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T E O R Y A

pyłu atmosferycznego
Ehrenberga i Nordenskjolda.

Do zjawisk przyrody dokładnie jeszcze do 
dziś nie zbadanych, a których wytłumaczenie 
opiera się dotychczas tylko na przypuszcze
niach i teoryach, należy zjawisko pyłu atm o
sferycznego. Zjawisko to, jakkolwiek tak 
często, a w niektórych krajach nawet stale 
występujące, do dziś dnia właściwie nie jest 
objaśnione.

Ohrystyan Gotfryd Ehrenberg był pierw
szym, który się bliżej zajął tem zjawiskiem. ; 
On to na podstawie licznych wzmianek histo
rycznych, sięgających najdalszej starożytno
ści, dowiódł, że opady kurzu występują 
w pewnych okolicach regularnie, jak  np. na 1 

zachodniem wybrzeżu północnej i środkowej 
Afryki, w innych peryodycznie,jak np. w kra
jach nad morzem Śródziemnem; nakoniec, że 
się rozszerzają częstokroć nad całą Europą 
aź do Szwecyi nawet,—w Azyi zaś ponad

Beludźystan, Turkestan, Mongolią aż po 
Chiny środkowe. Dalej Ehrenberg wykazał, 
na podstawie badań mikroskopowych, ich 
odmienność składników i barw; te masy ku
rzu bowiem, które w pasie między Afryką, 
Syryą a Europą opadają, okazują barwę 
czerwoną i zawierają żelazo, miedź, mangan, 
sod j  pewną ilość ciałek roślinnych, masy zaś 
unoszące się nad Azyą posiadają barwę 
żółtą a pomiędzy częściami składowemi — 
glinę.

Skądże się bierze ta  ogromna, niezmierzo
na masa pyłu unoszącego się w atmosferze? 
Pochodzenie właśnie tych mas lotnych, o od- 
miennem zabarwieniu i składnikach, jest 
tym nowym węzłem gordyjskim, który świat 
uczonych stara  się rozwiązać.

Ogół uczonych wyprowadza pochodzenie 
tego kurzu czerwonego z Ameryki południo
wej, a to na podstawie organizmów odkry
tych w tym kurzu. Henryk Wilhelm Dove 
w dziele swem p. t. „ITber Eiszeit, Folm und 
Scirocco,” Berlin 1867, oznacza z jednej 
strony Lhanosy w Wenezueli jako miejsce 
powstawania tych mas, z drugiej atoli strony 
i niezmierzone przestrzenie Sahary. Tego 
samego zdania są Clapperton, ks. Secchi, 
Darwin i Duveyrier. Ojczyzną zaś mas pyłu 
żółtego Azyi, m ają być ogromne obszary Azyi



274 WSZECHSW1AT N r 18.

środkowej, gdzie według Hichthofena, Prze- 
walskiego i L . Loczyego—znany „Lóss,” po
siadający barwę żółtą, nadaje tym masom 
właściwą im barwę i części składowe.

A  jakie olbrzymie masy kurzu tego wiatry 
przez tysiące mil ze sobą unoszą, możemy 
zobaczyć na kilku choćby przykładach.
W  r. 1755 pył ten opadł w okolicy Lago 
M aggiore na przestrzeni 200 mil kw., zasy
pując wszystko warstwą na cal grubą. 
Jeszcze większych rozmiarów opad obserwo- 1 
wano w r. 1803 we W łoszech i Sycylii, kiedy 
pył ten pokrył przestrzeń 6 300 mil kw., 
a przypuszczalny ciężar tych mas wynosił 
112 800 cetnarów. Nakoniec E ritsch w swo
jej: „Allgemeine Geologie” oblicza masę 
kurzu opadłego w r. 1863 koło wysp K ana
ryjskich o objętości 3 944000 m3 — na 5 mi
liardów kilogramów. Te przykłady jakgdy- 
by zaprzeczają przypuszczeniu Ehrenberga, , 
że te olbrzymie masy pyłu unoszącego się nad 
Europą, Azyą, A fryką i Atlantykiem  z jedne
go wychodzą źródła i należą do jakiegoś nad
ziemskiego pasa albo pierścienia pyłowego 
w atmosferze. A  przecież najnowsze bada
nia sławnego podróżnika, profesora Norden- 
skjólda, jak  się zdaje, potwierdzają to pozor
nie bujne i śmiałe przypuszczenie E hren
berga.

Dnia 3 m aja 1892 opadły chmury kurzu, 
od godziny 9 minut 20 do godz. 12 minut 50 
w południe, podług czasu na południku 
Greenwich, równocześnie na całym obszarze 
Szwecyi południowej, Danii aż do Holsztynu 
w masie przechodzącej 500 000 ton. Opad 
ten pochodził z chmury, k tó rą  w iatr pędził 
w kierunku od północo-wschodu ku południo
wemu zachodowi na przestrzeni 1600 km, 
a więc przez drogę, do przebycia której śred
nio silna burza potrzebowałaby 24 godzin. 
Tym właśnie opadem zajął się Norden- 
skjóld.

Opadowi temu towarzyszyła silna burza 
z gradem. K urz był barwy szarej i nad
zwyczaj miałki, wielkość oddzielnych ziar
n e k  w ahała się między 0,001 — 0,015 mm. 
Z iarnka te otaczało zazwyczaj ciało zawiera
jące węgiel brunatny, nieokazujące jednak 
żadnego śladu budowy organicznej.

Kilku badaczy zwróciło uwagę Norden- 
skjolda, że prawie równocześnie, bo 30 kwie
tnia i w pierwszych dniach m aja 1892 r.

szalała silna burza w okolicy morza Azów- 
skiego, podczas której atmosfera tamże cza
sami tak  pyłem była nasycona, że zasłaniała 
słońce. Oelem więc zbadania możliwej łącz
ności pomiędzy temi burzami, Nordenskjold, 
polecił zebrać kurz z dachów wież kościel
nych z nad morza Azowskiego i porównać 
z pyłem pochodzącym z opadu w Szwecyi 
i Danii. Okazało się jednak, że ich części 
składowe były inne, a ziarnka kurzu rosyj
skiego były nawet 50 razy większe.

Badając wszechstronnie i ściśle pochodze
nie pyłu tego, Nordenskjold przychodzi w koń
cu do przekonania, że dotychczasowe, ogólne 
przypuszczenie, jakoby opady pyłu były po
chodzenia ziemskiego, nie może wytrzymać 
ścisłej krytyki naukowej. Powiada nawet, 
że wśród takich okoliczności teorya Ehren
berga, jakoby główna masa kurzu, tak  pasa
towego ja k  i polarnego, pochodziła z jednego 
stałego pierścienia pyłu, otaczającego zie
mię— powinna być ogólnie przyjętą.

O pierając się zatem na licznych badaniach 
wielu uczonych i Ehrenberga, Nordenskjóld 
tak  formułuje swoje zapatrywanie. „Kulę 
ziemską równolegle do równika otacza pier
ścień pyłu atmosferycznego, niezmiernej obję
tości, składający się z kurzu krzemionkowe
go, zmieszanego z substancyą węgla, za
wierającego tlen i wodór. Z  tego to pier
ścienia pochodzą te opady, które spadając 
w okolicach równikowych i mieszając się 
z kurzem ziemskim, występują jako pasato
we. W  okolicach biegunowych opady takie 
rzadziej występują i są daleko mniej zmie
szane z częściami składowemi pochodzenia 
ziemskiego.”

Powołując się na wyniki badań astrofi
zycznych la t ostatnich nad powstaniem sy
stemu słonecznego, nad światłem zodyakal- 
nem, nad osadami powietrza w okolicach 
równika, Nordelskjold przypuszcza stanow
czo istnienie takiego pierścienia atmosferycz
nego; zwraca jednak przytem uwagę, by tego 
pierścienia pyłowego nie identyfikowano z t. z. 
„kometoidami,” z których swój początek biorą 
meteory i pył kosmiczny.

Teorya więc Ehrenberga znalazła po 30 
leciech nowego bojownika, który badając po
chodzenie tego zjawiska, przyłożył się nie 
w jednym kierunku do wytłumaczenia nie
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zliczonych zjawisk kosmicznych i ziemskich, 
dotychczas na teoryach tylko opartych.

Józef Sroczyński.

O Z JA W IS K A C H

„oligodynamicznych.”

Pomiędzy pismami pozostałemi po zmar
łym kilka lat temu znakomitym botaniku, 
Nagelim, znaleziono pracę p. t. „O zjawi
skach oligodynamicznych w żywych komór
kach,” której treść tak była nieoczekiwana 
i interesująca, że pp. Schwendener i Cramer 
w Zurychu — po uprzedniem sprawdzeniu 
doświadczeń i spostrzeżeń opisywanych w tej 
pracy przez Nageliego—wydali ją  w oddziel
nej broszurze. Obserwacye zawarte tutaj 
zajm ują nietylko botaników, lecz wogóle 
biologów, a także chemików. W arto  też za
poznać się z niemi wobec doniosłości, jakiej 
mogą nabrać z czasem, gdy same te zjawi
ska lepiej zostaną zrozumiane.

Stan, w którym znajduje się ciecz, zatruta 
przez „nieskończenie drobną” zawartość 
obcego ciała, nazywa Nageli oligodynamią. 
„Oligodynamicznemi” zaś są dlań te  wszyst
kie osobliwe zjawiska, które obserwować 
można przy działaniu takiej cieczy na istoty 
organiczne, zwłaszcza na pojedyńcze komór
ki. Punktem wyjścia dla badań Nageliego 
były prace Lowa i Bokornyego nad działa
niem protoplazmy żywej na rozcieńczony 
roztwór azotanu srebra. Próbując zacho
wanie się nitek wodorostu Spirogyra wzglę
dem roztworów tej s.>li, zauważył mianowicie 
Nageli, źe jn ż  najhardziej rozcieńczone roz
twory działają trująco i sprowadzają śmierć 
roślinki. Można było wszakże zauważyć 
pewne wyraźne różnice, zależnie od tego, czy 
stosowano mniej lub więcej skoncentrowane 
roztwory azotanu srebra. W  mało rozcień
czonym roztworze Spirogyra zamierała, 
wskazując następujący obraz mikroskopowy: 
zawartość komórkowa oddzielała się od ota

czającej błony, paski chlorofilu zmieniały 
barwę, zachowując jednak swe położenie, 
a  cała komórka traciła właściwą prężność. 
W  mocno rozcieńczonym roztworze nato
miast było inaczej: spirale chlorofilu oddzie
lały się od plazmy, która pozostała skupioną 
w iednem miejscu, a cała komórka zachowy
wała sprężystość jak  za życia. W obec sta
łego występowania tych różnic anatomicz
nych w martwej komórce Spirogyry, różnic, 
zależnych od stopnia rozcieńczenia użytego 

I roztworu soli srebra, Nageli uważał, że 
w pierwotnym wypadku — przy stosowaniu 
silniejszych roztworów — obumarcie wodoro
stu jest wynikiem chemicznego działania azo- 

| tanu srebra, w drugim zaś przypuścił wpływ 
| nieznanej bliżej siły, której „istnienie— jak  

sam powiada — ze względów teoretycznych 
bardzo jes t prawdopodobne.” Zanim wszak
że począł w dalszym ciągu wysnuwać domy
sły hypotetyczne, dokonał szeregu bardzo 
ciekawych doświadczeń, których rezultaty 
zupełnie były niespodziewane.

Spirogyra, jak  się okazało, umierała jeszcze 
w roztworze 1 : 1 000 000 000 0U0 000 azo
tanu srebra i to w przeciągu 3—4 minut. 
Ponieważ w rozcieńczeniu takiem na litr 
cieczy przypadają najwyżej 2 lub 3 cząsteczki 
soli, przeto nasunęło się pytanie, czy wogóle 
owo działanie trujące przypisać należy azota
nowi srebra. Mimowoli przychodziła myśl, 
źe winną tu  jest woda dystylowana. Z  po
czątku Nageli oparł się takiemu przypusz
czeniu, albowiem woda dystylowana, o ile 
szkodliwą jes t dla roślin, zachowuje się tak 
dlatego, ponieważ nie zawiera w sobie właśnie 
materyj mineralnych niezbędnych dla odży
wiania. W  każdym zaś razie nie mogłaby 
sprowadzać martwoty roślin tak  szybko, jak  
to się działo w powyższych doświadczeniach. 
W  wodzie dystylowauej roślina umiera śmier
cią głodową, a więc stopniowo, powoli, nigdy 
tak  nagle. Nageli pomieścił sporo egzem
plarzy Spirogyry w czystej wodzie dystylowa- 
nej i utrzymał je  pomimo to w doskonałym 
stanie. Przyczyny więc gdzieindziej szukać 
wypadało. W ybrano z kolei inne ciało tru 
jące, sublimat. Mocne roztwory tej soli zabi
jały  Spirogyrę z charakterystycznemi obja
wami anatomicznemi. Przy użyciu roztwo
ru  1 : 10 000 objawy te  osłabły, a przy 
1 : 1 000 000 zupełnie znikały. Roślina jed
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nakże pomimo to umierała, tylko nie śmier
cią, spowodowaną przez mocne roztwory, 
lecz w sposób taki, jak  to zachodzi przy 
rozcieńczonych roztworach azotanu sre
bra. Stosowane coraz mniej stężone 
roztwory i jeszcze przy koncentracyi 1 : 
: 1 000 000 000 000 000 000 roślina umierała. 
Działanie zabójcze tak  rozcieńczonych roz
tworów na komórkę rośliny nazwał Nageli 
„oligodynamicznem.” N auka zbogaciła się 
o jeden wyraz, lecz na razie nic więcej nie 
zyskała. Można było pomyśleć jeszcze, że 
błąd  jakiś tkwi w tych obserwacyach. Na- 
próżno też mozolił się nasz uczony nad wy
kryciem tego błędu: powtarzał swe doświad
czenia wielokrotnie i wciąż te same otrzymy
wał rezultaty. Jeszcze przy rozcieńczeniu 
do jednej septylionowej części wstążki Spiro- 
gyry obumierały, i to nie raz, nie dwa razy, 
lecz w jedenastu długich szeregach doświad
czeń. Najczęściej śmierć następowała w 3 
do 6 minutach, w wyjątkowych, bardzo nie
wielu wypadkach upływała przeszło godzina. 
Co ciekawsza, owe roztwory traciły  swe za
bójcze działanie, gdy ogrzewano je  do wrze
nia, pozostawały zaś jednakowo trującemi, 
jeżeli tylko ogrzewano je  umiarkowanie. 
Jasnem  było, że sama rozpuszczona w wo
dzie sól pozostaje tu  bez wpływu, że raczej 
należy szukać przyczyn w użytej wodzie lub 
naczyniach, któremi się posługiwano. Z da
wało się raz jeszcze, że woda zupełnie jest 
tu  niewinną, bo znów umieszczono obfitą ilość 
Spirogyry w czystej wodzie i rozwijała się 
dobrze. Nageli zmienił przeto warunki ba
dania: wziął m ałe naczynie i pomieścił tylko 
kilka nitek w wodzie dystylowanej. I  oto 
naraz zmieniło się wszystko. Spirogyra 
szybko zamierała, często już w cztery m inu
ty, i to nawet wówczas, gdy zamiast dystylo- 
wanej brano wodę źródlaną. M artw e nitki 
wodorostu wskazywały te same zmiany, jakie 
obserwowano po działaniu wysoce rozcieńczo
nych roztworów azotanu srebra lub sublima- 
tu. Był to już ważny krok naprzód, lecz 
absolutnie nie wiadomość o samej przyczynie 
zjawiska.

N a razie pomyśleć należało, że użyta woda 
dystylowana zawierała jednakże jakieś obce 
ciała, najpewniej gazy: amoniak, ozon, dwu
tlenek węgla. Lecz te gazy występują p ra 
wie we wszystkich wodach, w takich także,

w których Spirogyra bujnie się rozwija. N a 
geli z kolei więc wpadł na myśl, że może 
winnym jest tu  kwas azotny, który zawarty 
jest dość obficie w wodzie monachijskiej 
używanej do powyższych doświadczeń. I  ten 
wszakże domysł zawiódł. I  oto teraz dopie
ro uczony nasz zmienił metodę swych poszu
kiwań i s ta ra ł się dotrzeć do celu drogą po
średnią. Zam iast badać w ciągu dalszym, 
co je s t przyczyną trujących własności wody, 
zadał sobie pytanie, w jaki sposób woda stać 
się może w tym stopniu jadowitą i ta  metoda 
doprowadziła go do nader pouczających re 
zultatów. Okazało się mianowicie, że me
tale, które według mniemania chemików zu
pełnie są nierozpuszczalne w wodzie, posia
dają własność czynienia jej oligodynamiczną. 
A  z drugiej strony wyszło na jaw, że ciała 

| koloidalne, które również uważane są za nie
rozpuszczalne w wodzie, neutralizują znów, 
zobojętniają taką wodę za tru tą  przez me
tale.

Do m ateryj, użyczających wodzie siły oli- 
godynamiczńej, należą w pierwszym rzędzie 
metale: żelazo, srebro, ołów, cynk, rtęć i zło
to. Ustawiono szereg zupełnie jednakowych 

j  naczyń szklanych z równą zawartością wo
dy. Następnie do niektórych wrzucono po 
1, 2, 3, 4, 8 sztuk złota i umieszczono nici 
Spirygyry. W szystkie naczynia znajdowały 
się w zupełnie tych samych warunkach cie
plikowych i świetlnych. Od czasu do czasu 
badano wodorosty pod mikroskopem i otrzy
mano nader prosty rezultat: Spirogyry obu
mierały i to tem szybciej, im więcej sztuk 
złota znajdowało się w naczyniu. Gdy za
miast naczyń szklanych użyto złotych lub 
srebrnych, cała różnica w tem tylko wystę
powała, że wodorosty szybciej martwiały, 
najprędzej zawsze te, które znajdowały się 
najbliżej metalu.

Łatwo jest, ja k  widzimy, wyposażyć wodę 
dystylowaną we własności oligodynamiczne. 
Lecz równie jes t łatwo zobojętnić j ą  znowu. 
Potrzeba tylko do takiej wody dodać nieco 
proszku siarki, mąki, celulozy, jedwabiu lub 
wełny albo i parafiny. Osobliwsze to dzia
łanie wymienionych ciał nie dało się należy
cie objaśnić. Jeszcze zawilfzem stało się zaś 
to zjawisko, gdy przekonano się, że same 
Spirogyry, jeżeli tylko w dostatecznie dużej 
były ilości umieszczone w wodzie oligodyna-
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micznej, odbierały jej własności trujące ‘ 
W  jednem i tem samem naczyniu obserwo
wać można jak  m ała ilość Spirogyry obu
miera natychmiast i jak  ta  sama roślina, 
w miarę jak  powiększać jej ilość, przechodzi 
wszystkie stopniowe koleje od martwoty do 
najbujniejszego rozwoju — wszystko w tej sa
mej cieczy. Również obfitsza masa wodoro
stu pozostawała przy życiu w małem naczy
niu z zatru tą wodą, podczas gdy pojedyncze 
nitki w większem naczyniu z takąż wodą 
obumierały natychmiast.

Dalsze doświadczenia dowiodły Nageliemu, 
że same naczynia szklane do pewnego stopnia 
współdziałają tu taj. Po  wielokrotnie odmie
nianych próbach okazało się, że głównie te 
naczynia, w których niegdyś leżał metal, po
siadały własność zatruwania świeżo wlewanej 
w nie wody dystylowanej i to często pomimo 
najtroskliwszego płókania i wymywania. Nie 
podobna nam tu opisywać wszystkich do
świadczeń, przeprowadzonych przez N age
liego w celu wyjaśnienia tych nieoczekiwanych 
zjawisk. Powiedzmy odrazu, że ze wszyst
kich tych prób odnośnych wynika, że istnieje 
pewne działanie metalów na czystą wrodę. 
Metale takie, jak  miedź, cynk, ołów i żelazo, 
w nieskończenie drobnych wprawdzie ilo
ściach, lecz bądź co bądź dają się wykryć 
w wodzie dystylowanej, w której przez czas 
pewien leżały. Zupełnie świeże naczynie 
szklane napełniono 12 litram i wody dystylo
wanej i umieszczono w niem na 3 dni dwana
ście sztuk miedzi wielkości monety 10-centy- 
mowej. Przez porównanie z mianowanym 
roztworem oceniono następnie, że w wodzie 
takiej znajdowała się miedź w stosunku 
1 : 77 milionów, a doświadczenie przekonało, 
źe roztwór miedzi 1 : 1 000 milionów działa 
jeszcze zabójczo na Spirogyry. S tało się 
przeto prawdopodobnem, że za tru ta  woda 
zawdzięcza swe własności metalowi rozpusz
czonemu w wodzie. Punkt wszakże jeden 
pozostawał jeszcze niezrozumiałym: dlaczego 
mianowicie taka woda oligodynamiczna udzie
la  swych własności naczyniom, te zaś z kolei 
znów wodzie obojętnej, k tórą w nie wlewamy? 
Toż cukier i sól kuchenna nie użyczają na 
zawsze swego smaku naczyniom, w których 
są rozpuszczone, jeżeli naczynia te zostaną 
wymyte. Dlaczegóż czynią to metale? N a 
to pytanie Nageli odpowiada w następujący

sposób: metal rozpuszcza się bardzo powolnie 
w wodzie, lecz część rozpuszczonej substan- 
cyi osiada na ściankach naczynia, zwłaszcza 
jeżeli woda jest już nasycona; w ten sposób 
wciąż nowa ilość może się rozpuszczać dzięki 
temu, źe warstwa metalu, osiadająca na 
ściankach naczynia, coraz bardziej grubieje. 
Gdy następnie wiejemy do takiego naczynia 
świeżej wody, to wystarcza owa warstwa me
talu na ściance, aby i tę świeżą wodę zatruć. 
Takie wyjaśnienie potwierdza się istotnie 
przez to, że po wymyciu naczynia kwasem, 
który rozpuszcza miedź, świeża woda nie mo
gła być już w tem naczyniu zatrutą. Jedno
cześnie zrozumiałym staje się także wpływ 
wywierany na wodę oligodynamiczną przez 
ciała takie jak  jedwab, wełna, siarka i t. d. 
Obecność tych ciał powiększa we wnętrzu na
czynia powierzchnię, na której osiadać mogą 
delikatne cząstki metalu. Nierozpuszczalne 
bowiem materye pozostają w wodzie zawsze 
w postaci stałych, choć nieskończenie dro
bnych ciał, do których przylegać mogą 
cząstki metalu, czego oczywiście niema 
w tych razach, gdy mamy w wodzie cukier 
lub sól. Te ostatnie, rozpuszczając się w wo
dzie doskonale, nie dają cząstkom m etalu 
możności osiadania. Co zaś do ciał koloidal
nych, takich jak  białko, dekstryna, guma, to 
przypuszcza Nageli, źe nie rozpuszczają się 
one podobnie do cukru lub soli, lecz w posta
ci nieskończenie drobnych kryształów swo
bodnie są zawieszone w cieczy, niełącząc się 
wszakże z nią bezpośrednio. Oto, dlaczego 
i na tych koloidach cząstki metalu mogą osia
dać. Jeśli wreszcie i same Spirogyry są 
w stanie zobojętniać za tru tą  wodę, gdy w do
statecznej ilości w niej są umieszczone, po
chodzi to stąd, że przy dość dużej obfitości 
nitek wodorostu cząstki metalu tak  dalece 
się rozdzielają, źe pozostają bez wpływu na 
zdrowie rośliny.

Jeżeli znanem jest nam pochodzenie wody, 
łatwo orzec możemy, czy jest ona w powyż- 
szem rozumieniu jadowitą, t. j. oligodyna
miczną, czy nie. Woda źródeł, rzek, s ta 
wów, jezior nie ma własności trujących wtem  
znaczeniu, o jakiem tu mówimy. Zarzuci 
ktoś może, że przecie te właśnie wody pozo
stają  tak  bardzo często w zetknięciu z m eta
lami. Praw da—a jednakże nie są jadowite, 
albowiem na drodze swej napotykają tyle
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eiał nierozpuszczalnych, na których z oso
bliwszą predylekcyą osiadają metale, że sama 
woda już po krótkim stosunkowo przebiegu 
sta je  się zupełnie obojętną. Z  każdego wo
dociągu możemy zawsze mieć oligodynamicz- 
ną lub obojętną wodę. Jeżeli przez pewien 
czas pozostawimy rurę zamkniętą, to pierw
szy upuszczony litr  będzie miał własności 
oligodynamiczne, woda zaś wypływająca na
stępnie będzie obojętną, bo nie starczyło jej 
czasu na rozpuszczenie w sobie m etalu (oło
wiu, miedzi z mosiądzu, żelaza). W obec 
tego dziwić się już przestaniemy, że woda 
t. zw. dystylowana czyli chemicznie czysta 
bardzo często wywiera silne działanie oligo
dynamiczne, bo wszakże przyrządy dystyla- 
cyjne wyrobione są z metalu.

Nageli dokładniej zajął się także zbada
niem owych zmian anatomicznych, charakte
ryzujących śmierć komórek wodorostów pod 
wpływem wody oligodynamicznej. Pomijamy 
wszakże tutaj tę  część pracy, poprzestając 
na zanotowaniu samego zjawiska „oligody- 
namii,” które pod względem naukowym nie
wątpliwie posiądzie ważne znaczenie.

Dr M. Flaum.

0 marzeniacli sennych niewidomego.

Głębokie różnice, zachodzące na jawie 
między życiem duchowem osobnika, obda
rzonego wszystkiemi zmysłami, a życiem du
chowem niewidomego, muszą się z koniecz
ności uwydatnić również w świecie ich m a
rzeń sennych.

Mam zamiar naszkicować charakter i przy
czyny tych różnic. Będąc sam niewidomy, 
oparłem badania moje prawie wyłącznie na 
m ateryale własnych snów, uzupełniając go 
i prostując relacyami innych ociemniałych 
bardzo oględnie. Niepewność bowiem tak 
właściwa wspomnieniom sennym, potęguje 
się oczywiście, gdy chodzi nie o własne, lecz 
cudze objawy senne. Pomimo jednak swego 
charakteru urywkowego i podmiotowego,

podobne notatki mogą poniekąd przyczynić 
się do rozwiązania pewnych zawilszych za
gadnień o doniosłem znaczeniu psycholo- 
gicznem.

W  książce swej „O illuzyach” Sully wypo
wiada mniemanie, źe ze wszystkich zjawisk 
psychologicznych sen największe ma podo
bieństwo do percepcyi zmysłowej, skutkiem 
czego opisuje je  razem i w związku. Odnie
sione do widomego, rzeczone mniemanie 
stwierdza tylko powszechnie znany fakt; do 
osobnika atoli dotkniętego ślepotą albo cał
kiem stosować się nie daje albo też w nader 
małym stopniu. Ju ż  niejednokrotnie zazna
czałem w innych pracach, źe niewidomy 
daleko rzadziej myśli obrazami zmysłowemi, 
aniżeli zastępującemi je  wyobrażeniami ode- 
rwanemi, a właściwość ta  jego organizmu 
psychicznego występuje naturalnie jeszcze 
dobitniej we śnie. Rzadko tylko się ukazu
jąc  i dlatego w luźnym znajdując się związku 
z umysłem, owe obrazy zmysłowe z trudno
ścią wydobywają się nad poziom świadomości 
przy prawidłowym przebiegu czynności re
produkcyjnej, na której, mojem zdaniem, 
polega wszelkie marzenie senne. Przykład 
objaśni, o co chodzi. Gdy człowiek, posiada
jący wszystkie zmysły, śni o swym przyjacie
lu, wówczas w duszy jego budzi się nietylko 
obraz wzrokowy przyjaciela, lecz w związku 
z nim również większa lub mniejsza ilość 
wrażeń pobocznych, które zazwyczaj towarzy
szyły obrazowi na jawie: odzież przyjaciela, 
pokój, w którym mieszka i t. d. Niewidomy, 
jeżeli nawet miał sposobność przyswojenia 
sobie rzeczonych wrażeń, np. przez obmacy
wanie odzieży lub kroczenie po pokoju we 
wszystkich kierunkach, nie przywiązuje do 
nich szczególnej wagi, gdyż umysł jego 
wsparł się raz na zawsze na wyobrażeniach 
zastępczych, niejako się w nie wdrożył, 
a w każdym razie kształt przyjaciela nie ko
jarzy  się w nim tak  trwale i ściśle z otocze
niem, aby nie mógł się ukazać we śnie bez 
współczesnego odtworzenia otoczenia. W  jak  
małym stopniu człowiek ociemniały przyswa
ja  sobie wrażenia zmysłowe, same przez się 
obojętne, świadczy fakt charakterystyczny* 
źe, o ile pamiętam, nigdy mi się jeszcze nie 
śniło, abym trzymał w ręku przybór piśmien
ny lub czytał przy pomocy dotykacza książkę 
wydrukowaną pismem wypukłem, lubo obie
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czynności należą do moich zajęć codzien
nych.

Większe znaczenie w świecie marzeń sen
nych ociemniałego m ają wrażenia słuchowe, 
ale o tyle tylko, o ile wyróżniają się swą do
niosłością wewnętrzną, wartością psychiczną. 
Uwłaszcza głos ludzki, będący tem  dla 
ociemniałego, ozem fizyognomia dla wido
mego, t. j. głównym zewnętrznym przejawem 
osób innych, często występuje w jego snach. 
Rzecz szczególna, nawet zwierzęta ukazują 
mu się niekiedy jako obdarzone ludzkim gło
sem i mową, zwłaszcza psy i ptaki, prawdo
podobnie dlatego, że z odpowiedniemi wyo
brażeniami najbai’dziej jes t oswojony w do
świadczeniu codziennem.

Czasami wrprawdzie w zakres snów niewi
domego wkraczają wrażenia zmysłowe wszel
kiego rodzaju, wówczas mianowicie, gdy pod 
•wpływem pewnych okoliczności skojarzyły się 
na jawie z silnemi uczuciami przyjemnemi 
lub przykremi i z tego powodu mocno utkwi
ły w pamięci. T ak  np. opowiadał mi jeden 
młody niewidomy, który raz do roku jeździł 
w odwiedziny do domu, że jeszcze długo po
tem śnił o podróży koleją, żenietylko słyszał 
potem głuche warczenie kół i przeraźliwy 
świst lokomotywy, lecz nadto czul świeży po
wiew powietrza z otwartego okna, smak wy
stawionych na stacyach potraw i t. d.—do- [ 
kładność reprodukcyi, dająca się wytłuma
czyć tylko skojarzeniem samych przez się 
obojętnych a może i przelotnych wrażeń 
z silnem uczuciem natężonego oczekiwania j  

i tęsknoty, co potęgowało ich wartość psy
chiczną, a zatem i trwałość. Z resztą oko
liczność, że każdoroczna podróż trw ała całe 
dwie doby, mogła nie mało się przyczynić do i 

nadania owym wrażeniom żywości, niezbę- ! 
dnej do ich odtworzenia we śnie. J a  sam \ 
w dzieciństwie śniłem często o dentyście, 
którego się bardzo bałem, a pod wpływem 
tego uczucia wydawało mi się, że nietylko 
słyszę jego głos skrzeczący, lecz częstokroć 
że siedzę w jego fotelu wysokim, że czuję 
dotyk zimnego żelaza instrumentów i t. d. 
Ale, jak  się rzekło, przypadki podobne n a
leżą do wyjątkowych; w ogólności zaś ociem
niały niezmiernie rzadko reprodukuje wraże
nia dotykowe, nie często też słuchowe, 
z  wyjątkiem chyba głosu ludzkiego.

Pragnę jeszcze w szkicu niniejszym do

tknąć kwestyi, czy jest możebnem, ażeby 
| niewidomy śnił o sobie samym, jako o widzą- 
j cym—motyw niejednokrotnie i skutecznie 

wyzyskiwany przez poetów. Zbyteczna do
dać, że nie podzielam bynajmniej owego po
glądu mistycznego i fantastycznego, podług 

I którego dusza we śnie wyzwalać się ma 
[ z wszelkich więzów ziemskich, bujając, niby 

duch wolny, w krainach nadzmysłowych i na- 
j  bywając w tym stanie wyższym własności, 

których na jawie nie posiada. A  przecież 
z wszelkiego innego stanowiska możliwość 
rzeczonego zjawiska musi być przyjmowana 

I z wielkiemi zastrzeżeniami. Każdy uzna za 
{ naturalne, że człowiek, który wzrok utracił 
{ w wieku późniejszym, czuje się we śnie często 

przywróconym do owego stanu, kiedy otwar- 
temi oczyma wchłaniał w siebie tysiące form 
i barw świata, zwłaszcza jeśli często i z tę 
sknotą myśli na jawie o tej pięknej epoce. 
Nawet wówczas, gdy wyobrażenia wzrokowe 
z biegiem czasu powoli utraciły swą jaskra
wość pierwotną, mogą one nader żywo wy
stępować w duszy śniącej, ponieważ dzięki 
bezwzględnemu panowaniu asocyacyi we 
śnie, natężenie zdolności reprodukcyjnej, 
a więc i żywość samych wyobrażeń znacznie 
wzrasta. Z drugiej wszakże strony jest 
rzeczą oczywistą, że marzenia senne, gru
pując w? najrozmaitszy sposób istniejące już 
i rzeczywiste pierwiastki wyobrażeniowe, nie 
mogą dodawać do nich absolutnie nic nowe
go; stąd ślepy od urodzenia, któremu brak 
na jawie wszelkich danych do wytworzenia 
wyobrażeń wzrokowych, nie może też i we 
śnie żadną miarą widzieć. Co prawda, za
przeczyć się nie da, źe i ślepemu od urodze
nia śnić się może, że widzi, ale to jego wi
dzenie niczem więcej nie jest, jak surogatem 
w najwłaściwszem znaczeniu słowa, suroga
tem powstałym z skojarzeń całkiem przy
padkowych i być może zupełnie niezmysło- 
wych, które poprostu u danej osoby połą
czyły się z wyrazem „widzieć;” i gdybyśmy 
byli w stanie faktycznie istniejące w podo
bnych przypadkach wrażenia porównywać 
szczegółowo z temi, które powstają pod 
wpływem rzeczywistych bodźców wzroko
wych, pokazałoby się niechybnie, że nie masz 
między niemi zgoła nic wspólnego. J a  
zresztą osobiście nigdy jeszcze nie śniłem, 
jakobym widział, chcciaż wzrok utraciłem
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dopiero w trzecim roku życia i obecnie 
jeszcze rozróżniam światło od ciemności; 
również towarzysze niedoli nie komunikowali 
mi nigdy ani jednego snu podobnego. Rzecz 
to przy bliższej rozwadze zupełnie zrozu
miała. Niewidomy bowiem wogóle tak  się 
oswają z swą wadą, źe uważa stan swój za 
zwykły, naturalny; nie zdradza on w warun
kach zwyczajnych owej tęsknoty bolesnej za 
światłem, k tó rą człowiek wszystkiemi zmy
słami obdarzony tak  poetycznie maluje, a z a 
tem i owych wzruszeń gwałtownych, któreby 
się niechybnie ujawniły, gdyby w zakres jego 
marzeń sennych wkroczyć miały, choćby na
wet w postaci surogatów, wyobrażenia tak  
dalece mu obce, jak  światło i barwa.

Zachodzi teraz pytanie, ja k  się zachowuje 
niewidomy w tak  zwanych snach wskutek po
drażnienia, kiedy pod wpływem zjawisk, od
bywających się bądź w otoczeniu, bądź we 
własnem ciele śpiącego, powstają w nim po
drażnienia nerwowe, które śniący przeistacza 
w wyobrażenia i łączy podług praw kojarze
nia z przeważającą w danej chwili grupą wy
obrażeń? Owóż ślepy zdaje się w tym wy
padku być względnie nieczułym na zewnętrzne 
bodźce dotykowe; nie dochodzą one wogóle 
do jego świadomości, chyba gdy są o tyle 
silne, że go budzą; przynajmniej liczne pró
by, które na sobie samym robiłem, były bez
skuteczne. Przeciwnie, wrażenia słuchowe 
w platają się czasem w sny niewidomego; 
u mnie np. odgłos dzwonu, słyszany w drzem 
ce rannej, wywołał wyobrażenie, jakobym się 
znajdował na statku parowym, a lada chwila 
nastąpić m iał sygnał do odjazdu—marzenie, 
które dziwnym zbiegiem okoliczności wyda
rzyło się w tej samej zupełnie formie u inne
go ociemniałego. Sygnały dawane trąbką 
w koszarach, znajdujących się naprzeciw 
mojego mieszkania, budziły we mnie często 
marzenie o pożarze, a niedawno mi się śniło, 
pod wpływem turkotu dochodzącego z ulicy, 
źe ustawiono w przyległym pokoją maszynę 
brzęczącą i huczącą, i gorzko się użalałem 
na przeszkodę, jakiej doznaję w moich stu- 
dyach od ciągłego szmeru. By mnie nale
życie zrozumiano, zaznaczam wyraźnie, źe 
nie czułem żaru, nie dotykałem maszyny, tem 
mniej je  widziałem; słyszałem jedynie, że się 
o nich mówi, same zaś one istniały w mojej 
myśli —  podobnie jak  większość rzeczy ze

wnętrznych na jawie — tylko w postaci wyo
brażeń zastępczych. Co do złudzeń nerwo
wych, mających swe źródło wewnątrz ciała, 
muszę przedewszystkiem oświadczyć, że ni
gdy nie spostrzegałem w sobie najmniejszego 
śladu owej tajemniczej zdolności marzenia, 
która, przedostając się — zdaniem Schernera 
i innych badaczy — do każdej podrażnionej 
części ciała, podobno rzutuje stąd w prze- 

| strzeń senną powstały na miejscu obraz we 
wszelkich postaciach symbolicznych. Nigdy 
nawet nie doświadczałem uczucia latania 
w powietrzu, wypływającego z podrażnienia 
płuc i stwierdzonego przez najrozmaitszych 
badaczy, może dlatego, że posiadam płuca 
niezmiernie zdrowe i doskonale rozwinięte. 
Uczucie bólu fizycznego, o ile sądzić mogę na 
mocy własnego doświadczenia, splata się 
u ślepego z jego marzeniem bez żadnej zmia
ny: ból głowy jako ból głowy, ból zęba jako 
ból zęba. T ak bywa nawet wówczas, gdy 
ból rzeczony bardzo trudno się kojarzy 
z przeważającemi w danej chwili obrazami, 
jak  świadczy następujący przykład wielce 
charakterystyczny. Śniłem raz — co mi się 
często wydarza — o epoce mego pobytu 
w szkole; nauczyciel zapytał mnie, jakiem i 
przedmiotami mamy się dziś zajmować, uży
wając przytem utartego zwrotu szkolnego: 
„co macie na dziś?” Form a odpowiedzi mo
jej ściśle zastosowana do formy zapytania 
mieściła, dzięki grze słów, oświadczenie 
o gwałtownym bólu głowy: „mamy geografią, 
historyą i— ból głowy—ostatni ja  jeden tyl
ko,” na co nauczyciel: „ten dodatek też był 
bardzo potrzebny.”

Z  powyższego wypływa, że świat m arzeń 
sennych niewidomego jest nader ubogi w wy
obrażenia zmysłowe, natom iast obfituje 
w swoiste zjawiska oderwane, w swoim ro
dzaju niemniej od tamtych czynne. Dawniej 
cierpiałem bardzo silne zawroty głowy, napa
stujące mnie zazwyczaj we śnie; atoli treść 
m arzeń sennych, poprzedzających owe napa
dy, nigdy nie polegała np. na padaniu 
z znacznej wysokości lub na szybkim obro
cie, jak  to ma miejsce w tańcu. Czułem się 
raczej opanowany jakiemiś nieoznaczonemi, 
niedającemi się bliżej określić strachami, 
które, rzecz dziwna, niekiedy przeistaczały 
się w pojęcia oderwane, a przecież nie był
bym w stanie nawet w przybliżeniu określić
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dlaczego mnie te abstrakcje takim zdejmo
wały strachem. Przypominam sobie np., źe 
dzieckiem jeszcze będąc, miałem we śnie do
konać dodawania; nagle spostrzegam, że za
miast dodać bezwiednie pomnożyłem, a wyo
brażenie powstałej stąd  ogromnej liczby 
przejęło mnie niewysłowioną trwogą. P rze
budziłem się, oblany zimnym potem, wołając 
do matki, śpieszącej z pomocą do mojego 
łóżka: „ach, Boże, rośnie wzdłuż i wszerz,” 
przyczem mi się snuło po myśli widocznie 
pojęcie podnoszenia do drugiej potęgi. J e 
żeli w snach powyższych uwaga z przyczyn 
zrozumiałych zwraca się cała w stronę jaźni 
dręczonej strachem i obawą, tedy w innych 
moment subjektywny uwydatnia się tak  nie
znacznie, że możemy nazwać sny nieosobi- 
stemi. Podkreślam tę  cechę szczególną, po
nieważ jej u widomych nigdy nie spostrzega
łem, gdy tymczasem u mnie je s t ona niemal 
zjawiskiem codziennem, a i u innych ociem
niałych występuje, lubo nie tak  często, jak  
u mnie. Co nas głównie w tego rodzaju 
snach uderza, to mianowicie okoliczność, źe 
marzący sam przez się nie bierze najm niej
szego udziału w całej sprawie, nie jest w nią 
wcale zawikłany, zachowuje się wobec niej 
jako widz bierny. M arzy on zazwyczaj, źe 
rzeczy są opowiadane lub czytane, lub też że 
jest obecny na wystawieniu sztuki teatralnej, 
przyczem sam sposób interpretacyi artystycz
nej całkiem w grę nie wchodzi. W  ten spo
sób śniły mi się już całe nowele, niekiedy 
nawet dramaty lub wykłady filozoficzne, ra 
no zaś po przebudzeniu nie byłem nigdy 
w stanie przypomnieć sobie więcej nad jakiś 
chaos pogmatwanych wyobrażeń. Prędzej 
dopisuje pamięć, gdy się ma do cen ien ia  
z reprodukcyą wybitnych pod względem sty
listycznym zwrotów, zwłaszcza wierszy. 
Ostatnie bardzo często występują w snach 
osób niewidomych — fakt wyczerpująco trak 
towany przezemnie w innem miejscu. Razu 
np. pewnego, zdaje się wkrótce po przeczy
taniu  „Historyi don Carlosa” St. Real a, 
która, jak  wiadomo, posłużyła Schillerowi 
za źródło do jego dram atu, śniły mi się jakieś 
dzieje na dworze hiszpańskim, pełne intryg, 
kiedy księżniczka, ujrzawszy potajemne kno
wania swej siostry, odpowiada jej w przystę
pie gniewu, nie pamiętam już na jakie py
tanie:

„W eil du nach Spanien Kónigskrone traclitest,
Die du dir in den Brautkranz flechten willsi .r

Ale fakt marzenia wierszami stwierdziłem 
nietylko u siebie, co się wiele zajmuję stu- 
dyami literackiemi, lecz oraz u innych nie
widomych, którym się rzadko na głos czyta. 
Jeden z moich znajomych, młody ociemniały, 
mający jako muzyk z powołania mało do 
czynienia z wierszami, śnił następujące wier
sze, będące urywkiem większej całości poe
tycznej, która mu zupełnie wyszła z pa
mięci:

Es trippelt Fi'eund Hein,
In der Nacht,
In der Nacht,

Ganz sacht.

Godzi się zaznaczyć, źe śniący, mówiąc 
przytem przez sen, mruczał do siebie: „Zwólf 
W orte, zwolf Tote, es stimmt.” D ruga część 
zdania stosowała się do marzeń wyszłych 
później z pamięci, pierwsza zaś dotyczyła 
oczywiście wyżej przytoczonych wierszy, gdzie 
liczba słów jest istotnie dwanaście. Nie wda
ję  się w bliższy rozbiór powyższego faktu, ale 
przytaczam go, bo może rzucić światło na 
rodzaj i natężenie czynności umysłu we śnie. 
Celem niniejszego szkicu było jedynie za
znaczenie istnienia głębokich różnic między 
marzeniami sennemi ociemniałego i widome
go oraz wykazanie tych różnic na mocy 
przykładów niezawodnych.

Z Fryd. Hitschmana,
tłumaczył Dr A. Grosglik,

i w ę g l i k  w a p n i a .

(Dokończenie).

W  r. 1862 Fryd . W oehler otrzymał zwią
zek węgla z metalem wapniem zapomocą 
następującego szeregu przemian: Zupełnie
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bezwodny cblorek wapnia (CaCla), pomie
szany z cynkiem (Zn) i sodem (N a) i ogrza
ny do wysokiej tem peratury, odstępuje chlor 
sodowi a zawarty w nim wapień łączy się 
z cynkiem:

CaCl2 +  'Naa +  Zn =  2NaCl +  CaZn.

Tak otrzymany aliaź wapnia z cynkiem, 
ściśle biorąc, nigdy nie ma składu wyrażone
go przez wzór CaZn, lecz zawartość w nim 
obu m etali waha się w dość obszernych g ra 
nicach. Jeżeli ciało to pomieszamy z bardzo 
czystym węglem i wystawimy na działanie 
ciepła, w którem cynk (lotniejszy od wapnia) 
zamieni się w parę, to wapień łączy się z wę
glem. Produktem tego działania jes t ciem
na spieczona masa, zawierająca w sobie wę
glik wapnia (CaC2), obok nadm iaru węgla 
i innych zanieczyszczeń przypadkowych. 
M asa ta, wrzucona do wody, ulega jej dzia 
łaniu, wytwarzając produkt gazowy, w k tó 
rym znane nam już własności łatwo pozwala
ją  rozpoznać acetylen. Odkrycie W oehłera ! 
dało chemikom do ręki jeszcze jednę m eto
dę otrzymywania związków węglowych bez 
udziału organizmów.

W  r. 1894 Moissan otrzymał węglik wap
nia w stanie czystym, posiłkując się wysoką 

. tem peraturą wynalezionego przez siebie pie
cyka elektrycznego. Moissan przygotowywał 
mieszaninę złożoną ze 120 gramów czystego 
tlenku wapnia (CaO) i 70 g węgla, otrzym a
nego przez zwęglenie cukru, i wystawiał ją  
przez 15 — 20 minut na działanie żaru po
wstającego w łuku Yolty, wywołanym przez 
prąd  o 350 amperach i 70 woltach. Utwo
rzony węglik wapnia topi się całkowicie i od
lany, po zastygnięciu, tworzy ciało stałe. 
Przem iana chemiczna w piecyku Moissana 
odbywa się według równania:

CaO +  3C =  CaC2 - f  CO.

Łatwo przewidzieć, co zresztą i przez 
Moissana zastało sprawdzone doświadczalnie, 
że zamiast tlenku wapnia może być użyty 
węglan tego metalu, rozkładający się pod 
wpływem ciepła na dwutlenek węgla i tlenek 
wapnia.

W ęglik wapnia, według opisu Moissana, 
jes t ciałem nieprzezroczystem, krystalicznem,

z barwą bronzowo-złocistą i połyskiem m eta
licznym, z ciężarem właściwym około 2,26. 
Nie jes t on rozpuszczalny w żadnej cieczy 
i wogóle trudno ulega wszelkim reakcyom 
chemicznym. T ak  np. wodór nie działa nań 
w żadnych warunkach; chlorowce dopiero 
w wyższej tem peraturze wydzielają węgiel, 
łącząc się z wapniem; para siarki w 500° 
tworzy siarek wapnia i siarek węgla; tlen nie 
niżej tej tem peratury utlenia go na węglan 
wapnia. W ęglik wapnia prawie nie ulega 
działaniu kwasów stężonych. Jedynem  cia
łem energicznie i typowo działającem jest 
woda ciekła w tem peraturze zwyczajnej. 
W ęglik wapnia, oblany nią, ze wzburzeniem, 

j  prawie bez podniesienia tem peratury, wydzie
la  acetylen aż dopóki ostatnia okruszyna nie 

j  ulegnie rozkładowi lub nie wyczerpie się 
ostatnia kropelka wody. Tera dziwniejszem 
się wydaje, źe p ara  wodna przy współudziale 
ciepła prawie nie wywiera wpływu na węglik 
wapnia.

Nakoniec w roku już bieżącym rozeszła się 
wieść, że nową metodę otrzymywania węgli
ku wapnia a następnie i acetylenu wynalazł 
Willson, elektrotechnik amerykański. W ieść 
ta, komentowana przez j^rasę peryodyczną 
w sposób jej właściwy, przyjęła treść i formy 
zdumiewające i obiegła świat cały, wznieca
jąc  nadzieję niesłychanych i pełnych zna
czenia przewrotów w wielu gałęziach techni
ki.—A rtykuł niniejszy jest właśnie wywołany 
przez chęć zastanowienia się nad tem, ile 
w tej wieści jest prawdy i słuszności.

Willson nie odmienił ani na jo tę postępo
wania Moissana, możnaby tylko powiedzieć, 
źe zwiększył rozmiary i pogrubił warunki do
świadczenia. Zam iast drobnego przyrządu 
gabinetowego, jakim  jest piecyk Moissana, 
W illson użył dużego pieca, w którym reakcyi 
uledz może nie jakieś 200 gramów miesza
niny, lecz naraz około l ' / 2 tysiąca kilogra
mów. Do rozmiarów pieca jest tu taj zasto
sowany i prąd elektryczny, dosięgający 4 —5 
tysięcy amperów, albo, inaczej rzecz ocenia
jąc, urządzenie elektryczne, w którem siła 
poruszająca wynosi 180 koni parowych na 
godzinę, mogące pracować 12 godzin bez 
przerwy. Rzecz prosta, że cała instalacya 
W illsona była obrachowana na stosunki 
dość zwyczajne w Ameryce północnej, gdzie 
siły poruszającej do urządzeń elektrycznych



WSZECHSW1AT. 2 8 3

dostarczają rozpowszechnione tam  ogromne 
spadki wód. Piec Willsona jes t wyobrażony 
na załączonym rysunku. Odpowiednio do 
tycb rozmiarów i chemicznie czyste przetwo
ry, jakiemi Moissan się posługiwał, musiały 
ustąpić miejsca wapniakowi lub kalcytowi na
turalnemu i miałowi węgli kamiennych. 
Wobec takiej, zmiany nic dziwnego, że i pro
dukt reakcyi nie może być tak  jednorodny, 
jak  otrzymywany przez Moissana, ale za
równo w powierzchowności swojej, jak  i w za-

Piec elektryczny Willsona.

A —  obmurowanie zewnętrzne pieca, B — tygiel 
zrobiony z węgla albo z grafitu, C —  blok węglo
wy lub grafitowy, który stanowi elektrodę rucho
mą, D —  maszyna dynamo elektryczna, W W  —  
przewodniki, D 1 —  otwór, przez który wypływa 
stopiony węglik wapnia: otwór ten może być za
mknięty zatyczką E 1, zrobioną, z gliny ognio
trwałej. B 1 —  podstawa żelazna, z k tórą łączy 
się jeden z przewodników od maszyny dynamo- 
©lektrycznej i na której bezpośrednio spoczywa 

tygiel. E E  —  pokrywa węglowa.

wartości czystego węgliku wapnia okazuje , 
dosyć dużą rozmaitość. Produkt ten jeszcze 
dotychczas nie znajduje się w handlu, jak 
kolwiek sprawa wprowadzenia go do sprze
daży jest zapewne tylko kwestyą niedługiego 
czasu, ponieważ, oprócz spółki Willsona 
w Stanach zjednoczonych, utworzyło się już 
w Szwajcaryi w Neuhausen towarzystwo 
przemysłowe, mające na celu wyrób węgliku 
wapnia. Próbki węgliku wapnia, jakie zda

rzyło mi się widzieć, powierzchownością 
swoją mało przypominają opis tego przetwo
ru  wyżej za Moissanem powtórzony: mają 
one raczej pozór materyi ziemistej, rozkru- 
szonej, szarej, ze stalowym gdzieniegdzie 
odcieniem. Sądząc ze słów jednego z wy
bitnych wspólkierowników spółki neuhauseń- 
skiej, p. v. Oechelhausera, wszystkie badane 
okazy tego ciała, zarówno amerykańskiego 
jak  i szwajcarskiego pochodzenia, są w wy
sokim stopniu zanieczyszczone ciałami obce- 
mi, pochodzącemi zapewne z użytego wapna 
i węgla.

Celem wyrobu węgliku wapnia jest n a 
stępnie produkcya acetylenu, któx-ego prze- 

j  znaczeniem ma być jakoby zastąpienie 
j  w przyszłości gazu oświetlającego. Produk

cya ta  w rzeczy samej wobec własności wę
gliku wapnia byłaby wielce prostem zada- 

I niem, gdyż polegałaby na prostem oblaniu 
wodą tego przetworu w przyrządach, których 
pierwowzory oddawna znane są i używane 
powszechnie we wszystkich pracowniach nau
kowych. Przyrządy te są tak łatwe w uży
ciu a rozmiary ich i, przypuszczalnie, cena 
mogłyby być tak  niewielkie, że miały za sobą 
pewne pozory słuszności artykuły dzienni
karskie, zachwycające się zawczasu tem 
wspaniałem oświetleniem gazowem, które 
w najbliższej przyszłości otrzyma oddzielnie 
dla siebie każdy dom, każde mieszkanie, 
choćby też najuboższe.

Z  opisu własności acetylenu pamiętamy, 
że gaz ten pali się — w zwykłych warunkach 
płomieniem kopcącym, lecz w warunkach 
nieco zmienionych — bez wydzielania sadzy. 
Jeżeli zachowamy te ostatnie warunki, pło
mień acetylenu jest bardzo silnie świecący, 
daleko silniej niż płomień świecy, lampy naf
towej lub nawet gazu oświetlającego. Pewne 
wyobrażenie o stosunkach świetności tych 
płomieni da nam następujące zestawienie: 
Jeżeli za jednostkę światła przyjmiemy pło
mień świecy stearynowej, ważącej >/4 funta, 
której w ciągu godziny spala się około 
10 gramów, to płomień zwykłej dużej lampy 
naftowej z knotem okrągłym będzie miał 
takich j ednostek 8 — 10, płomień gazowy, 
t. zw. argandowski, spalający 160 litrów ga
zu oświetlającego na godzinę, wydaje 16 jed 
nostek, płomień Auera, zużywający 120 li
trów gazu, da nam 45 jednostek, gdy tym
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czasem płomień acetylenowy, w którym spała 
się zaledwie 35 litrów acetylenu w ciągu go
dziny, świeci równia silnie jak  lam pa A uera, 
t. j. wydaje światło równe 45 jednostkom. 
Jeszcze korzystniej przedstawi się ta  sprawa, 
gdy dodamy, źe dla wydobycia światła o na
tężeniu 1 świecy trzeba zużyć gazu oświetla
jącego w palniku A rganda 10 litrów, w pal
niku A uera 2,7 litra, acetylenu zaś do tego 
samego celu wystarcza 0,6 do 0,7 litra. 
Z  obliczeń, których zasada jest w powyższych 
zestawieniach zawarta, wynika, że wartość 
oświetlająca acetylenu przenosi 19 razy gaz 
zwykły spalony w palniku A rganda, a 4,5 
raza  tenże gaz —  spalony w najoszczędniej
szym ze wszystkich palniku A uera.

A  jednak odkrycie łatwego sposobu otrzy
mywania acetylenu na wielką skalę jest 
jeszcze wypadkiem zbyt świeżym, ażeby 
można już było przewidzieć dzisiaj napewno, 
jakie korzyści technika wyciągnie z tego od
krycia. Pomijam tu ta j kwestyą ceny tego 
gazu—nie umiano jej dotąd oznaczyć na pod
stawie dotychczasowych doświadczeń i, po
mimo nader optymistycznych zapewnień, 
wygłaszanych pierwotnie, niewiadomo dziś 
jeszcze, czy owe maleńkie ilości, któremi za
stąpić można znacznie większe masy gazu 
zwykłego ni'e będą od nich kosztowały znacz
nie więcej. Niezbyt ważnym w mojem prze
konaniu względem są tru jące własności ace
tylenu: wszak i gaz oświetlający tru je także, 
a  zresztą je s t rzeczą mechaników obmyślić 
szczelniejsze niż dotąd urządzenia. Nie bę
dę nawet k ładł nacisku na obfitą rozpusz
czalność acetylenu w wodzie, nad którą zbie
ra ją  się w technice wszelkie gazy we wszyst
kich używanych obecnie konstrukcyach 
przyrządów: Można przepowiedzieć na pe
wno, chociaż ścisłych doświadczeń brak 
jeszcze, źe rozmaite roztwory soli mniej 
w sobie rozpuszczają acetyJenu, aniżeli woda 
czysta.

Mnie się zdaje, źe ponad wszystkie po wyż- i  

sze względy ważniejsze znaczenie m ają tru- 1 
dności, biorące początek w niedość dobrze j  

jeszcze poznanych a wybitnych własnościach 
chemicznych acetylenu. W szakże on tworzy 
związki wybuchające z metalami—nie wiemy 
dotychczas, czy z niektóremi tylko, czy może, 
w odpowiednich, nieznanych dotąd, warun- j 
kach, ze wszystkiemi. W  początkach użycia

dzisiejszego gazu oświetlającego, który za
wiera w sobie niewielką, około 0,5%  wyno
szącą, ilość acetylenu, używano do jego roz
prowadzania ru r miedzianych. Tworzyły się 
w nich osady acetylenku miedzi, które spro
wadzały czasami niebezpieczne wybuchy. 
Co gorsza—acetylen może rozłożyć się z sil
nym wybuchem, kiedy zostanie narażony na 
wstrząśnienie, spowodowane przez wybuch 
inny. Nie wiemy, jak  zachowałby się zbior
nik acetylenu, w pobliżu którego upadłby 
piorun, lub rozległ się wystrzał z broni pal
nej. Zbiorniki gazu przeznaczone do oświe
tlania miast muszą mieć setki tysięcy a cza
sem nawet miliony stóp sześciennych objęto
ści.—Nakoniec acetylen ulega polimeryzacyi 
w warunkach, których ścisłą znajomością 
również poszczycić się nie możemy, a pomię
dzy produktam i takiej przemiany znaleźć się 
mogą bardzo łatwo i ciała stałe, trudno lotne, 
może wybuchające za ogrzaniem. Ciała te 
mogą zasklepiać ru ry  przewodnie i wyloty 
palników, a dobrze należałoby zbadać ich 

; własności, chcąc obmyślić sposoby usu
wania.

Jedno tylko napewno można już dzisiaj 
powiedzieć, to jest, źe acetylen wkrótce, lada 
dzień, zostanie zastosowany jako środek po
lepszający własności gazów palnych, ubogich 
w części składowe, od których zależy świe
tność płomienia. Takie polepszanie odbywa 
się i dzisiaj przy pomocy palnych cieczy 
łatwo lotnych, np. benzolu, ale para  podobna 
w chłodniejszej porze roku skrapla się 

i w znacznej części w ru rach  gazowych. Ace
tylen w tym kierunku zastosowania ma wła
sności wprost idealne i małemi jego ilościami 
można polepszać, karbonizować, jak  to nazy
wają, ogromne objętości gazów, których 
płomień jest słabo świecący. Rola to może 
skromniejsza od przewidywanej przez entu- 
zyastów—kto wie jednak, czy nie kryje się 
w niej zarodek istotnie wielkich zmian 
w technice oświetlenia gazowego.

Zn.
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Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie 8-me Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 18 kwietnia 1895 roku o godzinie 8-ej 
wieczorem.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P anE . Majewski mówił o toporkach przedhi
storycznych znajdowanych nad górnym Bugiem 
i Styrem iprzedstawił znaczną, ich kolekcyą. W szyst
kie te toporki zwracają uwagę jednostajnością 
typu, jak i w nich panuje, zarówno jak  i nietrwa- 
łością materyału użytego oraz grubą robotą. Są 
one niegładzone i posiadają otwory wywiercone 
do osadzenia ich na kiju. Skład mineralogiczny 
okazów je st jednostajny a przecie dość urozmai
cony. Znaczna większość toporków wyrobiona 
je s t ze skał, należących do piętra sarmackiego. 
W  jednych przeważa drobny piasek kwarcowy, 
w innych krzemienne okruchy lub wapień, ubogi 
lub bardzo bogaty w różne muszle skamieniałe. Na 
ogół widać, że wybierano najtwardsze kawałki 
skał tego rodzaju. Jednostajność pod względem 
m ateryału i sposobu wyrobienia zdradza ich 
wspólne pochodzenie zarówno co do czasu jak  
i miejsca. Tymczasem nie są one znalezione 
gromadnie w jednem wspólnem miejscu, ale 
przeciwnie, zebrane zostały po jednej sztuce na 
dość znacznym obszarze kraju. Kamień, użyty do 
wyrobu tych narzędzi przedhistorycznych, zdaje 
się pochodzić z okolic dość odległych od miejsca 
znalezienia toporków. Pan M. zaznacza, że po
dobnych toporków nie widział po zbiorach za
równo krajowych jak  zagranicznych. Jedno 
tylko muzeum hr. Dzieduszyckiego we Lwowie 
posiada zupełnie podobne okazy, ale pochodzą 
ohe również z nad górnego Buga, stanowią przeto 
z "okazami p. M. jednolitą grupę zabytków przed
historycznych. Ponieważ materyał, spoczywa
ją c y  we Lwowie, nie był wyzyskany naukowo 
ani opisany, przeto p. M. stara się o wyświe
tlenie kw estyj. które mogą w przyszłości dopro
wadzić do rozpoznania natury owych zabyt
ków, wieku i celu, do którego były sporzą
dzane. W  tym celu porównał na mapie rozkład 
miejscowości, w których toporki były sporządza
ne, z rozmieszczeniem pewnych utworów geolo
gicznych i wskazał kilka uderzających fak
tów'. Popierwsze brak toporków we wszyst
kich miejscach, pokrytych utworami alluwialnemi, 
a  nawet, jak  się zdaje, diluwialnemi; po wtóre wy
kazał, że toporki znajdują się nad brzegami rzek 
na obszarach, na których występuje kreda górna; 
potrzecie, że skały p ię tra  sarmackiego, z których 
wyrobione są głównie toporki, występują w dość 
znacznej bo kilkunastumilowej odległości od 
miejsca znalezień; poczwarte, że teren, na któ
rym występują przedstawiane zabytki, nadzwyczaj

j  je s t ubogi w kamienie polne jakiejkolwiek na
tury. I to zasługuja na zaznaczenie, że prawie 

j  nigdzie, gdzie znaleziono te narzędzia, nie spo- 
sfrzeżono toporków z innego kamienia.. Jeżeli 
tedy materyał pochodził z dalszych stron, nasuwa 
się pytanie, dlaczego nie sprowadzano sobie od- 

! powiedniejszych gatunków skał, z których po 
spolicie wyrabiano w czasach przedhistorycznych 

| toporki, siekiery i inne narzędzia. Jak  dotąd 
! obszar znajdowania się toporków zdaje się 

ograniczonym do górnego Bugu i Styru z dopły
wami,— byłoby ciekawą rzeczą przekonać się czy 
kto nie posiada podobnych toporków z innych 

| miejscowości lub krajów, a zarazem przeprowa- 
i  dzić badania w pewnych częściach sąsiednich 

obszarów, w których jeszcze nie robiono poszu
kiwań.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

SPR A W O ZD A N IE .

Lerbuch der Botanik fiir Hochschulen, mit
577 zum Theil farbigen Abbild., przez D-rów: 
Ed. S 'rasbiirgera. F . Nolla, H. Schencka, A. F. 
W. Schimpera. Jena 1894. S'ronic 558. Ce
na 7 mk.

Najnowszy ten podręcznik botaniki, podzielony 
je s t na dwie części: botanikę ogólną i botanikę 
specyalną. Część 1-sza rozpada się na dwa od
działy, na: morfologią, którą wraz z wstępem 
opracował prof. Strasburger i fizyologią, napi
saną przez docenta pryw. F. Nolla; część 2-ga 
również podzielona jest na dwa oddziały: na ro
śliny zarodnikowe (Cryptogamae), które opraco
wał docent pryw. H. Schenck i rośliny nasionowe 
(Phanerogamae), opracowane przez prof. A. F. 
W. Schimpera.

Po ogólnym wstępie, zawierającym charakte
rystykę istot żyjących, a mianowicie zaś roślin, 
następuje morfologia roślin, którą autor dzieli na 
morfologią zewnętrzną— o rozwoju form w pań
stwie roślinnem, jako też zasadniczych organach 
rośliny, ich zmianach i formach i morfologią 
wewnętrzną (histologią i anatomią) poświęconą 
komórce, połączeniu komórek, tkankom, syste- 
matom tkanek, ich ułożeniu i rozdziałowi we
wnątrz rośliny oraz powstawaniu i rozwojowi. 
Oddział drugi części 1-szej podręcznika zawiera 
fizyologią roślin, w której autor (dr F. Noll) mó
wi o życiu rośliny wogóle, a dalej o fizycznych 
i  życiowych własnościach rośliny, o wzmocnieniu 
organizmu roślinnego, odżywianiu, oddychaniu, 
wzrastaniu, zjawiskach ruchu i rozmnażania się 
roślin.
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Pierwszy oddział botaniki specyalnej (syste
matyki) traktuje o roślinach zarodnikowych 
(Cryptogamae), które dr H. Schenck dzieli na 
plechowce (Thallophy(a), mszaki (Bryophyta) 
i papro'niki (Pteridophyta). Pierwszy z tych 
działów, Thallophyta, zawiera 11 klas, a miano
wicie: 1) Mjxomycetes, śluzówce, 2) Schizophyta, 
grzyby rozczepkowe, 3) Diatomeae, okrzemki, 
4) Peridineae, 5) Conjugatae, 6) Chlorophyceae, 
zielenice, 7) Phacophyceae, bruna*nice, 8) Kho- 
dophyceae, krasnorosły, 9) Characeae, ramienice, 
10) Eumycetes, grzyby, 11) Lichenes, porosty. 
Klasy znów składają się z drobniejszych pod
działów i t. d. Drugi dział, mszaki (Bryophyta), 
ma dwie klasy: wątrobowce (Hepaticae) i mchy 
(Musci). Dział zaś paprotników (Pteridophyta) 
rozpada się na klasy: paproci (Filices), skrzypów 
(Equisetaceae) i widłaków (Lycopodiaceae), z od- 
powiedniemi poddziałami na rzędy, a dalej przy
toczone są gatunki pożyteczne, mianowicie w me
dycynie i t. p.

Drugi oddział botaniki specyalnej poświęcony 
je s t roślinom jawnokwiatowym czyli nasionowym 
(Phanerogamae); tu*aj autor (prof. Schimper) 
mówi naprzód o budowie przedstawicieli tego od
działu, o kwiecie, o zapładnianiu i budowie na
sion i owoców, a dalej przechodzi do klasy roślin 
nagonasiennych (Gymnospermae), podzielonej na 3 
rzędy: Cycadinae, Coniferae i Gnetinae, a każdy 
z rzędów na rodziny. Klasę znów pokrytona- 
siennycli (Angiospermae) rozpoczyna dokładną 
charak' erystyką, odnoszącą się do budowy kwia
tów i ich ułożenia, do zapłodnienia, rozwoju i bu
dowy nasienia, wreszcie do budowy i rodzaju 
owoców,— nas+ępnie rozdziela na dwie podklasy: 
jednoliścieniowych (Monocotylae) i dwuliścienio- 
wyeh (Dicotyleae); każda z podklas rozpada się 
na rzędy, a te  na rodziny, rodzaje i gatunki 
ważniejsze. W końcu znajduje się spis roślin 
lekarskich i roślin trujących, o których mowa 
w podręczniku, oraz ogólny spis rzeczy.

Podręcznik ten botaniki należy do najlepszych, 
tak  ze względu na opracowanie oddzielnych części 
nader staranne i zastosowane do potrzeby uczącej 
się młodzieży uniwersyteckiej, jako  też ze wzglę
du na ogólny plan podręcznika, doskonale pomy
ślany i równomierne traktowanie wszystkich 
działów botaniki, bez szczególniejszego wyróż
niania i przewagi jednych grup roślin nad inne- 
roi. Wydanie nadzwyczaj staranne i piękne, 
rysunki wybrane stosownie i w znacznej ilości 
wyjaśniają skutecznie wykład,— wykonane arty
stycznie, przytem pewna liczba (18) kolorami 
odbita w tekście, podnosi znacznie wartość ry
sunku i estetyczną stronę wydawnictwa. Jednem 
słowem, podręcznik botaniki prof. Strasburgera 
i jego współkolegów zasługuje na szczególne wy
różnienie, zalecenie studyującym i z pewnością 
doczeka się licznych przekładów na różne języki 
europejskie.

KRONIKA HAUKOWA.
* -------

—  Nowe badania nad c.ynnnś iami nadner
cza. W  ustroju zwierzą* kręgowych znajdujemy 
cały szereg narządów o czynnościach nader za
gadkowych; do 'ak ich  między iimemi należy nad
nercze. Nad funkcyą tego gruczołu przeprowa
dzone zostały systematyczne badania w pracowni 
prof. N. Cybulskiego w Krakowie, które niedawno 
zostały ogłoszone ‘). Zauważyć wypada, że 
nadnercze było dotąd po macoszemu przez fizyo- 
logów traktowane i że prof. Cybulski jes ' p ier
wszym, który podjął systematyczne badanie nad 
tym gruczołem. A utor wspólnie z d-rem Szymo- 
nowiczem zbadał skutki, jakie pociąga za sobą 
wycięcie nadnercza, działanie, jak ie  wywiera 

! wstrzykiwanie zwierzętom do żył wyciągu z nad
nercza, oraz naturę „nadnerczyuy,” t. j  specy
ficznej substancyi czynnej, w wyciągach tych za
wartej. Z badań tych wynikło, że dopiero obu
stronne wycięcie nadnercza pociąga za sobą 
śmierć zwierzęcia po kilku lub kilkunastu godzi
nach wśród ogólnej apa yi; obok tego tempera
tu ra  pozostaje prawie bez zmiany, ciśnienie krwi 
opada niemal do 0, tętno staje się bardzo wołnem. 
Wycięcie nadnercza z jednej strony powoduje 
nader nieznaczne zaburzenia i zwierzę po kilku 
dniach zupełnie do zdrowia przychodzi. Wszyst
kie objawy, spowodowane przez wycięcie obu 
nadnerczy, ustępują na czas jak iś pod wpływem 
wstrzykniętego do żyły wodnego wyciągu z nad
nercza; ponieważ zaś wyciąg taki z różnych in
nych organów działania takiego nie wywiera, 
przeto au to r mniema, że w nadnerczu powstaje 
pewna specyficzna substaneya— nadnerczyna — 
mająca doniosłe fizyologiczne znaczenie. Dla 
zbadania naduerczyny sporządzone zos ały różne 
wyciągi z nadnercza: wodny, alkoholiczny, glice
rynowy, alkaliczny, kwaśny etc. Chemiczne 
badanie tych wyciągów dało do*ąd niewielkie re 
zultaty; okazało się tylko, że nadnerczyna je st 
ciałem ła ‘wo rozpuszczalnem, oraz że je s t ona 
krys*aloidem, gdyż ciecz, o rzymana pod dyali- 
zatorem z poddanego dyalizie wyciągu, działała 
tak , ja k  sam wyciąg. Za to badanie działania 
wyciągów na organizm zwierzęcy dało wyniki 
nader doniosłe. W prowadzenie do żył 1 cm3 
10°/o wyciągu powoduje łak znaczne podwyższenie 
ciśnienia krwi, że zwykłe manometry okazują się 
niedosta‘ecznemi, przytem  tętno staje się wolmej- 
szem, oddychanie czę^szem  i bardziej powierz- 
chownem. Po uprzedniem przecięciu x-dzenia 
oraz nerwów błędnych wstrzykiwanie wyciągów

*) Prof. N. Cybulski. Ueber die Function 
der Nebenniere. Kraków w marcu 1895 oraz . 
Gazeta L ekarska nr 12, 1895 r.
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z nadnercza objawów powyższych nie wywołuje; 
wynika stąd, że nadnerczy na działa podniecająco 
na zawarte w rdzeniu przedłużonym ośrodki: na- 
czynioruchowy, nerwów błędnych i  oddechowy. 
Na ośrodki te  nadnerczyna działa niejednakowo: 
przy dłuższem wprowadzaniu wyciągu do żyl, 
zaczynając od bardzo małych dawek i, stopniowo 
je  powiększając, autor przekonał się, że najdłużej 
pozostaje czynnym ośrodek naczynioruchowy 
(najwyższe bowiem dawki powodują jeszcze 
zmiany w ciśnieniu krwi), najwcześniej ulegają 
porażeniu ośrodki nerwów błędnych (czynność 
serca je s t pomimo to nieco zwolnioną wskutek 
porażenia motorycznych mechanizmów serca), 
ośrodek oddechowy zachowuje się pośrednio. Na | 
ośrodki te nadnerczyna działa za pośrednie' wem j  

krwi, do k#órej zostaje przez nadnercze wydzie
loną; okazało się bowiem, że krew, wypuszczona 
z żyły nadnercza po podwiązaniu innych żył 
i  wprowadzona po uprzedniem odwłókuieniu do 
obiegu krwi innego zwierzęcia, wywołuje te same 
objawy, co wyciąg z nadnercza. W nadnerczu 
zatem, zdaniem prof. Cybulskiego, wytwarzaną 
zostaje substaneya, utrzym ująca powyższe trzy 
grupy ośrodków w s anie tonicznym; w ten spo
sób w organizmie samym znajduje się narząd, 
regulujący najważniejsze niemal czynności ukła
du nerwowego. Nadmienić tu  jeszcze należy, że 
wstrzyknięcie do żył większej ilości wyciągu 
z nadnercza działa zabójczo na organizm zwie
rzęcy.

Z. Sz.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Na posiedzeniu wydziału matematyczno- 
przyrodniczego Akademii lim ejętneści w K rako
wie w dniu 4 marca 1895 r. przedstawiono prace 
ma'ematyczne pp. K. Żórawskiego: „O wielko
ściach zasadniczych ogólnej teoryi powierzchni” 
i S. Kępińskiego: „O związkach dwuliniowych
pomiędzy stałemi całek rozwiązań równań róż
niczkowych rzędu 2-go." Prof. Cybulski przed
stawił własną pracę: „O funkcyi nadnercza,"
której treść podajemy w n-rze bież. naszego pi
sma. Prof. Aatanson odczytał pracę: „O tem
peraturze kry'ycznej wodoru.” W odór je s t, jak  
Wiadomo, jedynym gazem, którego nie zdołano 
otrzymać do ąd w trwałej ciekłej postaci; wyso
kość tem per..tury krytycznej je s t dla wodoru nie
znana; z badań prof. Olszewskiego wynika jedy
nie, że leży ona niżej od — 220° C i że ciśnienie 
krytyczne wynosi 20 atmosfer. Na podstawie 
tych danych oblicza prof. Natanson tem peraturę 
krytyczną wodoru oraz inne elementy stanu kry
tycznego, zasadzając się w tym rachunku na 
prawie „zgodności termodynamicznej,” ważnem 
dla wszystkich stanów równowagi materyi. Sto
suje to prawo do wyliczenia kilku gęstości kry

tycznych, k ‘órych do 'ąd nie mierzono bezpo
średnio, i oceniwszy objętość krytyczną wodoru

cni3 . ,
na 23,45 , czyli gęstość jego krytyczną na

0 ,0 4 3 — 3, wylicza, że tem peratura krytyczna

leżeć powinna dla tego ciała pomiędzy — 229° C 
a — 234° C, najprawdopodobniej przy — 232° C. 
Wylicza również punkt wrzenia, który ma wyno
sić — 244° C, oraz przepowiada tem peratury, 
k fóre otrzymalibyśmy, poddając wodór odparo
wywaniu w próżni, a które sięgają aż do 
— 254,2° C pod ciśnieniem 1,5 mm rtęci. P rzy
toczywszy wreszcie doświadczenie p. Olszewskie
go nad ekspansyą wodoru, dowodzi, iż wynika 
z nich na tem peraturę krytyczną wodoru tempe
ra tu ra  o kilka stopni wyższa od — 231° C, więc 
np. — 228° lub — 227° C, rezultat doskonale zgo
dny z wynikiem czysto-teoretycznym rachunku.

P. Bandrowski przedstawił pracę: „O świeceniu 
podczas krystalizacyi.” Powtórzywszy badania 
Rozego nad świeceniem bezwodnika arsenawego 
i siarczanu potasu, udowodnił, że spostrzeże
nia i wnioski Rozego są mylne, że świecenie nie 
pochodzi z przejścia odmian bezpostaciowych obu 
ciał w roztworach na krystaliczną, że natomiast 
w obu razach zjawisko świecenia wynika z prze
mian czysto chemicznych. Prof. Kreuz mówił 
„O wpływie promieni kałodowych na niek‘óre 
sole.'1 Sekretarz wydziału zdał sprawę z posie
dzeń komisyj wydziałowych: antropologicznej i fi- 
zyograficznej.

Na posiedzeniu wydziału w dniu 1 kwietnia 
r. b. odczytano referat prof. Browicza o pracy 
p. Nowaka: „Dalsze badania nad budową i roz
wojem łożyska ludzkiego” oraz referat prof. Ro
stafińskiego o pracy p. Siedleckiego: „O budowie 
leukocytów jaszczurów i podziale ich ją d e r .” 
P. Natanson przeds‘awił swoję pracę: „O rozprę
żeniu adiabatycznem w pobliżu stanu krytyczne
go.” Teoryą zjawisk adiabatycznych w układzie 
złożonym bądź z cieczy, bądź z pary, bądź 
z cieczy i pary współcześnie, rozpoczęli Clau- 
sius i Rankine; uzupełnili j ą  niedawno Duhem 
i Ravean. Autor roztrząsa tę teoryą ze swego 
punktu widzenia. Stosuje j ą  do wytłumaczenia 
szczególnych zjawisk, jak ie dostrzegał prof. Ol
szewski w badaniach swoich nad ciśnieniem kry- 
tycznem wodoru. Wyniki doświadczenia odpo
wiadają zupełnie wymaganiom teoryi, k tóra pro
wadzi nadto do dalszych przewidywań. Przed
stawiono pracę p. K. Żórawskiego: „O całkach 
niezmiennych ciągłych grup przekształceń.” Prof. 
Kreuz przedstawił pracę własną p. t.: „Sól ka
mienna i fluoryt, ich barwa, fluorescencya i fos- 
forescencya.” Odczyłano referat prof. Wierzej- 
skiego o pracy p. Kowalewskiego: „Studya
lielmintologiczne. III. Bilharzia polonica.’ 
Przyjęto na konkurs imienia Kopernika temat 
następujący: „Przedstawić teoryą fizycznego sta
nu kuli ziemskiej i udoskonalić j ą  pod jakimkol
wiek ważniejszym względem.”
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Przyjęto do wiadomości sprawozdanie z posie
dzeń komisyi fizyograficznej. Komisya wydru
kowała tom XXIX swoich „Sprawozdań” oraz 
część tomu XXX-go; z atlasu geologicznego wy
dala tekst do 3 -go zeszytu i oddala do druku 
siedem map, które tworzyć będą. zeszyt dziewiąty. 
Komisya zawiązała w swojem Jonie sekcyą rolni
czą, pod przewodnictwem prof. Janczewskiego 
i ze współudziałem pp. Bieniasza, Bobka, Godlew
skiego, Kulczyńskiego, Stobieckiego, Szajnochy. 
Przyjęto nowych współpracowników komisyi.

S. D.

ROZMAITOŚCI.

—  Nagroda za środek przeciw pożarom. A ka
dem ia nauk w Bolonii przeznaczyła medal złoty 
wartości 1 000 franków, jako  nagrodę dla autora,

I który opisze najlepszą metodę lub też przyrząd 
i nowy, powstrzymujący albo gaszący pożai-y, spo- 

j  sobami chemicznemi, fizycznemi, lub mechanicz- 
| nemi.— Konkurs otwarty je s t dla osób wszelkiej 

narodowości, a rozprawy winny być nadesłane 
przed końcem m aja 1896. Pisane być winny 
w języku włoskim, łacińskim lub francuskim.

T .R .

—  Wyprawę balonem do bieguna organizuje 
p. Andree. Balon wyruszyć ma w lipcu 1896 
w Norskoarna w Szpicbergu, znajdującej się od 
bieguna w odległości 960 km. Podróżnicy zao
patrzą się w żywność na czas pewien, chwili bo
wiem pow rotu oznaczyć niepodobna. P. Andree 

j  udaje się obecnie do Francyi, dla zbadania no
wych udoskonaleń balonów, w wyprawie zaś za
m ierza korzystać z przyjaznych kierunków wia
trów, jak ie  napotkać będzie można w różnych 
wysokościach. Uczestnikiem wyprawy ma być 
astronom, p. Nils Eikholm, k tóry  obserwował 
przejście W enery w r. 1882.

T. R.

B u ł e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 24 do 30 kwietnia 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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widomego, z Fryd. Hitschmana tłum . dr A. Grrosglik. —  Acetylen i węglik wapnia, przez Zn. (do
kończenie). -—  Towarzystwo Ogrodnicze. —  Sprawozdanie. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości 

bieżące. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ś lósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

^ 03BOjeHO Ęen3ypoio. BapuiaBa, 21 AnpfeJiH 1895 r. Warszawa. D ru k  Emila Skiw skiego.
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POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

Fotografie b łyskaw ic.

Fotografie błyskawic oglądano po raz 
pierwszy na wystawie elektrycznej w W ie
dniu 1883 roku, a od tego czasu otrzymano 
znaczną już ich liczbę. Błyskawicę odfo- 
tografowaó oczywiście można jedynie w no
cy, ale zresztą nie nastręcza to szczegól-

ukazuje, pozostawia swój rysunek na pły
cie fotograficznej. Otrzymane w ten spo
sób fotografie żadnego w ogólności nie 
przedstawiają podobieństwa do znanych 
zygzaków kątowatych, któremi rysownicy 
i malarze zwykle na obrazach swoich bty-

F ig  V.

ńych trudności. T rzeba tylko ciemnię opty- j 
czną skierować tak , aby objektyw a jej 
była zwrócona ku tej stronie nieba, w któ- 
rej sroży się burza, a następnie nastawić ją  j 
na odległość nieskończenie wielką. Każda 
błyskaw ica, k tóra się w tej okolicy nieba

Fig. 2.

skawice oznaezają; ujawniają się na nich 
raczej rozgałęzienia, wybiegające ze smug 
głównych, co razem tworzy podobieństwo 
do mapy wyobrażającej system rzeczny, 
gdzie liczne strum ienie i dopływy łączą się 
w arterye główne, których dostrzegamy
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ujście, ale nie znamy początku. P rzyk ład  
takiej fotografii podał W szechświat w roku 
1889, na str. 325.

Rysunki, które obecnie załączamy, są re- 
produkcyą fotografij, zdjętych w sposób 
taki, że upoważniają do pewnych wniosków 
o trw aniu  błysku świetlnego. Są to spo
strzeżenia p. L. W ebera z W rocławia i p. 
T rouyelota z obserwatoryum  w Meudon. 
Podczas gwałtownej burzy nocnej zwrócił 
p. W eber ku okolicy nieba, najsilniej bły
skawicami przerzynanej, m ałą ciemnię op ty 
czną, której ręką nadawał ruch obrotowy, 
tak, że objektywa obiegała stożek o n ie
wielkiej otwartości, a obrazy w ten sposób 
otrzym ane mamy m  lig. 1 i 2.

Na fig. 1 widzimy, że punk ty  najjaśn ie j
sze błyskawicy wydały małe elipsy, wszy
stkie zaś te elipsy ograniczone są dwiema 
jasnem i liniami, wzdłuż których sum uje się 
działanie obrazów oddzielnych. R ozpatru 
jąc  rysunek ten uważnie, poznajem y, że n ie
k tóre punkty  świetlne wytworzyły elipsy 
zupełne, zkąd wnosimy, że błyskawica 
trw ała  tak  długo przynajm niej, ja k  obrót 
pełny przyrządu, nieprzekraczając zna
cznie tego czasu, obrazy bowiem nie zaha
czają się nawzajem . N iektóre jednak  p un
k ty  słabły tak  szybko, że wydały tylko 
krótkie smugi, a nie zamknięte linie k rzy 
we. P. W eber wniósł ostatecznie, że b ły 
skawica, na fig. 1 przedstaw iona, trw ała 
około pół sekundy.

F ig . 2 daje obraz innej błyskaw icy, odfo- 
tografowanej podczas tejże burzy. Je s t ona i

w ielokrotna, albo, prawdopodobniej, ogół 
zjawiska składał się z kilku maximów, na
stępujących po sobie prawie w jednej linii.

F ig. 3 przedstaw ia błyskawicę, odfoto- 
grafowaną przez p. Trouvelot, za pomocą 
przyrządu, którem u nadaw ał ruch w jednę 
i d ru g ą  stronę w płaszczyźnie poziomej; 
obraz składa się ze smug równoległych róż
nego natężenia, oddzielonych polami słabo 
świecącemi. W yjaśnienie tego obrazu na
stręcza wszakże pew ne wątpliwości; jeżeli 
bowiem ciemnia optyczna przesuw ana była 
szybko i nagłe zatrzym ywana, obraz o trzy
m any pochodzić mógł z błyskawicy przery
wanej i dosyć długo trw ającej; można 
wszakże przypuścić też, że błyskawica skła
dała się z k ilku wyładowań, biegnących do
kładnie jedną drogą.

Fotografow anie błyskawic stanowić może 
wdzięczne pole dla amatorów fotografii; 
obrazy te złożyć się mogą na zbiór doku
mentów dokładnych i rzetelnych, które po
służą do dokładniejszego zbadania ob ja
wów w yładow ania elektryczności atmosfe
rycznej.

Objawy astronomiczne
w  maju.

Droga mleczna przypada wieczorem na 
wschodniej stronie sklepienia niebieskiego, 
a miejsce rozdziału je j na dwie odnogi, z a 
jęte  przez krzyż Łabędzia, znajduje się na 
wschodniej stronie bieguna. Stąd, idąc ku 
południo-wschodowi napotykam y gwiazdo
zbiór O rła, ku połutlnio-zachodowi zaś L irę 
z W egą. W  pobliżu zenitu, na południe 
Avzględem niego, błyszczy W olarz z A rktu- 
rem, wraz z półkołową K oroną północną, 

J  skąd ku południo-wschodowi idą za sobą 
H erkules, W ąż i W ężownik. Na stronie 
południowej znajdujem y gwiazdy zw ierzyń
ca — Pannę, W agę i N iedźwiadka, na z a 
chód zaś zenitu rozlega się wielki trapez 
Lwa z Regulusem, a bliżej poziomu Rak 
i łatw o rozpoznać się dające Bliźnięta.

M erkury jes t d. 5 w połączeniu górnem 
ze słońcem i zachodzi z niem razem, w koń
cu zaś dopiero o godz. 9 min. 50, przez d ru 
gą więc połowę m aja widoczny je s t wie
czorem przez pół godziny; dnia 26 jest 
w połączeniu z księżycem. — W enus je s t 
gwiazdą wieczorną i zachodzi w początkach 
miesiąca o godz. 10 min. 30, w końcu do
piero o godz. 11; dnia 18 je s t w połączeniu 
z Jowiszem, dnia 27 w połączeniu z księży
cem. — M ars, k tóry  w końcu kw ietnia był 
w połączeniu z Jowiszem , oddala się od
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niego, zachodząc dnia 1 o północy, w końcu 
miesiąca o godz. 11, dnia 27 je s t w połącze
niu z księżycem. — Jowisz zachodzi w cze
śniej, aniżeli M ars, w połowie miesiąca 
o godz. 11, w końcu o godz. 10 i w  zmierz
chu wieczornym ju ż  tylko krótko jes t wi
doczny; podobnie jak  dwie powyższe pla
nety, dnia 27 w połączeniu z księżycem 
je s t Saturn, w gwiazdozbiorze Panny, 
wschodzi za dnia, zachodzi zaś dnia 1 
o godz. 4 min. 50, w końcu miesiąca o godz. 
3, widoczny je s t zatem praw ie aż do brza
sku dziennego; dnia 8 jes t w połączeniu 
z księżycem, oddalony od niego blizko o 7° 
ku północy.

Słońce wstępuje dnia 21 w znak Bliźniąt, 
a w końcu miesiąca oddalone jes t od ró 
wnika o 21° 57' na północ, zbliża się więc 
szyhko do najwyższego swego na półkuli 
północnej położenia.

Pierwsza kw adra księżyca d. 2, pełnia 
d. 9, druga kw adra d. 16, nów d. 24 i znów 
pierwsza kw adra d. 31 maja.

Drobne •^'iadomoóci.

Wielkie lunety. Pismo „Astronomy und 
Astrophysics” podaje uwagi znakomitego 
konstruktora am erykańskiego A lvanaC larc- 
ka o przyrządach astronomicznych przy
szłości.

Najdonioślejsze odkrycia w każdej epoce 
dokonane były przez przyrządy najpotęż
niejsze. W  roku 1862, za pośrednictwem 
lunety o objektywie mającej 47 centym e
trów  średnicy, a k tóra była podówczas n a j
większą, Ciarek dostrzegł satelitę Syryusza, j  

którego istnienie w ykazał Bessel rachun
kiem. P rzy  obserwacyach gwiazd podwój- j  

nych doprowadziły do odkryć i przyrządy 
średnie, ale lunety wielkie dają żniwo zna
cznie obfitsze. Co do wymiarów, jakie 
jeszcze osięgnąć się dadzą, trudno je  sta
nowczo określić. W  roku 1846 lunety 
o otworze 43 cm były uważane za lunety 
olbrzymie, obecnie zaś wielka luneta obser- 
watoryum L icka ma 91 cm, a teleskop 
obserwatoryum  paryskiego 1,2 m etra. P o 
stęp dalszy będzie zapewne tylko kwestyą 
ceny, co jest rzeczą podrzędną dla hojnych 
ofiarodawców am erykańskich. Gdy idzie 
o przyrządy bardzo wielkich wymiarów, 
przełożyć należy refrak tory  (lunety) nad 
reflektory (teleskopy), te ostatnie bowiem 
bardziej są wrażliwe na chwiejność tem pe
ratury . O brabianie szkła rozpoczyna się j 
za pomocą maszyny, ale wyrównanie osta- I 
teezne dokonane być musi ręcznie. A by I

I przyrząd astronomiczny wydał pełną ko
rzyść, jak ą  zeń osięgnąć można, umieszczo
ny być winien na wysokości dosyć znacznej 
i pod niebem zupełnie czystem.

Wpływ lasów na klimat. W edług powszech- 
| nego mniemania wytrzebienie lasów wy

wierać ma wpływ znaczny na ogólne w a
runki klimatyczne, na obfitość źródeł, a tem 
samem na wartość upraw ną gruntów  sąsie
dnich. P . Bouąuet de la G rye sądzi wszak
że, że pogląd ten jest przesadny, nie wiemy 

i bowiem dotąd, czy obecność lasów wzmaga 
obfitość i regularność deszczów: nie potrafi
my rozstrzygnąć, czy niektóre okolice są 
dobrze zadrzewione, dlatego, że deszcze są 
tam  częste, czy też deszcze padają tam dla
tego często, że istnieją lasy. W szystko 
wszakże prowadzi do wniosku, że objawy 
meteorologiczne, które powodują skraplanie 
wody atmosferycznej, zachodzą w wysoko
ściach przechodzących znacznie położenie 
lasów, a częstość deszczów zależy niewąt
pliwie w daleko większej mierze od ukształ
towania lądów i od ogólnego kierunku 
prądów atmosferycznych, aniżeli od roślin
ności. We Francyi okolice, jak  B retania 

j  lub Normandya, które wystawione są bez
pośrednio na prądy południowo-zachodnie 
i zachodnie, są dżdżyste. Góry, na których 
stokach prądy powietrzne wznoszą się i ozię
biają, otrzym ują znaczne ilości deszczów; 
równiny natomiast, na których prądy ogrze- 

| wają się i rozszerzają, są suche. W  ogól
ności, zadrzewienie może zapewne osłabiać 
parowanie gruntu  i utrzymywać w nim pe
wną wilgotność, nie zdaje się wszakże, by 
działanie to, czysto lokalne, wywierać mo
gło wpływ wyraźny na klimat okoliey. 
(Eevue Scient.).

Książki dawnych Meksykanów. Meksyk 
w czasie, gdy uległ napadowi K orteza, za
mieszkały był przez naród posiadający pe
wną cywilizacyą i literaturę dosyć rozwi
niętą. Książki, uznane przez zdobywców 
za dzieła szatańskie, zostały przez nich spa
lone; pewna wszakże liczba książek ocalała, 
jak  się bowiem dowiadujemy z komunikatu 
złożonego przez p. W altera Fowkes towa
rzystwu naukowemu w Bostonie, istnieją 
jeszcze cztery książki meksykańskie, z k tó
rych najpiękniejsza znajduje się w Dreźnie. 
Ma ona wymiary 24 X 8 X 10 centymetrów, 
a głoski malowane są po obu stronach kart, 
k tóre rozkładają się wachlarzowato, ja k  
w książkach japońskich. Biblioteka naro
dowa francuska posiada również jeden 
egzemplarz, a dwa pozostałe znajdują się 
w Madrycie.
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O G Ł O S Z E N I  .A ..

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
Tom  X I I I  za ro k  1893,

już wyszedł z druku. Tom X II I  Pam iętnika Fizyograficznego zaw iera następujące 
rozpraw y: Obserwacye m eteorologiczne za rok 1892. — Spostrzeżenia fenologiczne za rok
1892. — J . Trejdosiewicza, Objaśnienia do m apy geologicznej gub. Lubelskiej. — K. Ko- 
ziorowskiego, Rudy żelazne ze wschodniego okręgu górniczego. — J . Paczoskiego, P rzy 
czynki do znajomości flory krajow ej. — K. D rym m era, Spraw ozdanie z wycieczki botani
cznej w okolicach K ola i Sompolna. — B. Eichlera, M ateryaly do flory wodorostów z oko
lic Międzyrzeca. — W. M. Kozłowskiego, Przyczynek do flory wodorostów z okolic W ar
szawy. — A- M oclilińskiej, Rośliny zebrane w gub. W ołyńskiej. — J . Eismonda, S tudya

nad pierw otniakam i z okolic W arszaw y.

PRZEGLĄD TECHNICZNY,
CZASOPISMO MIESIĘCZNE, 

pośw ięcone spraw om  techniki i przem ysłu.
P R Z E D P Ł A T A  WYNOSI:

W  W A R SZ A W IE  NA P R O W IN C Y I
Rocznie..................................................rs. 10
Półrocznie..............................................   5

Rocznie................................................. rs. 12
Połrocznie............................................. „ G

A DRES REDAKO Yl:
W a r s z a w a ,  u l i c a  K r a k o w s k i e  P r z e d m i e ś c i e  1Vr G(i,

(Gmach Muzem Przem yślu i Rolnictwa).

W yszła z d ruku i je s t  do nabycia we w szystkich księgarniach:

ARYTMETYKA W ZADANIACH
przez S. Dickstcina.

Część I I I .  Stosunek. Proporcyonalność. K w adraty. Sześciany. Z&dania różne. 8-ka mała, 
«tr. 2 4 9 . Cena egzemplarza w kartonie kop. 8 0 .

'W H r » « l . y  n a u k o w e .

KURS SAMOKSZTAŁCENIA,
obejmujący: JB la s  tf/i k a c y  ą  W i e d z y  w opracow aniu W ł. M. Kozłowskiego, F i lo • 
s o f ią — tegoż, P s y c h o lo g ią —J . Wł. Dawida, E s t e t y k ę — N. Hirszbanda, A n t r o 
p o lo g ią  i  S o c y ó lo g ią —L. Krzywickiego, J ę z y k o z n a w s t w o  p o r ó w n a w c z e —
A. A. Kryńskiego, L i t e r a t u r ę —P. Chmielowskiego, MMistoryą— T. Korzońa, E k o 
n o m i ą  P o l i t y c z n ą — Z. H erynga, N a u k ę  O z i e m i — W. Nałkowskiego, Jfta te -  
m a t y k ę —S. D icksteina, JR io log ią—M. Flaum a, B o t a n i k ę —W ł. M. Kozłowskiego, 
F i z y k ę — w . Połkotyckiego, — drukow ać się zacznie od 1 stycznia 1895 r. w „PR Z E 
G L Ą D Z IE  P E D A G O G .” W  temże piśmie wychodzą,: „ I f t e to d y c z n y  k u r s  n a u k ” 
(plany i wskazówki do nauczania elem entarnego), „ O g ró d e k  d z i e c i ę c y ” (m ateryały 
do gier, pogadanek i zajęć), oraz artyku ły  ogólne o psychologii, wychowaniu, hygienie i t. p . 

C en a  „JPrzegl .  P e d a g o g . ” kw artaln ie  rs  1,50, z przesyłką rs. 1,75.
* A D R ES: # f  a r s z a w a ,  Z ł o t a  2 0 .

^03bojicho IIeH3ypoio. BapmaBa, 21 Anpt.jnt 1895 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskieg*


