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KARBORUND.
Wiadomą, powszechnie jest rzeczą, jaką 

wartość i jakie znaczenie dla całej mechaniki 
precyzyjnej posiadają ciała twarde, używane 
na narzędzia, lub jako środek do szlifowania 
i polerowania powierzchni. W prawdzie do 
szlifowania i polerowania można użyć bardzo 
wielu, a nawet może większej części, natu
ralnych skał i ziem, lecz przeważna ich ilość 
ma tylko bardzo średnią wartość pod tym 
względem, przeto przemysł zatrzym ał osta 
tecznie tylko jaki tuzin ciał, jedne dla ich 
nadzwyczajnej twardości, inne dzięki nad
zwyczajnej obfitości i, co za tem idzie, wiel
kiej taniości.

Najwięcej używane, wymieniając je  w ko
lei twardości, są: dyament, szafir i rubin, ko
rund, szmirgel, trypla i hematyt. N a pierw- 
szem miejscu idzie tedy dyament, którego 
się używa jednak tylko wtedy, kiedy wartość 
przedmiotu szlifowanego pozwala na użycie 
tak cennego środka. Wysoka cena wyrugo
wała z przemysłu drogie kamienie; używa 
się powszechnie szmirglu lub co najwyżej 
żółtego korundu, których niska cena kom

pensuje' z^okładem przyrost w czasie i w p ra 
cy, wskutek użycia tych ciał w miejsce 
proszku dyamentowego.

Między dyamentem a szmirglem znajdo
wała się niedawno ogromna luka, gdyż prze
strzeń na skali twardości między dyamentem 
a szmirglem była większa, niż między szmir
glem a talkiem, jak  tego dowiodły pomiary, 
przeprowadzone niedawno w John Hopkins 
University. Luka ta  niedawno została wy
pełniona przez wynalezienie nowego ciała, 
karborundu, który mieści się na skali twardo
ści właśnie w tej mniej więcej odległości od 
szmirglu, co ten od talku. Jego gęstość wy
nosi 3,23; jestto związek atomu krzemu 
z atomem węgla, ma zatem wzór SiC i z a 
wartość procentową 30 cz. węgla i 70 cz. 
krzemu. Nie topi on się w żadnym ogniu, 
lecz jedynie w łuku elektrycznym, gdyż tem 
peratura jego topliwości jes t tylko niewiele 
niższa od tem peratury łuku elektrycznego. 
Ogrzany powyżej punktu topienia się, rozpa
da się łatwo na części składowe. K arborund 
jest ^nierozpuszczalny we wszystkich, dotych
czas w tej mierze badanych cieczach: woda, 
kwasy, oleje, a nawet fluorowodór nie dzia
ła ją  na niego.

Co dotyczę jego własności szlifierskich, to 
szlifierze określają jego zachowanie się w ten
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sposób, że n az y w a j go nie tak „ciągliwym” 
jak  szmirgeł i dyament, przez co się zbliża 
do własności szlifierskich żółtego korundu 
krystalicznego. W  stanie chemiczni© czys
tym ma barwę seledynową; jednakże otrzy
mywany fabrycznie posiada najrozm aitsze 
barwy: zieloną, niebieską aż do czarnej, po
dobnie jak  t. zw. stal napuszczana; barwy te 
pochodzą częścią od domieszek, częścią zaś 
od utlenienia powierzchni. W y kształcone 
kryształy przedstawiają często śliczny widok; 
takie okazy fabryka sprzedaje często do 
zbiorów i muzeów technicznych i naukowych- 

Oryginalna jest historya tego wynalazku: 
W  jednej ze swych powieści Yerne wprowa
dza postać inżyniera francuskiego, poświęca
jącego się pracy nad odkryciem sposobu 
otrzymywania sztucznego dyamentów, cho' 
ciąż bez skutku. Fantastyczna ta  postać wy" 
warła wielki wpływ na — tym  razem  rzeczy 
wistego—inżyniera am erykańskiego E . G  
Achesona, który wtedy zaczął pracować nad 
kwestyą, czy nie dałoby się otrzymać dya- 
m entu lub jakiegoś podobnego ciała zapomo- 
cą elektryczności. W reszcie po wielu latach 
próżnych usiłowań udało się Achesonowi 
otrzymać karborund: było to w r. 1891, kie
dy w Monongahela w Pensylwanii założo
no towarzystwo oświetlania elektrycznego. 
Pierwsze doświadczenie, uwieńczone pomyśl
nym skutkiem, wykonał Acheson w sposób 
następujący: wziąwszy tygiel żelazny, wyło
żył go węglem i napełnił mieszaniną węgla 
i gliny; w mieszaninie tej był zanurzony p rę t 
węglowy, połączony z jednym  biegunem m a
szyny dynamoelektrycznej, drugi zaś biegun 
był połączony z tyglem. Gdy puszczono 
prąd, wtedy nastąpiła gwałtowna reakcya 
chemiczna, z wydzieleniem wielkiej ilości 
ciepła. Po przerwaniu prądu  i wystygnięciu 
tygla, rozbito masę, znajdującą się w nim, 
i przekonano się, że wewnątrz utworzyły się 
nadzwyczaj twarde niebieskie kryształki; by
ły one jednak bardzo małe. Powtórzono 
przeto doświadczenie na większą skalę, za
stępując tygiel przez umyślnie zbudowany 
piecyk, którego wnętrze było mniej więcej 
25 cm długie a 10 cm wysokie i szerokie. 
Jak o  elektrody służyły pręty węglowe, wpro
wadzane z obu stron do wnętrza piecyka. 
Otrzymane w tak i sposób kryształy poddano 
bliższemu badaniu, przyczem się okazało, że

nie je s tto  skrystalizowany węgiel, lecz ciało 
złożone, zawierające węgiel i drugą jeszcze 

I część składową, k tórą, jak  sądzono, jest 
tlenek glinu, korund; stąd  też pochodzi na
zwa, skombinowana z wyrazów: carbo i co- 
rundum, t. j . karborund. Niedługo jednak 
okazało się, że to przypuszczenie je s t błędne, 
gdyż karborund jest związkiem węgla i krze
mu; nazwy jednak już nie zmieniono.

Niezwykła twardość karborundu pozwoliła 
Achesonowi pocieszyć się po nieudałej próbie 
fabrykacyi dyamentów en gros; materyał 
w ten sposób otrzymany znalazł wkrótce 
amatorów, tak, że po opatentowaniu tego 
wynalazku, Towarzystwo oświetlania elek
trycznego w Monongahela zaczęło fabryko
wać karborund systematycznie, używając 
w tym celu piecyków wyżej opisanych i pro- 

j dukowało dziennie około 100 g karborundu,
J  który następnie sprzedawało na karaty szli- 
| fierniom drogich kamieni. P o p y t w zrastał 
| tak  szybko, że musiano powiększyć urządze

nia i oddawano funt amerykański (około 
450 g) za 10 dolarów. Delikatny karborund 
okazał się tymczasem m ateryałem znakomi
tym do szlifowania wentylów, tak, że nawet 
stosunkowo wysoka cena nie przeszkodziła 
szybkiemu jego rozpowszechnieniu.

Popyt, wzrastający z ogromną szybkością, 
spowodował urządzenie zupełnie nowej insta- 
lacyi, w której można już było produkować 
dziennie 300 funtów (t j. 135 kg) karborun
du. Niemniej przeto to urządzenie okazało 
się zbyt małem; powstało zatem stowarzy
szenie „Carborunduin Company”, które prze
niosło w roku 1894 fabrykę z Monongahela 
pod wodospad N iagary, aby korzystać z ol
brzymich ilości elektryczności, dostarczanej 
przez N iagara-Fall C y. D-r Hugo Schroder 
opisuje tę fabrykę w „Y ereinsblatt der deu- 
tschen Gesellschaft fur Mechanik u. O ptik” 
(zeszyt styczniowy z r. b.).

F abryka składa się z trzecli głównych bu
dynków, odległych o ’/3 mili ang. od zabu
dowań N iagara-Fall C-y. Te trzy główne 
budynki są: magazyny, zabudowania piecowe 
i budynek z transform atoram i. W  magazy
nie jest skład materyałów surowych: jest 
więc piasek czysty z Ohio, sól z salin stanu 
New-York, delikatnie mielony koks z węgli 
smolistych pensylwańskich i wreszcie trociny 
z tartaków  w Tonawanda pod Buifalo.
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W tymże samym budynku miesza się te 
materyały i mieszaninę tę wysyła się do bu
dynku piecowego.

Pieców jest pięć; każdy ma 17 stóp (około 
5 ot) długości, jest 6 stóp (około 2 m) wysoki 
i tyleż szeroki; piece te są zbudowane z sa
mych ogniotrwałych kamieni, bez użycia za
prawy murarskiej. N a końcach pieca znaj
dują się płyty bronzowe, połączone z czterema 
silnemi kolbami miedzianemi; z wewnętrzną 
stroną tych płyt są połączone drągi węglowe, 
długości 30 cali (75 c o t ) ,  średnicy 3 cali 
(75 mm), które przechodzą poprzez mury 
pieca i tworzą wewnątrz niego końcowe elek
trody. Powyżej wzmiankowaną mieszaninę 
wsypuje się teraz mniej-więcej do połowy 
głębokości pieca; następnie wchodzi tam ro
botnik i tworzy połączenie między obiema 
elektrodami, układając warstwę z kawałków 
węgla, poczem wypełnia się piec mieszaniną 
po brzegi i fabrykacya może się już zacząć.

W sąsiednim budynku znajduje się tra n s 
formator: prąd bowiem, dostarczany przez 
N iagara-Fall Company, ma napięcie 2 200 
wolt, zbyt wysokie, aby go można było użyć 
do fabrykacyi karborundu; dlatego zmniejsza 
się napięcie zapomocą transform atora do 
185 wolt. Ponieważ jednak prąd musi mieć 
w początku napięcie wyższe niż 185 wolt, 
więc między piecem i transform atorem  jest 
włączony regulator ręczny, pozwalający obni
żyć stopniowo napięcie aż do potrzebnej ilo
ści wolt. Naturalnie, że wobec tak  potęż
nych prądów, jak  te, które przepływają 
transform ator i regulator, zachodzi potrzeba 
chłodzenia obu tych przyrządów, które ina
czej szybkoby się przegrzały; w tym celu 
umieszcza się je w strumieniu ciągle płyną
cego oleju.

Po zamknięciu prądu  nie spostrzega się 
z początku żadnej zmiany; dopiero po upły
wie godziny zaczynają się wydzielać gazy 
tak obficie, źe można je  zapalić, przyczem 
płoną płomieniem niebieskawym. Po kilku 
godzinach buchają błękitne i żółte płomienie 
z całej górnej powierzchni pieca, nadając 
mu, szczególnie w nocy, wspaniały i groźny 
wygląd. Mimo tego piece te nie wydzielają 
wiele ciepła nazewnątrz; można się do nich 
zbliżyć na m etr bez niebezpieczeństwa; po
chodzi to zapewne stąd, że cała niemal ener
gia termiczna zostaje użyta wewnątrz pieca

na działanie chemiczne, t. j. na utworzenie 
karborundu.

Po upływie dwudziestu czterech godzin 
przerywa się prąd; a gdy piec już dostatecznie 
ostygł, burzy się jego mury. N a powierzch
ni mieszaniny niewidać prawie żadnych in
nych zmian, nad to, że sól się ulotniła, a tro 
ciny wypaliły; nieco głębiej masa się zbiła, 
tworząc ciało kruche, porowate, które łatwo 

j można odjąć. Dopiero w odległości około 10—
! 15 cali (25—37,5 cm) od powierzchni poka

zuje się karborund w stanie czystym, two
rzący się wszędzie, gdzie prąd z zakończeń 
węglowych przepływał mieszaninę. Wspa
niałego widoku odsłoniętego karborundu nie 
odda żadna fotografia; lśniące kryształy, 
ułożone promienisto od łuku elektrycznego, 
migocą wszystkiemi barwami; większa ich 
część jest mała, lecz wszędzie, gdzie się 
utworzyła pusta jam ka, znajdują się wspa
niałe, wielkie sześcioboczne kryształy, do
chodzące do 13 mm  długości boku.

Kryształy takie miele się na proch, w ytra
wia kwasami w celu usunięcia zanieczyszczeń 
i wreszcie sortuje według wielkości. P ier
wotnie robiono to, przesiewając przez sita
0 okach rozmaitej wielkości, lecz następnie 
zastąpiono ten sposób szlamowaniem w wiel
kich rezerwoarach, oddzielając seryami osa
dzający się stopniowo proszek, zawieszony 
w wodzie. Jasn ą  jest rzeczą, że najpierw 
osadzają się kryształy najcięższe, więc naj
grubsze, następnie coraz cieńsze, aż do naj
delikatniejszego pyłu. Otrzymany w taki 
sposób rozmaitej delikatności proszek ozna
cza się ilością minut, potrzebną do osadzenia 
się: systematycznie wyrabia fabryka karbo
rund jedno , cztero-, sześcio-, dziesięcio- i pięt- 
nasto-minutowy, lecz w razie zamówienia do
starcza i delikatniejszych gatunków.

Proszek taki znajduje zastosowanie do 
bardzo wielu celów. Oprócz wymienionego 
powyżej szlifowania drogich kamieni oraz so
czewek, zamiast ziarnistego szmirglu, karbo
rund służy jeszcze do wyrobu osełek do 
ostrzenia i brusków rozmaitego rodzaju, jak  
również do fabrykacyi papieru i płótna kar- 
borundowego, w miejsce papieru i płótna 
szmirglowego, szklanego i krzemiennego. 
Szczególniej w technice szlifowania soczewek
1 kamieni okazuje się cała ogromna wyższość 
karborundu nad szmirglem. Szmirgel jest
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produktem naturalnym , a wskutek tego b ar
dzo niejednostajnym w swych własnościach. 
Surowy kamień szmirglowy jest już dla oka 
niejednolity i poprzerastany pasami o nie- 
równem wejrzeniu i nierównej twardości; po 
sproszkowaniu niemożna rozdzielić zupełnie 
części miękkich i twardych zapomocą szla
mowania; więc gdy płaszczyzna jakaś kończy 
się szlifować, to części miękkie ścierają, się 
łatwiej, niż części twarde, które się zbierają 
u brzegów; takie cząstki wsuwają się często 
między trące się płaszczyzny, powodując nie
rzadko rysy, psujące dotychczasową robotę. 
Zapobiedz można temu częściowo, wybiera
jąc  stosownie surowy m ateryał, aby otrzymać 
produkt jednostajny, lecz da się to tylko 
częściowo osięgnąć. Prócz tego, taki miękki 
m ateryał przedstawia w razie szlifowania 
większych płaszczyzn tę  niedogodność, że 
przy każdem poszczególnem posunięciu mu 
szą cząstki szmirglu przebyć dłuższą drogę, 
przez co się ziarnko zmniejsza, zanim dojdzie 
do środka płaszczyzny; przez to powstaje 
powierzchnia wypukła zamiast płaskiej. Te 
niedogodności usuwa w znacznej mierze uży
cie karborundu: są to bowiem jednostajnej 
a znacznej twardości ostre odłamki k rysta
liczne, które wskutek tego tną i ścierają 
płaszczyzny szlifowane z bardzo wielką ener
gią; prócz tego pewna masa karborundu 
może wykonać znacznie większą ilość pracy, 
niż równa m asa szmirglu; trzeba jednak 
uważać, żeby nie przyciskać zbyt mocno, 
gdyż karborund, jak  to wspomniałem, jes t 
kruchszy niż szmirgel.

Przytem  cena jego nie je s t obecnie wygó
rowana: w handlu detalicznym cena 1 funta 
450 g }  surowych kryształów wynosi około 

2 centów amerykańskich (40 kop.); krysz
tały  wybierane, wielkie i pięknie wykształco
ne, dla zbiorów i muzeów, 75 centów (1 rb. 
50 kop.); proszek czyszczony, dla celów op
tycznych, jednominutowy, 50 centów (1 rb.), 
zaś bardzo delikatny, piętnastominutowy, 
2 dolary (4 rb.) za funt amerykański.

Główne zastosowanie znajduje jednakże 
karborund w fabrykacyi sztucznych osełek 
i kamieni szlifierskich. Oprócz twardości 
i ostrości kryształów zaletę karborundu s ta 
nowi jego wytrzymałość na ogień i nietopli- 
wość. W  celu otrzym ania sztucznych k a 
mieni szlifierskich zarabia się go z ziemią

porcelanową i wypala, przez co uzyskuje się 
trwałość i foremność, dotychczas nie osięga- 
ne. Ponieważ takie kamienie wypalają się 
w żarze białym pieców porcelanowych, prze
to największe nawet ciepło, powstające 
wskutek tarcia, nie może im nic zaszkodzić; 
prócz tego są one nieczułe na czynniki che
miczne, zatem kamień, używany np. do szli
fowania stali i pokryty cząstkami stalowemi, 
można w okamgnieniu oczyścić najzupełniej 
zapomocą kilku kropel silnego kwasu.

Mijałoby się z celem niniejszego artykułu 
wyliczać wszystkie możliwe zastosowania 
karborundu; wymienię tylko, że jest on fa
brykowany i zastosowywany pod najrozmait- 
szemi postaciami, jak  np. młynki, toczydła, 
pilniki, osełki do użytku domowego i t. p. 
Wszystko to wytwarza się przez zarobienie 
karborundu z m ateryałam i do fabrykacyi 
porcelany, uformowanie z tej masy żądanego 
przedmiotu w prasie hydraulicznej i wreszcie 
wypalenie. Taki środek łączący, t. j. porce
lana, ma dalej tę dobrą stronę, że nie działa 
stępiająco lub zasmarowująco (na przedmiot 
obrabiany), jak  zwykle dla szmirglu używany 
szelak lub ebonit.

K arborund jes t jednem  z licznych ciał, 
którego znajomość winniśmy użyciu silnego 
prądu elektrycznego; ileż jest jeszcze innych, 
k tó re— lubo już pierwej znane — możemy 
otrzymywać na większą skalę jedynie wsku
tek nowożytnego olbrzymiego rozwoju elek
trotechniki; mam tu  na myśli przedewszyst- 
kiem glin i węgielek wapnia. A  przecież 
nie upłynął jeszcze la t dziesiątek od czasu 
pierwszych prób Moissana, wykonanych 
w celu zastosowania łuku elektrycznego do 
uzyskania najwyższych tem peratur i otwarcia 
drogi dla całego szeregu syntez i reakcyj 
chemicznych w wysokiej tem peraturze. I  na
wet nie tak  dawno karborund został ze
pchnięty z naczelnego stanowiska co do 
twardości między sztucznemi produktami: 
Moissan otrzym ał w analogiczny sposób bo
rek węgla, ciało jeszcze twardsze od karbo
rundu, rysujące dyament; i tylko stosunkowa 
rzadkość związków boru w naturze, nie do
zwoliła usunąć się karborundowi z widowni 
przemysłu, być jednak może, że borek węgla 
zostanie zastosowany w szlifierniach dyamen
tów i drogich kamieni, zamiast proszku dya- 
mentowego. Codziennie jednak niemal mno
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żą się produkty, otrzymane zapomocą pieców 
elektrycznych, a mimo tego zdaje się, źe 
w tym kierunku jes t jeszcze wiele, i to pięk
nych odkryć, do zrobienia.

Tad. Estreicher.

Drażnienie i porażenie.
W e d łu g  o d c zy tu  IW. V e rv o rn a .

(Ciąg dalszy).

Jednym z najświetniejszych czynów w ży
ciu naukowem Jan a  M ullera jest, jak  wia
domo, odkrycie prawa energii specyficznej 
nerwów zmysłowych, które nieśmiertelny ten 
mistrz w następujące u jął słowa: „Jedna i ta 
sama przyczyna zewnętrzna budzi w różnych 
zmysłach wrażenia rozmaite, zależne od n a
tury każdego zmysłu; właściwe zaś każdemu 
nerwowi zmysłowemu wrażenia mogą być wy
wołane przez różne wpływy zewnętrzne i we
wnętrzne”. Prawo to doniosłości niezmier
nej, które istotnie orzeka tyle, że wszystko, 
co wiadomo nam o świecie cielesnym, są to 1 
tylko zjawiska własnej duszy naszej, to pra- ! 
wo, rozpatrywane w świetle fizyologii porów- j 
nawczej komórki, usprawiedliwione jest naj- j 
istotniejszemi, zasadniczemi własnościami 
wszelkiej materyi żywej.

Już  H ering w niewielkiej, lecz bogatej j  

w myśli pracy zwrócił na to uwagę, że wła- 1 
ściwie wszelka żywa m aterya obdarzona jest 
specyficzną swą energią: „jestto własnością 
przyrodzoną, energią specyficzną żywych ko
mórek wątroby—przyrządzać żółć, podobnie 
jak  specyficzną jest energią żywych komórek 
gruczołu śluzowego—wytwarzać śluz i t. d .” 
Występuje to je szc ze  jawniej, gdy badamy 
działanie bodźców na rozmaite formy komó
rek. Okazuje się przytem, że w każdej ko
mórce tkwi osobliwsza skłonność do ściśle 
określonego szeregu procesów i to do tych 
samych procesów, które już w danej komór
ce same przez się normalnie zachodzą. K o
mórka ameby oddziaływa na bodźce chemicz
ne, mechaniczne, termiczne, galwaniczne

zawsze charakterystycznemi zmianami swego 
kształtu. Komórki nabłonka migawkowego 
odpowiadają na te same bodźce przyśpiesze
niem w ruchach swych rzęs, a komórki g ru 
czołu wzmożeniem swej czynności wydzielni- 
czej. To więc, co M uller odkrył dla orga
nów zmysłowych człowieka, istnieje w proce
sie życiowym czyli w przeróbce materyi 
wszelkiej substancyi żywej. W  każdej for
mie, w każdym elemencie istoty ożywionej 
rozmaite bodźce wywołują jednakowe zja
wiska, gdy przeciwnie jeden i ten sam bo
dziec w różnych formach substancyi żywej 
sprowadza różne, mianowicie dla każdej for
my charakterystyczne objawy życiowe.

Lecz to prawo specyficznej energii wyma
ga jeszcze rozszerzenia co do działania 
bodźców. Nie zawsze działanie bodźców po
lega na pobudzeniu czyli na wzmożeniu zja
wiska życiowego lub, ściślej mówiąc, na 
wzmożeniu przemiany materyi właściwej te 
mu zjawisku. W  wielu przypadkach, np. przy 
obniżeniu tem peratury, przy działaniu środ
ków odurzających (narkotycznych) widzimy 
przeciwnie jako skutek porażenie, czyli osła
bienie, a nawet zupełne zniesienie, zniwe
czenie przemiany materyi. Zasługą jest 
znakomitego fizyologa francuskiego KI. B er
n a rd a ' stwierdzenie, źe wfzelka żywa m ate
rya pod wpływem wspomnianych środków 
może uledz porażeniu. Roślina zarówno jak  
organizm jednokomórkowy i zwierzę wpra
wione zostają przez chloroform i inne środki 
w stan narkozy i napozór zupełnemu ulegają 
w nich zawieszeniu czynności życiowe. God- 
nem jest nadto uwagi, że porażenia dwoja
kiego być mogą pochodzenia. Obniżenie 
tem peratury pociąga za sobą bezpośrednio 
wr równej mierze osłabienie czynności życio
wej; w innych natomiast przypadkach pora
żenie jest dopiero zjawiskiem wtórnem, które 
poprzedzone bywa przez okres pobudzenia. 
Każdy bodziec drażniący, będąc dostatecznie 
silnym lub trwając dość długo, może spro
wadzić porażenie wtórnie, niejako przez prze- 
draźnienie, czego najlepszym przykładem 
jest zjawisko znużenia.

Ogólne prawo działania bodźców możemy 
w myśl powyższego tak  sformułować: bodźce 
wpływają na intensywność prawidłowego 
procesu życiowego komórki, sprowadzając 
wzmożenie tego procesu, pobudzenie (excita-
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tio), albo obniżenie, porażenie (depressio). 
Pobudzenie i porażenie przeróbki m ateryi 
w komórkach są to podstawowe przyczyny 
olbrzymiej mnogości różnorodnych zjawisk 
„bodźcowych” w organizmie.

Z  tego ogólnego prawa wychodząc, wska
zać można dalsze jeszcze ważne fakty biolo
giczne, które w ścisłym pozostają z niem 
związku.

Wyobraźmy sobie komórkę w stanie rów 
nowagi chemicznej, t. j . komórkę, w której 
zjawiska asymilacyjne i dyssymilacyjne do
pełniają się i równoważą wzajemnie, i przy
puśćmy, że podziałał na nią bodziec; wów
czas przeróbka m ateryi w tej komórce, zgod
nie z ogólnem prawem powyźszem, będzie 
pobudzona albo porażona. Nie potrzeba by
najmniej, ażeby przy tem całkowita przem ia
na materyi w tej komórce została uchylona 
w sposób równomierny i aby powstał nowy 
stan równowagi; pobudzenie lub porażenie 
może dotyczeć pojedynczych tylko ogniw 
wielkiego łańcucha procesów chemicznych. 
Przedewszystkiem na uwagę zasługują tu  
zmiany w fazach antagonistycznych prze
miany materyi, w asymilacyi i dyssymilacyi, 
i w fazach antagonistycznych ruchu, w skur
czu i rozkurczu.

Osobliwie zajmującemi są dla nas najniż
sze szczeble życia, oczekiwać bowiem należy, 
że napotkamy tu najprostsze, najw yraźniej
sze stosunki. Ameby przeto i komórki ame- 
boidowe, owe interesujące istotki, ukrywają- j 
ce tajniki życia w mikroskopowej kropelce 
m ateryi bezkształtnej, najwdzięczniejszy s ta 
nowią przedmiot badania. W  ruchach ame- 
boidowych, które, jakkolwiek wydają się tak  
pierwotnemi, są jednak istotnie taką sam ą 
formą ruchu jak  ruch mięśniowy, w tych r u 
chach mamy do czynienia, podobnie jak  we 
wszelkich ruchach skurczowych m ateryi ży- | 
wej, z ustawicznemi zmianami pomiędzy fa
zami skurczu i rozkurczu, skracania się i wy- j 
dłużania. Obiedwie te fazy pod wpływem 
bodźców w różnym zostają stopniu pobudzo
ne. Są bodźce, które zmuszają amebę do 
skurczu tak że zbija się ona w kulkę. Inne 
bodźce wpływają na fazę ekspansyjną, 
rozkurczową w ten sposób, że ciało ameby 
wydłuża się we wszystkie strony. Go najcie- j 
kawsze, to że ze wzmagającą się siłą bodźca 
wielkość pobudzenia w rozmaitych ogniwach

łańcucha przeobrażeń chemicznych zmienia 
się w różnym stopniu, tak że może nastąpić 
przypadek, że ten sam bodziec w słabym 
stopniu sprowadzić może zupełnie inny, nie
kiedy nawet wbrew przeciwny skutek, niż 
w stopniu silnym. Zjawiska takie znane są 
w sferze najrozmaitszych rodzajów bodźców.

Wykonajmy doświadczenie nad wpływem 
ciepła. Komórkę ameboidową, która, jak  
np. korzenionóźka wód morskich, wydłuża 
swe ciało w cienkie nici, nibynóźki, wystaw
my na działanie tem peratury powolnie wzras
tającej, a dostrzeżemy nasamprzód rozsze
rzanie się ciała komórki. Protoplazma roz
pływa się,pseadopodia w ydtuźająsię,rozkur
czanie się przeważa w tym pierwszym okre
sie. Lecz wkrótce obraz się zmienia Roz
pływanie się wprawdzie coraz jest żywsze, 
lecz i cofanie ujawnia się coraz widoczniej. 
Protoplazm a już również szybko cofa się ku 
ciału komórki jak  i wypływa zeń. W ydłu
żanie się nibynóżek ustaje. Tem peratura 
podnosi się coraz wyżej, a masa protoplaz- 
matyczna jednocześnie coraz bardziej się 
skupia, nibynóźki coraz więcej zostają wcią
gane do ciała komórki. Skurczanie się prze
waża, wreszcie dochodzi do szczytu. K o 
m órka korzenionóżki przybrała postać kuli, 
k tóra wreszcie zapada w stan tężca. Życie 
ustało. Widzimy zatem, jak  w tem peratu
rze niskiej procesy charakterystyczne dla 
okresu rozkurczu znaczną m ają przewagę 
nad procesami skurczowemi, jak  natomiast 
w wyższej tem peraturze stosunek się odwra
ca. Inneini słowy, widzimy, jak  bodziec 
słaby i silny sprowadzają skutki wbrew prze
ciwne, antagonistyczne.

Z  tych faktów różnego stopnia pobudzenia 
i porażenia pojedynczych ogniw procesów 
chemicznych mógłby kto wnosić o znacz
nej samodzielności poszczególnych zjawisk 
w owym długim łańcuchu przeobrażeń che
micznych. Inne wszakże doświadczenia wy
kazują należycie, ja k  nader ścisłą jes t zależ
ność pomiędzy niemi. Jeżeli wytrącimy 
choćby jedno tylko ogniwo z tego łańcucha, 
jeżeli np. osłabimy utlenienie w komórce 
przez powstrzymanie dopływu tlenu, natych
m iast nastąpi głębokie zakłócenie w całko- 
kowitej przemianie materyi i śmierć nie
uniknionym stanie się skutkiem. Dzieje 
śmierci fizyologicznej wskazują nam mnóstwo



Nr 8 . WSZECHSWIAT 119

tego dowodów. Zjawiska t. zw. m etam or
fozy (zwyrodnienia) komórek zdają się stano* 
wić pokorny wyjątek z tego ogólnego prawa 
działania bodźców, albowiem skłonni jesteś
my upatrywać w nich nie bezpośrednie pobu
dzenia lub porażenia, lecz raczej zmiany ja 
kościowe w przeróbce materyi. Znane są 
dostatecznie każdemu lekarzowi owe zabu
rzenia chroniczne, najczęściej występujące 
po ciężkich zatruciach lub chorobach zakaź
nych, jako to zwyrodnienia tłuszczowe, amy- 
loidowe, śluzowe i in. W tych przypadkach 
w komórkach wątroby, nerek, śledziony wy
stępują produkty takie jak  tłuszcz lub sub- 
stancya amyloidowa, zgoła obce, jak  się 
zdaje, normalnemu procesowi życiowemu 
komórki. Lecz wszystkie te zjawiska są 
tylko wtórnemi następstwami przez dłuższy 
czas trwających pobudzeń lub porażeń pew
nych ogniw w przeróbce materyi. Gdy np,, 
jak  się to dzieje w zwyrodnieniu tłuszczo- 
wem, sprawy utlenienia w komórce zostają 
porażone pod wpływem zatrucia alkoholem 
lub fosforem, wówczas pewne grupy atomo
we, które w zwykłych warunkach pod wpły
wem utlenienia rozpadają się w tej samej 
mierze co i powstają, zostają skupione w cie
le komórkowem, a cała przeróbka materyi 
skierowaną zostaje na fałszywe drogi, prowa
dzące do śmierci.

W życiu prawidłowem komórki, kiedy za
zwyczaj działają na nią tylko przelotnie 
bodźce codzienne, ścisła wzajemna zależność 
pomiędzy poszczególnemi fazami przemiany 
materyi ujawnia się w inny sposób, niemniej 
zasługujący na pilną uwagę. Mamy tu do 
czynienia ze zjawiskiem, trafnie nazwanem 
przez Heringa wewnętrznem sainosterow- 
nictwem (Selbststeuerung) przemiany mate
ryi. Gdy mianowicie pewne ogniwo w łań 
cuchu przeobrażeń, przypuśćmy faza dysy- 
milacyjna, zostaje pobudzone, to pobudzenie 
to pociąga za sobą także wzmożenie czynno
ści innych ogniw, w tym razie fazy asymila- 
cyjnej. Podczas tego zaś, gdy owo pierwsze 
pobudzenie po ustaniu podrażnienia powoli 
przebrzmiewa, pobudzenie następcze trw a 
jeszcze do chwili, kiedy m aterya rozłożona 
(dysymilowana) znów zostanie odtworzona, 
regenerowana. I  oto znów następuje równo
waga w przeróbce materyi. Mięsień, napo- 
zór zupełnie wyczerpany i niezdolny do

czynności wskutek silnego pobudzenia, szyb- 
j ko wypoczywa i powraca do pierwotnego 

stanu pobudliwości. To samosterownictwo 
w przeróbce materyi subjektywnie ujawnia 
nam się najpiękniej w zjawisku barwnych 
obrazów następczych, tak  dobrze znanem 
ogólnie. W edług teoryi barw H eringa po
strzeganie barw jest wyrazem psychicznym 
procesów chemicznych, zachodzących w sub- 
stancyi wzrokowej i to tak mianowicie, że 
dwie barwy dopełniające się wzajem odpo
wiadają antagonistycznym, wbrew przeciw
nym fazom przeróbki materyi. Gdy więc 
przez dłuższy czas oglądaliśmy przedmiot 
czerwony i spoglądamy następnie na jasno
szarą, bezbarwną płaszczyznę, natychmiast 
spostrzegamy najwyraźniej obraz następczy 
owego przedmiotu w barwie zielonej. Pobu
dzenie dysymilacyjne, wywołane w komór
kach substancyi wzrokowej, pociąga za sobą 

I pobudzenie fazy asymilacyj nej i oto w polu 
widzenia ukazuje się poohraz zielony.

Ze względu na pewne zjawiska w układzie 
nerwowym zwierząt i człowieka zasługuje na 
uwagę punkt jeszcze jeden. Mamy tu na 
myśli działanie interferencyjne dwu bodźców 
na komórkę. Jakie są skutki współczesnego 
działania dwu bodźców? I  tu ta j z dotych
czasowych doświadczeń, zaczerpniętych przy 
badaniu komórki, mamy pewną ogólną p ra
widłowość. Rezultat ostateczny podrażnienia 
zależy zawsze od rodzaju działania każdego 
z dwu interferujących bodźców. Jeżeli idzie 
o dwa bodźce o działaniu jednoimiennem, 
t. j. jeżeli obadwa działają pobudzająco lub 
obadwa porażająco na te same ogniwa w pro
cesie chemicznym komórki, mamy wówczas 
sumowanie się pobudzeń lub porażeń. Gdy 
natomiast jeden bodziec pobudza, drugi po
raża jeden i ten sam proces życiowy, w takim 
razie skutek wyraża się w różnicy pomiędzy 
temi działaniami. To jest oczywiście zupeł
nie jasne. Co wszakże wymaga większej 
uwagi, to działanie bodźców, które, pobudza
ją  nie jednakowe, lecz przeciwne ogniwa 
w przemianie chemicznej, gdy więc jeden bo
dziec np działa dysymilacyjnie, drugi asymi- 
lacyjnie lub jeden skurczowo, drugi rozkur
czowo. Jeden bodziec w tym razie hamuje 
lub znosi działanie drugiego. Doskonałym 
tego przykładem jest działanie biegunowe 
prądu galwanicznego na naszę, tak  często
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cytowaną, amebę. P rąd  staiy działa u obu- 
dwu biegunów antagonistycznie na komórkę 
amebową, u anodu mianowicie pobudza ją  do 
skurczu, a  u katodu do rozkurczu. Weźmy 
amebę, doprowadzoną przez silne bodźce do 
stanu kuli i puśćmy przez nią prąd  stały: 
w chwili zamknięcia prądu u katodu skurcz 
poczyna ustępować i występują zjawiska roz
szerzania się ciała, ukazuje się duża niby- 
nóźka, tymczasem u bieguna przeciwnego 
zjawiska skurczowe stają się jeszcze wyraź- 
niejszemi niż były przedtem. W ystarcza 
teraz nagła zmiana kierunku prądu  i zja
wiska te ustają a na miejscu skurczu wystę
puje rozkurcz i odwrotnie. Przykłady ana
logiczne wskazuje mięsień, oko zaś i tu taj 
znów daje subiektywny wyraz tej interferen- 
cyi bodźców. Zmieszajmy np. na szybko 
obracającej się tarczy dwie dopełniające się 
barwy, a obiedwie znoszą się w swem dzia
łaniu i odbieramy wrażenie bezbarwnej sza
rości. Dochodzimy do ogólnego wniosku: 
zjawisko pobudzenia w dwojaki sposób może 
być hamowane: z jednej strony przez pora
żenie pobudzonych już ogniw w przeróbce 
materyi, z drugiej przez pobudzenie ogniw 
antagonisty cznych.

Od tych ogólnych zjawisk „bodźcowych” 
przejdziemy jeszcze do niektórych zawilszych 
obrazów, postrzeganych w komórce i zbiorze 
komórek.

(Dok. nasi.).
Al. Fi.

Prof. MARCELI NENCKI.
Z  P O W O D U  U K O Ń C Z E N I A  25-L E T N IE C łO  O K R E S U  

P R A C Y  N A U C Z Y C I E L S K I E J  I N A U K O W E J .

(Dokończenie). ')

Z kolei wypada mi przystąpić do zobrazo
wania naukowej działalności Profesora. Tu 
już z natury rzeczy musimy porzucić porzą-

')  Ta czgść nie była czy 'ana w Sekcyi che
micznej.

dek chronologiczny i przyjąć układ przed
miotowy, dla tej prostej przyczyny, że chro
nologiczne rozpatrywanie tej działalności 
rozszerzyłoby ramy niniejszego mego prze
mówienia do rozmiarów zupełnie nieodpo
wiednich.

Nie wątpię, źe rozpatrzenie szczegółowe 
zajęć każdego badacza, każdego umysłu 
twórczego, w ich historycznym rozwoju, 
przedstawia zawsze daleko więcej stron zaj
mujących, aniżeli suche wyliczenie otrzym a
nych rezultatów. Pierwsze jest jakby opi
sem walki, drugie zaś—jedynie prostem zre- 
gestrowaniem zdobyczy. Umysł, poszukujący 
praw dy—jest istotnie podobnym do wodza, 
który ma wygrać bitwę, lub opanować pozy- 
cyą: każdy środek jes t dlań dobry—i kroczy 
naprzód, i wraca, i ostatnich sił dobywa, 
i odpoczywa—i na chwile gnuśności sobie po
zwala. Tak jest niewątpliwie. Jeden  ze 
znakomitych przedstawicieli naszej nauki 
pisał niedawno do mnie, że nauka nie jest 
linią prostą, źe uczymy się wszystkiego na
raz ,—źe badając musimy iść i naprzód, i co
fać się, i zbaczać na wsze strony, i podska
kiwać, i podłazić,—źe musimy dany przed
miot porzucać—wracać doń, znów porzucać 
i znowu wracać, źe musimy go kochać, 
a czasem—prawie że nienawidzieć i źe „tą 
tylko drogą udaje się nam czegośkolwiek 
nauczyć się, cośkolwiek zdobyć”.

Każdy, kto się obraca w kwestyacli nau- 
kowych, kto choćby tylko kocha naukę, przy
znać musi słuszność zupełną słowom powyż
szym, a raz tę słuszność uznawszy, raz oce
niwszy ten brak proporcyonalności między 
wysiłkiem kładzionym a rezultatem  zdoby
tym, zrozumiemy dokładnie, jak  obszerny 
musiałby być wykład historyczny pracy 
uczonego i to uczonego tak  płodnego jak  
Nencki. Te motywy w związku z koniecz
nością streszczania się, muszą usprawiedli
wić oschłość i przedmiotowość poniższych 
wierszy.

W  pracach M arcelego Nenckiego z ła tw o
ścią dostrzedz się dają cztery kierunki, 
a mianowicie pracował on :

1) nad kwestyami czysto chemicznemi,
2) nad pytaniami, dotyczącemi spraw che

micznych w organizmie, czyli krócej nad che
mią fizyologiczną;

3) nad bakteryologią,
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4) nad kwestyami spolecznemi, jużto sani- 
tarnemi i ekonomicznemi, juźto pedagogicz- 
nemi, związanemi z jego specyalnością.

Z pomiędzy tych czterech kierunków p ra
cy Profesora najbliższym piszącemu jest je 
dynie pierwszy,—od niego więc zacznę i ten 
tylko najobszerniej uwzględnię,—nie wąt
piąc, że inni specy aliści pośpieszą z opraco
waniem pozostałych działów.

I. Bardzo ciekawe badania Nencki prze
prowadził nad rozmaitemi związkami, nale- 
żącemi do grupy związków moczowych. Przy
pomnijmy sobie, źe mocznik, z syntezą któ
rego związane jest także imię warszawskiego 
uczonego—N atansona, ma budowę wyraża
jącą się wzorem

° = < ™ ;  •

W  bardzo bliskim genetycznym związku 
z mocznikiem znajduje się guanidyna, ró ż
niąca się tem tylko od mocznika, że zamiast 
tlenu stoi w niej dwuatomowa grupa imidowa 
NH . Guanidyna więc ma wzór

° ^ n h 2 •

Jestto  zasada, tworząca z kwasami sole. 
Otóż Nencki, ogrzewając octan guanidyny 
w odpowiednich warunkach, zdolal w cząs
teczkę kwasu octowego

OH3
I

c = o
I

OH

wprowadzić dwie skondensowano reszty gua- 
nidynowe zamiast tlenu i hydroksylu i otrzy
mać nową zasadę składu C4H ?N5 :

c h 3

C“ N —C<

N H  C<

N H

NH

"NH

którą nazwał guanaminą.
Dodawać chyba nie potrzebuję, źe dużo 

pracy i czasu należało poświęcić, zanim 
przytoczona powyżej budowa guanaminy zo
stała ustaloną. Lecz środek ciężkości bad a
nia polega głównie na ogólności tej reakcyi, 
bo analogiczne zasady możemy otrzymać 
biorąc za punkt wyjścia nie octan guanidyny,

lecz jakiekolwiek sole innych kwasów tłu sz
czowych, byleby zawierających mniej niż 7 
atomów węgla w cząsteczce.

W badaniach tych nad rozmaitemi guana- 
minami mieli też udział i uczniowie Nenckie
go: Bandrowski, W eitt i H aaf.

Guanaminy więc są zasadami, odkrytemi 
przez Nenckiego i jego współpracowników, 
róźniącemi się od acetoguanaminy (czyli 
zwykłej guanaminy) tem, że zamiast grupy 
CH3 stają  w nich rozmaite rodniki alkylowe, 
aż do 6-go włącznie.

Ileakcye powstawania guanamin niektórzy 
uważają za przebiegające tak  czysto, że po
lecają je  (H aafj za środek rozpoznawczy 
kwasów tłuszczowych na zasadzie postaci 
krystalicznych powstających guanamin.

Badając guanidynę poznał też Nencki jej 
reakcyę z eterem kwasu chlorowęglowego, 
z którym guanidyna daje dwa ciekawe etery, 
których skład wyrażają wzory :

H N— C, ^ N H  ■ 0 0 ,  • 0 ,H S
'N H  • C 0 2 • O ,H5

• priu— n ^ N H j
1 i i I N _ U ^ NH  . C 0 2 • C2H;

a pragnąc uzasadnić przytoczoną powyżej ich 
budowę, musiał przeprowadzić długie szeregi 
badań, które doprowadziły go do otrzymania 
guanidu, C ^ N o O  , guanamidu, C4H 5N 30 2, 
oraz produktów podstawienia chloru i bromu. 
N a szczególną uwagę zasługuje otrzymanie 
kwasu cyanurowego przez utlenienie guana
midu kwasem azotnym, jak  niemniej powsta
wanie melaminy (z węglanu guanidyny z fe
nolem) oraz glykocyaminy z węglanu guani
dyny i glykokolu (M. Nencki i N. Siebero- 
wa). Faustyn Rasiński, kondensując w p ra
cowni Nenckiego węglan guanidyny z acety- 
lomocznikiem, otrzymał biuretodwucyano- 
amid C4H 9N ;0 2 .

I I .  Anologiem mocznika CON2H 4 jes t 
sulfomocznik CSN2H 4, mający oczywiście 
budowę

o— p ^ N H 2 
' 'N H a

i będący izomeronem rodanku amonu, 
CSN2H j , którego budowę przedstawia wzór

N ^ C - S - N H 4 .

Oba te ciała w długoletnim okresie pracy 
Nenckiego i jego szkoły były punktem wyj
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ścia bardzo licznych poszukiwań, których 
owocem stało się otrzymanie i zbadanie b a r
dzo wielu nowych związków o ciekawym sk ła
dzie i interesujących własnościach. W  p ra 
cach nad tym przedmiotem pomagali N en 
ckiemu pani Sieberowa, oraz pp. Trzciński, 
L eppert, Jag e r, Bourąuin, Ginsburg, Bon- 
dzyński, Berlinerblau, Scheffer, Brodsky, 
Ludy, Polikier.

Już tak znaczna liczba współpracowników 
pozwala się domyślać jak  obszernemi były 
badania nad obu powyżej przytoczonemi 
izomeronami składu C SN H 4 . Istotnie licz 
ba nowych związków, otrzymanych przez ł ą 
czenie związków rodanowych z najrozmait- 
szemi ciałami je s t bardzo wielką, wyliczać 
ich tu nie będę, gdyż doprowadziłoby to do 
przepisywania rozdziału z chemii rodanowo- 
doru,—dość będzie, gdy zaznaczę, że moż
ność przyłączania cyanowodoru przez kwas 
barbiturowy, otrzymanie i zbadanie kwasu 
rodaninowego, CaHgNSisO, o bardzo znacz
nej liczbie pochodnych, wystudyowanie ład 
nej charakterystycznej reakcyi na mocznik, : 
który z ortonitrobenzaldehydem daje nieroz
puszczalny, typowy biureid, a wreszcie otrzy- j  

manie dwu barwników na jedwab i wełnę 
z kwasu rodaninowego—stanowią głośniejsze 
zdobycze tego szeregu prac Profesora, pod
czas gdy naukowo najcenniejszem jes t rzu 
cenie św iatła na budowę otrzymanych związ
ków i całej grupy moczowej.

I I I .  Bardzo obszerną i bardzo doniosłą 
grupę prac Profesora stanowią badania nad 
łączeniem się fenolów (oksybenzolów) z kwa
sami tłuszcżowemi, przy wspólczesnem wy
dzieleniu wody, przyczeni jako środka odcią
gającego wodę, czyli w danym razie pobu
dzającego reakcyą, Nencki stale używa chlor
ku cynku. N ajprostszą z reakcyj tego typu 
jest reakcya między rezorcyną i kwasem 
octowym, przebiegająca wedle wzoru :

1.3.O0H 4(O H )i +  CH 3 -  CO • OH =
rezorcyna kw as octowy

=  C0H5O2 • CO • CH3 - f  H ,0
rezaceto fenon

Prosty rzut oka na wzór rezacetofenonu 
wykazuje, źe jestto  keton, utleniony w grupie 
aromatycznej, a więc—oksyketon.

Przeprowadzając tę sarnę reakcyą na naj
rozmaitszych kwasach tłuszczowych i na

wszelkich fenolach Nencki i pani Sieberowa 
dali nową grupę związków, które oksyketo- 
nami nazwać można. Jeżeli teraz uprzy- 
tomnimy sobie, że bardzo wiele tych oksy- 
ketonów posiada własności barwiące —to wy
starczy do oceny, jak  dużą doniosłość ekono
miczną ma ta  praca. „W szystkie oksyketo- 
ny—mówi prof. Kostanecki w cytowanej 
p racy—które Badische Anilin und Soda- 
F ab rik  patentowała jako barwniki, były po
raź pierwszy otrzymane wedle sposobu, 
podanego przez Nenckiego i panią Sie- 
ber”.

Niemniej ważnem i doniosłem było spo
strzeżenie Nenckiego i pani Sieberowej, że 
oksyketony tracąc wodę, mogą wytwarzać 
związki bardzo złożone- I ta k : dwie cząsteczki 

| rezacetofenonu tracąc dwie cząstki wody kon- 
densują się na rezaceteinę

2C8H 80 ,  =  2H20  -j- C10H 12O4
rezacetofenon re^ ice te in a

Trzy cząsteczki rezacetofenonu dają aceto- 
fluoresceinę wedie wzoru

3C8H 80 3 =  3H 20  -f- O -f- CmH i80 5 .
acetofluort scelna

I  te związki są barwnikami.
W  ten sposób pod okiem Nenckiego skon

densowano (W . Schmidt) fenol z kwasem 
mrówkowym na aurynę, oraz ten sam kwas 
z krezolem i orcyną na krezolaurynę, 
C ^ H -o O ,, i orcynaurynę, C22H 180 5 .

Pracując nad tymże przedmiotem z p. 
Faustynem Rasińskim Nencki przekonał się, 
że odwadniając chlorkiem cynku mieszaniny 
fenolu lub orcyny z kw. octowym otrzymał 
wprawdzie fenaceinę i orcateinę, ale orcace- 
tofenonu (analoga rezacetofenonu) nie zdołał 
otrzymać. To niepowodzenie stało się jed
nak źródłem poważnego odkrycia. Chcąc 
reakcyą przeprowadzić w niższej tem pera
turze, aniżeli z chlorkiem cynku—prof. N en
cki zaproponował użycie chlorniku fosforu 
lub tlenochlorku fosforu w charakterze środ
ka odwadniającego. Przewidywania spraw
dziły się - oksyketon powstał.

T ak  samo pod wpływem tych samych 
związków fosforu można doskonale otrzymy
wać etery złożone fenolów i oksykwasów aro
matycznych, pomiędzy któremi najbardziej 
znany i używany je s t salol, czyli salicylan
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fenylu, powstający przez kondensacyą fenolu 
z kwasem salicylowym

c 6h 4C c o o h  +  n o  - c 0H5 -
kw. salicylowy fenol

=  C6H 4C q o  • o  • c 0h 5 +  H2°  •
s a l o l

Prof. Nencki przewidział zbawienne dzia
łanie antyseptyczne salolu, prof. Sahli spraw
dził te przewidywania klinicznie —i odtąd 
salol zyskał takież niemal prawo obywa
telstwa w terapii jak  chinina.

Pomijam zupełnie kondensacye fenolów 
i naftolów z kwasem cytrynowym, oraz z al
dehydami (Trzciński), jak  również kondenso- 
wanie z rozmaitemi kwasami poprostu węglo
wodorów, — co także uwieńczone zosta
ło względnem powodzeniem. Dzierzgowski, 
w dalszem rozwinięciu tych badań, konden- 
sował fenole z haloidowemi pochodnemi 
kwasów.

Tak się przedstawia dorobek naukowy 
Profesora i jego szkoły w dziale chemii czys
tej. Pomimo tak  obszerną działalność, zda
niem Kostaneckiego '), główny punkt cięż
kości prac Profesora spoczywa w badaniach 
fizyologiczno-chemicznych. Do najdonioślej- j 
szych prac w tym kierunku należą poszuki- j 
wania nad gnilnym rozkładem białka pod | 
wpływem trzustki, k tóra to praca została 
ogłoszona najobszerniej w książce wydanej I 
ku uczczeniu czterdziestoletniej pracy nauko
wej prof. G. Yalentina.

Gdy Guning utrzymywał, że do rozwoju 
bakteryj niezbędny jes t tlen swobodny,— 
Nencki wykazał i dowiódł zupełnej błędności 
podobnego poglądu. Wspólnie z Lachowi
czem wyhodował bakterye przy zupełnej nie
obecności swobodnego tlenu, prowadząc ich 
kultury w rurach zatopionych, opróżnionych 
poprzednio z powietrza.

Wykazanie doświadczeniem, wbrew po- | 
glądom Pasteura, że białko bez udziału bak
teryj, ulega rozkładowi w przewodzie pokar
mowym, dało możność Nenckiemu do wy-

') W „Gallerie hervorragender Therapeutifeer 
und Pharmakognosten dei’ Gegenwart” von B. 
Reber in Genf.

głoszenia uzasadnionego' zdania, że w spra
wie rozkładu bia,lka w organizmie komórki 
nabłonkowe przewodu pokarmowego współ
zawodniczą z bakteryami w działaniu na 
białko i że wskutek tego trawienie może za 
chodzić nawet w takich organizmach, któ
rych przewód pokarmowy jest absolutnie 
wolny od bakteryj.

Sprawie poznania procesów trawienia 
u człowieka oddał wielką usługę przypadek, 
który do kliniki prof. Kochera w Bernie 
sprowadził kobietę z fistulą przewodu pokar
mowego nazewnątrz. Kobietę tę Nencki ba
dał i mógł dokładnie obserwować rozkłady, 
jakim pokarmy ulegają w jej organizmie 
przed fistulą i za fistulą. 

j  Jedno z donioślejszych badań, dotyczących 
przeznaczenia wątroby, wykonał Nencki 
w ostatnich czasach. Mianowicie przy współ
udziale p. Pawłowa, który jako doskonały 
operator nader zręcznie zakłada tak zwaną 
fistułę Ecka, i przy pomocy oznaczeń che
micznych, prowadzonych przez p Jan a  Z a 
leskiego na zwierzętach operowanych przez 
p. Pawłowa,—Nencki przeświadczył się nie
zbicie, że jednem z przeznaczeń wątroby 
jes t zamiana amoniaku na mocznik.

Wszakże teoretycznie i filozoficznie najdo
nioślejszą pracą Nenckiego z ostatnich cza
sów są studya jego, jakie wraz z panią Siebe- 
rową przeprowadził nad barwnikami krwi. 
Następstwem długich badań było otrzymanie 
w stanie krystalicznym hematoporfiryny i wy
kazanie, że jest ona izomeryczza z bilirubiną. 
Ciż sami badacze przekonali się, że he- 
matyna składem swym odpowiada wzorowi 
C31!H 34PeOł .

Gdy Schunk z Marchlewskim (niezależnie 
od Nenckiego) otrzymali z chlorofilu barw
nik, oznaczony mianem filopurpuryny, o k a
zało się, że barwnik ten jest identyczny z he- 
matoporfiryną. Z tego faktu, że jedne i te 
same ciała otrzymać można z barwników 
krwi i chlorofilu—łatwo dojść do wniosku, że 
jedne związki dały im początek. Ten gene
tyczny związek pomiędzy barwnikami dwu 
królestw przyrody posłużył Profesorowi do 
wygłoszenia pięknej teoryi, k tórą pokrótce 
wyłożył ustnie w naszej Sekcyi chemicznej, 
oraz w druku—w jednym z ostatnich zeszytów' 
Sprawozdań Towarzystwa chemicznego nie
mieckiego. Przypuszczam, że doniosłość tej
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teoryi dla biologii, w związku z tem, że z nią 
połączone są dwa polskie nazwiska, Nenckiego 
i Marchlewskiego, skłoni redakcyą Wszech
świata do poświęcenia jej osobnego obszer
nego sprawozdania.

Niepracując w dziale bakteryologii muszę 
pominąć zupełnie badania P rofesora w tym 
kierunku. Pozostaje mi tylko zaznaczyć, źe 
jedną z bardzo doniosłych spraw społeczno-

wyum.ga.uia dzisiejszej medycyny naukowej 
nasuwają natarczywie gminom i miastom ko- 

! nieczność rozwiązywania szybkiego i dokład
nego całego szeregu pytań sanitarnych tego 

[ rodzaju, że rozwiązać je  może tylko specyal
nie wykształcony chemik-bakteryolog. Z tego 
względu Profesor radby farmaceutów kształ
cić gruntownie w tych naukach, które są nie- 
odbicie potrzebne do stanowczego i szybkie-

Pracownia prof. Nenckiego w Instytucie medycyny doświadczalnej.

pedagogicznych, które go zajmowały, jes t 
kwestya zmiany systemu wykształcenia fa r
maceutów. Zdaniem Nenckiego w obecnym 
stanie medycyny—używającej [coraz mniej 
złożonych lekarstw —i farmacyi—posługują
cej się coraz częściej ciałami przygotowane- 
mi fabrycznie w specjalnych zakładach, 
rola aptekarza coraz to szybcej sprowadza 
się do czystego handlu. A le współcześnie

go rozwiązywania pytań sanitarno-społecz- 
nych. „Niedopuszczenie choroby i zarazy 
jest skuteczniejszem dla zdrowia społeczne
go, niż leczenie wypróbowanemi nawet le
karstw am i”—oto zasadnicza myśl, w rozwi
nięciu której Profesor radby widzieć w każ
dym aptekarzu doświadczonego chemika sa
nitarnego.

Sądzę, że czytelnicy z przyjemnością obej
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rzą fototyp obecnej pracowni Profesora 
wraz z jego współpracownikami i ucznia
mi. Najbliżej patrzącego po lewej stro
nie stoi Profesor, w głębi jego asystenci

P lan całego jednopiętrowego gmachu, od
danego pod kierunek Profesora, uwidoczniają 
poniższe rysunki, wraz z objaśnieniami, które 
dla obeznanych zbiegiem  zajęć w pracow-

1 - s z e  p i ę t r o .  1)  Laboratoryum  Profesora. 2) Pokój asystenta. 3) Gabinet Profesora. 4) Pokuj do 
analiz elem entarnych. 5) Pokój z wagam i. 6) Pokój do mikroskopowania. 7) Pokój asystenta. 8) L a 

boratoryum  ogólne. 9) Pokój do siarkowodoru.

i uczniowie—sala zaś sama jes t specyal- 
ną pracownią Profesora, mieści się ona 
na piętrze i jest oznaczona na planie licz
bą 1.

niach chemicznych tłumaczą się w sposób 
wystarczający.

J . J . Boguski.

P a r t e r .  1)  Przedsionek. 2) Sala des pas perdus. 3) Aula do wykładów. 4) Muzeum. 5) Gabinet fizyczny 
6) Ciemny pokój. 7) Analiza gazów. Podłoga cementowa, poziomo pochylona ku środkowi w  formie 
lejka. 8) Term ostat, oddzielny pokój całkowicie zajęty. 9) Sala operacyjna. 10) Przyrządy sterylizacyjne. 

Obecnie pokoje 3) 4) i 1 1 )  są oddane do użytku w ydziałowi przygotowującem u surowicę.
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SEKCYA CHEMICZNA. K R O N IK A  N A U K O W A .

Posiedzenie 1-sze w r. 1897 Sekcyi chemicz
nej odbyło się dnia 9 stycznia w gmachu 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego zos‘ał od
czytany i przyjęty.

P an  Fabian Bratm an, inż., wypowiedział rzecz: 
„Przyczynek do bezpośredniego oznaczania cukru 
w burakach” . -Zaznaczywszy, że mełoda zwykła 
oznaczania cukru w burakach, wymagana przez 
urząd akcyzy, a polegająca na polaryzacyi soku 
wyciągniętego z buraków w założeniu, że buraki 
zaw ierają soku 95°/0 na wagę, daje często liczby 
nieprawdopodobne, p. B ra 'm an  opisał metodę 
dygestyi krajanki buraczanej i obliczenia zaw ar
tości cukru w burakach z polaryzacyi wyciągu 
buraków. Do ługowania krajanek używa się 
bądź spirytus, bądź woda. 0 ‘óż z badań, p rze
prowadzonych przez p. Bratm ana w Młodzie zy- 
nie w roku ubiegłym, wynika, ż-i dygestya wodna 
dała tylko w razacli wyjątkowych absolutną 
zgodność z dygestyą alkoholową wbrew tw ier
dzeniu Pe]le(a.

W drobnych wiadomościach p. L eppert zako
munikował, że otrzym ał z departam entu handlu 
i przemysłu rezolucyą z dnia 6 listopada s. s. 
1896 r. za n-rem 5 561, głoszącą, że nazwy cbe- 
mikalij nie wolno patentować, a sposoby i ap a
raty, służące do wyrobu związków chemicznych 
mogą w Rossyi być patentowane.

Następnie p. Zatorski w odpowiedzi na pyta
nie, nadeszłe do skrzynki zapytań, opisał metodę 
stosowaną przezeń do oznaczania ilości płynu 
zawartego w zbiorniku trudno dostępnym. P o 
lega ona na umieszczeniu w zbiorniku klosza, 
połączonego cienką ru rk ą  metaliczną z gąsiorem 
zaopatrzonym w rurkę manometryczną. Od ilo
ści płynu zawartego w zbiorniku zależy ciśnienie 
wywierane przez ten płyn na powietrze zawar e 
w kloszu, a od tego o stafniego ciśnienia zależy 
wysokość, do jakiej się podnosi w rurce mano- 
metrycznej płyn zawarty w gąsiorze.— Następnie 
odczytane zostało pytanie ze skrzynki zapytań, 
w jak i sposób oznaczyć ilość tte ru , zawartego 
w kolodyum. W  dyskusyi nad tem brali udział 
pp. Zatorski, L eppert, M utniański, Trzciński. 
Kadzono wogóle rozcieńczanie w biurecie kolo
dyum wodą, lub wodą i benzyną i odczytywanie 
ilości wydzielonego eteru lub przyrostu objętości 
benzyny. Nareszcie p. Leppert zakomunikował 
o wydaniu Przewodnika fabrycznego i budow la
nego, a p. Trzciński zakomunikował wiadomość 
o niektórych nowych fabrykach chemicznych, j a 
kie m ają być budowane w Rossyi.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

—  W ęgielek w apnia jako środek odtlsniający.
Dotąd zajmowano się tym związkiem jedynie 
w tym kierunku, że działano nań wodą, wydzie* 
bijąc acetylen. Badania, prowadzone początkowo 
z innym celem, zwróciły uwagę H. N. Warrena 
na własności odtleniające węgielku wapnia, mo
gące znaleźć zastosowanie w metalurgii. Glejta, 
zmieszana w tyglu wapiennym z węgielkiem 
wapnia i ogrzana do czerwoności, redukuje się 
wśród objawów silnego rozżarzenia, na ołów, 
przyczem powstaje CaO. P rzy  użyciu nadmiaru 
środka redukującego, otrzym uje się aliaż ołowiu 
z wapniem. Aliaże takie są wogóle kruche, 
dźwięczące, topią się w tej samej mniej więcej 
tem peraturze, co ołów i rozkładają parę wodną, 
choć trudniej, niż aliaże potasowców z ołowiem. 
Podobnie i tlenki miedzi, cyny i żelaza dają się 
redukować, tworząc aliaże, które są wogóle k ru 
che i łatwo się utleniają pod wpływem wilgoci. 
W dalszych badaniach udało się p. Warrenowi 
zredukować tlenki manganu, niklu, kobaltu, a na
wet chromu, molibdenu i wolframu na aliaże 
z wapniem. P. W arren przypuszcza, że węgie
lek wapnia w przyszłości zdoła wytworzyć silną 
konkurencyą drogiemu sodowi i potasowi, jako 
środkom redukującym. (Chem. News.).

P rzy  sposobności chciałbym jeszcze jednę 
kwestyą poruszyć. „Calcium Carbide” związek, 
który został dopiero stosunkowo niedawno po
znany, nie ma jeszcze utartej nazwy polskiej: 
w czasopismach warszawskich nosi on nazwę 
„węglik wapnia” , w terminologii chemicznej kra- 
kowsko-lwowskiej nazywa się „weglek wapnio
wy” . Obie te nazwy są, mojem zdaniem, nie
słuszne; jeżeli bowiem połączenia beztlenowe, 
na wzór soli halogenowych, noszą nazwę zakoń
czoną na — ek (lub — nik) np. chlor - ek (chlor - 
nik), to  nieracyonalnem je st tworzyć nazwę, za
kończoną na — ik. Nazwa zaś „węglek” je s t 
zakończona wprawdzie na — ek, lecz brzmi szka
radnie, z powodu błędnego je j utworzenia. T a
kie wyrazy pochodne tworzą się bowiem przez 
dodanie zakończenia — ek, do pierwszego przy
padku liczby pojedyńczej : p ies— pies - ek; cu
k ie r— cukier - ek; statek  — statecz - ek, nie zaś 
przez dodanie tej końcówki do źródłosłowu; za
tem węgiel - ek, nie węgl - ek. Zarzut możliwej 
dwuznaczności (węgielek =  mały węgiel) nie 
może chyba wchodzić w rachubę, choćby ze 
względu na to, że nieprawdopodobnem je s t uży
cie takiego zdania, z któregoby nie było wprost 
widać, o jak i „węgielek” chodzi. Ten sam za
rzut możnaby zresztą zrobić „węglikowi”, gdyż 
węglik był dotąd używany jako  synonim karbun- 
kułu. Chciałbym przeto zwrócić uwagę piszą
cych, że najracyonalniejszą w tym wypadku, 
zarówno logicznie, ja k  gramatycznie, je s t nazwa
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„węgielek wapnia”, albo też „węgielek wapnio
wy” (w zastosowaniu do terminologii krakowsko- 
lwowskiej). ')

T. E.

—  Tetranitroceiu loza. Jak wiadomo, dzia
łając kwasem azotnym stężonym (c. wł. 1,5) 
i kwasem siarczanym stężonym na zwyczajną 
pyroksylinę rozpuszczalną czyli dwunitrocelulo- 
zę, otrzymuje się trójnitrocelulozę, nierozpusz
czalną w mieszaninie alkoholu i eteru i odzna
czającą się znacznie silniejszemi własnościami 
wybuchowemi. P. H. N. W arren nitrował ten 
związek jeszcze dalej, używając jako środka od
wadniającego mieszaniny kw. siarczanego hand
lowego i bezwodnika fosfornego w równych czę
ściach; po wymyciu i osuszeniu produktu, przed
stawia on się jako  ciało o budowie kruchej, da
jące się nawet w niektórych przypadkach prosz
kować, lecz o własnościach wybuchowych daleko 
groźniejszych, gdyż eksploduje przez proste 
uderzenie i to z silą dwa razy większą, niż trój- 
nitroceluloza. Szczególniej staje się kruche, 
gdy je st przez dłuższy czas wytrawiane silnym 
(? czy możliwy? Ref.) rostworem chloranu pota
su, a następnie starannie wysuszone. Dokładna 
analiza nie została dotąd wykonana, z powodu 
ogromnie wybuchowych własności ciała; tyle ty l
ko można było dojść, że jestto  tetranitrozwiązek. 
W zetknięciu z wilgotnym wodanem potasu ta  
substancya wydziela wodór i znaczne ilości alko
holu metylowego.

(Chemical News).

T. E.

') Redakcya Wszechświata nie ma ze swojej 
strony nic do nadmienienia przeciwko propono
wanej przez p. T. E . formie, idzie tylko o to, 
żeby ona przyjęła się powszechnie. Z arzu t dwu
znaczności je s t błahy, jakkolwiek w równym 
stopniu stosuje się i do formy w ęglik  W znacze
niu „Carbide” , a nawet tu taj mniejszą jeszcze ma 
wagę wobec tego, że większość autorów nazywa 
karbunkuł w ąglikiem  od przes'arzalej czy ludo
wej postaci wągl =  węgiel. Możnaby raczej 
podnieść, że pewna liczba chemików używa wy
razu węglik na oznaczenie węgla"—pierwiastku 
(franc. charbon i carbone, niem,- Kohle i Kohlen- 
stoff), jakkolwiek w literaturze się to nie utarło, 
a nawet, o ile wiemy, w żprdnej szkole nie weszło 
do języka wykładowego. -Wogóle ten przykład 
szczegółowy przypom irr,i zaniedbaną sprawę u re
gulowania naszej teiAinologii chemicznej. Do
póki nie zostanie wynaleziony sposób ostateczne
go je j ujednos'aiińenia, może nieźle byłoby, żeby 
przynajmniej Jjonieczne wyrazy nowe były w pro- 
wadzane zą wspólnein porozumieniem się wszyst
kich chemików piszących, albo poddawane uzna
niu Akademii umiejętności.

(Przyp. red.).

—  Bakterye kopalne i ich znaczenie w geo
logii. P . B . Renault obserwując na powierzchni 
ziemi w każdym jej zakątku njnós‘wo najrozm ait
szych gatunków bakteryj, powodujących rozkład 
resztek organicznych, przypuszcza, że bakterye 
te  nie powstały w ostatniej dopiero epoce geolo
gicznej, lecz że istniały już  w epokach dawniej
szych; że pochodzą jeżeli nie od isto t wcześniej
szych niż najdawniejsze zwierzę'a i rośliny, to 
przynajmniej są jednoczesne z pierwszemi for
mami żyjącemi.

To przypuszczenie skłoniło go do poszukiwa
nia bakteryj w szczątkach kopalnych roślin 
i zwierząt, jako domniemanych przyczyn rozkła
du tych szczątków. Metoda udoskonalonych 
szlifów tkanek kopalnych przyniosła doskonałe 
rezultaty: w delikatnych preparatach, przy bar
dzo silnem powiększeniu, dały się wszędzie wy
kazać ogromne ilości bakteryj, podobnych zupeł
nie do znanych form dzisiejszych— obok uszko
dzeń w tkankach, odpowiadających zmianom, 
jakie dziś spostrzegamy wskutek opanowania 
tkanek przez bakterye. Obecność tych kopal
nych bakteryj wykazana została w warstwach 
geologicznych od pokładów trzeciorzędowych po
cząwszy, aż do formacyi dewońskiej.

N a podstawie badań swoich autor dochodzi do 
następujących wniosków:

1) Że kości, łuski i zęby zwierząt pierw ot
nych opanowane były i niszczone przez bakterye 
podobne do odpowiednich form dzisiejszych.

2) Że szczątki roślin kopalnych były też opa
nowane przez liczne bakterye, z których jedne 
niszczyły błony komórkowe, inne ich Zgrubienia, 
inne specyalnie atakowały spory w spórangiach 
paprotników. Najpierw ginęły tkanki parenchy- 
tnatyczne, potem włókna i naczynia, wreszcie 
korek i naskórek.

3) Że jeżeli nic nie przeszkodziło pracom 
bakteryj, wszystkie uorganizowane części znika
ły, a pozostawały tylko kolonie mikro-organiz- 
mów, które w wodach krzemionkowych lub wa
piennych stawały się często centrem przyciągania 
dla materyj mineralnych, bezkształtnych lub 
krystalicznych i przyczyniały się w taki sposób 
do wytworzenia skał sfero i oolitycznych.

4 ) Że bakterye mogły mieć pewien udział 
w tworzenie się pokładów węgla kamiennego. Co 
do tego punktu autor rozwija następującą teoryą: 
dzieli on proces wytwarzania się węgla na dw e 
fazy: pierwszą, w której działały czynniki che
miczne, zamieniające celulozę na składniki węgla 
kamiennego; i drugą, w której wielkie i powolne 
ciśnienia odkładających się warstw geologicznych

w płynęły na wytworzenie własności fizycznych 
i wyglądu zewnę‘rznego pokładów węglowy ci; 
Biikteryom przypisuje autor działanie w pierw
szej fazie: zważywszy, że podczas wi*-łu proce
sów fermentacyjnych, spowodowanych przez bak.
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terye, wydziela się wodór, metan i dwutlenek 
węgla i że skład chemiczny węgla kamiennego od 
składu celulozy różni się mniejszą, zawartością, 
wodoru i tlenu (wzór celulozy: C0H1QO5 ; wzór 
przybliżony węgla kam. C9H60), wnioskuje on, 
że bakterye mogły s ę przyczynić do wywołania 
owych zmian chemicznych w szczątkach orga
nicznych, co ułatw iała jeszcze podniesiona tem 
peratura bagien z epoki węglowej.

Koniecznem następstwem takiego procesu by
łaby obecność bakteryj w pokładach węgla k a 
miennego —  i rzeczywiście, autor znajduje 
w węglu, k tóry  zachował jeszcze ślady organiza- 
cyi roślinnej, wielką ilość bakteryj. Ale niszczą
ca ich działalność, ja k  wiadomo, nie zatrzym uje 
się dopóty, dopóki są jakiekolwiek ślady organi
zacji, to też obecność bakteryj kopalnych 
w węglu, zachowującym jeszcze układ cząstek

roślinnych, da się objaśnić tylko przez to, że ży 
cie bakteryj i ich funkcye przerwane zostały 
w pewnym okresie przez wielkie powodzie, które 
porywały szczątki roślinne wraz z bak*eryami 
i unosiły je  z cieplejszych bagien w głębiny wiel
kich zbiorników wody, gdzie obniżona tem pera
tu ra  tamowała rozrost bakłeryj. Własności 
fizyczne węgla kamiennego ukazały się dopiero 
jako  następstwo powolnego ciśnienia u k ła 
dających się warstw.

(Rev. d. sc. pur. e t appl. 
n-r 19 z r. 1896).

Jad. S.

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 10 do 16 lutego 1897 r.

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

D
zi

eń

Barom etr
700 mm  —

Tem peratura w st
t-t

° -  5 Kierunek wiatru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Suma

opadu
U w a g i

7 r. 1  p. 9 w. 7 r. l p . 9 w. | Najw. Najn. ^

lo  S. 56,7 52,4 49.4 —9,4 —5,7 — 2,3  —2,3 — 14,0  91 S5,S 12,W5 o,3 -5}- drobny popołudniu
u  C. 48,6 46,3 4r',o — 1.3 —0,2 —0,4 0,5 -  2,5 93 W’ , W5, W5 0,6 -Jf- od 2 h.p.m. do końca dnia
12  P. 42,4 43,9 44.0 — 2,0 —0,7 — 1,7 0,2 — 2,0 87 W’,W ’ ,SW4 1,8 >!« od 3 h.p.m. do 5 h.p.m.
1 3  S. 46,5 47,6 4%4 —4,2 —0,4 —o,l 0,5 — 4,o 91 W5,W5,W6 2,3 w  nocy i wieczór
14  N. 38,6 34,8 42,3 - 1 , 5 1,4 - 3 , 8  1,7 — 3,8 85 W ł,W,0,NH 1 ,2 i'fi od 1 1  h. 3o m. a. m. do
15  P. 53,5 57,3 60,9 — 7,4 —4,0 —5,o —3,8 — 7,4 83 NW3.W'2,W> 0 , 0 5h.p.in.; ,/ca ly  dz. zprz.
16  W. 6 t,o 64,1 59,3 — 7,5 - 4 ,6 —6,8 —4,0 -  7,5 87 WS,W9,W I(I 0,1 ■55- drob. cały dzień z przer.

■Średnia 49,7 - 3 , t 8S 6,3

T R E Ś Ć .  Karborund, przez Tad. E streichera. —  Drażnienie i połażenie, przez M. FI. (ciąg 
dalszy). — Prof. Marceli Nencki, przez J. J. Boguskiego (dokończenie). Sekcya chemiczna. —

Kronika naukowa. —  Buletyn meteorologiczny. r
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