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N A JN O W SZE BADANIA 

n a d

pobieraniem azotu wolnego przez rośliny.1}

Z pomiędzy pierwiastków, których roślina 
koniecznie do swego rozwoju potrzebuje, 
cztery są takie, o które rolnik troszczyć się 
musi, a mianowicie: azot, fosfor, potas i wap
no; inne części składowe pokarmu, jakkolwiek 
równie dla rozwoju roślin niezbędne, albo 
znajdują się w otoczeniu rośliny w takiej 
obfitości, źe ich nigdy nie zbraknie (np. wę
giel jako bezwodnik węglany w powietrzu), 
albo też w tak niewielkiej ilości są potrzeb
ne roślinie, że każda gleba dostarczyć ich 
jest w stanie (siarka, chlor, magnez, że
lazo).

Z czterech wymienionych pierwiastków 
azot jest znowu tym, na którym rolnikowi

*) Rzecz przedstawiona w dwu wykładach 
dla rolników-praktyków w Krakowie w dniach 
17 i 18 marca 1896 r.

najwięcej zależy, bo z jednej strony roślina 
potrzebuje go dużo i dlatego brak jego 
w ziemi daje się uczuć najczęściej, z drugiej 
cena jego w handlu nawozowym jest naj
wyższa. To też tanie zaopatrzenie roślin 
uprawianych w azot i o ile możności ekono
miczne wyzyskanie jego źródeł należy nie
zawodnie do tych warunków, od których naj
więcej zależy czysty dochód rolnika. Wobec 
tego nie można się dziwić wielkiemu zainte
resowaniu, jakie obudziło między rolnikami 
odkrycie, dokonane przed 10 la t j  przez 
Hellrigla, że są pewne warunki, w których 
rośliny mogą się* żywić wolnym azotem po
wietrza.

Azot powietrza stanowi, jak  wiadomo, 
4/s całej atmosfery, gdyby się więc to źródło 
dało w odpowiedniej mierze uprzystępnić dla 
roślin, to rolnik nie potrzebowałby się trosz
czyć ani o saletrę chilijską, ani o sole amo
niakalne, ani o inne kosztowne nawozy azo
towe.

Ze roślinie nie przychodzi łatwo korzysta
nie z azotu wolnego, to wynika już ze sku
teczności nawozów azotowych. Należy się 
może raczej zapytać, czy choć w ograni
czonej mierze lub w jakichś specyalnych 
warunkach roślina może korzystać z azotu 
atmosferycznego. Pierwszym badaczem, któ
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ry nad rozstrzygnięciem tego pytania z wiel
ką ścisłością prowadził doświadczenia, był 
Boussingault. Z nasion o wiadomej zawar
tości azotu hodował on rośliny w sztucznej 
ziemi, złożonej z wyżarzonego przesiewu 
z dodatkiem popiołów roślinnych. Ziemia 
ta  nie zawierała zatem żadnych związków 
azotowych, a i powietrze, w którem rozwijały 
się rośliny, było sztucznie pozbawione wszel
kich śladów tych związków, tak źe tylko wol
ny jego azot miał przystęp do roślin. Po upły
wie czasu, przeznaczonego na doświadcze
nie, badacz oznaczał w wyhodowanej rośli
nie ilość azotu. Okazało się, że ta ilość nie 
przenosiła nigdy ilości azotu w ziarnie, ale 
zawsze prawie ściśle była jej równą. Z  tego 
Boussingault wyprowadził wniosek, źe rośliny 
nie mogą korzystać z wolnego azotu po
wietrza, ale do swego rozwoju potrzebują 
koniecznie azotu w postaci związków. Wobec 
nadzwyczajnej ścisłości, z jaką Boussingault 
robił swoje doświadczenia, wobec wielkiej 
liczby tych doświadczeń i zupełnej zgodności 
ich rezultatów, wobec tego nareszcie, że 
doświadczenia robione były z rozmaitemi 
roślinami, niewyłączając groszkowych, na 
które przypadało nawet najwięcej doświad
czeń, niepodobna było wątpić o prawdziwo
ści wniosków przez Boussingaulta wyprowa
dzonych. To też, od czasu tych klasycznych 
doświadczeń, przez la t 30 utrzymywało się, 
jako bezwzględny pewnik naukowy, zdanie, 
że rośliny mogą azot pobierać tylko w po
staci związków, a nigdy nie karmią się azo
tem wolnym. Tymczasem w praktyce rolni
czej już dawniej były znane, a potem groma
dziły się w coraz większej ilości fakty, nie
zupełnie z tym pewnikiem zostające w zgo
dzie, domagające się koniecznie bliższego 
wyjaśnienia. Praktycy oddawna uważali nie
które rośliny groszkowe, jak  koniczyny, lu
cernę, esparsetę, jako wzbogacające ziemię 
i przeciwstawiali je  roślinom zbożowym, jako 
ziemię wyczerpującym. Wyjątkowe zacho
wanie się tych roślin niemało kłopotu przy
czyniło uczonym, a choć starano się zacho
wanie to objaśnić głębokiem zakorzenieniem 
się tych roślin i ich wpływem na dyslokacyą 
pokarmów z warstw ziemi głębszych do bar
dziej powierzchownych, to jednak odczuwa
no, że to objaśnienie wystarczyć nie może, 
jak  tego dowodzą liczne usiłowania znale

zienia innych jeszcze danych, które byłyby 
w stanie wytłumaczyć wyjątkowe zachowanie 
się roślin groszkowych. Przypuszczano np., 
że rośliny te mają szczególną zdolność przy
swajania sobie amoniaku z powietrza, a Ma
yer przedsięwziął nawet obszerne doświad
czenia, aby przypuszczenie to poprzeć dowo
dami; jednakże doświadczenia nie dały ocze
kiwanego rezultatu, wykazały wprawdzie, że 
rośliny groszkowe mogą pochłaniać amoniak 
gazowy, ale tak samo zachowują się i inne 
rośliny, a groszkowe żadnej pod tym wzglę
dem nad temi innemi nie mają wyższości. 
Kłopoty uczonych wzrosły, gdy fakty, nie- 
dające się pogodzić z teoryą o bezwzględnej 
nieprzydatności azotu wolnego dla roślin, 
zaczęły się mnożyć.

Layes i Gilbert wykazali, że plony zboża, 
uprawianego corocznie po sobie, schodzą 
po jakimś czasie do pewnego minimum, na 
którem utrzymują się bez zmiany, ale podno
szą się silnie, jeżeli uprawę ich przegrodzić 
uprawą rośliny groszkowej. Deherain wyka
zał analitycznie znaczne wzbogacenie się 
w azot ziemi, na której przez dłuższy czas 
znajdowała się łąka, obfitująca w rośliny 
groszkowe. Nareszcie rolnik niemiecki Schultz 
z Lupitz doprowadził swoję ubogą piasz
czystą ziemię, dającą dawniej plony bardzo 
nędzne, do wydawania obfitych plonów jedy
nie przez intensywną uprawę łubinu po 
zmarglowaniu pól i przy użyciu nawozów 
potasowych i fosfornych, ale bez dokupywa
nia jakichkolwiek nawozów azotowych. Pu- 
blikacya Schultza z r. 1881, „Reinertrage 
auf leichtem Boden”, musiała silnie zachwiać 
wiarę w nieomylność boussingaultowskiego 
dogmatu o niezdolności wszystkich bez wy
jątku roślin do asymilowania azotu wolnego 
i pobudzić do nowych w tym kierunku b a 
dań. Schultz wyraźnie już rozróżnia rośliny 
gromadzące azot (Stickstoffsammler) od tych, 
które azot zużywają (Stickstofffresser).

W  r. 1886, a więc w pięć lat po ogłoszeniu 
rezultatów, do jakich doszedł Schultz, Hell- 
rigel podał po raz pierwszy na zjeździe przy
rodniczym w Berlinie rezultaty swoich do
świadczeń, w których z całą stanowczością 
udowodnił, źe rośliny groszkowe mogą w pew
nych warunkach specyalnych korzystać 
z wolnego azotu powietrza. W  całej roz
ciągłości Hellrigel ogłosił swoje doświadczę-
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nia w r. 1888 w epokowej publikacji „Unter- 
suchungen iiber die Stickstoffnahrung dei 
Gramineen und Leguminosen”. Jakkolwiek 
doświadczenia Hellrigla powszechnie są zna
ne, to jednak, ponieważ są one poniekąd osią, 
około której obracają się wszystkie dowodze
nia późniejsze, musimy sobie tutaj ich prze
bieg pokrótce uprzytomnić.

Hellrigel starał się oddawna określić bliżej 
stosunek, w jakim się zmienia ilość wyprodu
kowanej przez roślinę materyi organicznej, 
zależnie od ilości, w jakiej dostarczanym bę
dzie roślinie jeden z niezbędnych składników 
pokarmowych. Brak zupełny takiego skład
nika ograniczyć musi do minimum produkcyą 
masy roślinnej, ze wzrastaniem dawki skład
nika spodziewać się można do pewnej grani
cy proporcyonalnego do niej wzrostu wypro
dukowanej suchej masy roślinnej. Ponieważ 
rolnik najbardziej musi się troszczyć o azot, 
więc do tego składnika pokarmowego Hell
rigel skierował przedewszystkiem swoje do
świadczenia. Rezultatem pierwszych zaraz 
doświadczeń było to, źe spodziewana propor- 
cyonalność z całą ścisłością ujawniła się 
u zbóż, ale nie okazała się wcale u roślin 
groszkowych.

W  doświadczeniach swoich Hellrigel ho
dował rośliny w wazonach blaszanych napeł
nionych piaskiem, który zawierał nie więcej 
jak 2—4 mg azotu w 1 kg, a źe każdy wazon 
mieścił w sobie 4 kg piasku, więc w piasku 
całego wazonu było nie więcej jak 16 mg 
azotu. Naturalnie do piasku dodano odpo
wiednią ilość soli mineralnych, jednaką j  

w każdym wazonie, a zmieniano [tylko daw
kę azotu. Azot dawano w postaci saletry.

Tam, gdzie saletry nie dodano wcale, rośli
ny zbożowe niebawem przestawały się rozwi
jać i, zgodnie z doświadczeniami Boussin- 
gaulta, wydawały nieznaczną ilość materyi 
organicznej, zawierającej tyle tylko azotu, 
wiele go było w nasieniu. W  wazonach, za
silanych saletrą dawały plon prawie ściśle 
proporcyonalny do wysokości dawek sa
letry.

Inaczej rośliny groszkowe; tu  nietylko 
owej proporcyonalności nie było można 
stwierdzić, ale zdarzało się często, źe w wa
zonach, do których wcale saletry nie dodano, 
w owym jałowym piasku, rośliny po chwilo
wym zastoju, spowodowanym brakiem azotu,

naraz zaczynały się ponownie żywo rozwijać 
i wydały plon nie mniejszy, a czasem i więk
szy, niż w tych wazonach, w których piasek 
obficie zasilany był saletrą. Co więcej, ana
liza takich roślin wykazywała, że znajdowało 
się w nich azotu czasem przeszło o 1 g wię
cej aniżeli go było w nasionach, z których 
rośliny wyrosły. Wobec tego, źe w piasku 
całego wazonu było nie więcej jak  16 mg 
azotu, nie można było wątpić, że ten azot, 
który sobie rośliny przyswoiły, pochodził nie 
z piasku ale z powietrza.

Jednakże nie wszystkie osobniki hodowa
nych roślin groszkowych jednakowo się za
chowywały, niektóre rozwijały się daleko 
mniej pomyślnie, a nawet ginęły z powodu 
braku azotu, a więc widocznie nie posiadały 
zdolności przyswajania sobie azotu z po
wietrza. Badając bliżej wyhodowane przez 
siebie rośliny groszkowe, Hellrigel zauważył, 
że egzemplarze, które na bezazotowej ziemi 
bujnie się rozwijały, miały na swoich korze
niach silnie rozwinięte charakterystyczne 
brodawki, natomiast te, które widocznie cier
piały z powodu niedostatku azotu, albo wcale 
tych brodawek na korzeniach nie miały, albo 
brodawki te słabo tylko były na nich rozwi
nięte. Z tej obserwacyi Hellrigel wniosko
wał, że zachodzić musi jakiś związek między 
występowaniem owych brodawek na korze
niach roślin groszkowych a zdolnością tych 
ostatnich korzystania z azotu wolnego powie
trza. Brodawki, obserwowane przez Hellrigla, 
znane były oddawna, a nawet ich budowa ana- 

| tomiczna była już dość dokładnie zbadana, 
a tylko na ich pochodzenie i znaczenie dla 
rośliny sprzeczne panowały zapatrywania. 
Jedni badacze uważali te brodawki, jako 
organy normalne roślin groszkowych niewia
domego przeznaczenia, inni jako utwory pa
tologiczne, wywołane przez jakiegoś paso- 
rzyta. Wewnątrz tych brodawek dostrzeżo
no juź dawno wielkie komórki, wypełnione 
drobniutkiemi pałeczkami, podobnemi do 
bakteryj. Te pałeczki jedni uważali za sfor
mowane w taki kształt materye białkowate 
samej rośliny groszkowej i ze względu na 
ich podobieństwo do bakteryj nazywali je 
bakteroidami, inni uznawali w nich istotne 
bakterye żyjące pasorzytniczo na korzeniach 
i wywołujące tworzenie się na nich narośli 
brodawkowych.
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Hellrigel, skłaniając się widocznie do tego 
ostatniego zdania, postanowił przeszkodzić 
wtargnięciu owych przypuszczalnych bakteryj 
do korzeni hodowanych roślin groszkowych 
aby się przekonać jak  się wtedy zachowywać 
będą. W  tym celu piasek, w którym miały 
być zasiane rośliny, ogrzewał poprzednio 
przez kilka godzin do tem peratury zabójczej 
dla wszystkich organizmów. Wynik tego do
świadczenia był stanowczy: w takiej, jak się 
wyrazimy, wysterylizowanej ziemi brodawki 
na korzeniach nie tworzyły się wcale, a rów
nocześnie nie występowała też owa wyjątko
wa zdolność roślin groszkowych asymilowa- 
nia azotu z powietrza. Rośliny groszkowe, 
hodowane w ziemi sterylizowanej, zachowy
wały się tak samo, jak  np. rośliny zbożowe, 
t. j. rozwijały się i produkowały materye 
organiczne tylko w miarę tego, jak dostar
czano im pokarmu azotowego w postaci sa
letry. Ze ogrzanie piasku nie przez co in
nego, ale tylko przez zabicie w nim mikro
organizmów przeszkodziło tworzeniu się bro
dawek na korzeniach roślin groszkowych 
i wpłynęło na zmianę ich sposobu żywienia 
się, dowiodły tego dalsze doświadczenia Hell- 
rigla. Gdy mianowicie badacz ten do piasku 
sterylizowanego dodał nieco wyciągu wod
nego ze świeżej ziemi, rośliny groszkowe 
w nim hodowane zachowywały się tak  samo 
jak  w piasku niesterylizowanym: na korze
niach tworzyły się brodawki, rośliny, mimo 
zupełnego prawie braku azotu w piasku, 
przebywały łatwo chwilowy okres głodowy, 
rozwijały się bujnie i gromadziły w swej ma
sie znaczną ilość azotu.

Tak więc piękne a tak proste doświadcze
nia Hellrigla wykazały z całą stanowczością, 
że rośliny groszkowe mogą się w pewnych 
warunkach obchodzić bez pokarmów azoto
wych w ziemi i czerpią swój pokarm azotowy 
z powietrza; aby się jednak mogły odżywiać 
w taki sposób, potrzebują do tego współ> 
udziału pewnych organizmów, znajdujących 
się w ziemi, bez nich zachowują się tak samo 
jak  wszystkie inne rośliny.

Ale w powietrzu oprócz azotu wolnego 
znajdują się małe ilości związków azotowych, 
a szczególniej amoniaku. Hellrigel nie usu
wał, jak  np. BoUssingault, tego amoniaku 
z otoczenia rośliny, więc możnaby jeszcze

przypuszczać, że to nie azot wolny ale ten 
amoniak służył roślinom groszkowym za po
karm. Jakkolwiek przypuszczenie to już 
z góry trzeba uznać za nieprawdopodobne, 
bo w 100 m ! powietrza jest ledwo 2 mg 
amoniaku, tak że na przestrzeni jednego hek
tara  jest go nie więcej jak  1,6 kg w całej 
atmosferze, to przecież Hellrigel nie zanie
dbał zbić tego przypuszczenia przez doświad
czenie bezpośrednie. Hodował np. groch 
w tym samym bezazotowym piasku w za
mkniętym balonie o 44 litrach objętości, do 
którego od czasu do czasu dodawał bez
wodnika węglanego. W  balonie tym nie 
mogło być amoniaku więcej jak ‘/ i o o o  m ff> 

a jednak groch się rozwijał i przyswoił sobie 
0,248 g azotu. Azot ten pochodzić mógł 
tedy tylko z wolnego azotu powietrza za
mkniętego w balonie.

Jeżeliby jeszcze znalazł się jakiś niedo
wiarek, któryby po doświadczeniach Hell
rigla wątpił o tem, że rośliny groszkowe przy 
współudziale pewnych mikroorganizmów, 
znajdujących się w ziemi, mogą pobierać 
wolny azot powietrza, to i ten musiałby 
uwierzyć wobec doświadczeń dwu uczonych 
francuskich Slosinga (syna) i Lauranta. 
Badacze ci hodowali rośliny groszkowe 
w piasku bezazotowym, zamkniętym szczel
nie w szklanem naczyniu cylindrycznem
0 znacznej objętości. Z tego naczynia po 
wysianiu nasion wypompowano aprzód po ' 
wietrze, następnie wpuszczono doń od
mierzoną ilość azotu, tlenu i dwutlenku 
węgla, a w ciągu doświadczenia dodawano 
w miarę potrzeby tego ostatniego gazu. Po 
ukończeniu doświadczenia wypompowano 
znowu całe powietrze zawarte w naczyniu
1 oznaczono w niem ilość pozostałego azotu. 
Porównanie ilości azotu, znalezionego na 
końcu doświadczenia, z jego ilością, wpro
wadzoną do naczynia na początku, wykazy
wało przy hodowli roślin groszkowych stale 
pewien ubytek, który prawie ściśle odpowia
dał przybytowi azotu w plonie roślin grosz
kowych, hodowanych w naczyniu. Pochła
nianie więc wolnego azotu powietrza zostało 
w tych doświadczeniach udowodnione w spo
sób bezpośredni, a więc niepozostawiający 
już żadnej wątpliwości, co było poźądanem 
i świetnem stwierdzeniem rezultatów do
świadczeń Hellrigla.
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Hełlrigel robił swoje doświadczenia z ogra
niczoną tylko liczbą roślin groszkowych, mia
nowicie z grochem, wyką, bobem, koniczyną 
czerwoną, łubinem żółtym i seradellą, n a 
stręczało się więc pytanie, czy i inne rośliny 
groszkowe podobnie się zachowują. Do
świadczenia różnych badacz ów rozwiązały to 
pytanie w sposób twierdzący. I  tak B reał 
stwierdził takie samo zachowanie się fasoli 
i lucerny, Berthelot lucerny chmielowej. 
Bayring komunicy, różnych gatunków lędź
wianu, wyki i soczewicy, Nobbe grochodrze
wu i żarnowcu, natomiast przekonał się, że 
należąca do pokrewnej groszkowym rodziny 
akacyowatych Gleditschia nie ma na korze
niach brodawek i nie asymiluje zgoła azotu 
wolnego. Podług tych doświadczeń mamy 
prawo z największem prawdopodobieństwem 
przypuszczać, że zdolność korzystania z wol
nego azotu powietrza jest wspólna wszystkim 
roślinom motylkowym.

Wszystkie te nowsze doświadczenia, wyka
zując wsposób niezbity;zdolność roślin grosz
kowych żywienia się wolnym azotem po
wietrza, zdają się być w rażącej sprzeczności 
z klasycznemi doświadczeniami Boussingaul- 
ta, które także przeważnie wykonane były 
z roślinami groszkowemi. Ale sprzeczność 
jest tylko pozorną. Boussingault, aby tem 
pewniej pozbawić azotu swą sztuczną ziemię, 
za którą służył mu pumeks, wyżarzał ją  
i oczywiście zabijał w taki sposób wszystkie 
mikroorganizmy, jakieby się w niej znaleźć 
mogły, więc nic dziwnego, że otrzymywał 
takie same wyniki, jak Hełlrigel z ziemią 
sterylizowaną. Gdyby Boussingault był mniej 
ścisły i ostrożny w swoich doświadczeniach 
i był zaniechał tego wyżarzania swej sztucz
nej ziemi, już może wówczas zdobyłby od
krycie, które dla Hellrigla było zachowane, 
a może o 30 lat wcześniej bylibyśmy wiedzieli 
na czem polega wyjątkowe stanowisko roślin 
groszkowych w płodozmianie.

((7. d. nast.).

E. Godletuski.

T e o r i e  b a r w i e n i a .

Próby objaśnienia naukowego zjawiska 
barwienia były już przedsiębrane z górą sto 
lat temu. Jednak dopiero ostatnie czasy— 
kiedy przemysł wyrobu barwników oraz ich 
używania, doszedł do tak wspaniałego roz
woju—ostatnie czasy kwestyi tej nadały cha
rakter żywotny i ściśle naukowy. Z wielu 
badań i dyskusyj wyłoniło się kilka hypote- 
tycznych teoryj barwienia, walczących do
tychczas z sobą wzajemnie.

Ażeby zrozumieć dokładnie argumenty 
rozmaitych obozów należy poprzednio po
znać się dokładnie z włóknami przędzalnemi 
z punktu widzenia chemicznego i budowy ich 
fizycznej.

Włókno bawełny jestto komórka rurko
wata o długości 1200 do 1 500 razy większej 
niż szerokość. Chemicznie składa się ona 
z błonnika i ciał pobocznych w niewielkiej 
ilości, które dla nas nie mają znaczenia, tem- 
bardziej, że bielenie usuwa je prawie zu
pełnie.

Błonnik pod względem budowy chemicz
nej może być uważany za ciało najbardziej 
zbliżone do alkoholi i łączące w sobie nadto 
własności aldehydowe czy acetonowe.

Włókna lnu i juty są zbliżone do włókien 
bawełny.

Włókna wełny (chemicznie czyste) są 
utworzone z szeregu komórek zamkniętych, 
pokrytych jakby łuską. Komórki te są utwo
rzone z istoty rogowej (keratyny). Ciało to 
nie jest jeszcze dokładnie zbadane, dowie- 
dzionem jes t tylko, źe keratyna zawiera gru
py amidowe i karboksylowe, czyli że ma 
własności amidokwasu o hypotetycznym 
wzorze:

w < n h 2 
C O O H '

gdzie W oznacza grupę atomów, stanowiącą 
jądro związku, lecz w tej chwili niezajmującą 
nas zupełnie.

Jedwab chemicznie czysty powinien się 
składać tylko z fibroiny, t. j. włóknika, cia
ła białkowatego. Serycynę, ciało kleiste,
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usuwa mycie i bielenie. Włóknik ten ma 
również własności amidokwasu lub jego bez
wodnika. Budowa włókien jedwabiu jest 
nieforemna, niekomórkowa.

Z pobieżnego zestawienia tych najważniej
szych rodzajów włókien widzimy, źe wełna 
i jedwab są, pod względem chemicznym do 
siebie zbliżone, co potwierdza i zachowanie 
się ich względem barwników. Charakter 
chemiczny ich jako amidokwasów jes t okreś
lony ').

Bawełna, a raczej błonnik, jest ciałem 
chemicznie prawie obojętnem. Względem 
większości barwników zachowuje się on rów
nież inaczej niż włókna zwierzęce (wełna 
i jedwab), a mianowicie, za wyjątkiem nie
licznej stosunkowo gromady barwników, któ
re barwią bawełnę bezpośrednio, wszystkie 
inne nie mają żadnego powinowactwa do ba
wełny; to też większość barwników barwi 
tylko bawełnę bejcowaną.

Bejcowanie jestto działanie na włókna ta- 
kiemi ciałami, które utrwaliwszy się w nich 
tworzą następnie z barwnikami związki kolo
rowe nierozpuszczalne. Związki podobne 
mają, charakter indywiduów chemicznych 
i nazywają się lakami barwiącemi.

Bejcami czyli łącznikami są tlenki metali 
(najczęściej glinu, chromu i żelaza), oleje 
(oliwkowy i rycynowy) oraz garbniki.

Proces barwienia może być bardzo różno
rodny, a to zależnie od barwników, które 
często różnią się zupełnie, nie mają między 
sobą żadnego innego podobieństwa oprócz 
przypadkowej zdolności barwienia. Barwni
ki sztuczne (ze związków organicznych) dzie
lą się na dwie klasy zasadnicze:

I-szą—barwniki t. zw. bezpośrednie (sub- 
stantywne), barwiące włókna bezpośrednio i

II-gą,—barwniki pośrednie (adjektywne), 
barwiące tylko włókna bejcowane.

Do klasy pierwszej należą barwniki ben- 
zydynowe i diaminowe dla bawełny i wełny 
i barwniki kwaśne i zasadowokwaśne dla 
wełny; do klasy drugiej należą barwniki za
sadowe, alizarynowe i inne fenolowe, część 
azowych i chinonoksymowe.

Prócz tego oddzielną gromadę stanowią, 
barwniki, wytwarzające się na tkaninie, jak

')  t. j .  zasadowy i kwaśny jednocześnie.

np. czerń anilinowa, indygo, następnie barw
niki naturalne o składzie bliżej niezbadanym, 
nakoniec kilka lepiej zbadanych barwników 
naturalnych.

Ja k  widzimy, jest tu bardzo znaczna roz
maitość i dlatego trudno jest obmyśleć teo- 
ryą, któraby odpowiadała własnościom tych 
wszystkich tak różnych pod względem che
micznym i fizycznym barwników. Rzeczy
wiście, ostatnie wyniki badań wykazały, jak 
błędną drogą szli ci badacze, którzy tworzyli 
teorye ogólne dla wszystkich barwników 
i wszystkich rodzajów włókien.

Mówiliśmy, że kwestya barwienia i utrwa
lania się barwników na włóknach zajmowała 
badaczy jeszcze przeszłego stulecia. Hellot 
i Le Pileur d’Apligny pierwsi stworzyli nau
kową hypotezę mechaniczną, według której 
wszystkie włókna są porowate; pory ich nie 
są jednakiej wielkości: wełna ma największe, 
jedwab zaś najmniejsze.

Przez działanie chemikalij oraz ciepła ką
pieli barwniczej pory te powiększają się, skut
kiem czego barwniki mogą w nie przenikać. 
Przez studzenie lub działanie związków ścią
gających pory zamykają się znowu i zatrzy
mują barwniki.

Barwnikom przypisywano niejednakową 
wielkość cząsteczek J) — ta  ostatnia okolicz
ność oraz hypoteza niejednakowych porów 
miały objaśniać niejednakowe barwienie róż
nych włókien przez te same barwniki.

Teoryą mechaniczną barwienia rozwijał 
później W alter Crum, który uważał, że barw
nik przenika w pory lub komórki włókien 
i przez nie zostaje zatrzymany. Teoryą che
miczną uważał on za nieodpowiednią z tego 
względu, źe, według niego, w tym przypadku 
powinna nastąpić destrukcya budowy włó
kien. Pogląd ten jest zupełnie błędny: wie
my dzisiaj, że np. bawełna nitrowana, ami- 
dowana lub utleniona pod mikroskopem zu
pełnie się nie różni od zwykłej bawełny.

Ostatniemi czasy teoryą mechaniczna zna
lazła orędownika w Mueller-Jacobsie, który 
zjawiska barwienia chce objaśnić zapomocą 
endosmozy i eksosmozy.

Teoryą chemiczna barwienia również wcześ-

*) Teoryą atomisfyczna nie była jeszcze wów
czas znana.
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nie znalazła zwolenników w Bergmanie 
i Macquerze; następnie rozwijał ją. dzielnie 
J .  Persoz, K. 0 ’Neil i inni. Teraz liczy ona 
wielką ilość wyznawców, którzy doszli na tem 
polu do bardzo ciekawych wyników.

Ja k  wspomniałem wyżej, teorya chemicz
na tłumaczy sprawę barwienia przez tworze
nie się związku chemicznego pomiędzy włók
nami i barwnikiem, w której to sprawie jed
no z ciał działających jest zasadą, a drugie 
kwasem. Teorya ta ma na swoję obronę na
stępujące twierdzenia i dowody:

1) Wszystkie barwniki właściwe posia
dają własności kwaśne lub zasadowe, jednem 
słowem solo-twórcze.

2) Wszystkie włókna przędzalne mają 
własności kwaśne, lub kwaśne i zasadowe 
jednocześnie.

Na tej ostatniej własności jest oparte bej
cowanie włókien zapomocą związków metali. 
W ełna np., jako mająca własności zasadowe 
i kwaśne, pochłania z roztworu siarczanu 
glinu i część składową zasadową i kwaśną, 
tej ostatniej jednak mniej, gdyż charakter 
wełny jest silniej kwaśny niż zasadowy, dla
tego też w roztworze zostaje trochę wolnego 
kwasu siarczanego.

Co do twierdzenia pierwszego, to natural
nie wyklucza ono z pomiędzy barwników 
właściwych barwniki o charakterze chemicz
nie obojętnym. Zwolennicy teoryi chemicz
nej utrzymują, że barwniki takie barwią 
tylko w taki sposób, jak barwniki mineralne, 
np. błękit pruski, żółć chromowa, chamois 
żelazne i t. d., t. j. mechanicznie przylegają 
do powierzchni włókien. Barwienie takie 
nazywamy pigmentowem. W  istocie barw
niki podobne ścierają się z włókien, co prze
mawia za twierdzeniem powyższem. Co do 
wszystkich pozostałych barwników teorya 
chemiczna twierdzi, że sprawa barwienia po
lega wyłącznie na połączeniu chemicznem, 
t. j. tworzeniu się lak barwniczych, przy- 
czem barwniki bezpośrednie lakę taką tworzą 
z włókna wprost, barwniki zaś pośrednie 
(bejco we) tworzą laki z łącznikami, w czem 
już włókna nie mają żadnego czynnego 
udziału.

Dowodów, przemawiających za twierdze
niem pierwszem, mamy dużo:

1) Ja k  wiadomo, zasady barwników, t. zw.

zasadowych, są bezbarwne ■), dopiero sole 
ich są barwne. Otóż, jeżeli zanurzymy weł
nę lub jedwab np. w roztworze rozaniliny 
(leuko-zasada barwnika fuksyny), to włókna 
te zabarwią się jakgdyby były barwione 
w fuksynie.

2) Dowiedziono, że z roztworów barwni
ków zasadowych wełna wyciąga tylko zasadę, 
kwas zaś wolny zostaje prawie całkowicie 
w roztworze.

3) Przeciwnicy teoryi chemicznej barwie
nia uczynili zarzut, źe między włóknami 
i barwnikami nie może zachodzić połączenie 
molekularne, ponieważ włókna barwią się 
na rozmaite odcienie (od najsłabszego do 
maximum). Dowiedziono jednak, że włókna 
po nasyceniu ich kolorystycznem są w stanie 
wchłonąć jeszcze bardzo wiele barwnika i że 
każdy barwnik oprócz kolorystycznego ma 
jeszcze drugie maximum—chemiczne. Jeżeli 
porównamy te maxima chemiczne barwni
ków między sobą, to zauważymy, że są one 
molekularnie równoznaczne. A zatem wełna 
łączy się z barwnikami w stosunkach stałych, 
cząsteczkowych.

4) Odkrycie kwasu lanuginowego również 
poparło teoryą chemiczną. Kwas ten, otrzy
mywany przez działanie kwasu siarczanego 
na wełnę, ma osobliwą własność strącania 
barwników z roztworów w formie laki. 
Kwas ten prawdopodobnie jest w wełnie pro
duktem rozkładowym i tworzy się dopiero 
w czasie barwienia przez działanie wody go
rącej i chemikalij. Tworzeniem się kwasu 
lanuginowego prawdopodobnie należy objaś
nić tę okoliczność, źe dodanie kwasu siarcza
nego do kąpieli barwniczej na wełnę znako
micie ułatwia proces barwienia 2).

5) W ełna, barwiona barwnikiem zasado
wym, (której więc własności kwasowe są na
sycone), wchłania taką samą ilość barwnika 
kwaśnego, jakgdyby nie była barwioną. Z te
go wynika, że rzeczywiście grupa N H 2 jest

') t. zw. leuko-zasady.
2) Wiele barwników, szczególniej t. zw. kwaś

nych, znajdujemy w liandlu w postaci soli sodo
wych. Dodatek kwasu siarczanego m iał rozkła
dać tę sól, lecz okazało się, że najlepiej dodawać 
ilość kwasu 30 razy przenoszącą ilość potrzebną 
do tego rozłożenia.
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wtedy wolną i łączy się chemicznie z barwni
kiem kwaśnym.

Hypoteza roztworów stałych.
Przeciw teoryi chemicznej barwienia po

wstał O. N. W itt, opierając się na fakcie 
następującym: jedwab barwiony fuksyną
ostaje się działaniu mydła; natomiast działa
jąc nań alkoholem, możemy prawie wszystką 
fuksynę zeń wyciągnąć. Jeżeli zaś do alko
holu dodamj wody, to fuksyna wraca napo- 
wrót do włókien i barwi je.

Opierając się na tem zjawisku, W itt podał 
bardzo pięknie pomyślaną hypotezę roztwo
rów stałych (starre Lósungen).

W edług tej hypotezy proces barwienia po
lega na rozpuszczaniu się barwnika w istocie 
włókien, które zachowują się analogicznie 
jak  eter podczas kłócenia go z roztworem 
wodnym jakiegokolwiek ciała rozpuszczalne
go w nim łatwiej niż w wodzie. Isto ta włó
kien jako kolloid, jest osmotyczną, t. j. po
zwala płynom cyrkulować przez przestrzenie 
międzycząsteczkowe, stąd wynika, źe włókna 
mogą się barwić równo i jednostajnie. A  za
tem, według hypotezy W itta, proces barwie
nia włókien jest zbliżony do kolorowania 
szkła zapomocą metali, ich tlenków lub krze
mianów.

Hypoteza ta, według jej autora, objaśnia 
takie fakty, że wiele barwników ') barwi le
piej za dodatkiem soli kuchennej (i innych 
soli) albowiem, zmniejszając rozpuszczalność 
barwnika w wodzie, tem samem ułatwia się 
rozpuszczanie jego we włóknach. Hypoteza 
ta  w sposób łatwy objaśnia i podciąga pod 
jeden mianownik wszystkie zjawiska barwie
nia, lecz niestety jest zbyt gołosłowną. Opi
sałem ją  przed przystąpieniem do teoryi bar
wienia włókien roślinnych, gdyż na niej opie
ra  się ostatnia] i dobrze pomyślana hypoteza 
W ebera o barwieniu bezpośredniem bawełny.

B a rw ien ie  baw ełny.

W eber tak przedstawia teoryą barwienia 
bawełny, resp. włókien roślinnych.

Bawełna bejcowana solami tlenków metali 
i olejami|barwi się pigmentowo, t .j .  źe w pro
cesie barwienia ma tylko znaczenie substratu 
obojętnego i przypadkowego, barwienie zaś

')  np. benzydynowe.

samo polega na utworzeniu się laki z bejcy 
i barwnika.

Przez bejcowanie bawełny taniną nadaje 
się jej własności kwasu i wtedy zachodzi po
łączenie barwnika z karboksylami taniny, 
lecz barwienie również jest pigmentowe. 
Jeżeli wprowadzimy do bawełny (błonnika) 
grupę amidową N H 2 (co dało się uskutecznić 
przez działanie amoniakiem gazowym przy 
wysokiej temperaturze, lub przez działanie 
amoniakalnym chlorkiem wapnia), to nabiera 
ona własności zasady i barwi się jak  wełna 
barwnikami kwaśnemi.

W sprawie barwienia hydroksyle jądra 
błonnika nie mają, zdaje się, żadnego udzia
łu, gdyż przy barwieniu barwnikami zasado- 
wemi bawełna wciąga całkowicie sole barw
ników (a nie ich zasady tylko jak wełna) ')•

Największy szkopuł dla teoryi chemicznej 
barwienia stanowi barwienie bezpośrednie 
bawełny barwnikami t. zw. benzydynowemi 
i diaminowemi. Przedewszystkiem stwier
dzono, że barwniki te nie tworzą lak z włók
nami.

W istocie jeżeli bawełnę zabarwioną bez
pośrednio barwnikiem zw. „błękit nocny” za
nurzymy w roztwór barwnika zw. „żółć nafto- 
lowa S”, który z poprzednim daje lakę, to 
i na bawełnie tworzy się laka Koloru zielo
nego. Jeżeli jednak „błękit nocny” umocu
jemy na bawełnie tannowanej, to wtedy „żółć 
naftolowa” nie ma nań żadnego wpływu.

Oprócz tego za twierdzeniem wyżej poda- 
nem przemawia ta okoliczność, że wybarwie- 
nia bezpośrednie są czułe na działanie che- 
mikalij, przyczem barwa zmienia się jedna
kowo w roztworze i na włóknach.

Że połączenie chemiczne barwnika z ba
wełną istnieć tu nie może, wypływa i z tego, 
że bawełna ma własności kwaśne (bardzo 
zresztą słabe) barwniki zaś bezpośrednie 
również są kwaśnej natury.

Szukano objaśnienia barwienia bezpośred
niego bawełny w specyalnem powinowactwie 
benzydyny i jej homologów do bawełny. Nie

!) Bawełna niebejcowana barwi się bardzo 
słabo barwnikami zasadowemi, natom iast baweł
na utleniona barwi się bardzo mocno. Jak  
w jednym  tak  i w drugim przypadku nie dało się 
wykryć śladu kwasu wolnego w kąpieli barw- 
niczej.
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jest to jednak żadne objaśnienie, lecz tylko 
omówienie kwestyi. Również bezpodstawnem 
jest przypuszczenie, źe barwniki te są jakoby 
zawieszone w wodzie, a nie rozpuszczone, czyli 
że barwienie odbywa się tak, jak barwienie 
ultramaryną. Dlaczegóż w takim razie bar
wią one tylko na gorąco, kiedy należałoby się 
spodziewać wbrew przeciwnego zjawiska? 
Wobec tego umysł mimowoli zwraca się do 
teoryi mechanicznej dla objaśnienia tycb zja
wisk, Hypoteza W itta nie zadawalnia nas 
z powodu braku dowodów, ona jednak na
prowadziła W ebera na pomysłową hypotezę, 
mającą w sobie wiele cech prawdopodo
bieństwa.

Zauważył on, źe barwniki benzydynowe 
mają w przeciwieństwie do innych stosunko
wo mały współczynnik dyfuzyi. Następnie 
zauważył, że dodawanie do kąpieli barwni- 
czych niektórych soli, niedziałających che
micznie ani na włókna, ani na barwniki, po
woduje zwiększenie ciśnienia osmotycznego 
w kąpieli. Z tego wyciągnął wniosek, że, 
jeżeli zachodzi jakiekolwiek zjawisko dyfu
zyjne między kąpielą barwniczą i włóknem, to 
barwienie o tyle jest lepsze i trwalsze, o ile 
zdolność dyfuzyjna barwnika jest mniejszą; 
w przeciwnym razie barwnik wprawdzie 
łatwo przenika do komórek, lecz z równą ła t
wością wychodzi, czyli źe daje się zmywać 
wodą natychmiast. Jeżeli możemy zmniej
szyć zdolność dyfuzyjną barwnika, to barwi 
on wtedy bawełnę bezpośrednio. W  istocie 
barwnik na wełnę, np. szkarłat kroceinowy, 
jako sól sodowa, barwi bawełnę bardzo sła
bo, zaś jako sól barytowa *) barwi dobrze.

W eber jest zdania, że barwnik rozpusz
cza się nie w błonniku bawełny, jak  chce 
W itt, lecz w wodzie, znajdującej się w prze
strzeniach komórkowych, do których roztwór 
barwnika dyfunduje. Jako dowody swego 
twierdzenia autor przytacza:

1) Przez zbyt silne wysuszenie lub ogrza
nie barwa włókien tępieje.

2) Takie samo działanie ma alkohol: 
barwy włókien, traktowanych alkoholem, tę
pieją i słabną—ma on bowiem działanie

')  Sole barytowe odznaczają, się małemi zdol
nościami dyfuzyjnemi.

wysuszające na przestrzenie międzykomór
kowe.

3) Barwy włókien przedstawiają się naj
piękniej, kiedy włókna są wilgotne.

Na zasadzie tych danych Weber określa 
sprawę, zachodzącą przy barwieniu bawełny 
bezpośrednio barwnikami benzydynowemi, 
w następujący sposób:

Wybarwienie barwnikami benzydynowemi 
jestto utworzony w przestrzeniach komórko
wych roztwór wodny barwnika o małej zdol
ności dyfuzyjnej a pod wielkiem ciśnieniem 
osmotycznem kąpieli barwniczej. Stopień 
utrwalenia barwnika w włóknie zależy od 
bezwładności dyfuzyjnej, spowodowanej przez 
jego mały współczynnik dyfuzyi.

Z innych badań na polu teoryi barwienia 
zasługuje na uwagę zachowanie się termo- 
chemiczne sprawy barwienia. Doświadcze
nia stwierdziły, że przy wszystkich rodzajach 
barwienia zachodzą stałe zjawiska termicz
ne—najsilniej przy barwieniu jedwabiu, po
tem wełny, najsłabiej zaś przy barwie
niu bawełny. Yignon, któremu badania 
te zawdzięczamy, wyciągnął z nich dwa 
wnioski:

1) Jedwab i wełna wywierają działanie 
zasadowe i kwaśne, zbliżone do działania 
amidokwasów takich jak glikokol.

2) Bawełna wywiera bardzo słabe dzia
łanie chemiczne i tylko kwaśne.

Wiele pracy poświęcono wyświetleniu zna
czenia, jakie posiadają bejce czyli łączniki. 
N a tem polu położyli niespożyte zasługi Lie- 
bermann, Kostanecki, Prudhomme i inni, 
którzy stwierdzili, że łączniki tworzą z barw
nikami niezaprzeczenie stałe i określone 
związki chemiczne.

Widzimy więc, że nauka doszła już do 
poważnych rezultatów w zakresie teoryi 

! barwienia. Lecz również widocznem jest, 
j  że są to raczej śmiałe plany budowli, aniżeli 
j jej mozolne i drobnostkowe wykonanie.

W  każdym razie można już dziś twierdzić,
| że teoryą chemiczna barwienia objaśnia bez 
| zarzutu barwienie bejcowe oraz barwienie 

wełny. Jedwab prawdopodobnie również 
| łączy się chemicznie z barwnikami, są jednak
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jeszcze zjawiska, których teorya chemiczna 
nie może dotychczas objaśnić.

Co do barwienia bawełny oraz barwienia 
pigmentowego, to objaśnienia tych zjawisk 
są jeszcze w fazie przypuszczeń i hypotez.

Przy tym ogromie i różnorodności barw
ników potrzeba wiele jeszcze mrówczej pra
cy, żeby luki wypełnić i dostatecznie rozjaś 
nić kwestyą, mającą wielkie znaczenie dla 
przemysłu i wysoce ciekawą z naukowego 
punktu widzenia.

W ł. Piotrowski.

Z Riviery.

(Ciąg dalszy).

Użycie kawy rozpowszechniło się po ca
łych Włoszech z Wenecyi, gdzie w r. 1645 
została otwarta pierwsza kawiarnia.

Le Grand d’Aussy opisuje obszernie jak 
w Marsylii pierwszej zaczęto zakładać ka
wiarnie w r. 1644.

W  Paryżu picie kawy weszło w zwyczaj 
dopiero za Ludwika X IV  głównie za wpły
wem Solimana Agi, posła Mahometa I II , 
który do tego stopnia potrafił sobie pozys
kać łaski paryżanek (według świadectwa 
Le Grand d’Aussyego), że składanie mu wi
zyt stało się modą.

K azał on podawać damom kawę na sposób 
wschodni. Podawali niewolnicy w porcela
nowych filiżankach, na serwetkach ze złotą 
frendzlą.

Cudzoziemskie urządzenie pokoju, siedze
nie na podłodze, rozmowa prowadzona za 
pośrednictwem tłumacza, zawróciły głowy 
paryżankom, jak  sądzi Le Grand d’Aussy. 
Wszędzie słychać było o kawie Solimana 
i wszyscy chcieli je j kosztować. Trudno 
jednak bardzo można było dostać ziarn ka- 
wy, gdyż funt ich kosztował do 40 talarów. 
W  r. 1672 pewien ormianin, nazwiskiem 
Pascal, założył przy Quai d’Ecole pierwszą 
kawiarnię paryską, zwaną „Cafe" od napoju

w niej sprzedawanego. Była to „Boutiąue” 
w rodzaju wschodnim i nie przynosiła zys
ków, niebędąc miejscem odpowiedniem dla 
delikatniejszej publiczności, która wyłącznie 
wtedy pijała kawę.

Zrozumiał to dobrze fiorentczyk Prokop, 
który się już przysłużył paryżanom wprowa
dzeniem lodów; założył on naprzeciwko sta
rej Komedyi francuskiej kawiarnię, w której 
trzymał prócz kawy czekoladę, herbatę, lo
dy, różne likiery, przystroił gustownie swój 
zakład i wkrótce zyskał wielkie powodzenie. 
Naśladowców Prokopa nie zbrakło, a w ro
ku 1676 było już w Paryżu mnóstwo kawiar
ni, które wkrótce wywarły zbawienny wpływ, 
zmniejszając pijaństwo.

W  taki sposób fiorentczyk Prokop doko
nał tego, czego Ludwik X IV , ce roi si de- 
cent, według wyrażenia Le Grand d'Aus- 
syego, nie mógł osięgnąć karami.

Jednakże i kawę uważano za napój nie 
zupełnie bezpieczny; pani de Sevigne radzi 
swej córce w liście z r. 1680, dodawać do 
niej mleka „pour en temperer le danger”.

W  Anglii Bakon Werulamski wspomina 
o kawie już w r. 1624.

Pierwszą kawiarnię w Londynie założył 
r. 1652 ormianin Pasqua, służący pewnego 
lekarza tureckiego. Berlin spóźnił się bar
dzo pod tym względem, gdyż według Yolza, 
pierwszą kawiarnię założono tam r. 1721. 
Wiele innych miast niemieckich wyprzedziło 
Berlin; tak np. w Hamburgu były już ka
wiarnie w r. 1679, w Norymberdze i Begens- 
burgu r. 1686, w Kolonii 1687.

W  Wiedniu w r. 1683 Kulczycki otrzymał 
pozwolenie założenia pierwszej kawiarni za 
męstwo, okazane przy odparciu turków od 
miasta.

W  połowie w. XArI I I  picie kawy rozpo
wszechniło się już w całych Niemczech, 
a kawa była ważnym przedmiotem handlu 
Ham burga i Bremy. Fryderyk Wielki sta
ra ł się napróżno ograniczyć używanie tego 
napoju. Dążąc do zamknięcia komór Prus 
i zatrzymania pieniędzy w kraju, obłożył 
szczególniej drogie towary kolonialne wyso- 
kiemi podatkami, zabronił częściowo przy
wozu ich, lub przynajmniej starał się je 
zmonopolizować. Markgrafowi i innym che
mikom polecono przygotowywać surogaty 
zamiast kawy; stąd powstała kawa żołędzio
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wa, jęczmienna, żytnia, nawet kawa z rzepy 
i z kasztanów gorzkich.

Kawy z cykoryi nie wyrabiano wtedy jesz
cze, zaczęto ją  przyrządzać dopiero około 
r. 1790, jak  świadczy O. von Lippman.

Powyższe surogaty nie doznały powodze
nia wśród publiczności, wskutek czego wpro
wadzono monopol 1781, który zmusił konsu
mentów do kupowania kawy palonej od rzą
du, po talarze za 24 łuty. Szlachta, ducho
wieństwo i urzędnicy otrzymywali t. zw. 
„Brennscheine”. Do kawy i herbaty może
my dołączyć i kakao na równych prawach.

Uprawa kakao jest trudniejsza niż wielu 
innych roślin zwrotnikowych, gdyż wymaga 
ona względnie wysokiej, równomiernej tem
peratury przy wielkiej stałej wilgoci. Ojczyz
ną drzewa kakaowego musiały być okolice 
zatoki meksykańskiej, teraz jednak uprawia
ją  je wszędzie w krajach zwrotnikowych, po
siadających odpowiednie warunki.

Drzewo kakaowe należy do poddziału ro
dziny ślazowatych (Malvaceae), a prawie 
wszystko kakao spotykane w handlu pochodzi 
z Theobroma Oacao. Jestto drzewo o ciem
nych liściach, sękatym pniu, szerokiej koro
nie, dochodzące zwykle 8 lub 10 m wyso- 
k ości.

Cechą charakterystyczną tej rośliny są 
kwiaty, wyrastające przeważnie na starem 
drzewie, tak  że pień i grube gałęzie bywają 
obwieszone owocami. Kwiaty są białawe 
lub czerwone, a stosownie do tego i owoce 
mogą być żółte lub ciemnoczerwone. Kwiaty 
są niewielkie, a owoce, kształtu walcowatego, 
dochodzą nieraz 25 cm długości. Drzewo 
kwitnie i owocuje prawie nieustannie, daje 
jednak w roku tylko dwa niewielkie zbiory. 
Ziarna leżą w kwaskowo-słodkiem mięsie 
i tworzą w dojrzałym owocu pięć podłużnych 
szeregów.

Dla usunięcia gorzkiego smaku, ziarna wy
ję te  z owocu poddają pewnej fermentacyi.

W  Meksyku kakao znali już aztekowie, 
a nawet podbici przez nich toltekowie; hisz- 
panie zdobywszy Meksyk r. 1519 zastali tam 
już hodowlę kakao. Tak jak  niegdyś pieprz 
w Europie, ziarna kakaowe służyły w Meksy
ku i całej Ameryce środkowej za monetę.

Podobno hiszpanie po zdobyciu Meksyku 
znaleźli póltrzecia miliona funtów takich 
ziarn w skarbie państwa.

W  Meksyku tłuczono prażone ziarna ka
kaowe, mieszano na papkę z mąką prosianą 
lub u zamożniejszych z wanilią, korzeniami, 
pachnącemi kwiatami i miodem.

Taka papka, „bouillie assez degoutante”, 
mówi Le Grand d’Aussy, nazywa się Cho- 
colatl.

Niewiadomo czy to określenie pochodzi od 
meksykańskiej nazwy rośliny „Oacao” lub 
„Cocagnote” czy też od „choco” piana i „alt” 
woda.

Hiszpanie poznali czekoladę na dworze 
Montezumy i przywieźli ją  wkrótce do Euro
py, a i dziś jeszcze najwięcej czekolady zuży
wa Hiszpania.

Do Elorencyi czekoladę przywiózł Carletti 
w r. 1606 wróciwszy z dalekich podróży, 
w których dotarł aż do Indyj zachodnich.

Wkrótce ciepły napój, przygotowywany 
z proszku kakaowego we Elorencyi, rozpo
wszechnił się po całych Włoszech.

DoErancyi czekolada dostała się w r. 1615 
z Anną austryacką, żoną Ludwika X III, 
doszła jednak do znaczenia dopiero 1661 r. 
za wpływem Maryi Teresy hiszpańskiej, żony 
Ludwika X IY , która jednak (według pa
miętników księżnej de Montpensier) musiała 
się kryć z piciem czekolady; widać, że uży
wanie czekolady było uważane za coś nie
zwykłego. Już w r. 1671 pani de Sevigne 
pisze do córki: „Yous ne y o u s  portez pas 
bien, le chocolat yous rem ettra”. Czekolada 
musiała źle podziałać jako lekarstwo, gdyż 
w późniejszym liście uważana jest za „source 
de yapeur et de palepitations”.

Z drugiej strony pewien lekarz paryski, 
Bachot, bronił w r. 1684 tezy, w której wy
sławia dobrze przyrządzoną czekoladę, jako 
jeden z najpiękniejszych wynalazków, godny 
zastąpić nektar i ambrozyą i stać się napo
jem bogów.

Takiego przekonania musiał być i Lin- 
neusz, który mówi o czekoladzie r. 1769 
w „Amoenitates academicae” i nadał drze
wu kakaowemu nazwę „Theobroma”, t. j. 
pokarm bogów.

W  Anglii czekolada zaczęła się upo
wszechniać 'w r. 1625, a jednocześnie w Ho- 
landyi.

Bontekoe, lekarz Wielkiego Elektora, przy
wiózł kakao do Berlina. Eryderyk Wielki
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zabronił przywozu czekolady i polecił Mark- 
grafowi zrobić surogat czekolady z kwiatu 
lipowego, co się jednak nie powiodło.

V III.

Rośliny użyteczne, dostarczające kokainy, 
goździków aromatycznych, muszkatołowej 

gałki, pieprzu i  imbieru.

Kiedy hiszpanie dostali się w wieku X V I 
do Peru, zastali tam inny środek podnieca
jący, wynaleziony i używany przez krajow
ców, mianowicie kokainę. Kokaina, zarówno 
jak kofeina i teobromina, należy do alkaloi
dów roślinnych.

Mieszkańcy państwa Inkasów żuli liście 
koki, tak jak  indusi żują orzechy betel 
i przyprawiali je podobnie z popiołem Che- 
nopodium ąuinosa lub gaszonem wapnem. 
Używane w miarę liście koki działają, pod- 
niacająco na system nerwowy, żute bez 
przerwy w nadmiernych ilościach—szkodzą. 
W tedy u „Coquero” występuje upadek 
wszystkich władz fizycznych i dachowych, ■ 
nasuwający porównanie do alkoholistów.

Hiszpanie zauważyli z początku tylko złe 
skutki żucia koki, to też starali się je  ogra
niczyć przez rozporządzenia i zakazy koś
cielne.

Liście więc koki nie dostały się do Europy, 
tak  jak inne środki podniecające.

Dopiero gdy w r. 1884 Koller w Wiedniu 
odkrył znieczulające działanie roztworu ko
kainy na rogówkę i łącznicę oka, zwrócono 
ogólnie na ten alkaloid baczniejszą uwagę.

Zastosowywano kokainę ogólnie do opera- 
cyj ocznych, przeniesiono ją  i do innych ga
łęzi sztuki leczenia, poznano także własność 
jej znieczulania dostępniejszych badaniu ner
wów czuciowych naszego ciała.

Koka jest krzewem podobnym do tarniny, 
lecz nieco większym od niej.

Barwa liści jej żywo zielona, kształt ja 
jowaty, z ostrem zakończeniem; są one bar
dzo cienkie. Kwiaty ma niepozorne, drobne, 
żółtawo-hiałe. Od liści silnie odbijają czer
wone owoce, podobne do owoców derenia 
zwyczajnego.

Nazwa naukowa tego krzewu jest Ery- 
throxylon coca; należy on do niewielkiej, od

dzielnej rodziny, złożonej właściwie tylko’ 
z licznych gatunków Erythroxylon. Liście 
posiadają słabą woń i smak gorzkawy, przy
jemny.

Alkaloid, który otrzymujemy z liści koki, 
tworzy bezbarwne kryształy, rozpuszczające 
się w wodzie tylko do pewnego stopnia (ma
ło), w spirytusie zaś i w eterze zupełnie 
i z łatwością.

Wielkie zajęcie, ze względu na historyą 
cywilizacyi, budzi drzewo goździkowe, które 
się odznaczyło wybitnie w dziejach handlu 
korzeniami.

Drzewo goździkowe, Eugenia caryophyl- 
lata, należy, podobnie jak  mirty, eukaliptu
sy, gajawy i jambosa, do rodziny mirtowa- 
tych (Myrtaceae). Jestto  drzewo zawsze 
zielone, o kształtnej koronie, dosięgające 
10 m wysokości, o liściach skórzastych, po
łyskujących, przejrzyście kropkowanych.

Kwiaty tworzą baldaszkogrony, na wierz
chołkach gałęzi wyrastające. Czworokoń- 
czasta szypułka przechodzi w kielich o czte
rech grubych krótkich działkach. Na kieli
chu wyrastają płatki korony i pręciki. Gdy 
kwiat się otwiera płatki odpadają w kształ
cie czapeczki, jak u rozdrębu (Eucalyptus). 
Zanim jednak do tego dojdzie kwiaty obry
wają lub strącają kijami bambusowemi.

Te więc nierozwinięte kwiaty wspomnianej 
rośliny mirtowatej sprzedają jako korzeń 
pod nazwą goździków.

Z kwiatami gatunku Dianthus, rosnącemi 
w naszych ogrodach, nie mają nic wspólnego 
prócz nazwy i zapachu.

Po ususzeniu stają się z ciemno-czerwo
nych bronzowemi.

Chińczycy znali goździki jeszcze przed na
staniem naszej ery. W czwartym wieku 
przed nar. Chr. P. korzeń ten dostał się do 
Europy.

Aż do początku wieku X V I sądzono, źe 
pochodzi on z Jawy lub Ceylonu; właściwie 
zaś wyspy te były stacyami dla handlu goź
dzikami.

Dopiero po odkryciu wysp Moluckich 
przez Varthema w r. 1504 poznano ojczyznę 
drzewa goździkowego.

W raz z wyspami Moluckiemi handel ko
rzeniami dostał się w ręce Portugalczy
ków, a później holenderskiego towarzystwa 
wschodnio-indyjskiego, które starało się
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wszelkiemi sposobami zmonopolizować pro
dukcją goździków i gałki muszkatołowej 
i w tym celu ograniczyło ją  do niewielu tyl
ko wysp, żeby handlu można było dobrze 
pilnować. Na innych wyspach wytrzebiono 
drzewa goździkowe. Ażeby utrzymać wy
sokość ceny, towarzystwo dostarczało na 
rynki niewielką ilość korzeni, a gdy w ro
ku 1760 z powodu bogatego zbioru przywie
ziono zbyt duży zapas, spalono część jego 
przy admiralicyi w Amsterdamie.

Pomimo czujności holendrów, gubernator 
francuski wysp Sw. Maurycego i Bourbon 
w r. 1769 zdołał zasadzić na swojej wyspie 
drzewa goździkowe i muszkatołowe. Między 
rokiem 1795 a 1802, kiedy anglicy zajęli 
wyspy Moluckie starali się także o to, żeby 
uprawa drzew goździkowych nie rozpo
wszechniła się poza niemi.

Obecnie drzewa goździkowe rozeszły się 
daleko po krajach zwrotnikowych, na wys- 
spach zaś Moluckich uprawa ich upadła 
i tylko drzewa muszkatołowe hodują tam na 
wielką skalę.

Drzewa muszkatołowe, które wspominamy 
zwykle razem z goździkami, należą do ro_ 
dzaju Myristica, zbliżonego do wawrzynowa, 
tych. Najważniejsze z nich jestto Myrysti- 
ca fragrans, podobna z wyglądu do naszej 
gruszy.

Koronę ma okrągłą, liście gęste, kwiaty 
białe lub żółtawe, kształtu naszej konwalii, 
niewielkie i niepozorne.

Przeciwnie żółte owoce, podobne do 
brzoskwiń, zwracają na siebie uwagę. Zu
pełnie dojrzałe owoce pękają, a ze środka 
ich wygląda karmazynowa skórka nasienia, 
która spłaszczoną powłoką otacza czarno- 
brunatne nasienie, znane pod nazwą gałki 
muszkatołowej.

Samę powłokę owocu niesłusznie nazywają 
kwiatem muszkatołowym.

Cynamon także kiedyś przywozili wyłącz
nie portugalczycy, potem niderlandzkie towa
rzystwo wschodnio-indyjskie, a gdy Anglia 
posiadła Ceylon w r. 1796, takież samo to
warzystwo angielskie.

Równie ważną rolę jak wymienione korze
nie, odegrał pieprz indyjski w historyi ¥ e -  
necyi.

Ze względu na pieprz Wenecya starała się 
o otwartą drogę do Egiptu i na morze Czer

wone, a mnóstwo tego produktu spi’zeda 
wano w Wenecyi w Fondaco de’ Tedeschi 
Niemcom.

W wiekach średnich istniało zaledwie po
dobne do zrozumienia zapotrzebowanie na 
pieprz, na co Miickiger zwraca szczególniej 
uwagę. Wkrótce stał się on przyjmowanym 
wszędzie środkiem zapłaty. W  wieku X I I I  

X IV  pieprz zajmował pierwsze miejsce po
między korzeniami. Cena pieprzu była tak 

wysoką, że ubożsi musieli się wyrzec używa
nia go, a stąd nawet powstało przysłowie: 
„cher comme poivre”.

Upodobanie do pieprzu wywołane zostało, 
jak  opowiada Le Grand d ’Aussy, przez je
dzenie wielu trudno strawnych potraw. Wy
kwintni smakosze nosili z sobą korzenie, że
by sobie dowolnie przyprawiać jedzenie. 
Ptegnard nazywa takich „Docteurs en sou- 
pers”.

Z historyi handlu wschodniego w wiekach 
średnich Wilhelma Heyda okazuje się, że 
imbier był wówczas równie poszukiwany jak 
pieprz i należał do najbardziej rozpowszech
nionych przysmaków.

Roślinę tę, pochodzącą z Indyj wschod
nich, można widzieć w L a Mortola.

Z pachnącego kłącza, ukrytego w ziemi, 
wyrastają na wysokość metra zielone pędy, 
podobne do naszych pacioreczników (Canna), 
pokryte liśćmi, podobnego kształtu lecz węż- 
szemi, ułożonemi w dwa rzędy.

W  czasie kwitnięcia na wierzchu pomiędzy 
skupionemi liśćmi wyrastają w kątach żółte 
lub fioletowe kwiaty.

W  La Mortola imbier nigdy nie kwitnie, 
a i w Indyach rzadko się rozwijają łodygi 
kwitnące.

Imbier spotykany w handlu, są to połupa- 
ne lub nierozłupane kawałki kłącza.

AVprowadzony z Chin imbier smażony 
w cukrze pochodzi z kłączów delikatnych 
starannie połupanych.

Już w pierwszym wieku naszej ery przywo
żono w glinianych garnkach do Włoch im
bier smażony, lecz dopiero Marco Polo zo
baczył poraź pierwszy samę roślinę w czasie 
swych podróży do Chin i Indyj (1280—1290).

Słynny ten podróżnik wieków średnich po
łożył wielkie zasługi przez poznanie Chin, 
dlatego też właściciel L a Mortola, który sam 
przebył czas dłuższy w państwie niebieskiem,
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umieścił w przedsionku swej willi wizerunek 
Marco Pola, wykonany szklaną mozajką na 
złotem tle przez Salyiatiego w Wenecyi. 
Ponieważ prawdziwego portretu nie znamy, 
artysta przedstawił go według swej wyo
braźni.

Edward Strasburger.

Tłum. Z. S.

M IĘDZYNARODOW E

M ufo b i b l i o g r a f i c z n e  z o o l o g i i .

Badacz, podający do druku owoce swej pracy 
naukowej, zniewolonym bywa do uwzględniania 
całego obszaru odpowiedniej literatu ry , albowiem 
w ystępując z nowemi, jak  mu się wydaje, odkry
ciami lub poglądami, narazi się na pociski szy
derczej krytyki, jeżeli się okaże, że podobne spo
strzeżenia i myśli przez innych autorów już  
dawniej były ogłoszone. Prócz tego znajo
mość litera tu ry  niezbędną się okazuje dla k aż d e
go początkującego badacza, aby daremnie nie 
trac ił czasu na opracowywanie kwestyj ju ż  do
statecznie rozjaśnionych i dokładnie był obznaj- 
miony z zaletam i lub wadami m etod, jakiem i po
sługiwali się jego poprzednicy na tej samej niwie 
naukowej.

Zbieranie kom pletu litera tu ry , odnoszącej się 
do ściślej określonego przedmiotu., bywa jednak 
zwykle połączonem z wielkiemi trudnościami. 
Istn ie ją  wprawdzie wydawnictwa, staw iające so
bie za zadanie zestawienie tytułów  prac z ró ż 
nych gałęzi nauk, a nawet zwięzłe ich streszcze
nie, ja k  np. t. zw. sprawozdania roczne (Jah ies- 
berichte) w niemieckiej litera tu rze  naukowej, ja k  
bibliografia zoologiczna Carusa i Taschenberga, 
ja k  nareszcie i w krótszych odstępach czasu uka
zujące się zestawienia najnowszej literatury  
w Bibliographie anatom iąue, Anatomischer i Zoo- 
logischer Anzeiger, Zoologisches C entralblatt 
i t. d. W szystkie tego rodzaju  wydania przy 
ściślejszem sprawdzaniu okazują się jednak wiel
ce wadliwemi, ponieważ zgrom adzają tylko mniej 
więcej fragm entarny spis literatury . Pochodzi 
to  przeważnie stąd. że lite ra tu ra  licznych naro
dowości (słowiańska, węgierska, skandynawska 
i t . d.) nader szczątkowo bywa do nich dostar
czana, a oprócz tego istnieje dużo czasopism, wy
dawanych przez prowincyonalne lub  małomias
teczkowe stowarzys enia przyrodników, archeo
logów i t. d .,k tó ro  dla współpracowników wspom
nianych wydawnictw bibliograficznych prawie 
wcale nie są dostępnemi. Lokalne te pisemka

zawierają przeważnie wiadomości, odnoszące się 
do stosunków fizjograficznych danej miejscowo
ści i obejm ują często nader cenne dla systematy
ków spostrzeżenia.

D la zebrania całkowitej literatury  określonej 
gałęzi nauk i ułatwienia pracy badaczom, w ostat
nich czasach założone zostały t. zw. zakłady bi
bliograficzne (Institu t bibliographiąue), z których 
jeden  istnieje ju ż  od kilku la t w Brukseli i obok 
nauk hum anitarnych zajm uje się przeważnie p ra 
cami matematycznemi, drugi zaś powstał dopiero 
z początkiem roku bieżącego i odnosi się do ca
łego obszaru nauk zoologicznych. Z urządze
niem i zakresem działalności ostatniego zamie
rzam y czytelników W szechświata bliżej zapo
znać w przypuszczeniu, że jeden lub drugi z nich 
zechce skorzystać z wydawnictw owego zakładu. 
Nazwa oficyalna tegoż je s t następująca: Conci- 
lium  bibliographicum, opibus complurium natio- 
num Turici institutum , albo też: B ureau inter- 
national de bibliographie, a Zurich-Oberstrass 
(Suisse), U niversita 'sstrasse 8 . Założycielem 
pożytecznego tego zakładu je s t p. H erbert IIavi- 
land Field, amerykanin, znany z samodzielnych 
p rac naukowych w dziedzinie zoologii. Gorący 
ten zwolennik nauki, władający oprócz języka 
angielskiego w zupełności także językiem  fran 
cuskim, niemieckim, a nawet i rossyjskim, już od 
k ilku  la t czynił przygotowania dla urzeczywist
nienia swoich planów, odbywał wielokrotne p o 
dróże do Ameryki, Anglii, Francyi, Belgii, N ie
miec, Włoch, konferował z głównymi przedsta
wicielami nauki, zjednywał sobie współpracowni
ków, pisywał artykuły do różnych wydawnictw 
naukowych, w których uzasadniał swoje plany 
i wykazywał niezbędność odpowiedniego zakładu, 
aż nareszcie od Nowego Roku osiedlił się w Zu- 
richu i przystąpił do wypuszczenia w obieg pierw
szych seryj swego wydawnictwa.

Główny przedm iot ostatniego stanowią serye 
kartek  czyli t. zw. „Fiches mobiles” o wymia
rach 75 : 125 mm, obejmujących obok ty tu łu  
pracy i wydawnictwa lub czasopisma, w którem 
je s t  pomieszczona, także najzwięźlejsze określe
nie je j treści, t. j .  uwagi wskazujące, czy praca 
odnosi się przeważnie do systematyki, biologii, 
anatomii, histologii i t. d. W ydawca oblicza 
cały kom plet kartek  dla roku  bieżącego na 8 0 0 0 , 
a cenę ustanowił na początek 1 0  fr. od 1  0 0 0 , 
niewliczając w to kosztów przesyłki.

Prenum erujący może jednak  wnosić przedpłatę 
na mniejsze kolekcye kartek , obejmujące ograni
czone grupy zwierzęce. Tak np. Porifera, 
Echinoderm ata, Turbellaria, Nemertini, Myriapo- 
da, N europtera i t. d. kosztować będą po 5 fr., 
Protozoa, Hem iptera, O rthoptera, Entozoa, Am- 
phibia i t. d. po 7,50 fr  , Arachnida, D iptera, 
Crustacea, Vermes, Gasteropoda, Lam ellibran- 
chiata, Teleostei po 10 fr., Mollusca, Lepidopte- 
ra , Coleoptera, Ilym enoptera, Pisces 15 fr., 
Aves 20 fr., całe Insecta 27,50 fr., Arthropo- 
da 45, Y ertebrata 40, Invertebrata 60 fr. Inne
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znów kombinacye kartek  obejmują prace, odno
szące się wyłącznie albo do systematyki, albo do 
morfologii określonych grup, jak  np. grup Yer- 
teb ra ta , Mollusca Tracheata (10 do 30 fr.), albo 
też do ograniczonych działów morfologii, ja k  np. 
do układu kostnego, nerwowego, naczyniowego 
kręgowców (po 10 fr.). K artki peryodycznie 
nadsyłane każdy prenum erator może uporządko
wać wedle własnej potrzeby, t. j .  wedle nazwisk 
autorów, organów, zasad, systematyki ogólnej 
i t. d.

Obok tego zbioru kartkowego wychodzić ma 
przy wydawnictwie Zoologiscber Anzeiger je sz 
cze także katalogowy spis treści wspomnianych 
kartek , czyli „ l’Index a fiches” , który ukazywać 
się będzie w dłuższych odstępach czasu i stano
wić ma dalszy ciąg znakomitej „Bibliographia 
Zoologica” .

D la poparcia tego dla nauki nader pożytecz
nego wydawnictwa p. F ielda utworzone zostały 
w różnych krajach osobne komitety, które zobo
wiązały się dostarczać odpowiednich jaknaj dokład
niej opracowywanych materyałów. Najliczniejsze 
grono współpracowników zebrało się we Francyi, 
tworząc komitety lokalne, rozmieszczone po ca
lem państwie. Już sama ta  okoliczność wska
zuje, że nie mamy tu  do czynienia z jakiem ś 
przedsiębiorstwem spekulacyjnem, lecz z pracą, 
podjętą przez szczerego miłośnika nauki, k tóry  
trudy, czas i m ajątek poświęca dla dobra nauki, 
podobnie ja k  to uczynił, założyciel stajtjyi zoolo
gicznej w Neapolu. W razie, gdy wydawnictwo 
znajdzie odpowiednie poparcie, zostanie rozsze- 
rzonem, mianowicie także na botanikę, a ceny 
zostaną do możliwie najniższego stopnia zredu
kowane.

H. H.
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Dokładniejsze zbadanie struktury mostków 
międzykomórkowych, jakoteż rozpatrzenie same
go procesu dzielenia się komórki, w związku 
z powstawaniem ciałek międzykomórkowych 
(Zwischenkorper Flemminga), doprowadza, zda
niem prelegenta, do wniosku, że domniemana 
ścisła łączność między komóikami nabłonka nie 
istnieje. We wszystkich poszczególnych przy
padkach, gdzie występują mostki międzykomór
kowe autorów, daje się zauważyć tylko kontakt, 
z tą  wszakże różnicą, że komórki nie stykają się 
wzajemnie szerokiemi płaszczyznami swej po
wierzchni, lecz końcami cieńszych lub grubszych 
wypustków.

Nadto należy wziąć pod uwagę, że w wielu ra 
zach mamy do czynienia z łącznikami międzyko- 
mórkowemi innego rodzaju. W ystępują one 
w postaci delikatnych i niekiedy nieprawidłowo 
rozgałęzionych niteczek, k tóre nie są bynajmniej 
istnemi wypustkami protoplazmatycznemi, nie 
zdradzają bowiem natury czynnej osnowy zaro- 
dzi i form ują się tylko z materyału obwodowej 
skórkowatej warstwy ciała komórkowego; ta  
zaś— pominąwszy różnorodność stanów jej spe
cyficznej metamorfozy biochemicznej—je s t nie
wątpliwie czemś martwem w tym stopniu jak  róg, 
chrząstki i t. p. Łączniki tej kategoryi m ają 
przeto charakter istotnych wiązadeł międzyko
mórkowych (ligamenta intercellularia), którym 
też, na równi z włóknistemi tworami międzyko- 
mórkowemi tkanki łącznej, należy jedynie przy
pisywać znaczenie mechaniczne.

Komunikat p. J . Eismonda wywołał ożywioną 
dyskusyą pomiędzy prelegentem i prof. H. Ho- 
yerem.

N a tem posiedzenie zostało ukończone.

WSZECHŚWIAT

Posiedzenie 8 -me Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 7 m aja 1896 roku o godzinie 
8-ej wieczorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi pokazywał i w krótko
ści opisał rzadsze gatunki roślin kwitnących, wy
hodowanych w zakładzie ogrodniczym braci Ho- 
serów, a mianowicie: Lithospermum frutescens, 
Sparm annia africana, Euphorbia errosa, Odonto- 
glossum Schliesserianum i in.

3. P. J.E ism ond zakomunikował referat p . t. 
„N iektóre uwagi nad znaczeniem mostków mię
dzykom órkowych” .

ROZMAITOŚCI.

—  Komunikacya między Ameryką a Azyą przez 
cieśninę Berynga. Cieśnina Berynga, oddzie
lająca Amerykę od Azyi północnej je s t stosunko
wo małej szerokości, w najwęższem bowiem swem 
miejscu obejmuje zaledwie 65 km, a na połowie 
drogi przecięta je s t gromadą drobnych wysepek. 
Dawno już się nasuwał domysł, że przez cieśninę 
nastąpić mogła przed wiekami wędrówka plemion 
azyatyckich do Ameryki, a kwestyą tę rozbierał 
obecnie p. M. B. Sharp na posiedzeniu akademii 
nauk  przyrodniczych w Filadelfii. Nie sądzi on 
wszakże, by statk i skórzane sybiraków mogły im 
do przeprawy takiej posłużyć, drzewa zaś im 
brakło; po stronie amerykańskiej, natomiast, 
drzewa rosną obficie. Przejść suchą nogą cieś
ninę można wprawdzie, ale sposobność nastręcza
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się rzadko, raz na pięć lat przecięciowo, a przy- 
tem połączona je s t ze znacznem niebezpieczeń
stwem. P. Sharp przypuszcza więc. że stosunki 
między Ameryką ą Azyą rzadko mogły mieć 
miejsce, a w każdym razie łatwiej było eskimo- 
som przedostać się do Azyi, aniżeli sybirakom do 
Ameryki; je s t on tedy zdania, że wpływ eskimo- 
sów na sybiraków silniejszy był, aniżeli wpływ 
drugich na pierwszych.

T. E.

—  Miary metryczne w Stanach Zjednoczo
nych wkrótce zapewne będą wprowadzone. Ko- 
misya, wyznaczona przez kongres dla zbadania 
tej sprawy, złożyła sprawozdanie przychylne, 
w którem  domaga się przyjęcia układu m iar me
trycznych przez rząd  od dnia 1 lipca 1898 r., 
z wyjątkiem robót geodezyjnych będących w bie
gu: obowiązkowe zaś przyjęcie tego układu przez 
ogół mieszkańców ma nastąpić z pierwszym 
dniem nowego stulecia, t. j .  od 1  stycznia 
1901 roku.

T. E.

—  Wzlot balonu swobodnego do znacznej 
wysokości. Dnia 22 marca r. b., przy  niebie 
zupełnie pogodnem, powtórzyli pp. Hermite i Be- 
sanęon doświadczenia z balonem swym „ Aero- 
phile” , który wypuszczają w górę swobodnie, 
t. j .  bez aeronauty. Balon, dopóki był widziany, 
wzbijał się w górę prawie pionowo, a po podróży 
3 '/^-godzinnej opadł w pobliżu Cambrai. Z dia
gramów, nakreślonych przez przyrządy samopi- 
szące, okazało się, że najznaczniejsza wysokość, 
do jakiej balon wzbił się po trzech kwadransach 
wzlotu, wynosiła 14 000 m, a tem peratura w tej 
wysokości opadła do — 63u C. Ponieważ przy  
powierzchni ziemi term om etr wsazywał -)-150, 
spadek wynosił tedy 77°, czyli średnio 1° na k aż
de 182 m. R ezultat ten nie odstępuje znacznie 

i od liczby, otrzymanej przy podobnem doświad
czeniu dnia 20 października 1895 r., wtedy bo
wiem balon w wysokości 15 000 m napotkał tem 
peraturę — 70° C, gdy przy powierzchni ziemi 
term om etr wskazywał -(-1 1 ° C.

T. B.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za  ty d z ień  od 6 do 12 raa ji. 1896 r .

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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B a ro m e tr 
700 mm - f T em p era tu i a w st. C.

-S K ie ru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

ua sekundę

Sum a

opadu
U w a g i

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1  p. | 9 w. | Najw. Najn. £

6 S. 48,7 49.3 49.3 9.1 12,3 12,0 l3 ,o 8,0 73 SE2,E3,E ' 0,0 9 w nocy i od lo  h. p. m.
7C . 47,8 48,7 5o,o 9,9 9.7 10,8 12,4 9,6 85 N»,NE’,NE» 10,2 © w  nocy i od rana
8 P. 00,2 5°,5 50,3 6,7 7,5 8,2 11 ,0 5,5 75 N3,N5,VV3 0,0 wieczorem
6 S. 5o,7 51,4 51,6 6,8 10,1 9,8 12,6 5,2 68 N.3N3.N5 0,1 • w  nocy.

10  N. 02,7 52,3 52,1 4,6 H ,4 8,9 12 ,1 4.0 70 NW 3,N3,N< 0, 1 • wieczorem
1 1  P. 53,8 54,8 54,5 7,7 1 1 ,0 9,6 13,0 6,2 59 N E 5,N5,NW 2 0,8 w  nocy
12  W. 62,4 48,5 44,6 8,4 17,9 12,4 18,8 6,6 67 S\V5,W’W i 1,3 dw ukrot, w  ciągu dnia

Średnia 5o ,9 9,9 71 12,5

T R E Ś ć .  Najnowsze badania nad pobieraniem azotu wolnego przez rośliny, przez E . Godlew
skiego. —  Teorye barwienia, przez Wł. Piotrowskiego. —  Z Riviery, przez Edw arda S trasburgera, 
tłum . Z. S.— Międzynarodowe biuro bibliograficzne zoologii, przez H. H .— Towarzystwo Ogrodnicze.—

Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znafowicz.
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