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CZYNNOŚCI ŻYCIOWE
F O I D  M U Ł E O S K O P E M .

Stosowanie mikroskopu do celów czysto 
anatomicznych stało się metodą w nauce taK 
powszednią, źe nie spotkamy się juź chyba 
dziś ze słowami, któreby specyalnie metodę 
tę zachwalały i wykazywały jej doniosłość. 
W  fizyologii natomiast, do badania czyn
ności życiowych, mikroskop stosowany bywa 
wprawdzie również, lecz zakres jego usług 
nie jest jeszcze dostatecznie rozległy. Fi- 
zyologia tkanek i komórek nie jest jeszcze 
dotychczas dziedziną w równym stopniu po
znaną, jak fizyologia organów. Postępy 
wszakże naszych wiadomości na polu zja
wisk fizyologicznych coraz natarczywiej do
magają się głębszego wniknięcia w tajniki 
życiowe najdrobniejszych pierwiastków biolo
gicznych. Powoli też wyłania się kompletny 
dział nauki, zajmujący się specyalnie fizyolo- 
gią komórki. Badania te oczywiście prowa
dzone są przy dzielnej pomocy mikroskopu, 
który staje się zatem przyrządem coraz nie

zbędniejszym w pracowniach fizyologicznych. 
Histologia fizyologiczna zdobyła też juź 
zapomocą tej metody badania mnóstwo wia
domości pierwszorzędnego znaczenia. Kilka 
przykładów tych zdobyczy naukowych przy
toczymy na tem miejscu, opierając się na 
wyjątkach z wykładu przewodniczącego 
amerykańskiego stowarzyszenia mikroskopo
wego p. S. H. Gagea, poświęconego temu 
przedmiotowi.

Przyjrzyjmy się dwu układom wielce róż
nym co do budowy i czynności, układowi ner
wowemu i gruczołowemu. Wiadomo ogólnie, 
jak gruczoły bezustannie zajęte są swemi 
czynnościami wydzielniczemi, ślinianki przy
rządzaniem śliny, gruczoły żołądka przyrzą
dzaniem soku trawiącego żołądkowego i t. d. 
Gruczołem podobnym jest też trzustka, wy
twarzająca swój sok specyficzny o własno
ściach trawiących. Otóż, umieśćmy pod mi
kroskopem skrawki trzustki, wziętej z żywe
go, głodzonego zwierzęcia, tak abyśmy 
składające ten organ komórki dobrze mogli 
rozejrzeć, a zobaczymy wówczas, że komórki 
te są mętne, a zarysy ich oraz ich jąder nie
wyraźne są i zamglone. Komórka najwi
doczniej jest wypełniona większemi ziaren
kami. Gdy następnie zwierzę zostaje na
karmione, wówczas w miarę postępowania
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procesu trawienia trzustka wydziela swój 
sok. Jednocześnie zaś ziarenka owe znikają, 
a wraz z niemi i zmętnienie komórek, które 
stają się jasne, dobrze zarysowane, o kontu
rach wyraźnych, podobnie fjak i jąd ra  tych 
komórek. Znaczy to zaś, że substancya, 
która ma wytworzyć sok trzustkowy, skupio
na jest w komórkach podczas ich spoczynku 
w postaci’ziarenek, które pozostają tu  póty, 
póki czynnik trawiący może być potrzebny, 
a które zostają całkowicie zużyte, gdy zapo
trzebowanie jest większe. Z  chwilą wszakże, 
kiedy to zapotrzebowanie ustaje, komórki 
znów podejmują swą osobliwą czynność ży
ciową, znów ukazują się'w nich ziarenka co
raz liczniejsze, aż wreszcie wszystkie komór
ki tak  są niemi przepełnione, że znów na
staje okres gotowości do wytwarzania cieczy 
trawiącej. Zjawisko to powszednie, codzien
ne, niemal cogodzinne.

Weźmy przykład inny, w którym zdaje się 
występować ze strony komórek gruczołowych 
nieomal pamięć organiczna. Bezwątpienia 
widzieliśmy już wszyscy owe jasne, galareto
wate masy, otaczające jajeczka żab i sala
mander. Skąd pochodzi ta  galareta, tak 
oporna na wpływy,* sprowadzające zniszcze
nie zwykłej materyi organicznej? Z wiosną 
komórki przewodu jajowego powiększają się 
w znacznym stopniu. Mikroskop wskazuje, że 
to powiększenie spowodowane jest przez wy
stąpienie mnóstwa błyszczących ziarenek. Gdy 
jajeczkaj przesuwają się wzdłuż przewodu 
jajowego,'osłaniają się one galaretą, wytwa
rzaną przez^te właśnie ukazujące się w ko
mórkach ^ziarenka. A rpodczas gdy mate
ryał na tę galaretę zostaje wydalony, komór
ki znów ściągają*'się do pierwotnej swej 
wielkości i’czekają przez dwanaście miesięcy 
na powtórzenie przeznaczonej sobie pracy.

Zapytajmy z kolei, czy nie powiedzie się 
także dojrzeć "podobnych objawów mikrosko
powych w czynnościach układu nerwowego, 
w tych najwyższych funkcyach, do których 
zdolną jest żywa materya? Od dawien dawna 
wiadomo, źe organy nerwowe są siedliskami 
myśli i czucia, że nadto są kierownikami, ba- 
czącemi j* na harmonią wszelkich ruchów na
szego ciała. Wiele wypowiadano domysłów 
o istocie mechanicznej tych procesów; lecz 
niedawno dopiero badaczowi amerykańskie
mu, doktorowi Hodgeowi, powiodło się do- |

wieść, źe w układzie nerwowym zachodzą wi
doczne zmiany podczas jego pracy. Obecnie, 
kiedy znaleziona została metoda odnośnego 
badania, łatwo jest złożyć na to wystarcza* 
jące dowody.

Każdy niewątpliwie z własnego wie do
świadczenia, źe niekiedy nie potrafi wykonać 
pewnej średniej pracy mięśnionej, którą 
znów innym razem wykonywa z łatwością. 
Podczas prób zręczności, np. przy uczeniu 
się jazdy na bicyklu, wszystkie zawiłe czyn
ności mięśniowe wykonywamy łatwo i z wiel
ką pewnością siebie, gdy jesteśmy rzeźwi 
i wypoczęci; lecz w miarę dłuższego wykony
wania tych ruchów rezultaty coraz stają się 
słabsze, aż wreszcie przy wysokim stopniu 
znużenia nic się juź nie udaje i musimy wy
począć. Powiadamy, że mięśnie są znużone. 
W  części jestto istotnie słuszne; lecz znacz
nie ważniejszem jest tu znużenie układu ner
wowego, albowiem ośrodki nerwowe dają 
bodźce dla czynności mięśni i odpowiedniego 
kojarzenia ich ruchów. Gdy zaś czynność 
mięśni może być widziana i wielkość dokony
wanej przez nie pracy może być dokładnie 
kontrolowana, przeto pozyskać tu  można 
ścisłe wskazówki co do czasu i rozmiarow 
czynności nerwowej. Ponieważ dalej zwie
rzęta mają dwie strony podobne, można 
przeto doświadczenie tak urządzić, ażeby 
jedna kończyna pracowała, a druga pozosta
wała w spoczynku i w taki sposób odpowied
nie strony układu nerwowego były czynne 
i nieczynne. Przez dłuższy czas zniewalano 
pod wpływem bodźców elektrycznych do p ra 
cy jednę kończynę kota lub innego zwierzę
cia, podczas gdy kończyna druga spoczy
wała. Następnie obiedwie strony organów 
nerwowych, t. j. para nerwów, idąca do 
owych kończyn wraz z odpowiedniemi zwo
jam i i częścią rdzenia kręgowego, zostały 
usunięte i poddane procedurom technicznym, 
niezbędnym do przyrządzenia skrawków mi
kroskopowych. Same skrawki wreszcie przy
rządzano w taki sposób, że cięcie prowadzono 
równoległe, tak  źe na jednym preparacie 
miano z jednej strony tkankę nerwową wy
czerpaną skutkiem pracy, z drugiej strony 
zaś komórki nerwowe, które nie pracowały. 
Obraz mikroskopowy był istotnie wyraźny 
i nie dwuznaczny: w komórkach znużonych 
jądro znacznie było mniejsze, o konturach



N r 24. WSZECHSW1AT. 371

nieregularnych, zazębionych zamiast zary
sów gładkich, okrągłych w komórkach spo
czywających. Substancya komórkowa była 
zmarszczona i wskazywała obecność rozpro
szonych, jasnych przestrzeni lub jednego 
jasnego dużego rąbka dokoła jądra.

Jeżeli organy nerwowe nie zostały natych
miast po takiem doświadczeniu wycięte 
i przygotowane do badania mikroskopowego, 
lecz pozostawiano je w żywem zwierzęciu 
przez 12—24 godzin w spoczynku, w takim 
razie znikały oznaki wyczerpania i obiedwie 
strony preparatu były jednakowe. Przez ba
danie preparatów, otrzymanych po różnych 
okresach spoczynku, można było wyśledzić 
wszystkie stadya wypoczynku po znużeniu.

Do badań nad możliwemi zmianami przy 
znużeniu normalnem używano gołębi, wióbli, 
jaskółek, a także pszczół. Gdy np. wyszu
kano dwa możliwie jednakowe wróble lub 
dwie takież pszczoły i organy nerwowe jed
nego egzemplarza przyrządzano do badania 
mikroskopowego rano, po spoczynku nocnym, 
drugiego zaś po całym dniu pracy, przekony
wano się, że zmiany w komórkach mózgo
wych i w zwojach rdzeniowych były równie 
wyraźne, jak i po znużeniu sztucznie wywo- 
łanem. Po dłuższym spoczynku zatem ko
mórki nerwowe są, by tak powiedzieć, nała
dowane, pełne i gotowe do pracy, po cało
dziennej natomiast robocie wyładowane, 
zmarszczone i znużone.

W  badaniach tych wysoce interesujących 
zrobiono jeszcze inny ważny krok naprzód. 
Jeżeli rano, po śnie i wypoczynku zwierzęta 
i ludzie pełni są siły, wieczorem zaś, po pra
cy całodziennej, znużeni i wyczerpani, jakże 
będzie, zapytajmy, w początku i w końcu 
życia? Za młodu wre w nas nadmiar siły, 
tak źe ruch i nieprzerwana czynność są dla 
nas prawdziwą rozkoszą, a przymusowy spo
kój utrapieniem; u zmierzchu życia nato
miast kąt ciepły i spokój stają się celem po
żądania dla tych, którzy pracę swą ukończyli. 
W jakimże pozostaje to stosunku do stanu 
spokoju i znużenia w komórkach nerwowych? 
U dziecka dobrze odżywionego, które zmarło 
podczas porodu, komórki nerwowe wskazy
wały wszystkie cechy komórek wypoczętych, 
o pełnym ładunku. U starca natomiast, 
zmarłego skutkiem wycieńczenia, komórki 
nerwowe miały zmarszczone jądra i wszelkie

cechy znużenia i wyczerpania. W  pierwszym 
przypadku mamy do czynienia z energią po- 
tencyalną życia pełnego pracy, w drugim 
z ostatecznym stanem spełnionej pracy, z zu- 
pełnem wyczerpaniem energii życiowej.

Mikroskop odkrywa nam inny jeszcze fakt 
tej kategoryi, który głębiej jeszcze pozwala 
zajrzeć w tajniki energii życiowej. Pak t ten 
nazwaćby można „altruizmem komórek”. 
W społeczeństwie ludzkiem żołnierz i filan
trop każdej chwili są gotowi poświęcić się 
dla narodu; w organizmie zwierzęcym rów
nież komórki, stojące na straży, gotowe są 
zginąć w obronie całego ustroju.

Komórkami takiemi w wyższym organiz
mie zwierzęcym są t. zw. leukocyty czyli ciał
ka białe krwi, odkryte zapomocą mikrosko
pu. Wiadomo już dość dawno, źe leukocyty 
pochłaniają obce, szkodliwe, a nierozpusz
czalne materye, które dostaną się jakąkol
wiek drogą do ogólnego krwi obiegu. Co 
wszakże dzieje się w dalszym ciągu z temi 
pochłoniętemi materyami, o tem dokładnego 
pojęcia nie miano dotychczas. Dla rozstrzyg
nięcia tego pytania badaczka amerykańska, 
E. J .  Olaypole, poczęła obserwować zwie
rzątko, napotykane w jeziorze Caynga, zwa
ne Nectaonem, a uposażone w skrzela ze
wnętrzne, przez które krew przepływa dla 
ustawicznej odnowy. Zewnętrzna pokrywa 
tych skrzel tak jest cienka i przezroczysta, 
że można je rozglądać bezpośrednio pod mi
kroskopem. W krwi krążącej widać czer
wone ciałka, leukocyty, mikroby lub cząstki 

| pyłu, jakgdyby tej pokrywy zewnętrznej 
wcale nie było. Otóż do żył tego zwierzęcia 
wstrzyknięto mieszaninę złożoną z sadzy, 
nieco wody, gumy arabskiej i soli. Taka 
mieszanina zupełnie jest nieszkodliwa. W ta
ki sposób do obiegu krwi wprowadzono ty
siące kawałeczków węgla, które widziano 
krążące w skrzelach. Wierne swemu obo
wiązkowi leukocyty w ciągu dwu dni połknę
ły cząstki węgla i przez wiele dni następ
nych widzieć można je było krążące i obła
dowane tym materyałem obcym. Lecz 
stopniowo poczęły znikać białe ciałka wy
pełnione węglem i po pewnym czasie pozo
stały tylko leukocyty normalne. Gdzież po
został węgiel? Czy wprost został złożony 
w miejscu jakiem w układzie naczyniowym? 
Tkanki poddano stwardnieniu w celu otrzy
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mania skrawków mikroskopowych. N atu
ralny pigment tkanek odbarwiono zapomocą 
dwutlenku wodoru, tak źe gdyby węgiel po
został gdziekolwiek, moźnaby go doskonale 
dostrzedz. Za wyjątkiem śledziony w żadnej 
tkance nie znaleziono węgla, lecz w wielu 
zato miejscach widziano leukocyty zawiera
jące węgiel. W  jamach wyłożonych błoną 
śluzową, a także na powierzchniach śluzo
wych zewnętrznych i na powierzchni skóry 
znajdowano mnóstwo takich ciałek białych. 
W ściankach organów napotkano również 
takie leukocyty, widocznie na drodze ku po
wierzchni ciała. Faktycznie więc węgiel był 
transportowany nazewnątrz ciała, gdzie już 
nie mógł działać na organy. Jakiż wszakże 
był los samych leukocytów, które wzięły na 
siebie to zadanie transportu? Uwolniły one 
ciało od zbytecznego ciężaru, lecz same gi
nęły w obronie całości organizmu.

Widzimy, do jakich rezultatów prowadzą 
tego rodzaju badania, które nazwać możemy 
histologią fizyologiczną. Mamy tu do czy
nienia z działem nauki różnym od zwykłych ! 
badań histologicznych, przy których badacz 
nie troszczy się zazwyczaj o osobliwsze wa- j 
runki, w jakich tkanka została ze zwierzęcia [ 
spreparowana. Jeżeli budowa, struktura | 
żywej materyi jest wyrazem materyalnym 
czynności, funkcyi fizyologicznej, jeżeli jedy- i 
nym celem struktury jest tworzenie środo- j 
wiska odpowiedniego dla pewnej określonej 
czynności życiowej—wszystko zaś przemawia ! 
zatem , źe jest tak istotnie—w takim razie j  

budowa zrozumianą być może jedynie przez 
badanie jej podczas czynności przy pomocy 
takich metod, jakich przykłady powyżej j  

zostały przez nas przytoczone.
M. FI.

LOGIKA CHEMII.
Rzecz czytana na posiedzeniu Sekcyi chemicznej. !

------------------- i

(Ciąg dalszy).

Gdy teraz z temi, najogólniej nakreślone- j  

mi zasadami powszechnemi metodyki umie- i 
jętnej porównamy specyalnie chemiczne spo- I

soby postępowania, okaże się natychmiast, że 
tu  właśnie pierwsze, prostsze stopnie bada
nia występują z osobliwą wyrazistością. 
Jednę z najbardziej znamiennych cech tego 
faktu stanowi, źe chemia znowu obok mate
matyki jest jedyną umiejętnością, w której 
nazwy obu elementarnych zasadniczych me
tod logicznych, analizy i syntezy, znalazły 
całkiem potoczne zastosowanie. A dodać 
przytem trzeba, źe w wyraźnem logicznem 
uwydatnieniu różnic podstawowych tych dwu 
metod chemia niewątpliwie prześcigła swą 
ściślejszą siostrzycę naukową. Bo wprawdzie 
i matematyk odróżnia metodę analityczną 
i syntetyczną, lecz nierzadko znalazłby się 
w niemałym kłopocie, gdyby mu przyszło 
cechy jednej i drugiej określić kategorycz
nie. I  w rzeczy samej teź w większej liczbie 
dzieł o analizie matematycznej i geometryi 
syntetycznej napróżnobyśmy szukali zada- 
walniających określeń tych pojęć zasadni
czych. Ta niewątpliwie istniejąca trudność 
polega w matematyce przedewszystkiem na 
tem, źe, jak  to W undt dosadnie wyłożył, 
obie metody spójnie się tu ze sobą łączą 
i zespalają, co sprawia, że odnośne dziedziny 
matematyczne biorą nazwy swoje nie od wy
łącznej, lecz tylko od przeważającej w danym 
razie, metody logicznej.

Tej trudności w chemii niema ani śladu. 
Każdy wie, co ma rozumieć pod mianem 
analizy chemicznej i syntezy chemicznej 
i niema najmniejszej obawy pomieszania ze 
sobą tych pojęć zasadniczych. Zakres pra
cy pod względem logicznym ostro tu oddzie
lony być może, a nawet, co jest charakte- 
rystycznem, w logicznym względzie rozdział 
ten jest dokładniejszy niżeli w technicznym, 
bo, jak  wiadomo, środki pomocnicze dla ana
lizy i syntezy chemicznej często nie różnią się 
wcale od siebie, a pierwsza z nich nieraz do 
swych celów używa tworzenia pewnych związ
ków, tak samo jak  druga dla swoich posił
kuje się dość często rozbiorem istniejących 
związków. Toż przecież działania powino
wactwa pierwiastków w tak zwanym status 
nascendi stanowią główną podstawę syntezy 
chemicznej. A  dalej i w tem chyba w che
mii pod względem logicznym pewną wyż
szość upatrywać wolno, źe w niej nazwy 
analiza i synteza ograniczone zostały w isto
cie do odpowiednich czynności, kiedy tym



N r 24. WSZECHŚWIAT. 373

czasem w matematyce nazwy te przeniesiono 
na całe działy naukowe, które oczywiście nie 
mogły się obejść w danym razie bez udziału 
metod innych, okoliczność, sprawiająca pew
ną dowolność w używaniu określeń. Rze
czona logiczna wyższość chemii polega na 
tem, źe w niej bardziej niż w jakiejkolwiek 
innej nauce sama sprawa analizy i syntezy 
wyodrębnia się z pośród innych zagadnień 
i nabiera pewnego stopnia samodzielności 
i niezależności. Pod tym względem postę
powanie analityczne lub syntetyczne mate
matyka rzadko tylko zbliża się do czystości 
metodyki chemicznej. A juź co do fizyków, 
to zapewne większość z nich miałaby kłopot 
niepomierny, gdyby od nich zażądano wła
ściwego przykładu doświadczalnej analizy 
fizycznej; a przecież nie ulega chyba wątpli
wości, źe i tutaj istnieć musi podobna ana
liza.

Otóż, Wskutek jasnego wyróżnienia pros
tych metod logicznych między sobą w dzie
dzinie chemii, łatwiej w jej Zakresie niż w ja 
kiejkolwiek innej umiejętności śledzić ich 
rozwój stopniowy.

Wszędzie analiza przyrodnicza zadawać 
sobie może dwa pytania, pospolicie tylko 
stopniowo rozwiązać się dające: pierwsze po
lega na odróżnieniu pierwiastków danego 
zdarzenia, czy zjawiska, drugie na wykaza
niu stosunku przyczynowego tych pierwiast
ków zjawiska między sobą. Niema umiejęt
ności przyrodniczej, w którejby te dwa zada
nia i odpowiednie im logiczne i techniczne 
sposoby postępowania wyróżniały się tak 
ściśle jak w analizie chemicznej. W ba
daniu zjawisk fizycznych pytanie przyczyno
we staje zaraz na pierwszym planie i nie do
puszcza wcale czysto objektywnego, od przy
czynowego związku pierwiastków tymczasowo 
wolnego rozbioru zdarzeń spostrzeżonych. 
Chemiczna analiza elementarna, której na
zwa i w logicznym względzie jest całkiem 
charakterystyczną, nietylko ściśle stosuje 
rzeczone tymczasowe ograniczenie, lecz od
dziela jeszcze dosadniej, niżeli to gdziekol
wiek indziej się dzieje, oba okresy jakościo
wego i ilościowego badania. Pytanie co do j  

stosunków przyczynowych między pierwiast
kami jakiegoś zdarzenia wogóle nie jest juź j 
czysto analitycznem, bo odpowiedź na nie 
przypuszcza już pewne badania syntetyczne j

; i należy zatem juź do bardziej złożonego 
J  postępowania—indukcyi. W każdym razie 
i wszakże chemia wykształciła takie metody 
; analityczne, które całkowicie odpowiadają 
| rzeczonemu celowi. Można je objąć ogólnem 
; mianem analizy stopniowej, której znamien

ną różnicę od analizy elementarnej stanowi 
; to, źe nie rozkłada ona odrazu ciała złożo

nego na pierwiastki, lecz stara się wprzódy 
| otrzymać związki prostsze, o których przy- 

j  puszczać wolno, że albo są w ciele badanem 
zawarte w stanie gotowym, albo też, źe na 

' połączenie pierwiastków w owem ciele w ja- 
! kikolwiek sposób objaśniające mogą rzucać 
j  światło. Kiedy przeto analiza elementarna 

J  ma na uwadze poprostu tylko skład danego 
ciała, to analiza stopniowa stara się o ile 

i  możności zbadać jego budowę. Poglądy zaś 
| na budowę związków chemicznych i na spo

sób ułożenia i połączenia pierwiastków 
w tychże stanowią właśnie to, co z czysto 
chemicznej strony można powiedzieć wogóle 
o przyczynowym stosunku pierwiastków.

Rzecz godna uwagi, źe te różne okresy 
analizy chemicznej dziejowo również nastę
powały po sobie w sposób szczególniej odpo
wiedni ich stosunkowi logicznemu. Okazuje 
się przytem wyraźnie, jak ściśle podstawowe 
postępy badania wiążą się z pewnemi ideami 
kierowniczemi, które wynikły z dotychczaso
wych dociekań jako wniosek lub przypusz
czenie i służą za drogowskaz dla dalszych 
usiłowań badawczych, aż dopóki w nowych 
1deach i nowych pomysłach nie znajdą uzu
pełnienia lub sprostowania.

Robert Boyle wyrwał chemią z więzów al
chemii, usunąwszy pogląd o przemienności 
ciał prostych jednych w drugie, który pano
wał przedtem wszechwładnie. Wytknąwszy 
chemii cel nowy wykazania niezmiennych 
części składowych pierwiastkowych w ciałach 
złożonych, stał się on właściwym twórcą 
analizy chemicznej, którą to nazwę teź 
pierwszy wprowadził do nauki '). Jego ana
liza jest jeszcze wyłącznie jakościowa i za- 
dawalnia się wykazaniem części składowych 
danego związku chemicznego. Epoce Boyle- 
go brakowało jeszcze bowiem myśli przewod-

*) H. Kopp, Geschichte der Chemie. II, 
str. 58.—Inni, a między niemi Griesbach, twier
dzą, że uczynił to, obok Boylego, Otto Tachen.
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niej o połączeniu pierwiastków podług sta
łych stosunków wagowych. Dopiero chemicy 
X V III  wieku, taki Bergmann iW enzel, któ
rzy w swych poszukiwaniach za punkt wyj
ścia wzięli tę ideę, stali się twórcami analizy 
ilościowej. Ta ostatnia wszakże nie mogła 
się rozwijać dalej dopóki teorya flogistycz- 
na, przypuszczająca istnienie ciała o ujem
nym ciężarze, tamowała wytworzenie dokład
niejszych pojęó o zjawiskach połączeń che
micznych. Lavoisierowska teorya palenia 
się, usuwając ten zamęt, potwierdziła zara
zem po żarliwych sporach przypuszczenie, 
źe stały stosunek wagowy pierwiastków 
w związku chemicznym odpowiada prostym, 
regularnym stosunkom liczebnym. Z tej 
zasady wynikły owe zadania, które, zmierza
jąc do określenia budowy związków, wy
magały do swego rozwiązania analizy stop 
niowej.

Synteza każe przypuszczać wszędzie 
uprzednią analizę. Nierzadko wszakże się 
zdarza, że, jak  w matematyce, potrzeba tu 
taj nieznacznego tylko przygotowania anali
tycznego do rozpoczęcia już syntezy pier
wiastkowej, tak  źejuź we wczesnym nauk 
okresie obie metody splatają się wzajem. 
Otóż i pod tym względem chemia przedsta
wia tę osobliwość, którąby może w innym 
względzie można nazwać brakiem, lecz która 
we względnie logicznej jasności i przejrzy
stości metodyki stanowczą jest zaletą, źe 
w niej dopiero bardzo późno synteza nastą
piła po analizie, przynajmniej jako celowo 
i świadomie rozwinięta, całokształt układu 
chemicznego obejmująca metoda. I  to dzie
jowe zdarzenie ma powody zrozumiałe. Bez 
określonych, pewnych pojęć o budowie związ
ków chemicznych próby syntetyczne są wogó- 
le niemożliwe; a staną się tem pomyślniejsze, 
im ściślej na drodze analiz stopniowych roz
maite rodzaje rozkładu danego związku zo
staną poznane. Tak więc już dla początków 
syntezy niezbędnem jest tu  całkowite opano
wanie środków pomocniczych analizy przy
czynowej. Do tych, zresztą i w innych ga
łęziach nauk powtarzających się okoliczności, 
w chemii przybywa jeszcze jedna przyczyna 
osobliwa. Leży ona w tem, że tu  właśnie 
synteza najprostszych związków binarnych 
(podwójnych) walczyć musiała z szczególne- 
mi trudnościami i to nietylko z trudnościa

mi wykonania technicznego, lecz niemniej 
z trudnościami teoretycznego zrozumienia 
rzeczy. Dopóki ciała proste tylko w stanie 
wolnym, jak wodór, tlen, węgiel i t. d., uzna
wane były za niepołączone pierwiastki, bez
pośrednie ich łączenie się między sobą, jeżeli 
się nie odbywało w t. zw. status nascendi, 
było całkiem niezrozumiałem. Podstawowe 
przeto metody syntezy chemicznej znalazły 
dopiero pewne uzasadnienie w utrwalających 
się pojęciach o ruchomym stanie cząste
czek, pojęciach zaczerpniętych z nowszej 
teoryi mechanicznej ciepła.

Wspomniane okoliczności tłumaczą nam 
również dlaczego, chociaż syntezę chemiczną 
z łatwością na dwie postaci podzielić może
my podobnie jak  analizę, t. j. na syntezę 
elementarną i stopniową, te dwie postaci 
wszakże nabierają tutaj całkiem odmiennego 
znaczenia. Synteza elementarna musi się 
ograniczyć do tworzenia połączeń najprost
szych. Sama ona wszelako może wtedy słu
żyć za punkt wyjścia syntezy stopniowej, 
biorącej z niej początek; bo też wreszcie wła- 
ściwem zagadnieniem chemii syntetycznej 
jest właśnie wytwarzanie stopniowe przez te 
kombinacye coraz bardziej złożonych ciał 
z ich pierwiastków. Bezpośrednio zaś z tem 
związane zadanie syntezy stanowi sprawdze
nie przez analizę otrzymanych poglądów na 
budowę pojedyńczych związków. Gdy zaś 
w taki sposób, celem bliższego poznania bu
dowy ciał chemicznych, synteza z analizą się 
łączy, oba te sposoby postępowania razem 
wchodzą w skład bardziej złożonej metody— 
indukcyi chemicznej.

Ponieważ indukcyą logiczną nazywamy 
zawsze takie postępowanie, które z oddziel
nych faktów doświadczenia wyprowadza pra
wa ogólne, które ze swej strony służyć mogą 
za podstawę objaśnienia owych faktów spo
strzeganych, przeto zadaniem indukcyi che
micznej będzie wykrycie praw, podług któ
rych ciała proste łączą się w związki che
miczne. Grdy przyczynę, z powodu której 
pojedyńcze ciała wstępują w związki, ozna
czymy mianem tymczasem zupełnie nieokreś
lonego znaczenia, powinowactwa chemicz
nego, to prawa powinowactwa chemicznego 
będą stanowiły właściwy przedmiot indukcyi 
chemicznej. Je j głównemi narzędziami ba- 
dawczemi jest analiza chemiczna i synteza
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w ich wspólnem, często najrozmaiciej po- 
wikłanem zespojeniu.

Lecz analiza i synteza same nie wystar
czają nigdy do stworzenia rzeczywistej in- 
dukcyi—potrzeba jej zawsze jeszcze przy
puszczeń, hypotez, które służyć muszą jako 
kierowniki przy kombinowaniu wyników ba
dania i których stwierdzeniem lub zaprze
czeniem spełnia się zadanie indukcyi. To 
jest właśnie punkt główny, pominięty w sta
rej bakonowskiej teoryi indukcyi i w now
szych teoryach na niej ściśle opartych, a któ
rego wielkiej doniosłości ze swej strony 
praktyczne przyrodoznawstwo zawsze było 
świadome, odkąd Keppler we wspaniałej 
swej indukcyi, poprzedzającej wykrycie jego 
pierwszego prawa, z tak świetnym wynikiem 
posłużył się hypotezą.

I  znowu pod tym względem chemia od in
nych dziedzin przyrodoznawstwa tem się 
przedewszystkiem odznacza, źe nietylko to 
ważne znaczenie hypotezy w jej indukcyach 
szczególnie wyraźnie na jaw występuje, lecz 
że oprócz tego widać w charakterze i kolej- 
nem następstwie panujących w niej hypotez 
osobliwszą wielką prawidłowość, dającą się 
objaśnić jedynie chyba blizką łącznością jej 
pojedynczych zagadnień i wynikającem stąd 
ściślej szem stosunkowo odgraniczeniem dzie
dziny jej zadań. Pod tym względem szcze
gólniej uderzającym jest kontrast pomiędzy 
chemią a fizyką, w której oddzielnych dzie
dzinach panować mogą współcześnie bar
dzo różnorodne hypotezy, niemówiąc juź
0 sprzecznych poglądach szczegółowych, któ
re w zakresie zagadnień pojedynczych idą 
ze sobą o lepsze. Tych ostatnich przeci
wieństw nie brakowało oczywiście i nie brak 
w chemii. Wszelako dostrzedz łatwo, że tu 
przynajmniej współcześnie panujące poglądy 
wahają się na innej rozległej przestrzeni
1 w ciaśniejszym obracają się zakresie. Pod 
jednym wszakże względem fizyka wobec che
mii, podobnie jak wobec innych nauk przy
rodniczych zachowała przewagę i wpływ 
rozstrzygający jako umiejętność podstawowa, 
to jest, że w głównych okresach swojego roz
woju chemia dla swych zasadniczych induk- 
cyj posługiwała się przewodniemi hypoteza- 
mi fizycznemi. Raz jeden tylko w pewnym 
okresie nowszej chemii widzimy przewagę 
panującej czysto chemicznej hypotezy. Grdy

sobie w najogólniejszym zarysie zechcemy 
uprzytomnić rozwój dziejowy indukcyi che
micznej, to zdaje się ona rozpadać na od
dzielne okresy, a w każdym z nich jednę 
szczególną hypotezę za panującą uznać wy
pada.

{Dok. nast.).

A . Fabian.

Z  R iv ie r y .

IX .

Route de la Corniche. Nizza. Cap d'Antibes. 
Maquis.

Chcąc przebyć drogę z Mentony do Nizzy 
przez słynną „Route de la Corniche”, trzeba 
na tę wycieczkę wybrać bardzo pogodny 
dzień, gdyż w szeregu wrażeń otrzymanych 
na tej drodze górskiej nie może braknąć wi
doku śnieżnych Alp morskich. Na wiosnę 
zwykle chmury zakrywają szczyty, lecz 
w piękny dzień Route de la Corniche przed
stawia widoki niezrównanej piękności.

Koło Roccabruna droga zaczyna się wspi
nać po stoku wyniosłości w niezliczonych 
skrętach.

Zwraca się niekiedy w głąb kraju, jakby 
w zamiarze przebicia góry, to znów biegnie 
ku morzu, grożąc zniknięciem w falach.

Obrazy zmieniają się nieustannie. Niżej 
wzrok ogarnia zielone doliny i coraz nowe 
wykróje brzegu, wyżej zamykają widok po
tężne kopuły gór. Tam zaś, gdzie góry się 
rozstępują, ukazują się w oddaleniu jak za 
dotknięciem różdżki czarodziejskiej, śnieżne 
szczyty Alp nadmorskich.

Najwyższego punktu, wzniesionego do 
500 m nad poziomem morza, dosięga Route 
de la Corniche około La Tourbie, starożyt
nej Trophea, lub Turris in via.

Route de la Corniche idzie po starej dro
dze rzymskiej.

Napoleon I  rozkazał ją  zbudować w ro
ku 1805 taką jaką dziś widzimy.
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Obecnie kolej zębata łączy La Tourbie 
z Monte Oarlo. Niegdyś przechodziła tędy 
granica między Galią a Italią.

Wznosząca się z gruzów, zdaleka widocz
na wieża, zwana wieżą Augusta, urąga dotąd 
jeszcze czasowi. Zbudowano ją  z zębatym 
dachem dopiero w wieku X IV , z kamieni 
ciosowych olbrzymiego pomnika, który zbu
dował Oktawianowi senat i lud rzymski, gdy 
po bitwie pod Actium stał się władcą świata. 
Pliniusz przechował nam napis na czterech 
stronach pomnika. Prócz dedykacyi ceza
rowi imperatorowi wypisano tam nazwy 
czterdziestu czterech ludów alpejskich pod
bitych przez Rzym. Stojący posąg cezara 
ozdabiał szczyt pomnika, który musiał byó 
wspaniały, sądząc ze starożytnego opisu.

Pomimo tego nie przetrwał późniejszych 
czasów. Longobardowie zaczęli go burzyć, 
saraceni przerobili na twierdzę, później zaś 
przez długie wieki mieszkańcy L a Tourbie 
czerpali stamtąd jak  z nieprzebranych ka
mieniołomów, materyały do budowy domów 
i kościołów. W  X I I  w. genueńczycy brali 
stąd marmur do przyozdabiania swych bu
dowli, a tego co pozostało jeszcze, użyto 
do upiększenia wielkiego ołtarza katedry 
w Nizzie.

L a Tourbie, Monte Oarlo z całym blas
kiem i nędzą swoją wygląda na niewinną za
bawkę dla dzieci.

Poważną stronę życia przypominają na tej 
wyżynie fortyfikacye, wzniesione na wierz
chołkach gór przez Francyą.

Nawet najwyższą górę nad Monte Carlo, 
Mont-Agel, mającą 1 150 m, której szczyt 
panuje daleko nad okolicą, uwieńczyły teraz 
reduty.

Najświetniejszym widokiem zCorniche wy
daje mi się widok Eza ukazującej się wśród 
krajobrazu na nagiej skale. Oo za siły trze
ba było użyć na zbudowanie zamku z olbrzy
mich ciosów na tej zawrotnej wyżynie, bez
pośrednio między niebem a ziemią.

W  zamku Eza, otoczonym przepaściami, 
zabezpieczonym od niespodzianych napadów, 
panowały kolejno rody Piemontu i Nizzy. 
Biedne domki szukały obrony przy silnych 
murach, a i dziś jeszcze stoją na tych sa
mych miejscach i cisną się dokoła zwalisk. 
Dawny przepych tych miejsc zniknął, nędza 
pozostała.

Promienne słońce południa pozłaca ją  po 
wierzchu i dumna skała majestatycznie od
bija od błękitu morza.

Nizza wzrasta ciągle, traci pierwotny cha
rakter włoskiego miasta, nabierając nato 
miast cech eleganckiego kosmopolityzmu, 
a przytem bawi się bez przerwy.

W  zimie bez końca ciągną się maskarady, 
bitwy kwiatowe, wyścigi wioślarzy, wyścigi 
konne.

Jakże dziwną się zdaje ta  chęć zabawy, 
która się nawet tutejszym mieszkańcom 
udzieliła.

Mało które miasto przeszło równie ciężkie 
koleje losu jak  Nizza. Niezliczoną ilość ra 
zy łupili ją  i pustoszyli longobardowie, goci, 
saraceni, prowansale. Francya kilkakrotnie 
podbijała ją, traciła i znowu odzyskiwała.

Zaraza nawiedzała miasto, silne zimna 
niszczyły oliwki i pomarańcze, szarańcza 
afrykańska spadała na pola. Stąd mo
że rozwinęła się lekkomyślność, która owład
nęła mieszkańców i uczyniła Nizzę stolicą 
czczych rozrywek.

Celem mojej wycieczki nie była Nizza lecz 
Cap d’Antibes, miejscowość, którą już od 
wielu lat polubiłem.

Pierwszy raz dowiedziałem się o piękno
ściach tego przedgórza z artykułu George 
Sand w „Revue des deux mondes” z ro
ku 1868.

George Sand zwiedzała tara ogród znako
mitego botanika francuskiego, Thureta i za
chwycała się widokiem, jaki tam podziwiać 
można.

Pomimo tego na przylądek mało zwraca
no uwagi gdyż, jako wystawiony na wiatr, 
nie nadaje się na miejsce pobytu w choro
bach płucnych.

Przylądek jest wysunięty daleko w morze, 
widać z niego Alpy morskie, a nic go nie za
słania przed płynącym od gór prądem zim
nego powietrza.

Przytem doniedawna nie było tu dobrego 
hotelu, gdzieby się podróżni mogli na dłużej 
zatrzymywać.

Uważam Cap d’Antibes za jedno z naj
świetniejszych miejsc Riviery. Chcąc podzi
wiać jego piękność w całej pełni, należy 
wejść na wzgórze, gdzie się wznosi latarnia 
morska oraz kościołek Notre Dame de Bon- 
Port.



Przy pięknej pogodzie słonecznej widok 
Rozciągający się stamtąd sprawia potężne 
wrażenie.

Przylądek zachodzi tak daleko na morze* 
źe można z niego jak z okrętu patrzeć na 
żiemię. Oddzielając zatokę Jouan od zatoki 
des Anges, panuje nad obydwiema.

Na zachodzie zamykają widnokrąg bogato 
wyrzeźbione "góry Esterel, wznoszące się 
wprost z morza.

Zarysy gór Esterel przypominają Sieben- 
gebirge nad Renem. Podobieństwo to jest 
zapewne wynikiem wulkanicznego pochodze
nia obu łańcuchów.

Międzymorze Oroisette zasłania zupełnie 
odległe o godzinę drogi Cannes, natomiast 
swobodny zupełnie widok z przylądka mamy 
na leżącą na morzu wyspę St. Marguerite.

Wyraźnie poznajemy na niej twierdzę, 
gdzie niegdyś tajemniczy „homme au masąue 
de fer” a później Bazaine byli więzieni.

Na brzegu ciągną się jedna za drugą róż
ne miejscowości.

Pierwsze miejsce zajmuje w tym szeregu 
miasteczko Golfe Jouan, w którego porcie 
dobrze osłoniętym stoi francuska eskadra 
śródziemnomorska.

Liczne wille i ogrody pokrywają zielone 
wzgórza, łagodnie spadające ku morzu.

W  kierunku południowo-zachodnim od 
przylądka d’Antibes oddziela się jeszcze 
boczne ramię, na którem stoi mała twierda 
i Grand Hotel.

Ku południowi wzrok się gubi w obsza
rach morza; na wschodzie dochodzi po wy
brzeżu aż poza Bordigherę, gdzie brzeg się 
rozpływa w błękicie oddalenia.

Nad zatoką des Anges domy Nizzy ukła
dają się półkolem, usiłując się dostać aż na 
przyległe pagórki.

Na pierwszym planie wyraziście się rysuje 
starożytne Antipolis, jeszcze w średniowiecz
nej postaci, otoczone murami i fosami, ze 
swoją malowniczą twierdzą Carre, pochodzą
cą z czasów Yaubana.

Od północy góry piętrzą się nad górami, 
a najwyższy ich kraniec stanowią jasne, po
kryte śniegiem Alpy.

Widok ten jednoczy w sobie wszystko, co 
w naturze widzimy najwznioślejszego.

Jakże silne wrażenie sprawia przeciwień
stwo między bezgranicznym obszarem mo-
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rza, a zarysami wznoszących się pod niebo 
olbrzymów górskich! Jak  łagodnie łaziir 
wody przechodzi w zieleń wybrzeża, jjak 
ostro lśniąca białość pól śniegowych odcina 
się od ciemnego błękitu nieba. Ja k  swo
bodnie można oddychać w szerokiej prze
strzeni, którą tu wzrok ogarnia.

Jak  podnoszą duszę te piękne obrazy, któ
re się w niej odbijają!

Maleńki kościołek Notre Dame de Bon- 
Port przystrojony jest wotami.

Ci, którym się udało ocalić na burzliwem 
morzu, składali tu na znak wdzięczności 
pierścienie i łańcuchy z okrętów, małe łódki 
wyciosane z drzewa. Corocznie, 8  lipca, Ina- 
rynarze z Antibes wchodzą boso na wzgórze 
i znoszą z kościolka statuę Matki Bożej, 
a w następną niedzielę odnoszą ją  napowrót 
w takim samym pochodzie.

O Grand Hotelu na przylądku Antibes, 
powstało szczególne podanie.

Mówiono, źe Yillemessant, sławny niegdyś 
redaktor „Figara”, przedsięwziął budowę 
domu dla literatów i artystów, który mieli 
tam razem obmyślać swoje utwory, pobudza
ni do twórczości przez wspaniałe otoczenie.

To podanie okazało się blagą, a przyczyną 
powstania jego był artykuł dziennikarski 
podobnej treści, oraz wyprawa redakcyi „Fi
gara” w te okolice.

Właściwą pobudką była chęć odkrycia 
nowej stacyi na Umerze, równie korzystnej 
jak szybko wzrastające Cannes.

Chciano naśladować lorda Brougham, 
który miał odkryć miasto Cannes, jak do
niósł sprawozdawca z podróży w „Figarze” 
r. 1867. Znalazł on tam kawałki ziemi 
sprzedawane po 5 sous, których cena wkrótce 
wzrosła do 60 fr. za metr.

Projekt zbudowania willi „Soleil” nie zo
stał urzeczywistniony, za to pewien rossya- 
nin, który już przedtem zamieszkiwał przy
lądek Antibes, zbudował wielki hotel.

Przedsiębiorstwo się nie udało, dzierżawcy 
się zmieniali, aż wreszcie hotel zamknięto.

Dopiero teraz, ze wzrostem liczby amato
rów podróży, warunki się polepszyły.

Hotel dostał się w troskliwe a umiejętne 
ręce i będzie się zapewne pomyślnie nadal 
rozwijał.

Położenie hotelu jest prześliczne. Z okien 
frontu mamy widok na zatokę Jouan i góry
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Esterel, z okien przeciwnej strony widać 
Alpy.

Duży ogród otacza dom i ciągnie się aź do 
morza, przechodząc w wonne zarośla śród
ziemnomorskie. Tam gdzie zarośla znikają, 
ukazują się nagie, poszarpane skały.

Morze uderza nieustannie o skały, a silny 
wiatr obrzuca je pianą fal.

Urwiste brzegi przylądka są powyrzeźbia 
no w tysiączne kształty, tworzą fantastyczne 
stopnie, groty, zatoki, kryjówki, a o każdej 
godzinie dnia można znaleźć na dzikiem u r
wisku miejsce osłonięte od słońca i wiatru, 
ażeby zasiąść wygodnie z książką.

Czytać tam trudno, bo błękitne fale ude
rzają nieustannie o kamienie i przeszkadzają 
swym pluskiem. Niekiedy dotykają skały 
tak lekko, źe tego nie słychać, to znów gwa
rzą tak głośno, jakby chciały zwrócić na sie
bie uwagę.

Chwilami wzbierająca fala zbliża się, po
tem ucieka napowrót, a wzrok mimowoli 
biegnie za nią.

Można tak marzyć po całych godzinach 
na kamienistem wybrzeżu Antibes, a dni 
przechodzą niepostrzeżenie. Nerwy spoczy
wają gromadząc nowe siły.

Równie błogo jak na skałach, podmywa
nych przez morze, spoczywa się wśród won
nych krzewów pod sklepieniem nieba, mając 
z boku widok na kawałek lazurowego morza.

Rozłożywszy kołdrę pod krzakami mirtu 
lub rozmarynu, można spoczywać jak  na ma
teracu.

Wielkiego wdzięku dodaje tej miejscowo
ści bezpośrednie przejście ogrodu w prawdzi
wą niepodrabianą naturę.

Pachnące krzewy na wybrzeżu nie były 
posadzone ręką ludzką. Stanowią one typ 
roślinności, charakteryzujący okolice morza 
Śródziemnego i znane są pod nazwą maąuis.

Maąuis ustępują coraz bardziej przed ho
dowlą i uprawą, szczególniej na tym gęsto 
zaludnionym '^brzegu. Na większych prze
strzeniach spotykamy je  tutaj w górach 
Esterel.

W całej krasie i pełni rozwoju występują 
dopiero na Korsyce.

Charakterystyczną cechę „maąuis” stano
wią zawsze zielone krzewy.

Nawet znaczna liczba drzew przyjmuje 
w „maąuis” postać krzaków.

Z powodu wielkiej liczby krzewów rozwój 
liści jest ograniczony a poczęści zanika.

Wszystko to usposabia dobrze rośliny do 
wytrzymywania długotrwałej suszy.

Na wiosnę, podczas wielkiej wilgotności 
gruntu kwitną krzewy, tworząc bujne ogrody 
na suchej zresztą ziemi.

Z każdego krzewu, który trącamy, płyną 
strumienie woni. Z ziemi, po której stąpa
my, unoszą się lotne olejki.

W powietrzu mieszają się zapachy rozma
rynu, tymianu, lawendy, czystki (Cistus), 
mirtu i pistacyi.

Ogólna barwa „maąuis” jest brunatno 
zielona i dopiero kwiaty ożywiają jej jedno- 
stajność.

Obok rozmarynu o delikatnej barwie nie
bieskiej spotykamy-jaskrawo żółty janowiec, 
obok jasnego czystka (Cistus) ciemno-fioleto- 
wą lawendę.

Na Korsyce stoki wydają się jednym bu
kietem, a zapachy unoszące się z tego morza 
kwiatów odurzają podróżnych.

Nie bez przyczyny marynarze twierdzą, że 
Korsykę można już zdaleka poczuć na ot war 
tem morzu.

Napoleon I  przed śmiercią tęsknił na 
Sw. Helenie za korzenną wonią swej ojczys
tej wyspy.

Jakkolwiek na przylądku Antibes pozosta
ły już tylko niewielkie pozostałości „maąuis”, 
jednak juź na małej przestrzeni przed ogro
dem hotelu można zebrać wszystkie charak
terystyczne ich rośliny.

Z pomiędzy krzewów zwraca uwagę prze- 
dewszystkiem rozmaryn swoją wonią, nie- 
bieskiemi wargowemi kwiatkami i sztywnemi 
lancetowatemi listkami, o białych włoskach 
na powierzchni dolnej.

Spotykamy go tam wszędzie.
Przy rozcieraniu liści wydziela się wonny 

olejek.
Roślinę tę hodujemy w naszych ogronach 

dla pszczół, których miód nabiera od niej 
aromatu.

Rozpowszechnienie rozmarynu na północ 
od Alp wywołał kapitularz Karola W. z ro
ku 812, rozkazujący hodować w ogrodach 
cesarskich „ros marinus”-

W  starożytności używano rozmarynu na 
wieńce do przystrojenia larów.

W  wiekach średnich roślina ta  wonna
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i zawsze zielona stała się symbolem wierno
ści, miłości i śmierci.

Jako o symbolu wierności wspomina o roz
marynie Szekspir.

Obok rozmarynu na wybrzeżu Antibes spo
tykamy także tymian.

Rośnie on nizko przy ziemi, a drobne ró
żowe kwiaty pokrywają go zupełnie.

Wyżej wyrastają bogato rozgałęzione ło
dyżki innej rośliny wargowej: Lavandula 
Stoechas.

Z pośród wązkicb, miękkich i włochatych 
liści tej rośliny wychodzą kłosy fioletowych 
kwiatów.

Licznie występują w „maąuis” krzewy 
„Cistus”.

Dochodzą przeszło pół metra wysokości, 
a liczne ich gałązki pokryte są lepkiemi, bru- 
natno-zielonemi liśćmi.

Cistus monospeliensis ma kwiaty drobniej
sze i białe, Cistus albidum ma kwiaty więk
sze różowo-czerwone.

Kwiaty Cistus, białe czy czerwone są bar
dzo delikatne, w pączku zmięte, w środku 
zawierają liczne żółte pylniki. Zerwane 
więdną nadzwyczaj prędko, na gałązkach 
jednak wstawionych w wodę rozwijają się 
wkrótce nowe kwiaty.

Krzewy Cistus przyczyniają się bardzo do 
nadania „maąuis” właściwego zapachu.

Zywico-guma, wydzielająca się z niektó
rych południowo-europejskich gatunków Ci
stus, była kiedyś słynnem lekarstwem, uży- 
wanem szczególnie przez lekarzy greckich 
pod nazwą Ladanum lub Labdanum.

Dziś używa się tylko jako kadzidło.
Badając uważnie ziemię, między krzewami 

czystka (Cistus) znajdujemy ciekawą roślinę 
pasorzytną, rosnącą na korzeniach tych 
krzewów.

Zwraca ona uwagę swojem ognistem żółto- 
pomarańczowem zabarwieniem, a nazywa się 
omylnikiem, Cytinus hypocistis.

Nie posiada wcale zielonych liści, gdyż nie 
potrzebuje ich, nieźywiąc się samodzielnie.

Rodzina raflezyj, Rafflesiaceae, do której 
należy Cytinus, rośnie pod zwrotnikami. 
Żyjąc, jako pasorzyty, niektóre z nich mają 
olbrzymie kwiaty. Bukietnica, Rafflesia Ar- 
noldi, żyjąca na Sumatrze na korzeniach 
pewnego gatunku Cistus, posiada największy

kwiat na świecie, dochodzący metra śred
nicy.

Blizko spokrewnione z gatunkami czystka 
(Cistus) są gatunki posłonka, Helianthemum, 
spotykane i u nas, a urozmaicające także 
„maąuis” swemi żółtemi kwiatami, niewiele 
wzniesionemi nad ziemię.

(C. d. nast.).

Edward Strasburger.
Tłum. Z. S.

Przemysł chemiczny w Berlinie ').

Przemysł chemiczny niemiecki zajmuje już  od 
la t wielu pierwszorzędne stanowisko na rynku 
wszechświatowym, dla nas zaś stosunki tamtejsze 
są główną, może jedyną wskazówką miary i kie
runku we wszystkich niemal swych poszczegól
nych odłamach. W  kraju naszym przemysł che
miczny właściwie krótką ma za sobą historyą 
rozwoju. Ale, spodziewać się należy, że szybko 
postępować będzie naprzód, wstąpiwszy raz już 
na właściwe tory.

Jeżeli więc jesteśm y ju ż  na dobrej drodze 
i pracować na niej chcemy, konieczność każe 
nam zwracać się do przodowników naszych i za
pożyczać od nich to, co oni ju ż  przez długie lata 
prób dodatnich i ujemnych zdołali doprowadzić 
do pożądanego stanu. Znakomitą okazyą w t a 
kich razach dają wszelkiego rodzaju wys‘awy. 
Będąc tedy przekonanym, że i tegoroczna wy
stawa berlińska ściągnie poważną liczbę naszych 
przemysłowców, chciałbym w niniejszeni dać 
krótki rys tego, co w berlińskim przemyśle che
micznym fabrykowane bywa, a tem samem podać 
niejako program  tego, z czem się na wystawie 
spotkać można.

Mówiąc o fabrykach chemicznych Berlina, ma
my na myśli nie ów Berlin, odgraniczony poli
cyjnie, lecz Berlin z jego wieloma przedmieścia
mi, gdzie w samej rzeczy przeważnie rozłożone 
są owe faliryki. Względy natury zarówno czysto 
hygienicznej, jakoteż i gospodarczo-ekonomicznej 
zniewalają do tego.

') Z okazyi tegorocznej wystawy przem ysło
wej w Berlinie.
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Wschodnia część Berlina i południowa wydają 
się każdemu cudzoziemcowi poniekąd terenem, 
przeznaczonym dla przemysłu chemicznego. Bei1 
liii podobnie, jak  każde miasto przemysłowe, ma 
pewne dzielnice, w ictóf-^fchj że się tak  wyrażę, 
pb zapachu poznać można, czem się tam  ludzie 
trudnią. Są, tu ta j całe ulice, przypom inające 
nam najrozmaitsze zapachy apteczne; w innej 
Znów okolicy arom at cykoryi zapanował wszech
władnie. Berlin posiada między innemi jednę 
'i największych fabryk farb anilinowych. Lecz 
tutaj fabrykacja rozciąga się nietylko na samo 
produkowanie barwników. W szelkie produkty; po’- 
trżebne do fabrykacji, wydobyte zostają z mate- 
l'yału surowego, smoły, na miejscu, w samej 
fabryce.

Gazownie berlińskie, będące cżęściowo własno
ścią miasta, częściowo zaś należące do przedsię
biorców prywatnych,, stanowią bez kwestyi wzory 
wielkich zakładów przemysłowych chemicznych. 
Smoła, której one w wielkiej ilości, jako  produk
tu ubocznego, dostarczają, przechodzi do innych 
fabryk, gdzie odbywa się proces dystylacyjny, 
przez który otrzymujemy kwas karbolowy, ben
zol, antracen lub naftalins Powstające znów 
jprży tej dystylacyi produkty uboczne, smołowiec 
i koks, znajdują zastosowanie W fabrykacji asfal
tu  i lakierów. Kwas karbolowy bywa oezysż 
fcEany w innych znów zakładach przem ysło
wych, podczas kiedy benzol, antracen i naftalin 
znajdują zastosowanie w fabrykacyi barwników. 
Najidealniejszy podział pracy panuje w całym 
tym odłamie przemysłu wielkiego. W  Berlinie 
i jego okolicach istnieją niezliczone fabryki, któ
re, pracując ręka w rękę, odrabiają tylko pewną 
część całej fabrykacyi, aż m ateryał surowy, p rze
szedłszy przez nie wszystkie, wydostanie się 
w postaci doskonalej na rynek.

Poważne znaczenie w p rzem jśle  chemicznym 
Berlina ma fabrykacya przetworów chemicznych 
do celów lekarskich i drobnego przem ysłu. B e r
lin był poniekąd kolebką produkcyi czystych soli 
bromu i jodu, cyanku potasu, dalej najczystszego 
kwasu karbolowego i salicylowego, jodoform u 
i mnóstwa innych ważnych środków lekarskich. 
Najnowsze środki lecznicze, jako  to salipiryna, 
piperazyna i surowica antydyfterytyczna produ
kowane są tu ta j na miejscu w wielkich ilościach.

Drobny przemysł chemiczny, szczególniej nad
zwyczajnie rozwinięta fabrykacya preparatów  do 
fotografii, poszczycić się może w Berlinie wielo
ma nowemi zdobyczami na tem  polu, które po
zwalają na osięgnięcie nowych efektów i ułatwie
nie znanych ju ż  procesów. Stąd wyszły na 
światło dzienne znane ju ż  teraz wszędzie suche 
p łyty fotograficzne, nowe płyny wywołujące o sil- 
niejszem działaniu i t. d.

W ielkie fabryki berlińskie lakierów i pokostów 
sta ją  już  obecnie śmiało do konkurencyi z naj- 
większemi tego rodzaju fabrykam i angielskiemi 
i wygrywają walkę zarówno jakością m ateryału 
dostarczanego, jako też i ilością. F arby  suche I

(w proszku) od najtańszych gatunków, służących 
do maloWania ściśth ixi do najdroższych dla m a
larzy artystów, wychodzą z fabryk tutejszych 
i cieszą si§ wielkiem powodzeniem. Najlepszy 
prawdopodobnie, jako krfern tualetowy, kosmetyk, 
lanólina, w wielkich ilościach prbdukowany jest 
w tutejszej jedynej fabryce. Berlin pierWsfZJ 
posiadał zakłady przemysłowe, produkujące gazy 
W stanie skroplonym i komprymowartym.- Obecnie 
rozsyła on na wsze strony w bombach żelaznych 
dwutlenek węgla i siarki, tlen i wodór, chlor 
i acetylen. Sacharyna, produkowana W W est
falii, ma w berlińskiej dulcynie poważnego kon
kurenta.

Chemia farmaceutyczna również wieloma pro
duktami berlińskiemi musi zasp ukajać swoje po
trzeby. Berlińskie wina chinowe i pepsynow^ 
i Inne tym podobne środki lecznicze i posilające 
zdobyły sobie już oddawna należytą renomę.

Fabrykacya wszelkiego rodzaju mydeł, kosme
tyków i perfum wytrzymuje doskonale konktl 
rencyą z wyrobami innych krajów. Mydlarstwo 
tutejsze doprowadzone zostało do wielkiego stop
nia doskonałości. Zarówno najpośledniejsze g a 
tunki, jak  i najzbytkowniejsze na równi przy
najmniej postawić można z tego rodzaju najlep- 
szemi produktam i francuskiemi i angielskiemi. 
Toż 8amo powiedzieć można i o przemyśle świe
co wym.

Pomimo, że w północnym klimacie Berlina nie 
można uprawiać wszelkich kwiatów, potrzebnych 
do fabrykacyi perfum i mydła tualetowego, che
micy tutejsi potrafili poradzić sobie. Berlin za
wdzięcza im, że podostatkiem ma ju ż  teraz za
pachu fiołków, nieuprawiając ani jednego krzacz
ka rośliny, a odbiorcy w sposób tani zaopatrywać 
się mogą w naj wyszukańsze produkty przemysłu 
perfumeryjnego.

Fabrykacya aparatów do pracy chemika, apa- 
ra+ów szklanych, porcelanowych lub metalowych 
rozwinięta je s t w Berlinie na wielką skalę i do
starcza produktu bardzo dobrego.

Oto w krótkim szkicu obraz przemysłu che
micznego w Berlinie. W szystko to, na co wyżej 
uwagę zwróciłem, znalazło się na wystawie tego
rocznej i daje dokładny plan rozwoju przemysłu 

j  tego za ubiegłe la t 40 Wspaniały budynek che- 
j  miczny mieści w sobie wszystkie te okazy, ro z 

mieszczone racyonalnie i pouczająco. Prócz tego 
w oddzielnych jeszcze pawilonach rozbiły swe 
namioty fabryki, będące bądź to pomocniczemi, 
bądź też wykończaj ącemi warsztatam i dla ta m - 
tych już czysto chemiczno-przemysłowych za
kładów.

W  budynku głównym chemicznym otworzono 
również wielką salę wykładową, gdzie prelekcye 
z dziedziny nauk przyrodniczych stosowanych 
ściągać będą bez kwes+yi wielu zwiedzających 
wystawę. Będą to wykłady popularne, obliczone 
na szerszy ogół. Najznakomitsi profesorowie 
z całych Niemiec podjęli się wygłoszenia ich. 
A zatem i dla naszych chemików, czy to teorety-
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ków czy praktyków, znajdzie się na wystawie 
berlińskiej na co popatrzeć, pomimo, że nie jest 
ona międzynarodową.

F. F.

SPRAWOZDANIA.

Nowyja normalnyja i piatiletnija srednija tem
peratury dla rossijskoj im perii,' przez H. Wilda. 
Petersburg, 1894. S tr. 118. Cena 1 rs. 80 k.

To wielkie dzieło, wydane przez petersburską 
Akademią nauk, zawiera wypadki nowych obli 
czeń tem peratur średnich normalnych, a także 
tem peratu r średnich z pięcioleci dla wszystkich 
stacyj meteorologicznych państwa rossyjskiego. 
Stanowi ono uzupełnienie poprzedniego dzieła 
Wilda: „Die Tem peratur-Yerhaltnisse des Rus-
sischen Reichs” , opartego na spostrzeżeniach, 
dokonywanych na 331 stacyach do roku 1875. 
Obecne dzieło zawiera tem peratury średnie 575 
stacyj, z których 28 leży już poza granicami 
państw a (2 stacye norweskie, 1 turecka, pozo 
stałe azyatyckie) i tem peratury te są obliczone 
ze spostrzeżeń, doprowadzonych do roku 1890. 
Za m ateryał główny służyły spostrzeżenia ogła
szane corocznie przez Główne obserwatoryum fi
zyczne w Petersburgu i spostrzeżenia, ogłaszane 
w naszym Pamiętniku fizyograficznym. Liczby, 
pomieszczone w tem dziele, stanowiącem owoc 
ogromnej pracy, dają wartości jednego z najważ
niejszych elementów klimatologicznych i z tego 
powodu do tego dzieła wypadnie ^awsze się 
zwracać, ile razy zajdzie potrzeba o 'rzym ania 
ppwnych wiadomości o tem peraturze różnych 
miejsc, leżących w obrębie państwa ro syjskiego. 
Książka ta  je s t podzielona na trzy główne działy. 
Pierwszy zawiera tem peratury średnie normalne 
pojedyńczych miesięcy i całego roku wszystkich 
stacyj, wyciągnięte z całkowitego szeregu lat, 
przez który spostrzeżenia były dokonywane. 
Drugi dział obejmuje tem peratury  średnie mie
sięcy i la t całych z tegoż samego przeciągu cza
su, podzielonego na pięciolecia. T r eci dział 
zawiera tablicę poprawek. Przy każdej sfacyi 
podana je s t wiadomość z ilu la t obserwacyi licz
by średnie są wyprowadzone. Stąd dowiadujemy i 
się, że w calem państwie znajduje się 14 stacyj 
takich, w których obserwacye są dokonywane 
od 50-ciu i więcej la t. Największą liczbę lat 
obserwacyi przedstawia Petersburg, mianowicie 
137 lat. Po nim idzie W arszawa z 85 latam i 
obserwacyi, mianowicie od 1779 do 1799 i od 
1826— 1890. Obserwacye, dokonywane przez 
M agiera od r. 1803 do 1828, nie są uwzględ
nione, jakkolw iek z trzeciego działu widać, że 
spostrzeżenia te były tam znane. Gdyby i one

zostały przyjęłe pod uwagę, wtedy tem peratura 
średnia Warszawy byłaby wyciągnięta z obser- 
wacyj, dokonywanych w ciągu 110 lat. Po W ar
szawie największą liczbę lat obserwacyi przed
stawia Moskwa (83), następnie Kijów (75) i W il
no (74).

Z masy liczb, zawar ycli w tem dziele, wyjmu
jem y następujące, k łóre mogą interesować na
szych czytelników.

Najzimniejszym punktem w calem państwie, 
a nawet i na całej powierzchni ziemi, przynaj
mniej z dotąd poznanych, je s t  W ierchojańsk 
w ziemi Jakuckiej. W ierchojańsk leży pod 67° 
34' szerokości północnej, a więc znajduje się 
bardziej na południe, aniżeli Hamerfest lub Var- 
do w Norwegii. Tymczasem gdy tem peratura 
średnia pierwszego z tych miejsc wynosi 1,9° C, 
a drugiego 0,7° C, tem peratura średnia Wiercho- 
jańska, wyprowadzona z obserwacyj dokonywa 
nych w ciągu 7’/a lat, wynosi — 17° C! Tem
peratury  średnie pojedyńczych miesięcy są n a 
stępne: stycznia — 50° C, lutego — 46,2° C,
marca — 33,6° C, kwietnia — 14,8° C, maja 
0,8° C, czerwca 11,4° C, lipca 15° C, sierpnia 
9,3° C, września 2,5° C, października — 15,9° C, 
listopada — 39,4° C i grudnia — 48° C. Wogó
le ziemia Jakucka należy do najzimniejszych 
okolic na powierzchni ziemi, naj cieplej szem
miejscem w niej jest Wozniesienskij pryisk, le
żący pod 58°45' szer. północnej, którego tem pe
ra tu ra  średnia roczna je s t - 5,7° C. Jak dalece 
sfosunki klimatyczne wschodniej Syberyi są 
różne od tego, do czego przywykliśmy w E uro 
pie, dowodzi naprzykład Chabarówka. Leży ona 
w szerokości mniej więcej Wiednia, tymczasem 
je j tem peratura średnia roczna wynosi tylko 
+  0,5 C, przy tem peraturze średniej stycznia 
— 25,2° C, a lipca 20 ,7U C. Najgorętszą okoli
cą w państwie je s t kraj zakaspijski; Aszur Ade, 
znajdujące się przy południowo-wschodnim brze
gu morza Kaspijskiego ma tem peraturę średnią 
roczną 17,6° C, najwyższą z wykazanych w calem 
dziele.

Dla Warszawy tem peratura średnia roczna wy
nosi 7.2° C; stycznia — 4,3° C, lutego — 2,9 C, 
marca + 0 ,4 °  C, kwietnia 7,! C, maja 12,9° C, 
czerwca 17,2° C, lipca 18,5° C, sierpnia 17,8° C, 
września 13,4 C, października 7,7° C, listopada 
1,6° C i grudnia — 2 ,8° C.

Z Pamiętnika fizyograficznego są wzięte spo
strzeżenia do obliczeń średnich tem peratur nastę
pujących miejsc: Krasiniec, Szczurzyn, Płońsk, 
Sanniki, Ostrowy, Młodzieszyn, Michałów, Józe
fów, Oryszew, Czersk, Leśmierz, Piotrków, 
Silniczka, Ząbkowice, Sucha, Częstocice, Lubna, 
Sobieszyn, Żytyń, Krzemieńczuki, Uladówka, 
Strycbowce, Niemiercze i Sokolówka. Niektóre 
z tych miejsc miały zaledwie 2 la ta  obserwacyi; 
niektóre znowu stacye, posiadające nawet dłuż
szy przeciąg spostrzeżeń, obecnie przestały nad
syłać sprawozdania do stacyi przy Muzeum. Je
żeli do stacyj wymienionych wyżej dodamy
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Łowicz, Radom, Puławy i Lublin, nadsyłające 
w prost do Głównego obserwatoryum fizycznego 
swoje spostrzeżenia, mieć będziemy wszystkie 
punkty w Królestwie, w których w r. 1890 spo
strzeżenia były robione i dla których mamy 
oznaczone tem peratury średnie, przynajmniej 
z pewnym stopniem przybliżenia. Dzisiaj liczba 
stacyj je s t cokolwiek większą,; zawsze jednak 
gubernie augustowska i łom żyńska nie posią
dę j ą  ani jednej stacyi; gubernie: siedlecka, ka
liska i kielecka, można powiedzieć, również nie 
m ają spostrzeżeń meteorologicznych; gubernie 
płocka i lubelska wreszcie bardzo słabo są przed
stawione.

Kto.

Einfiihrung in die mathematische Behandlung 
der Naturwissenschaften, przez W. N ernsfa 
i A. Schonfliesa.

Książka ta , napisana przez dwu profesorów 
uniwersytetu getyngeńskiego, przeznaczona je st 
przeważnie dla chemików, którym  dawny system 
wykładów nie pozwolił obeznać się z początka
mi wyższej matematyki. Czytanie dzieł z z a 
kresu  chemii fizycznej je s t  dziś bez znajomości 
elementów analizy matematycznej rzeczą nie
możliwą; z drugiej zaś strony specyalne dzieła 
matematyczne, jako zbyt, obszerne i szczegółowe, 
nie nadają się dla tych, którzy m atem atyką tylko 
ubocznie zajmować się mogą. Książka N ernsta 
i Schonfliesa m a zaradzić tej pogrzebie. Zawiera 
ona najpierw  krótki wykład zasad geometryi ana
litycznej (na płaszczyźnie) (str. 40); następnie 
pojęcia z rachunku różniczkowego i całkowego; 
szeregi nieskończone, szereg Tylora, teoryą ma- 
ximum i minimum; oraz rozdział o rozwiązywa
niu równań liczebnych. W  dowodzeniach uwag 
wprawdzie musiano ścisłość poświęcić dla k ró t
kości i prostoty, np. w szeregu Tylora; przykłady 
i zastosowania brane są przeważnie z dziedziny 
nauk fizycznych, tak, że czytelnik odrazu prowa
dzony je s t do celu, dla którego dzieło to ma s łu 
żyć. Pod tym  względem odróżnia się więc ko
rzystnie od innych względnie popularnych pod
ręczników wyższej matem atyki, których nie brak 
było w literaturze niemieckiej, np. Autenheunera 
lub Liibsena. Książka N ernsta i Schonfliesa 
spełnić więc może w zupełności ważne zadanie, 
k fóre sobie zakreśliła.

L. Br.

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  Promienie Rontgena. W  dalszem sprawo
zdaniu o odkrytych przez siebie prom ieniach po 
tw ierdza prof. Rontgen znane nam ju ż  spostrze

żenie kilku fizyków, że promienie te, padając na 
przewodniki naelektryzowane, ładunek ich elek
tryczny usuwają. Jeżeli przewodnik naelektry- 
zowany otoczony je s t izolatorem stałym, jak  np. 
parafiną, powłoka zaś ta  z kolei zamknięta jest 
w ściśle do niej przystającym przewodniku, z zie
mią połączonym, a który, podobnie jak  i izolator, 
przezroczysty je s t  dla promieni X, to, jak  się 
prof. Rontgen przekonał, promienie te na naelek- 
tryzowany przewodnik zewnętrzny działania żad
nego nie wywierają. Z tego wnosi on, że włas
ność usuwania ładunków elektrycznych przypisać 
należy powietrzu, które pod wpływem promieni 
tych pozostaje, a domysł ten potwierdził umyśl
nie w tym celu przeprowadzonem doświadcze
niem. Poznał też prof. Rontgen, co zresztą i in
ni ju ż  fizycy wykryli, że promienie X wzbudzają 
się nietylko przez działanie promieni katodal- 
nych na szkło i glin, ale że każde inne ciało 
stałe w tychże warunkach promienie te wytwa
rza, a może zachowują się podobnież ciała ciekłe 
i lotne. Ilościowo wszakże działają różne ciała 
w sposób rozmaity. Jeżeli promienie katodalne 
padają zarazem na płytę platynową grubości 
0,3 mm i na płytę glinową grubości 1 mm, to 
z przedniej strony pierwsza wysyła daleko silniej 
promienie X, aniżeli druga; ze strony odwrotnej 
natomiast, płyta platynowa nie wysyła ich prawie 
wcale, gdy z tejże strony płyty glinowej rozcho
dzą się bardzo obficie.

T. B.

—  W pływ siły odśrodkowej na układy che
miczne. Już Gay-Lussac zadał sobie pytanie, 
czy siła ciężkości może powodować zmiany kon- 
centracyi w układach jednorodnych. W  piwni
cach obserwatoryum paryskiego umieścił kilka 
ru r, napełnionych roztworami solnemi i długich 
na 2 m; pokazało się jednak , że dolne i górne 
warstwy miały skład zupełnie jednakowy. Ujem
ny wynik tego doświadczenia odrazu przewidzieć 
można, gdyż rachunek wskazuje, że działanie siły 
ciężkości wywołać może w tym przypadku zaled
wie zmiany, leżące poniżej dokładności analizy 
chemicznej. Natomiast używszy siły odśrodko
wej, można z łatwością spowodować w układach 
chemicznych zmiany stężenia. G. Breelig pod
dawał ruchowi obrotowemu ru rę szklaną, za
opatrzoną pośrodku kranem i wypełnioną równe- 
mi objętościami wodoru i kwasu jodowodornego. 
W  końcu doświadczenia, k tóre trwało kilka go
dzin, można było stwierdzić, że w połowie rury , 
położonej dalej od środka, zawiera się znacznie 
więcej jodowodoru, niż w połowie bliższej.

(Z tr. phys. chem.).

L. Br.

—  Tem peratura iskier uranowych. Czysty 
uran, otrzym any przez Moissana w piecu elek
trycznym, wydaje za uderzeniem nader jasne 
i duże iskry. Tem peratura iskier tych je s t da
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leko wyższa, niż iskier, które wydaje stal. Po
siadają, one własność zapalania gazu, a nawet 
waty suchej,niezwilżonej płynami palnemi. Wobec 
tych własności uran może znaleźć zastosowanie 
w technice środków wybuchowych.

(Compfes rendus).
L. Br.

—  Maszyna do skraplania gazów. P. W.
Hampson opatentował w Anglii nowy przyrząd 
do skraplania gazów, którego zasada polega na 
tem, że część gazu już  silnie uciśniętego zostaje 
oswobodzoną, a oziębienie przez nagłe to rozsze
rzenie wzbudzone, wystarcza do dalszego ozię
bienia gazu, k tóry  pozostał w uwięzi, tak , że 
przez powtarzanie tego procesu, bez użycia ja 
kichkolwiek innych substancyj, prócz samego 
gazu danego, osięgnąć można oziębienie, w ystar
czające do jego skroplenia.

T . B .

—  Czterooctan ołowiu. Liczba soli cztero- 
wartościowego ołowiu znacznie się powiększa.
Po czterochlorku ołowiu pp. Hutchinson i W. ) 
Pollard opisują obecnie czterooctan ołowiu. Sól 
tę  otrzymać najłatwiej dodając minii do wrącego 
kwasu octowego lodowatego. Podczas stygnięcia 
rozhvoru wydziela się czterooctan ołowiu w bez
barwnych przezroczystych słupkach o punkcie 
topliwości 175°. W kwasie octowym rozpuszcza 
się łatwo, woda rozkłada go natychmiast na dwu
tlenek ołowiu i kwas octowy. W zór tego cia
ła wypada zgodnie ze wszysłkich oznaczeń 
Pb(C2H30 ;!)4. Kwas solny sfężony rozkłada tę 
sól i tworzy z nią czterochlorek ołowiu i kwas 
octowy.

Otrzymano również czteropropionian ołowiu, 
rozpuszczając minię we wrącym kwasie propio- 
nowym. Sól ta  krystalizuje się w białych igieł
kach i topi się w tem peraturze 132°.

(Som. chem. Soc.)

L . B r.

—  Transplantacya dżdżowników. Nowe do
świadczenia ned transplantacyą dżdżowników, 
czyli nad łączeniem przeciętych części tych zwie
rząt, przeprow adził p. Joest i sprawozdanie 
o nich złożył towarzystwu przyrodniczemu w Mar
burgu. Części, otrzymane przez poprzeczne 
przecięcie zwierzęcia w połowie długości jego 
ciała, łączyły się łatwo w całość, a to zarówno, 
czy części te pochodziły z jednego, czy też z róż
nych osobników. Przewód pokarmowy i naczy
nia krwionośne obu zwierząt zrastały się zupeł
nie. Udawało się również łączenie części ciała, 
które względem siebie obrócone były dokoła osi 
podłużnej. Zwierzęta tak  zrosłe nie były wpraw- ( 
dzie zdolne do przyjmowania pokarmu, pomimo j

tego przez tygodnie całe można je  było przy 
życiu utrzymać. Trudniej dawały się łączyć 
części głowy, ruchy jej bowiem w strony prze
ciwne przeszkadzały gojeniu się rany i prędzej 
lub później rozerwanie znów sprowadzały. W jed
nym przypadku powiodło się zupełne zagojenie, 
jednakże śmierć nastąpiła dnia szesnasłego, a to 
przez pęknięcie zbyt przeładowanego przewodu 
pokarmowego W szczegółowem sprawozdaniu 
opisze autor zachowanie się oddzielnych organów 
ciała dżdżownika.

T. R.

—  Towarzysze jodły. D-r Hóck, badając roz
mieszczenie roślin leśnych, wyraził mniemanie, że 
niektóre z nich specyalnie drzewom leśnym towa
rzyszą. Zwracał głównie uwagę na stosunki 
w Niemczech północnych, a prosząc czytelników 
swego artykułu o towarzyszach jodły, drukowa
nego w „Oester. botan. Zeitschrift” (n r  7 z r. 
1895), o pomoc w poszukiwaniach, porównywa 
fakty przytoczone w dziełach następnych: Christ, 
„ Pflanzenleben der Schweiz” ; Zagorski i Schnei
der, „Flora der Central-Karpathen” . Pierwszy 
przytacza 26 towarzyszów buku, dwaj drudzy 
wyliczają ich 13 na bardzo małej przestrzeni 
K arpat. Hock badał dalej i przekonał się, że 
najmniej połowa tych gatunków towarzyszy jod
łom. Wylicza je , zaczynając od tych, które 
najbardziej jodłom towarzyszą: Gentiana ascle-
piadea, Streptopus amplexifolius, Rosa alpina, 
Prenanthes purpurea, Aruncus silvester, Senecio 
nemorensis, Galium rotundifolium. Luzula fło- 
rescens, Ribes petraeum , Tozzia alpina, Cytisus 
nigricans, Adenostylis alpina, Homogyna alpina, 
Saxifraga rotundifolia, Phyteum a Halteri, Den- 
taria  digitata (resp. trifolia, enneaphyllos, glan- 
dulosa).

Uwzględniał flory krajów następnych: Hiszpa
nii, Szwajcaryi, Austryi, Francyi, półwyspu Bał
kańskiego, Niemiec, Węgier, Włoch, Szląska, Ba- 
waryi, księstwa Badeńskiego, Rossyi. Rsesya 
najmniej materyału dostarczyła, bo w tym kraju  
jod ła je s t tylko rzadkim zbiegiem z gór.

Jeżeli Streptopus i Aruncus znajdujemy wAzyi 
wschodniej i Syberyi, a także i w Ameryce pół
nocnej, gdzie jodły niema, dzieje się to  dlatego, 
że jej blizkie pokrewne znajdują się w tych ste
pach, a mianowicie: Abies P ichta Forb. w Syberyi 
i A. balsamica Mili. w Ameryce północnej. Często 
też zamiast jednego towarzysza jodły, występuje 
jego blizki pokrewny; np zamiast Dentaria digi
ta ta  rośnie na południowym wschodzie D. trifo
lia, a na wschodzie D. enneaphyllos i U. glan- 
dulosa.

W. T.



3 8 4  WSZECHŚWIAT. N r  24.

—  Doniosłość strzału olbrzymich dział. P ró
by, dokonane w Meppen z wielką arm atą K ruppa 
o kalibrze 0,24 m, wykazały, że wyrzucony z niej 
przy nachyleniu 45° pocisk, ważący 250 kg, 
wzniósł się w najwyższym punkcie swej drogi do 
6 440 m, zatem o 1 700 m ponad szczyt najwyż
szej góry europejskiej Monłblanc; długość zaś 
całej drogi, k tóra, ja k  wiadomo, przy kierunku 
rzu tu  45° je s t najznaczniejsza, wynosiła 20 km.

T. R.

ODPOWIEDZI REDAKCY1.

WP. Prenumeratorowi. W yraz „tok” w zna
czeniu prąd elektryczny, pomimo usilnego roz
powszechniania go przez pisma brukowe, je s t 
niegodziwym barbaryzm em  i nie może być w na
szym języku cierpiany.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 3 do 9 czerwca 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).

D
zi

eń

Barometr 
700 mm -f- Temperatur a w St. C.

'02
Jbfl

Kierunek wiatru
Szybkość w metrach 

na sekundę

Suma
opadu

U w a g i

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

3 S. 52,8 52,4 52,1 19,1 24,2 19,8 25,0 12,7 4 T SE 1,SE9,SE3
4  C. 52,2 5 l , l 50,7 18,8 25,2 21,0 2 \ o 14,0 44 S5,S3,S2 —
5 P. 50,7 50,0 49,9 20,6 26,6 21,5 27,5 15,7 43 S5,S»,S» —
h S . 5o,4 49.9 4«,7 20,0 26,2 21,7 2ó ,5 15,7 1 45 rSE5,S9,SE3 —
■7 N. 48,0 47,8 47,1 21,1 26,0 20,2 27,1 16,3 | 49 S, .SEł,S* 0,9 e dw ukrotnie p. m. ~f
8 P. 47.4 47,0 47,5 *9,7 26,0 18,0 26,0 16,2 !67 S E 2,S5,0 >4.5 T R I  od 5 h. lo  n .
9 W. 47,3 45,8 44,9 18,2 25,1 20,4 26.2 15,5 69 SE3.S’,SE5 0,0 • od 1 h. lo m. do 1 h.

1 20 m. p. m.

Ś re d n ia  49,2 21,5 52 15,4

ROZMAITOŚCI

—  Kość słoniowa. W ciągu roku 1895 sprze
dano ogółem 11 650 ton kości słoniowej afrykań
skiej na targach Londynu, Antwerpii i Liwerpolu, 
Oprócz 1 570 ton, pochodzących z zapasu roku 
poprzedniego. Z Sudanu przybyło 1 140 ton. 
należących po większej części do zbioru, nagro- \ 
madzonego przez Emiria paszę. Afryka wschód- j 

nia niemiecka i Mozambik dostarczyły mniej niż I 
zwykle, 1830  ton. Ziemia Przylądkow a nic 
prawie nie nadesłała. Państwo Kongo dało 
6 680 ton, N iger i Benue 688  ton, Grabon i Ka
merun 727 ton. Cała ta  ilość kości słoniowej 
wymagała zagłady przeszło 40 000 słoni, a źe 
ogólna ilość tych zwierząt w Afryce, według 
prawdopodobnej oceny, wynosi około 200  000 , 
łatwo więc przewidywać można rychłe ich wytę
pienie w tej części świata. Państw a europejskie, 
k tóre Afrykę rozszarpały między siebie, winny 
szybko obmyśleć środki ochronne. T. R.

T R E Ś ć .  Czynności życiowe pod mikroskopem, przez M. FI. —  Logika chemii. Rzecz czytana 
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dencya W szechświata.— Sprawozdania.— Kronika naukowa.— Rozmaitości.— Buletyn meteorologiczny.
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