę nasiąkniętą już 
w tem stadyum krzemionką. Wyjście i ruch ich 
obserwował autor na Pedosphenia; w tym rodzaju 
pływki w pierwszych chwilach dokonywają obrotu 
naokoło osi podłużnej, przyczem ukazują profil 
czworoboczny. Dawniejsze dzieła (O. Meara i Ra- 
benhorsta) wspominały wprawdzie o pływkach 
okrzemek, a i autor niniejszego widział nieraz 
ciałka ruchome w kształcie pływek bardzo przy
pominające budowę okrzemek. Ze j ednak znane są 
obecnie rozmaite organizmy niższe, posiadające żół
ty barwnik, hipotezę o istnieniu pływek u okrzem
ków zarzucono. Jakoż wracać do niej należy nieina- 
czej, jak po dokladnem sprawdzeniu autentyczno
ści pływek. Castracane na podstawie swoich spo
strzeżeń powstaje przeciwko teoryi Pfitzera, we
dług której okrzemki nie rosną i po każdem dzie
leniu stają się coraz mniejsze, a dopiero przez 
-zarodniki sprzężone odzyskują wielkość pier
wotną.

(Biolog. Centralblatt Nr 17 i 18).

—  Ibr. N o w y  sposób o t rzy m y w a n i a  fo sforu.
Readmann już dawniej ogłosił swoje doświadcze
nia, wykonane w tej myśli, aby produkcyą fosforu 
tańszą uczynić, a to mianowicie unikając użycia 
kwasu siarczanego do rozkładu fosforanu wapnia 
i gliny ogniotrwałej do wyłożenia retorty. Do
świadczenia te wykazały, że kwas krzemny w po
staci piasku, kwarcu, szpatu polnego, gdy w okre
ślonym stosunku zmięszany zostanie z węglem 
i z fosforanem wapnia, może wydzielić przy wyż
szej temperaturze, całą ilość fosforu. Dalsze do
świadczenia zmierzały ku temu, aby wykryć czy 
do produkcyi fosforu nie możnaby użyć natural
nych fosforanów wapnia, przywożonych ze Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, Francyi, Hiszpanii, Nor
wegii i t. d., będących surowym materyałem do 
wyrobu superfosfatów. Również należało roz
strzygnąć czy zdatnym jest do użytku fosforan 
glinu, która znajduje się w handlu pod nazwą 
„Redondo-fosfał.” Doświadczenia Readmanna 
stwierdziły, że"te fosforany przy użyciu odpowied
nich środków, ułatwiających stapianie, również 
dobrze przerabiać się dają. Pewne trudności 
przedstawiało wyszukanie odpowiedniego przyrzą
du do tego rodzaju dystylacyi. Retort, jako też 
pieców użyć nie można było z powodu ich ceny 
i małej wytrzymałości. Natomiast doświadczenia 
próbne, aby fosfor otrzymywać elektrolitycznie, 
dały tak obiecujące rezultaty, że już w roku 1888 
wynalazek ten został opatentowany. Po kilku 
próbach wykonanych przy pomocy urządzeń elek
trycznych, należących do fabryki glinu Cowdesa 
i sp., Readmann zawiązał z Parkerem spółkę i za
łożył fabrykę na wielką skalę. Fabryka używała 
maszyny dynamo elektrycznej systemu Elwell- 
Parker, która dawała prąd o sile 90 amperów 
przy napięciu 250 woltów. Do wytwarzania fos
foru zużywano około 60— 70 woltów, reszta uży
ta była na oświetlenie gmachu za pośrednictwem 
akumulatorów. Piece elektryczne składały się 
z wanien z ogniotrwałej gliny, o objętości prze
szło 4000 cali sześciennych ang. Po obu stronach 
znajdują się rury, przez które do wanny zostają 
wprowadzone elektrody. Za materyał surowy 
używano zwykłych fosforanów magnezu, wapnia 
i glinu bez wszelkiej domięszki. Rozmieszczenie 
ciepła wewnątrz pieca było początkowo nader nie
jednostajne. W niektórych miejscach temperatura 

; była tak wysoką, że cały tlen z połączeń wydzie
lonym został i że utworzyły się stopy żelaza, gli- 

j  nu, wapnia, krzemu i fosforu. Niektóre z nich 
dla nauki mogą mieć niemałą wartość. Powyższej 

j wadzie w rozmieszczeniu ciepła zaradzono później 
i w taki sposób, że objętość pieców znacznie zrnniej- 
j  szono. Zużyty materyał tworzy całkiem płynny 
'■ żużel i w tym stanie za pomocą rur od dna pieca 

odchodzących z pieca zostaje usunięty. Fosfor 
| wydzielający się z roztopionej masy, zostaje chwy- 
! tany w miedzianych kondensatorach: pierwszy 

7, kondensatorów oblewany jest ciepłą, pozostałe—  
I zimną wodą. Chociaż tak otrzymywany fosfor, 
| jest już dość czysty, jednak w celu ostatecznego
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oczyszczenia w zwykły sposób poddawano go dy- 
stylowaniu. Piece szamotowe nie bardzo ulegały 
zniszczeniu, gdyż główny żar znajduje się na linii 
łączącej oba bieguny. Żużel Thomasa nie nadaje 
się do otrzymywania fosforu drogą, elektrolityczną,, 
a to dlatego, że już przy użyciu innych fosfora
nów, niewiele żelaza zawierających, część fosfo
ru z żelazem się połączyła, dając fosforek żelaza 
Fe2 P3. Ze zaś w piecu Thomasa żelazo znajdu
je się w obfitości, cały prawie fosfor przez żela
zo zafrzymanyby został. Wydzielenie fosforu 
i innych fosforanów jest nat omiast nader dokładne. 
Użyto np. 127 części materyału surowego, który 
zawierał 13°/0, zatem 16,6 części. Z tego 
14,3 części zostało skondensowane, a 2,3 części 
pozostały w żużlu. Przeszło 86°/0 zatem całej ilo
ści fosforu zostaje wydzielone.

(Som. of. S. Cliem. Indus.).

—  Ibr. B a r w n i k  c z e r w o n e g o  kw a s u  karb olo
w e g o . Właściwa przyczyna, dlaczego kwas kar
bolowy z biegiem czasu czerwienieje, niebyła do
tąd znaną. Krok naprzód w rozwiązaniu tej 
kwestyi stanowi badanie E. Fabiniego, który 
otrzymał z kwasu karbolowego barwnik czerwony. 
Fabini rozpuszczał 20 <j czystego fenolu w 60 cm3 
amoniaku, dodawał 2 g siarczanu miedzi, ogrzewał 
aż do występowania reakcyi i przez' dalsze ogrze
wanie wydzielał nadmiar amoniaku. Na wodnym 
roztworze otrzymuje się wtedy oleista ciemno bru- 
natno-czerwona powłoka. Oleisty płyn można 
z roztworu zdjąć i przemyć. Ta część, która 
pozostaje po przemyciu, zastyga jak żywica. Masę ) 
po zastygnięciu wyciąga się mocnym alkoholem; 
roztwór po odfiltrowaniu rozcieńcza się wielkim 
nadmiarem wody. Osad wtedy powstały cynarno- 
nowo brunatnej barwy zbiera się na filtrze i przy I 
zwykłej temperaturze suszy. Dalsze badania nad 
!ym barwnikiem, który Fabini nazywa fenerytyną 
wykazały, że powstawanie jego zależy od obecno
ści w fenolu metalu (w kształcie tlenku) i amo
niaku. Gdy na fenol zawierający tlenek metali
czny i amoniak działa jakikolwiekbądź środek 
utleniający np. dwutlenek wodoru, to powstaje 
wtedy fenerytyną. Czerwienienie zatem kwasu 
karbolowego według Fabiniego pochodzi stąd, że 
zwykły kwas karbolowy zawiera nader drobne ilo
ści metalu. Gdy taki kwas karbolowy z amonia
kiem się zetknie, powstaje 2)OCZ%tkowo fenolat 
amonu, pod działaniem którego tworzy się później 
fenolat danego metalu. Drobne ilości dwutlenku 
wodoru w powietrzu się znajdujące wystarczają 
wtedy, aby fenolat matalu rozłożyć na metal i fe- 
nerytynę. Fenerytyną otrzymana z roztworu ete
rowego jest ciałem niekrystalicznem, bez zapachu 
i smaku, lekkiem, żywicowałem. Daje się łatwo 
tłuc 'i jako proszek jest matowo czarna. Między 
palcami roztarta zostawia ślady, jak grafit. 
W kwasie karbolowym rozpuszcza się, dając ładne 
czerwone zabarwienie, roztwór w eterze jest żół
ty, w toluolu, alkoholu i kw. octowym brunatno 
czerwony. Jest trudno rozpuszczalna w benzynie

i dwusiarku węgla, zupełnie nierozpuszczalna 
w wodzie. Fenerytyną topi się przy 98°; daje 
się sublimować i para jej jest żółta. Z kwasami 
mineralnemi fenerytyną daje silnie zabarwione 
sole: azotan jest czerwony, chlorek— fioletowy, 
siarczan indygowo-błękitny.

Przez odtlenienie fenerytyny w roztworze octo
wym za pomocą pyłu cynkowego powstaje zwią
zek bezbarwny, który ma być podstawą barwniko
wą fenerytyny. Ten związek, nazwany hydrofe- 
nerytyną jest lotny i nadzwyczaj łatwo się utle
nia. Za tem, że fenerytyną jest przyczyną zaczer
wienienia kwasu karbolowego przemawia to zja
wisko jeszcze, że czerwony kwas karbolowy od
barwia się natychmiast pod działaniem wodoru in 
statu nascendi. Odbarwiony kwas znów się za
barwia, jeśli dodać doń parę kropel jakiegobądź 

i środka utleniającego. O budowie fenerytyny 
i w obecnej chwili nic jeszcze wnioskować nie mo

żna. Analiza elementarna daje jako wzór C30
h ;,0 n o 4.

(Pharm. Post).

— sk. S ta n  e le k try c zn y  a tm o sfe ry .  We wrze
śniu wzniósł się balonem p. Karol Andre w celu 
badań stanu elektrycznego atmosfery. Gdy stan 
zdrowia nie dozwolił mu powtórzenia takich wy- 
praw, uprosił p. Le Cadet o dalsze prowadzenie 
tych poszukiwań. Ten ostatni odbył dwie podró
że powietrzne, dnia 1 i 9 sierpnia r. b., a z do
strzeżeń swych wnosi, że podczas pogody pole 
elektryczne atmosfery nie wzrasta bynajmniej 
z wysokością i że w jednym czasie pole elektry
czne jest wzdłuż linii pionowej wszędzie jednakie. 
Potwierdzenie zresztą tych wniosków pragnie 
otrzymać podczas wyprawy następnej.

(Comptes rendus).

—  sk. A t m o s f e r a  miast . Pod kierunkiem 
„Royal Society,” a przy współudziale towarzy
stwa ogrodniczego, oraz towarzystwa przyrodni
czego w Manchester, przeprowadzono w kilku 
miastach angielskich badania nad składem powie
trza w różnych warunkach meteorologicznych. 
Stacye obserwacyjne ui'ządzono w Londynie, w Li- 
werpolu i Manczestrze, oraz na ich przedmie
ściach, a badania porównawcze prowadzono współ
cześnie po wsiach, oraz w Szwaj caryi, gdzie po
wietrze jest bardzo czyste. Z kilkoletnich badań 
wyprowadza p. Bailey wnioski następne:

Powietrze wiejskie, jako taż w słabiej zaludnio
nych dzielnicach miejskich, zawiera, w warunkach 
najkorzystniejszych, objętość siarki, równoważną 
jednej objętości kwasu siarkawego w 10 milionach 
objętości powietrza: w dzielnicach natomiast za
ludnionych ilość siarki dochodzi przecięciowo 
w zimie 30, a w lecie 5 takich objętości, podczas 
zaś gęstej mgły, jaka ma tam miejsce często w zi
mie, wzrasta do 40 i 50 objętości. Gdy zafem 
zawartość dwutlenku węgla podczas mgły stnje 

i się tylko dwa razy większą, aniżeli w warunkach 
| normalnych, związki siarki gromadzą się tak obfi-
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cie, że objętość ich wzmaga się 20 do 50 razy po- j 
nad stan normalny. W podobnym mniej więcej | 
stosunku powiększa się i ilość substancyj orga
nicznych. W niekorzystnych też warunkach znaj- 
dają się środkowe części miast pod względem ; 
aktynicznego działania promieni słonecznych, do
znają bowiem straty 40 do 50 odsetek względem 
przedmieść, które ze swej strony zyskują zaledwie j  

trzecią część tej działalności aktynicznej, jaką 
wykazały badania w Grindelwald w Szwaj caryi.

(Science).

— tr. N o w a  turbina p a ro w a . Znany konstruk
tor dr G. de Lovał w Sztokholmie, zbudował tur
binę parową czyli wirujący motor parowy, który, 
według „The Engineer” działać ma lepiej i eko
nomiczniej aniżeli dawniejsze tego rodzaju przy
rządy. Turbina zbudowana jest w zasadzie jak 
zwykła turbina wodna, z tą tylko różnicą, że 
w miejsce wody na łopatki działa para. Niewielka 
ta maszyna uderza szczególniej znaczną prędko
ścią, w ciągu minuty bowiem dokonywa 30 000 
obrotów. Prędkość taka w przemyśle rzadko 
tylko mogłaby znaleźć zastosowanie, dlatego też 
ruch ten za pośrednictwem pasów lub kół zęba
tych przenosi się tak, że prędkość obrotu zmniej
sza się do 1 /1 o części. Wynalazca przeznacza 
turbinę swą głównie do wprawiania w ruch ma
szyn dynamoełektrycznych. Szczególną trudność 
nastręczało należyte zrównoważenie turbiny. Wia
domo, że ciała wirujące bardzo szybko, jeżeli nie 
obracają się zupełnie dokładnie dokoła osi prze
chodzącej przez środek ciężkości, wywołują łatwo 
ruch drgający czopów, na których się oś wspiera. 
Aby więc błędowi temu zaradzić, nadaje p. Laval 
osi swej turbiny sprężystość tak znaczną, że przy 
obrocie sama przez się wygina się w sposób nale
żyty, co sprowadza położenie centralne i zupełnie 
spokojny obrót turbiny.

—  mfl. D z ia ł a n i e  wysokich te m p e ra tu r.  W dal
szym ciągu swych badań nad wpływem łuku elek
trycznego na topliwość i lotność rozmaitych ciał, 
p. H. Moissan doszedł do następujących, dotych
czas za niemożliwe uważanych rezultatów. Ka
wałek miedzi ważący 103 g trzymano przez 5 mi
nut w piecu elektrycznym ogrzewanym przez prąd 
o 350 amp. i 70 wolt. Po dwu minutach już do
strzeżono żółty dym powstały przez spalenie się 
pary miedzi. Ulotniło się wszystkiego około 26 g 
miedzi, a dokoła tygla znaleziono pierścień kule
czek stopionego metalu. Tlennik miedzi otrzy
many z zebranego żółtego dymu rozpuścił się 
w zimnym rozcieńczonym kwasie solnym, pozosta
wiając małe kuleczki metalicznej miedzi. Srebro 
bardzo łatwo można było doprowadzić do wrze
nia, a dało się łatwiej destylować niż ziemia 
okrzemkowa i cyrkon. Platyna stopiła się w kilka 
chwil i ulotniła się; można było na.s'ępnie zebrać 
ten metal w małych błyszczących kulkach. Glin 
(aluminium) ulotnił się, gdy przez 6 minut był 
wystawiony na działanie prądu o 250 amp. i 70

wolt. Cyna po ośmiu minutach (380 amp. i 80 
wolt.) dawała obfitą białą parę, z której obok 
tlenku cyny wydobyto także cynę metaliczną 
w postaci drobnych kulek i włókienek. Złoto po 
6 minutach ulotniło się w postaci zielonawo-żóPej 
pary, z której osiadły mikroskopowe kuleczki me
talu. Również udało się zamienić w parę man
gan, żelazo i uran. To samo z krzemem. Węgiel 
zamieniono na grafit. Wreszcie powiodło się 
Moissanowi stopić i zamienić na parę tlenki wap
nia i magnezu, które dotychczas uważane były za 
nietopliwe. Magnezya jest oporniejsza od wapna. 
Wpływowi tych wysokich temperatur opierają się 
jeszcze tylko pewne niedawno otrzymane krysta
liczne związki krzemu i węgla z metalami, nad 
któremi p. Moissan w dalszym ciągu pracuje.

(Comp. rend.).

— tr. P ł a z  kopalny nieznanego gatunku od
kryty został przez p. Bayle w pokładach łupku 
bitumicznego w Autun. Otrzymał on nazwę 
„Callibrachium,” a przedstawia ten ważny szcze
gół, że nogi jego podobne są do nóg obecnych 
jaszczurek. Okoliczność ta wskazuje, że w epo- 
ce, gdy ssące czworonożne zaczynały się dopiero 
ukazywać, istniały już poprzednio zwierzęta, po
siadające środki lokomocyi takież same, jak typy 
obecne.

—  sk. D ro ga  bielidów. Bielidami, jak wiado
mo, nazywa się rój gwiazd spadających, stano
wiący szczątki komety Bieli. Spadek gwiazd tego 
roju obserwowany był dobrze w r. 1872, 1885 
i 1892, ale gdy w r. 1872 i 1885 zjawisko to 
miało miejsce 27 listopada, w roku zeszłym na
stąpiło już wcześniej, 23 listopada. Wnosić stąd 
można, że rój ten kometarny uległ przesunięciu, 
tak że posunął się o 4° naprzeciwko ziemi. P. 
Bredichiu przeprowadził dokładny rozbiór tej 
zmiany i przypisuje ją wpływowi Jowisza w od
stępie czasu od 1889 do 1891. Rozpad zupełny 
sławnej tej komety rozpoczął się prawdopodobnie 
w r. 1846, niewątpliwie jednak miało miejsce kil
ka wybuchów łub rozdziałów, które dały początek 
kilku rojom substancyi kometarnej. Rozpatrując 
bieg rojów w trzech przytoczonych wyżej datach, 
przekonał się p. Bredichin, ze bieg ich okazuje 
bardzo małą różnicę względem drogi, jaką posu
wała się kometa główna w r. 1859 i że punkt ich 
przysłoneczny przypada w temże miejscu co w r. 
1846. Wnosi stąd, że pierścienie drugorzędne 
wracają w tejże samej dacie listopadowej, przy- 
czem jednak mogą się przyspieszać łub opóźniać 
o dni kilka, wskutek czego ukazywanie się tych 
gwiazd spadających trwać może przez czas nieco 
dłuższy.
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W IADOM OŚCI B I E Ż Ą C E .

—  sst■ Z n i ż e n i e  ceny lam p e k ż a r o w y c h  w  A n 
glii.  Mające nastąpić wkrótce wygaśnięcie paten
tu Edisona na Anglię, już teraz wpłynęło na zna
czne obniżenie ceny lamp żarowych. Naprzykład 
towarzystwo Brush Electrical Engineering C-o 
ogłosiło, że z d. 10 listopada rozpoczyna sprze
daż najnowszych i najlepszych typów lampek na 
8— 10 świec po cenie 1 szyli. 6 pens. (60 kop.) 
i na 32 świec po 1 szyli. 9 pens. ze znacznym ra
batem w razie większego zapotrzebowania. Do- 
tychezas lampki od 8'— 16 świec kosztowały nie
mniej niż 3 sz. 9 pens.

(Elektrot. Zt. 44).

—  sst. P o ru sza n ie  m a s zy n  d y n a m o e le ktry c z-  
nych z a  pom ocą w ia tr u  Użycie siły wiatru do 
poruszania niewielkich stacyj elektrycznych mało 
się dotąd rozpowszechniło, chociaż, jak dowodzą 
pojedyncze przykłady, mogłoby z pożytkiem nie
jednokrotnie być zastosowane. Między innemi 
w St.-Lunaire we Francyi w pewnej willi prywa
tnej użyto motoru powietrznego systemu Eclipse 
o średnicy koła 3,4 m, osadzonego na czworoką
tnej wieży na 10 m nad ziemią; prędkość jego wy
nosi 25 obrotów na minutę przy szybkości wiatru 
6 ni na sekundę. Z dynamomaszyną motor połą
czony jest za pomocą pasa; dynamo daje 25'wol- 
tów i 20 amp. przy 350 obrotów na minutę. 
Umyślny regulator centryfugalny pozwala wtrącać 
do obwodu po 3,6, 9 lub 12 akumulatorów sło- 
sownie do siły wiatru, które następnie dostarcza
ją prądu do 25 lamp elektrycznych rozrzuconych 
po domu. Nadto elektromotor wprawia w ruch 
pompę, która wznosi wody do zbiornika umiesz
czonego na dachu, skąd woda rozchodzi się do 
wszystkich pokojów.

(Elektr. Zt. 42).

—  sd. W Nr 17 „Comptes Bendus” Akademii 
paryskiej z dnia 23 października 1893 r., znaj
duje się komunikat p. Wł. Natansona p. t.: „L’in- 
terpretation cinetiąue de la foncłion de dissi- 
pntion,’' przedstawiony przez p. Poincarego. Za
daniem tego komunikatu jest wykazanie istnienia 
w układzie czysto-dynamicznym ważnego i znane
go w termodynamicie zjawiska „rozpraszania 
energii.”

ROZMAITOŚCI

—  sd. O b s e r w a t o r y u m  W a t y k a ń s k i e .  P. Bi-
gourdan ogłasza w „Bulletin astronomiąue” o ob-

[ serwatoryum watykańskiem nasfępujące bardzo 
! interesujące szczegóły.

Wskutek uchwał soboru trydenckiego (1545) 
dotyczących reformy kalendarza, papież Grzegorz 
XIII polecił zbudować w pałacu watykańskim 
wieżę przeznaczoną na obserwacye. Ta wieża 
gregoryańska zwana także „wieżą wiatrów” 
z biegiem czasu do innych służyła potrzeb. Po 
roku 1703 Biancheri próbował robić na niej ob
serwacye nad trzęsieniem ziemi. W końcu zeszłe
go wieku kardynał Zelada pragnąc przywrócić 
wieży dawne przeznaczenie, nabył rozmaite na
rzędzia astronomiczne, lecz projekt jego pozostał 
bez skutku. F. Gillii przystosował ją do obser- 
wacyj meteorologicznych, które prowadził sam od 
roku 1820 do 1821. Po jego śmierci zaniedbano 
obserwacyj, zarzucono narzędzia i odtąd obserwa
toryum watykańskie nie istniało właściwie aż do 
roku 1888 (Secchi prowadził swoje obserwacye 
w dostrzegalni Kolegium Rzymskiego na kościele 
św. Ignacego).

W roku 1888, jubileuszowym kapłaństwa Leona 
XIII, rozmaici uczeni członkowie kleru rzymskie
go złożyli dary w narzędziach naukowych w celu 
przywrócenia dawnego obserwatoryum. Ojciec 
Denza, główny promotor tego projektu, został 
dyrektorem obserwatoryum i brał już udział 
w kongresie fotograficznym w Paryżu w r. 1889. 
Roboty instalacyjne rozpoczęto w tymże roku. 
Do wieży gregoryańskiej dołączono wieżę, zwaną 
„turris Leonina,” położoną w ogrodach watykań
skich, należącą do starych fortyfikacyj, wzniesio
nych jeszcze w wieku IX przez papieża Leona 
IY-go. Breve papieskie „motu proprio” z dnia 
14 marca 1891 zapewnia obserwatoryum waty
kańskiemu stałą egzystencją. Na pamiątkę tego 
zdarzenia wybito medal. Wieża gregoryańska 
służyć ma odtąd głównie do obserwacyj meteoro
logicznych, wieża Leona do spostrzeżeń astrono
micznych. Sprawami obserwatoryum zarządza 
Rada (Consiglio Direttivo) złożona z członków 
administracyjnych i naukowych. Dyrektor i astro
nomowie odbywają co tydzień posiedzenie i komu
nikują sobie rezultaty prac; protokuły posiedzeń 

j  ogłaszają się w rocznikach obserwatoryum. Per
sonel naukowy, oprócz wymienionego już dyre
ktora, składa się z wicedyrektora ojca Laisa, asy
stentów: Manucciego (fotografia), Andreisa (fizy
ka globu) i Butiego (meteorologia); obserwatorów 
Gnoniego i Beyitoriego oraz sekretarza i bibliote
karza Valliego.

Obserwatoryum posiada następujące narzędzia: 
ekwatoryał fotograficzny, typu przyjętego przez 
kongres karty nieba (3,33 m długości i 0,33 m 
w otworze), kolo południkowe (0,078 m w otwo
rze i 0,95 m odległości ogniskowej), dwie lunety 
czterocalowe, cztery wahadła, cztery chronome
try; obserwatoryum meteorologiczne posiada 
wszystkie niezbędne narzędzia najnowszej kon- 
strukcyi. Pawilon magnetyczny jeszcze nie jest 
całkowicie ukończony.

Obserwatoryum wydało już trzy tomy prac
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swoich p. t.: „Publicazioni della specola Vatica- 
na” I (1891), 11 (1892), III (1893), w których 
znajdują się następujące rozprawy: Oznaczenie 
położenia geograficznego obserwatoryum watykań
skiego przez dyrektora. Obserwacye zaćmień 
słońca i księżyca od 1890 do 1892 przez tegoż. 
Obserwacye gwiazd spadających w 1890— 1892 
przez Denzę i Laisa. Historya rozwoju i postę
pu fotografii ivieba przez Denzę. Sprawozdanie
0 zwiedzeniu obserwatoryum paryskiego przez 
Laisa. Fotografie i klasyfikacya chmur przez 
Manucciego. Opisanie ekwatoryału fotograficzne
go przez tegoż. Rozprawy z dziedziny meteoro
logii Butiego i t. d.

Obserwatoryum watykańskie pracuje, jak wi
dzimy z poprzedniego, we wszystkich kierunkach, 
jakkolwiek dotąd uorganizowanem jest zupełnie 
tylko do fotografii nieba. Na udział w tej pracy 
międzynarodowej przypadł mu pas nieba między 
60° i 65° zboczenia. Od stycznia 1892 przygo
towano 145 klisz fotograficznych (prócz 154 klisz 
księżyca, planet, komet, i t. d.). Fotografie są 
wykonane bardzo pięknie. Wogóle wydawnictwo 
całe pod względem zewnętrznym odznacza się 
smakiem i starannem wykonaniem.

—  sst. W e n ty la to r y  elektry czn e do prądu 
przem ie n n ego . Fabryka Oerlikońska pod Zury
chem zaczęła wyrabiać bardzo ładne i pożyteczne 
sprzęciki, t. zw. wentylatory stołow7e. Taki wen
tylator, może być jak świecznik umieszczany na 
stołach, pulpitach i t. p. i przenoszony zupełnie 
dowolnie; nie posiada kolektorów ani szczotek, 
naoliwia się automatycznie i porusza bez hałasu, 
niewpływając ujemnie na oświetlenie i nadając 
się do wszelkiego ciśnienia. Zużywa energii elek
trycznej tyle ile zwyczajna 25 świecowa lampa 
żarowa. W odległości’/ 2— 2 metrów, wentylator 
ma sprawiać nader przyjemny przeciąg powietrza, 
zwłaszcza podczas upałów letnich.

—  tr. Kopalnie ł y s z c z y k u  czyli miki, mało są 
w ogólności znane, dla tego też przytaczamy, we
dług „La Naturę,” kilka szczegółów o jednej 
z najważniejszych takich kopalń w Ameryce pół
nocnej, w pobliżu stacyi Rumney na linii Berton- 
Lewel i Montreal. Mina znajduje się na wysoko
ści dosyć znacznej i obejmuje dwie studnie, głę
bokości około 10 metrów; ściany ich utworzone 
są z warstw miki prawie zupełnie czystej, otoczo
nej feldspatem i kwarcem, a połyskującej najżyw
szym blaskiem. Robotnicy pracują na lekkich 
rusztowaniach drewnianych, a do wydobywania 
brył miki używają młotka ważącego 3 kilogramy
1 odpowiedniego dłuta; materyał wydobyty wywozi 
się na wózkach posuwanych na równi pochyłej. 
Na dnie kopalni zbiera się woda, którą trzeba 
wciąż usuwać. Mika występuje w warstwach 
od 0,3 do 1,5 metra i wydobywa się bryłami od 10 
do 20 kilogramów, które w celu ułatwienia trans
portu rozłamują, się, za pomocą nożyc stalowych 
i odpowiednich form drewnianych w kawały żą

danej postaci, a w ten sposób otrzymują się pa
czki o podstawie kwadratowej; ważące po ‘/2 kg. 
Przed poddaniem wszakże działaniu nożyc, bryły 
dzielą się na płyty cieńsze, do czego służy przy
rząd, podobny do noża używanego do otwierania 
ostryg. Płyty miki mają zastosowanie głównie 
do budowy pieców i kaloryferów, do lamp elek
trycznych i w innych zresztą gałęziach przemysłu, 
w których przydatne być mogą wyją'kowe wła
sności miki, która jest wybornym materyałem izo
lującym i niepalnym. Można ciąć mikę na płyty 
tak cienkie, jak papier. W biurze zarządu ko
palni, o której mowa, znajduje się płyta o długo
ści 50 i szerokości 2 7 1 /a centymetrów, doskonale 
przezroczysta, jako też graniastoslup sześciokątny, 
ważący 40 kilogramów.

—  Ibr. S z t u c z n a  kość słoniowa. Otrzymywa
nie sztucznej kości słoniowej wobec wciąż zmniej
szającej się liczby słoni, coraz więcej staje się po- 
żądanem. A. i S. de Pont opatenlowali na Austryą 
następujący sposób otrzymania kości słoniowej.

I Należy zmieszać:

Tlenku wapnia 
Wody
Wodnego roztworu 

kwasu fosfornego o cię
żarze właściwym 1,05 
— 1,07

Węglanu wapnia 
Magnezyi 
Wodanu glinu 
Albuminu 
Żelatyny

100 części 
300 ..

75
0,16
1,2
5

20
15

i wygnieść, dopóki nie utworzy się plastyczna 
i giętka masa. Masę tę ogrzewa się w formach 
do 15— 20° C. i prądem powietrza powoli się 
osusza. Po wysuszeniu poddaje się masę ciśnie
niu do 300 kilo na 1 kw. c. przy 132° C. w prze
ciągu jednej godziny. Masa schnie jeszcze 3 do 
4 tygodni, poczem poddaje się ją szlifowaniu i po
lerowaniu.

(Dugi. Jocon.).

—  Ibr. K o n s e r w o w a n ie  d r z e w a  z a  pomocą  
nafta lir. u. Ze wszystkich środków, jakie oddawna 
stosowane są do ochrony drzewa od gnicia i od 
szkodliwego wpływu atmosfery, najlepszy jest na
ftalin, jak to okazują badania ostatnio w Anglii 
przeprowadzone. Impregnowanie drzewa odby
wa się wprost przez zanurzenie go w stopionym 
naftalinie w temperaturze 82— 93 C. Naftalin 
topi się w kadziach ogrzewanych parą.

Wagony kolei północno angielskiej zbudowane 
z tak preparowanego drzewa w roku 1882, po 
dziś dzień są jeszcze zdatne do użytku. Podkła
dy kolejowe przez lat 7 zepsuciu nie uległy. 
Drzewo impregnowane naftalinem, nie jest niszczo
ne przez owady.

(Enginnering).
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—  tr. Z a lu d n ie n ie  lądu a fry ka ń skie g o . Or
gan ministerstwa finansów włoskiego „Bollctino 
di legislazione e statistica” podał niedawno wia
domość statystyczną o łiandln afrykańskim, ze
braną tak dokładnie, ile to przy niedostatku źró
deł dostatecznie pewnych uczynić można. We
dług tej pracy rozległość lądu afrykańskiego wy
nosi 2 971 607 tysięcy hektarów, ludność zaś 
ogólna 135 milionów mieszkańców, co daje śred- 
diiio 45 mieszkańców na 1 000 hektarów. War
tość handlu wymiennego z innemi częściami świa
ta czyni około 2 320 milionów franków, wyspy 
zaś sąsiednie wykazują 270 milionów. Z ogólnej 
tej sumy blisko 2 000 milionów t. j. 87 odsetek 
przypada na kraje, leżące na zewnątrz obu zwro
tników, starszych pod względem cywilizacyi i po
siadających lepsze porty oraz dogodniejsze drogi 
komunikacyi wewnętrznej.

— tr. N a j ro zl e g l e j s ze m  miastem w  N i e m 
czech  według „Kólnische Ztg.” ma być Kolonia, 
Berlin zaś pod tym względem zajmuje czwarte 
dopiero miejsce. Z całej wszakże powierzchni, 
jaką Kolonią zajmuje, zabudowanych jest zale
dwie ośm odsetek.

—  tr. N o w ą  w y p r a w ę  po dbiegunową proje
ktuje p. John Murray, historyk podróży okrętu 
„Challenger.” Poruszył już w tym celu silnie 
opinię publiczną Wielkiej Brytanii, przedstawia
jąc naukowe korzyści dokładniejszego zbadania 
okolic północnych. Prawdopodobnie marynarka 
brytańska otrzyma zlecenie urządzenia tej wy
prawy.

—  Ibr. Py ro g ra n it .  P. Krzysztofowicz, tech
nik w Petersburgu, otrzymał nowy materyał bu
dowlany, wprowadzony do handlu pod nazwą py- 
rogranitu, gdyż jak granit daje się polerować. 
Dla otrzymania pyrogranitu wypala się łatwo to- 
pliwą glinę, proszkuje, mięsza się z surową tru
dno topliwą i, po małem zwilżeniu za pomocą 
pary wodnej, masę poddaje się prasowaniu pod 
wielkiem ciśnieniem. Mięszając kaolin z innemi 
zabarwionemi odmianami gliny, otrzymuje się 
pstre płyty, podobne do stiuku, ale znacznie wy
trzymalsze. Pyrogranit wytrzymuje ciśnienie 
przeszło 1000 k y  na cm-. Zewnętrzny wy
gląd polerowanych płyt pyrogranitowych przed
stawia się bardzo zachęcająco.

(Dingl. Pol. Journ.).

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 13 do 19 grudnia 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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13 S. : 54,7 56,0 58,1 —  2,4 —  1,2 — 2,0 — 0,6 — 2,8 196 O .O .S2
“

o ,3 •{S- pruszyl, p. m. 43U
14 C. 0o,9 51,3 52,0 — 1,6 1,1 0,0 1,1 — 2,3 j92 SW 4,SW 3,S' 2,0 a. m. 8— 930,
15 P. 49,7 47,7 46,2 0,2 0,0 0,2 0,8 — 1 ,3 197 SK3,SE9,S7 =  w  n o cy #  10 p. in drob
16 S. 47,6 48,6 49,9 1,2 2,2 1,6 2,5 : 0 ,0,93 S3,SW 3.W 3 1,9 ©drobny w ciągu doby
17 N. ; 51,4 51,8 51,4 1,4 2,2 1,6 2,5 1,0 94 W °,SE3,ES3 1,1 #  drobny w ciągu d »by
I BP.  57,4 58,9 59‘8 4,0 4.8 3,8 6,0 3 ,5 191 w  w 2,o
19 YV. 58,0 55,8 52,4 2,7 3,3 0,2 4.2 ; 0,0 79 S4,S7,S3 mały wrieniec woknlc księż

Średnia 55,0 3,8 90 5.3 ™
.
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