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0 zaclowaii własności gatunku.

Zastanawiając się nad wyborem tem atu do 
odczytu z mojej gałęzi wiedzy, żywo uprzy
tomniłem sobie jak  niezmiernie trudno wy
łożyć dla słuchaczów dość przygotowanych 
jakikolwiek ustęp z czystej chemii. Trudność 
nie leży w nomenklaturze, k tórą w tym 
przypadku łatwo byłoby omówić, lecz raczej 
w samej istocie chemii, w sposobie, w jaki 
chemik dokonywa spostrzeżeń i gromadzi 
doświadczenia.

Porównanie z fizyką nadaje się dobrze 
do wyjaśnienia zachodzącego tu  stosunku. 
W  nauce tej zjawiska, stanowiące przedmiot 
dociekań, są zazwyczaj bezpośrednio do
stępne zmysłom; często chodzi tu tylko 
o zmiany miejsca. W innem zupełnie poło
żeniu znajduje się chemik. Zjawisko che

*) Odczyt wypowiedziany z powodu objęcia 
godności rektora w uniwersytecie niemieckim  
Karola Ferdynanda w Pradze.

miczne nigdy nie je s t dlań widocznem.
0  zmianie chemicznej, jakiej dana substan- 
cya ulega, może jedynie wnioskować z tego, 
có się z nią później stało. Co zachodzi w pa
lącej się świecy, chemik poznaje nie po świe
tle i cieple, jakie ona wydaje,— zjawiska te 
są już następstwami procesu chemicznego,— 
lecz wyprowadza to z badania materyału, 
podlegającego paleniu i z produktów tego 
procesu.

Poznać te przeistoczenia substancyi, oto 
zadanie badającego chemika. Z badaniem 
chemicznem wszakże nieodłącznie jest zwią
zane całkowite przekształcenie przedmiotu, 
zniszczeniejjego indywidualności.

Jakkolwiek^ inne gałęzie wiedzy w bada
niach swoich tem tylko osięgają cel zamie
rzony, że przedmioty swoje—narząd, mecha
nizm—rozkładają na ich oddzielne części
1 znoszą w taki sposób ich istnienie, niemniej 
z tej samej metody badania uczyniono za
rzut właśnie chemii; posunięto się nawet tak  
daleko, że odmówiono jej z tego powodu 
zdolności uczestniczenia w rozwiązaniu nie
których przynajmniej zagadnień biologicz
nych.

Nieraz już porównywano chemika z niedo
rzecznym człowiekiem, który dla zbadania 
mechanizmu zegarka, tłucze go w moździe-
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rzu i analizuje jego oddzielne chemiczne czę
ści składowe.

Nie zamierzam ani jednego słowa użyć na 
zbicie tego błędnego zapatrywania, jakkol
wiek możnaby to uczynić z wielką łatwością; 
lecz zwiążę z niem przedmiot, którym pragnę 
W as zająć. Niechaj posłuży ono za punkt 
wyjścia do wskazania, w jaki sposób chemia 
przystąpić może do rozwiązywania nawet 
trudnych zagadnień.

Zagadnieniem takiem jest istota dziedzicz- ' 
ności. W szystkie ustroje zwierzęce biorą j  
początek z pojedyńczej komórki i komórki j  
zarodkowe różnych gatunków zwierząt tak  ! 
są do siebie podobne, że zazwyczaj nie można 
rozpoznać do jakiego gatunku należą. A  jed 
nak rozwija się z nich zawsze tylko ten gatu 
nek zwierzęcy, od którego one pochodzą.
Z  tej pojedyńczej komórki powstaje nasam- 
przód cały szereg pozornie z nią jednako
wych, te zaś tworzą znowu inne. Z  postę- 
pującem rozmnażaniem się komórek oddalają 
się wszelako postaci nowopowstałych utwo
rów od dawnych, komórki się różnicują, 
z jednych powstają te, z innych zaś inne 
tkanki i narządy i ostatecznie młodzieńczy 
organizm jest ukształtowany.

Jakkolwiek nawet uzbrojone oko nie roz
poznaje zwykle żadnych istotnych różnic 
w zarodkach, jednakże badacze przyrody są 
zmuszeni do przypuszczania takich różnic. 
W  komórce zarodkowej ma być złożonem to 
wszystko, co później znajdujemy u dojrzałego 
zwierzęcia. To, czego dotąd dokonano, żeby 
nam to dziwne zjawisko wytłumaczyć, jest, 
zdaniem mojem, niewystarczającem. Daleki 
jestem  od myśli lekceważenia z tego powodu 
usiłowań uczonych w tym kierunku. Lecz 
jeżeli przy próbie objaśnienia różnic, jakie 
przypuszczamy w komórkach, pokazuje się 
na wzorze łub schemacie, jak  pierwotne za
wiązki, każdy w swoim rodzaju, przechodzą 
na komórki potomne, rozgałęziają się coraz 
dalej w rosnącem zwierzęciu i w końcu wy
ciskają na poszczególnych tkankach i narzą
dach właściwe im piętno, to jestto  tylko roz
szerzeniem i zatem właściwie tylko powtó
rzeniem pierwotnej, wymagającej objaśnienia 
myśli, lecz nie samem objaśnieniem. Obraz 
taki może conajwyżej dostarczyć najogólniej
szego wyobrażenia o mechanizmie rozprze
strzeniania się tych przypuszczalnych włas

ności zasadniczych, ale niczego się z niego 
| nie dowiadujemy o zasadniczej tych różnic 

przyczynie.
Zastanawiając się nad tem, w jakich oko

licznościach przyczyny tej szukaćby można, 
dochodzimy z góry do wniosku, że wyłączyć 
należy warunki zewnętrzne rozwoju zaiodka. 
W szystkie ptaki wysiadują ja ja  prawie 
w jednakowy sposób, a pomimo tego z ja ja  
kaczki nie wylęga się przecież kurczę. Mu
szą tu w grę wchodzić stosunki, zachodzące 
w samem jaju  i za takie poczytujemy che
miczną przyrodę zarodka. A to jest znowu 
w dwojaki sposób możliwe. Albo komórki 
zarodkowe mogłyby zawierać te same che
miczne części składowe, lecz w różnej ilości 
i w róźnein ugrupowaniu w przestrzeni, albo 
same chemiczne części składowe mogłyby 
być odmiennemi wedle gatunku zwierzęcia. 
Czy zarodek zawiera te same, czy też, wedle 
odmian zwierzęcych, zawsze inne związki 
chemiczne, o tem, jakby się zdawało, powin
no nas pouczać badanie chemiczne. T rud
ności wszelako, nastręczające się rozbiorowi 
chemicznemu ja ja , tak są wielkie, że nikt 
dotąd nie mógł przedsięwziąć wyczerpują
cego badania tej dziedziny, a zdobycze, 
osięgnięte z okolicznościowego zajęcia się 
tym przedmiotem, tak  są skąpe i niedosta
teczne, że nie dają się zużytkować do nasze
go celu.

Gdy droga bezpośrednia jest zamknięta, 
może inna prowadzi do celu? W ydaje mi 
się to inożliwem. Jeżeli mianowicie uda się 
dowieść, popierwsze, źe dojrzale osobniki 
różnych gatunków zwierzęcych utworzone są 
ze swoistych materyj chemicznych i że, po- 
wtóre, zależnie od tego, prowadzą odmienne 
życie chemiczne, to stanie się możliwem wy
ciągnąć z tego wniosek o swoistej budowie 
chemicznej komórki jajowej.

Spróbuję tego dowieść. Fakty , jakiemi 
rozporządzamy dla udowodnienia słuszności 
tego poglądu, nie wyczerpują wprawdzie 
wszechstronnie przedmiotu, lecz najzupełniej 
wystarczają do stwierdzenia przynajmniej 
w zasadzie obu tych twierdzeń, a więcej 
tymczasowo wymagać nie można. Co w tym 
względzie mam do przytoczenia, nie jes t no- 
wem i znane jest wszystkim moim towarzy
szom zawodowym. Skromnym udziałem, ja 
ki sobie w tem zastrzedz mogę, jest zesta-
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wienie faktów i zastosowanie ich do niniej
szego zagadnienia.

Należy zatem przedewszystkiem zbadać, 
czy w składzie chemicznym gatunków zwie
rzęcych dają się udowodnić różnice jakościo
we i w tym celu rozejrzeć się trzeba w sub- 
stancyach zasadniczych, z jakich ciało zwie
rzęce jest złożone.

Z tych substancyj zasadniczych najważ- 
iiiejszem podścieliskiem zjawisk życiowych 
są ciała białkowe. Słusznie są one, od wy
razu greckiego irpwTOV, nazwane ciałami pro- 
teinowemi. Ciało zwierzęce może się obejść 
bez wszystkich organicznych substancyj po
karmowych, tylko nie bez białka; w komórce 
odbywają się zjawiska chemiczne, ale tylko 
w dobrze odżywianej, t. j. obfitującej w biał
ko komórce odbywają się one energicznie, 
żywo. Kiedy w pozostałych, bardzo dokład
nie znanych substancyach zasadniczych, 
których wyliczanie pominę, nie dostrzegamy 
wybitnych różnic, szczęśliwa okoliczność wy
kryła je przynajmniej dla jednej klasy ciał 
białkowych.

To białko mianowicie, które w czerwonych 
ciałkach krwi jest zawarte i czerwone zabar
wienie im nadaje, daje się bez wielkiego 
trudu otrzymać w postaci krystalicznej, co 
stanowi pomyślny warunek dla szczegółowe
go i dokładnego zbadania jego chemicznej 
natury. Okazało się tedy, że ta  substancya, 
hemoglobiną zwana, u różnych zwierząt 
krystalizuje się w różnej postaci i po części 
także w różnych układach krystalicznych 
(rombicznym i sześciokątnym). W  większej 
części krwi rodzajów tworzy ona płytki albo 
długie cienkie pryzmaty, jak  np. we krwi 
ludzkiej; u świnek morskich krystalizuje się 
w czworokątach, u chomika w krótkich, g ru 
bych pryzmatach romboidalnych, u wiewiór
ki w sześciobocznych tabliczkach; u gęsi 
tworzy delikatne płytki, ułożone w kształtne 
rozetki, u indyka sześciany. Istniejące jed 
nocześnie wyraźne różnice pod względem 
rozpuszczalności stwierdzają samodzielność 
tych utworów krystalicznych. Niewątpliwie 
wszakże ta  różnica kształtów zależy od od
miennej budowy chemicznej. I  co więcej, 
pomiędzy homoglobinami różnych zwierząt, 
krystalizującemi się w kształtach jednako
wych, jak  np. u konia i psa, zostały stanow
czo stwierdzone różnice nietylko co do roz- ;

puszczalności, lecz, co jeszcze większej wagi 
jest rzeczą, także i co do składu elem entar
nego. W hemoglobinie więc różnych gatun
ków zwierzęcych istnieją niewątpliwie różnice 
chemiczne.

Hemoglobina nie jes t wszelako prostem 
ciałem białkowem, lecz połączeniem substan- 
cyi barwnikowej — hematyny — z białkiem. 
Różnice więc chemiczne w hemoglobinie róż
nych zwierząt mogłyby na tem polegać, że 
jedna część składowa, bematyna, miałaby 
zawsze skład odmienny; tak jednak nie jest, 
hematyna wszystkich zwierząt jest substan- 
cyą jednakową. Różnice te mogłyby dalej 
być wynikiem różnych stosunków ilościo
wych zawartej w nich hematyny i białka, t. j. 
że w hemoglobinie jednych zwierząt mogłoby 
np. być hematyny 2 lub 3 razy więcej niż 
u innych. I  to jest także wykluczone, wszyst
kie bowiem hemoglobiny złożone są ze swych 
obu części składowych według jednakowych 
stosunków ilościowych. Ażeby więc wytłu
maczyć różnice, zachodzące pomiędzy hemo
globinami różnych zwierząt, pozostaje tylko 
przypuszczenie, źe białkowa część składowa 
w każdej inne posiada własności chemiczne.

W tem leży więc dowód, źe u różnych 
zwierząt przynajmniej w czerwonych ciał
kach krwi stale znajdują się szczególne ciała 
białkowe, typowe dla danego gatunku zwie
rząt.

Lecz samo przytoczenie prostego faktu nie 
mówi jeszcze wszystkiego, coby powiedzieć 
można. Chemik uważa za rzecz niemożliwą, 
ażeby chemicznie odmienne związki ostać się 
mogły w zawsze jednakowo czynnem otocze
niu, posiadającem stale jednakowe własności. 
Otoczenie musi być zastosowane do indywi
duów chemicznych, w przeciwnym bowiem 
razie zginą one albo zostaną natychmiast 
bez zużytkowania przez organizm wydalone. 
Gdzie znajdujemy różne hemoglobiny, tam  
napewno i inne ciała białkowe są odmienne 
i nietylko one, lecz jeszcze niektóre inne 
szczegóły w budowie chemicznej zwierzęda. 
Rozmaitość hemoglobin jest tylko zjawiskiem 
cząstkowem, do pewnego stopnia wykładni
kiem całego stanu chemicznego, składu ciała 
zwierzęcego, do którego one należą.

Jeżeli ten wniosek jest słuszny, o czem po
wątpiewać nie można, wynika z niego nie
odzownie, że ta  rozmaitość w budowie che
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micznej musi znaleźć swój wyraz w różno
rodności procesów chemicznych—w przem ia
nie materyi.

Jes tto  drugi punkt tej kwestyi, który 
przedtem ująłem w określeniu, że różne ga
tunki zwierząt prowadzą odmienne życie che
miczne.

Zanim wszakże przystąpim y do badani t 
tej strony zajmującej nas kwestyi, musimy 
się porozumieć, czego oczekiwać mamy jako 
przejawów osobliwej przemiany materyi. 
W edług zdobytego doświadczenia zjawiska 
życiowe wszystkich zwierząt przebiegają we
dług ogólnyci zasad jednolitych, jeżeli zaś 
w nich zachodzą zboczenia, to mogą one do
tyczyć wprawdzie tylko podrzędnych, lecz nie 
całkiem pozbawionych znaczenia zmian w po
szczególnych zjawiskach.

D la sprawdzenia tego zjawiska służyć mo
gą dwa sposoby: popierwsze, własności od
dzielnych produktów przemiany materyi 
zwierzęcia, żyjącego w swych warunkach 
normalnych i powtóre, zachowanie się roz
maitych gatunków zwierzęcych względem 
jednego i tego samego czynnika chemiczne
go, innemi słowy : ich oddziaływanie che
miczne.

Cała dziedzina chemii fizyologicznej, doty
cząca produktów przemiany materyi, nie 
jest bynajmniej systematycznie zbadaną, 
lecz dla naszego przedmiotu nie jest to wca
le niezbędnem. Jeżeli istnieją choćby poje
dyncze, lecz utrwalone fakty, które niewąt
pliwie przemawiają za słusznością naszego 
zapatrywania, to kwestya cała jes t na naszą 
korzyść rozstrzygnięta. Dalsze rozszerzenie 
badania wskazałoby tylko, do jakich granic 
pogląd nasz ma zastosowanie, bynajmniej 
wszakże, czy wogóle jes t słuszny.

Przykład  różnorodności produktów prze
miany materyi nawet u blisko siebie s to ją
cych gatunków zwierzęcych mamy w che
micznych własnościach żółci. Częścią skła
dową, odróżniającą żółć od wszystkich in 
nych płynów ciała, jest kwas szczególny, 
według swego siedliska nazwany kwasem 
żółciowym. Badania szczegółowe doprowa
dziły do tego dziwnego wyniku, że kwas żół
ciowy żółci wołowej inny jest, niż w żółci 
świńskiej, a u obu tych zwierząt znowu od
mienny o i  kwasu żółciowego gęsi. W  żółci 
człowieka odnaleziono też, obok kwasu żół

ciowego wołu, inny jeszcze, czwarty kwas 
żółciowy, chociaż w drobnej ilości.

Gdyby to badanie było dopiero przedsię
wzięte w celu sprawdzenia naszej teoryi, mu- 
sianoby przyznać, że wynik w wysokim stop- 

i niu jes t zdumiewający. Gdyby innych od
nośnych faktów wcale nawet nie było, ten 
jeden w zupełności wystarczyłby jako dowód 
słuszności naszego twierdzenia.

D la rozszerzenia naszego poglądu o różno
rodnej czynności chemicznej gatunków zwie
rzęcych wielce byłoby korzystnem, gdyby 

! cbemizm powstawania kwasu żółciowego był 
nam znany, ale jest on jeszcze pogrążony 
w zupełnej ciemności. W  tym braku znaj
duję bodziec do przytoczenia innego jeszcze 
faktu, w którym przynajmniej mechanizm 
szczególnego zjawiska chemicznego może 
łatwiej być zrozumiany, o ile, że jak  się zda
je , mamy w niem do czynienia tylko z roz- 

1 maitością w utlenianiu związków chemicz- 
j nych.

J a k  powszechnie wiadomo, tłuszcze róż
nych gatunków zwierzęcych różnią się po- 

! między sobą swą gęstością. Jedne z nich są 
j  miękkie, nawpół płynne w tem peraturze 
| zwyczajnej, jak  np. tłuszcz gęsi, inne znowu,
I twarde, stałe, jak  tłuszcz wołu, owcy. Ba- 
! danie chemiczne wykazało, że ta  różnica 

w stanie spoistości tłuszczów jest zależną od 
• rozmaitości ich składu chemicznego.

Tłuszcz, gromadzący się w ciele zwierząt, 
otrzym ują one w nieznacznej części już 
w stanie gotowym z pokarmami, w przewa- 

| żającej zaś ilości wyrabiają go same z wo- 
danów węgla; przedewszystkiem z mączki. 
W  jakiż to sposób się staje, że, pomimo jed- 
nostajności m ateryalu twórczego, każdy ga- 

| tunek zwierzęcy posiada swój tłuszcz własny? 
Może już podczas tworzenia się tłuszczów 
w ustroju zwierzęcym ujawnia się szczególny 

| chemizm, właściwy danemu gatunkowi, lecz 
o tem nic nam nie wiadomo i ta  strona kwe
styi usuwa się zatem z pod naszego rozwa
żania. Natom iast doświadczenie fizyologicz- 

j  ne uczy, że w sprawie gromadzenia swoistych 
tłuszczów inna jeszcze okoliczność ma zna- 

| czenie. Jeżeli mianowicie żywimy zwierzę 
i innym zupełnie tłuszczem, niż te, jakie za- 
} zwyczaj znajdują się w ciele zwierzęcem, 

zwierzę je  też przyjmuje i gromadzi w tych 
I samych miejscach, gdzie zwykle tłuszcz się
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zbiera, lecz tam  pozostaje 011 przez przeciąg j  

czasu niesłychanie krótki, po którym zupeł
nie znika. Obcy tłuszcz ulega w organizmie 
łatwiej zniszczeniu, niż jego zwykły i jeżeli 
u różnych gatunków zwierząt coraz inne na
potykamy rodzaje tłuszczów, pochodzi to 
stąd, że one to właśnie stawiają niszczącemu 
działaniu organizmu większy opór i dlatego 
się utrzymują. Chemiczna czynność ustroju 
działa u różnych gatunków zwierzęcych 
w sposób odmienny na jednę i tę samę sub- 
stancyą, jest zatem sama różnolitą.

Jeżeliby jednak, nawet po przytoczeniu 
powyższych przykładów, zachodzić mogła 
jeszcze wątpliwość co do słuszności przypusz
czenia odmiennego u poszczególnych gatun
ków zwierząt oddziaływania chemicznego, to 
łatwo dałaby się ona usunąć przez powołanie 
się na inne znane i utrwalone doświadczenia, 
jako to : tworzenie się kwasu cynurowego 
w ustroju psa—substancyi, odkrytej jedynie 
u tego zwierzęcia i u żadnego innego, na
wet u mięsożernych; wyłączne również po
wstawanie kwasu tiosiarczanego u psa i kota, 
dalej na fakt szczególny, że ptaki i gady 
(płazy) wydalają produkty azotowe rozłożo
nych w ciele swem ciał białkowych w postaci 
kwasu moczowego, ssaki zaś w postaci mocz
nika—i wiele innych przykładów. Wylicza
nie i ocena wszystkich tu  odnoszących się 
faktów leży jednak poza granicami niniejsze
go wykładu.

Muszę również poprzestać na zaznaczeniu 
tylko niektórych danych z dziedziny, którą 
nazwałem chemicznem oddziaływaniem ustro
jów zwierzęcych. Pod tą  nazwą pojmuję 
przedewszystkiem sposoby, w jakie różne ga
tunki zwierząt oddziaływają na trucizny. Oto 
kilka przykładów.

Każdemu wiadomo, że morfina jest lekiem 
wybitnie nasennym. D la człowieka dorosłe
go, nieprzywykłego do tej trucizny, zazwy
czaj 2 centy gramy ( ‘/ 3 grana) już wystarczają, 
aby go w śnie pogrążyć. Kurczęciu nato
miast można dać więcej, niż 10-krotną daw
kę bez wywołania jakiegokolwiek działania 
nasennego. Spostrzeżenie to nie traci na 
wartości przez to, że przeprowadzono tu po
równanie pomiędzy kurczęciem a  człowie
kiem; gdyby wszakże zarzucono coś zasto
sowaniu tego przykładu, służyć możemy 
jeszcze innemi. U ssaków także zauważono j

podobną nieskuteczność wymienionej t ru 
cizny. Dorosła koza znosi nawet 20 g siar
czanu morfiny; nie pozostaje on zupełnie bez 
działania, zwierzę trudniej oddycha, mięśnie 
jego są sztywniejsze, lecz nie popada w sen, 
przytomność jego nie ulega wcale przyćmie
niu, odpowiada jeszcze na nawoływania jak  
przedtem i pożera podaną strawę. A jednak 
ilość pochłoniętej trucizny, jeżeli ją  odnieść 
do jednakowego ciężaru ciała, wystarcza do 
wywołania snu u przeszło tysiąca ludzi.

U człowieka morfina wywołuje sen przez 
to, że w jakiś sposób chemicznie oddziaływa 
na pewne części mózgu; jeżeli zaś działania 
tego u niektórych zwierząt nie spostrzegamy, 
powiedzieć można, źe u nich odpowiednia 
część mózgu inne posiada własności che
miczne niż u człowieka.

I  dla innych trucizn znamy podobne ró ż 
nice w działaniu, wyliczanie ich wszakże nie 
dodałoby nic istotnie nowego i dlatego po
przestanę na przytoczonych dotąd przy
kładach.

N a jednę jeszcze osobliwość różnych orga
nizmów zwierzęcych, należącą także do dzie
dziny oddziaływań chemicznych pragnę zwró
cić uwagę, a czynię to tem chętniej, że po
ruszę przez nią kwestyą bieżącą badania 
lekarskiego; jestto odmienne zachowywanie 
się drobnoustrojów chorobotwórczych u róż
nych gatunków zwierząt. Szkodliwe swe 
działanie na zdrowie i życie te niebezpieczne 
stworzenia wywierają przez to, źe sadowią 
się w ciele zwierzęcem. rozmnażają się, pro
wadzą właściwe sobie życie i podobnie jak  
drobnoustroje płynu fermentującego, dostar
czają produktów swej przemiany materyi, 
szkodliwie na ustrój zwierzęcy działających 
i tą  drogą wywołujących typowy obraz cho
roby.

Z hodowli mikrobów nazewnątrz ciała 
zwierzęcego wiadomo, że rozwój każdego ich 
gatunku wymaga pewnych szczególnych wa
runków; musi im być przedewszystkiem do
starczony pewien m ateryał odżywczy. Jeżeli 
tedy rozpleniają się bujnie one w organizmie, 
oczywiście znajdują tam doskonałe dla siebie 
pożywienie. Z licznych doświadczeń wiado
mo, źe nie każdy gatunek mikrobów rozwija 
się u każdego zwierzęcia. Tak np. lasecznik 
wąglika, w wysokim stopniu niebezpieczny 
dla człowieka, nie rozwija się w organizmie
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psa i świni; zwierzęta te są względem niego j  

odporne. Psy i koty nie ulegają gruźlicy, j  

Pasorzyt tyfusu, zabierający z pośród ludzi | 
tyle ofiar, z żalem eksperymentujących pato- j  

logów nie daje się wcale, albo tylko z wiel
kim trudem przenieść na zwierzęta.

Czemźe się to dzieje? Otóż, jeżeli te szkod
niki dla swego istnienia i rozkwitu potrze
bują przygotowanego podłoża odżywczego, 
a nie w każdym organizmie zwierzęcym we
getować mogą, znaczy to, że ciało zwierząt 
odpornych przeciwko zakażeniu, posiada nie
odpowiednią budowę chemiczną, inne posiada 
własności chemiczne, niż zwierzęta, które 
drobnoustroje chorobotwórcze obierają sobie 
za siedlisko.

Powyższe nasze wywody prowadzą nas 
przeto do przekonania, że najważniejsze dla 
życia, najistotniejsze części składowe ciała 
zwierzęcego w różnych klasach zwierząt od
mienne są pod względem chemicznym. Jak  
daleko te różnice sięgają, na jakie szczegóły 
one się rozciągają, wskaże nam przyszłość, 
jeżeli zajmie się tą  kwestyą. D la naszego 
zadania wystarcza zaznaczenie samego faktu, 
choć w grubych tylko rysach.

Zanim zdobytą prawdę zastosuję do zada
nia, postawionego na samym początku, t. j. 
do zagadnienia dziedziczności, muszę jeszcze 
przedtem zadać i rozstrzygnąć inne pytanie.

W  biegu tych wywodów okazało się, że 
różnice w budowie chemicznej różnych klas 
zwierzęcych znajdują wymowny swój wyraz 
w szczególnych własnościach hemoglobiny 
i ciał białkowych w ogólności. Każdemu 
gatunkowi zwierząt można zatem, przynaj
mniej w zakresie ograniczonym, przyznać od 
rębne ciała białkowe.

K ażde białko pochodzi ostatecznie z rośli
ny, zwierzę nie przygotowuje samo żadnego. 
Lecz w pożywieniu roślinnem zwierząt znaj
dują się różnorodne gatunki białka, różniące 
się pomiędzy sobą i odmienne od gatunków 
białka, zawartych w ciele zwierzęcem. J e 
żeli jednak białko różnych klas zwierząt po
siada własności swoiste, to przejściu białka 
roślinnego w ciało zwierzęce musi towarzy
sz; ć przeistoczenie pierwszego w specyficzne 
drugie.

Niezbędność tego przeistoczenia staje się 
oczywistą wobec tego, że całe pochłonięte 
z pokarmami białko wchodzi w zetknięcie

z sokami trawiącemi i nieodzownie traci p m  
tem swe własności naturalne.

D la zrozumienia tego postulatu, zdobytego 
przez doświadczenie, wydaje mi się pożytecz 
nem, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, w ja 
ki sposób dochodzi do skutku przekształcę - 

[ nie białka pokarmowego w białko specyficzne 
zwierzęce. Odbywa się ono w dwu fazach. 
Nasamprzód trawienie rozdrabnia dużą cząs- 
teczkę białkową na cały szereg mniejszych, 
następnie zaś te ostatnie w sokach ciała zo
stają  ponownie zestawione w dużą molekułę, 
lecz w innem ugrupowaniu. Podobnie jak 
budowniczy wali budynek i z uzyskanego 
m ateryału wznosi nowy, ale w innym stylu, 
tak  organizm zwierzęcy przerabia obce sobie 
białka na swoje własne. Zjawisko to ozna
czamy mianem asymilacyi, przyswajania.

Ustrój zwierzęcy rozporządza zatem środ
kami, które go uzdalniają do utrzymania sie
bie samego w całej swej indywidualności. 
Substancya, ulegająca zniszczeniu, zostaje 
odnowiona według wzorów już istniejących, 
przybywająca nanowo tworzy się według 
istniejących pierwowzorów, jeden typ panuje 
nad całością, charakter chemiczny gatunku 
pozostaje przez cale jego życie niezmienio
nym, odtwarzamy ustawicznie siebie samych.

Należy tutaj zaznaczyć, że pierwszorzędny 
badacz naszych czasów ustalił fakt zależności 
nowopowstających części od już istniejących 
i dla roślin. Prawo biologiczne zachowania 
indywidualności chemicznej stosuje się do ca 
łej przyrody ożywionej.

Co do dwu punktów mogłyby w tych wy - 
wodach nastręczyć się wątpliwości. Substan- 
cyom proteinowym zostało przyznane pierw
sze miejsce jako podścielisku indywidualno
ści chemicznej; one stanowią jądro , któremu 
podporządkowują się pozostałe pierwiastki 
organizacyi. Dla każdego gatunku zwierzę
cego trzeba będzie przypuścić oddzielne 
własności chemiczne jeżeli nie wszystkich, to 
przynajmnniej niektórych ciał białkowych. 
W ypadnie z kolei zadać sobie pytanie, czy 
ilość ciał białkowych już obecnie znanych 
wystarcza w tym celu, a jeżeli nie, to czy 
można oczekiwać, że z czasem poznamy ich 
dosyć dla zadosyćuczynienia potrzebie tylu 

| poszczególnych gatunków białka.
Do pewnego stopnia wymaganie to jest 

zaspokojone przez oparte na faktach twier-
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dzenie o różnorodności gatunków białka, za
wartego w różnych hemoglobinach. B ynaj
mniej jednak nie jes t wykluczonem, żeby ta  
rozmaitość nie miała się rozciągać i na inne 
jeszcze ciała białkowe. N iektóre fakty tego 
rodzaju zostały już stwierdzone. W edług 
pewnych ogólnych własności chemicznych 
określamy jeden rodzaj białka jako albumi
nę, a o takich albuminach np. wiadomo, źe 
znajdująca się we krwi ssaków stanowczo 
odmienną je s t od zawartej w białku ja ja  ku 
rzego, a obie znowu od albuminy mleka kro
wiego; być nawet może, źe albumina z krwi 
ludzkiej odmienną jes t od albuminy z krwi 
konia.

Takie doświadczenia już zdobyto, chociaż 
badanie, przy pomocy bardzo niedostatecz
nych jeszcze metod przeprowadzone, ograni
czyło się do nieznacznej ilości gatunków 
zwierząt. Z ufnością możnaby już teraz spo
dziewać się rozszerzenia naszych wiadomości 
o różnorodności białka według odmian zwie
rzęcych, gdybyśmy dziedzinę badania roz
ciągnęli poza jego ciasne granice, lecz daleko 
jeszcze więcej z wydoskonaleniem środków 
obserwacyi. Gdybyśmy przy badaniu hemo
globiny ograniczeni byli tylko do niektórych 
ogólnych własności chemicznych, nie mieli
byśmy żadnego wyobrażenia o mnogości 
istniejących hemoglobin. W  tym przypadku 
o taym anie jej w stanie czystym przez krysta- 
lizacyą przyniosło badaniu chemicznemu nie
ocenione usługi. Jeżeli kiedyś dojdziemy do 
tego, że i inne gatunki białka otrzymamy 
w stanie tak czystym, jak  hemoglobinę,— 
a obiecujące wiele początki są już pod tym 
względem zrobione—to osięgniemy możliwość 
ścisłego odróżnienia od siebie gatunków 
białka, które dziś jeszcze musimy za iden
tyczne uważać. Niezmiernie złożona budowa 
chemiczna substancyj białkowych każe nam 
przyjmować niesłychaną ich mnogość za ko
nieczność.

Ale nietylko w budowie chemicznej ciał 
białkowych leży źródło ich różnorodności, 
lecz też w ich zdolności łączenia się z innemi 
substancyami organicznemi w szczególne 
związki chemiczne. Z  takich, na kilku przy
kładach znanych nam związków, uwzględnimy 
dwa rodzaje. W jednym z nich, w związkach 
wodanu węgla o jednakowym może zawsze 
składzie z białkiem — substancyach śluzo

wych — liczba jest może równa tylko ilości 
rodzajów białka, zdolnych do wstępowania 
w związki chemiczne. Drugą klasą tych po
chodnych białka, od nazwy jąd ra  komórko
wego nazwanych nukleinami i nukleoalbumi- 
nami, które jako części składowe komórki, 
a mianowicie jąd ra  komórkowego, najwybit
niejsze m ają znaczenie w życiu, dalszym 
rozwoju i rozmnażaniu się tego pierwiastku 
tkankowego, są związki białka z kwasami 
nukleinowemi, a kwasów tych, których złożo
na budowa w zasadzie bardzo dobrze jest 
znaną, możliwą jest bardzo znaczna liczba.
0  ilości możliwych nuklein możemy wniosko
wać z liczby ciał białkowych i z liczby różno
rodnych kwasów nukleinowych; mogą one 
istnieć w ilości, której wyrazem jest nietylko, 
jak  dla substancyj śluzowych, ilość zawar
tych w nich gatunków białka, lecz mnogość 
obu części składowych tego związku.

Rozstrzygnięcie pytania co do wielości 
odrębnych ciał białkowych może być spokoj
nie pozostawione przyszłości.

Druga wątpliwość jest następująca. Z a
rodkowi jajowemu musimy w każdym razie 
przyznać większą ilość różnych chemicznych 
części składowych. Ozy tak istotnie się 
dzieje? Odpowiedź na to pytanie zależną 
jest od wyobrażenia, jakie sobie utworzyć 
możemy o podzielności materyi. W  sposób 
prostszy i zrozumialszy, niż przez liczby, mo
żemy powziąć o tem wystarczające dla na
szego celu wyobrażenie, jeżeli doświadczenia, 
zdobyte w pokrewnej dziedzinie, zastosujemy 
do naszego przypadku. Badanie chemiczne 
mikrobów bez wielkiego trudu dowiodło 
istnienia w nich większej ilości chemicznych 
części składowych. Podobnie zaś jak  w naj- 
niklejszym drobnoustroju, znajdujemy połą
czenie całego zastępu różnych osobników 
chemicznych, a nawet łatwiej może, wyobra
zić sobie możemy tak  wieloraką mieszaninę
1 w jaju  zarodkowem.

Dobiegam do kresu. Postawiliśmy sobie 
za zadanie wykrycie faktów chemicznych, 
któreby umożliwiły zrozumienie zjawiska 
dziedziczności, zachowania własności gatun
ku w następujących po sobie pokoleniach. 
Odpowiedzi na to dostarcza przytoczona wy
żej uwaga o indywidualności osobnika przez 
całe jego życie. Jeżeli ciągłość tej indywi
dualności rozpościera się na wszystkie stopnie
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rozwoju, byłoby niedorzecznem przypuszcze
nie inne od tego, że ta  ciągłość już w samym 
zarodku otrzymała początek. Zarodek zaś 
zawdzięcza swoję szczególną indywidualność 
gruntowi macierzystemu, od którego pocho
dzi. W  taki sposób nieprzerwany łańcuch 
specyficznych własności chemicznych zespala 
przodków z potomkami.

Ostatecznej przyczyny bytu badacz przy
rody nie zdoła rozwikłać. Zadawala się on 
rozłożeniem zawiłego zjawiska na jego części 
składowe, wykryciem znanych rzeczy w nie
znanych i nazywamy to objaśnieniem. Iw  tem 
tylko znaczeniu zdawało mi się moźliwem 
ułatwić nieco rozumienie pełnego tajemnic 
zjawiska dziedziczności.

P rzełożył M. G.

Zmiana położenia biegunów ziemskich.

(D okończenie).

Wszystkie badania powyższe były odoso
bnione i kwestyi wahań biegunów rozstrzy
gnąć nie mogły. I w rozmaitych innych ob- 
serwacyach przy rozmaitych obserwatoryach, 
wymagających nadzwyczajnej precyzyi, często 
b rana była pod uwagę możliwość zmian sze
rokości geograficznej. Jednakże drobne nie
prawidłowości, jakie w rozmaitych szeregach 
obserwacyj występowały, mogły być równie 
dobrze objaśnione działaniem innych wpły- \ 
wów, jak  np. odchylaniem się pionu pod wpły
wem pobliskich mas, nieprawidłową refrak- 
cyą i t. p. Dopiero gdy z obserwacyj doko- j  

nanych jednocześnie przez Nyrena w Pułko- J  

wie, K iistnera w Berlinie, B alia w Gocie, 
wypływało, że w ciągu r. 1880 —1881 szero
kość geograficzna każdego z wymienionych 
obserwatoryów wzrosła o 0,20", poczem, do- 
sięgnąwszy swego maximum na wiosnę roku 
1881, poczęła się zmniejszać i w r. 1882 spa
dła do tejże najmniejszóści, jak a  miała miej- | 
sce w r. 1880, przekonano się, że nie mogą tu 
wchodzić w grę jakieś warunki miejscowe, 
lecz musi istnieć wspólna przyczyna, a tą  
przyczyną jest najprawdopodobniej ruch bie
gunów ziemskich.

Na konferencyi geodetów, zwołanej do Rzy
mu w r. 1883 w celu obradowania nad rozma- 
itemi punktami kwestyi pomiarów stopni eu
ropejskich, profesor Fergola zwrócił uwagę 
na konieczność uwzględniania zmian szeroko
ści geograficznej, jeżeli one istnieją, przy 
badaniach geodezyjnych, i polecił uwadze 
astronomów badanie tych ruchów. Lecz 
dopiero na konferencyi międzynarodowej 
w Salzburgu w r. 1888 postanowionem zostało 
systematyczne współdziałanie w tym celu 
przez większą ilość obserwatoryów. Badania, 
miały się rozpocząć z początkiem r. 1889,, 
a pierwsze podjęły się ich dostrzegalnie: ber
lińska, poczdamska, kopenhaska, praska i stras- 
burska. We wszystkich tych obserwatoryach 
zauważono powolne wzrastanie szerokości geo
graficznej aż do jesieni, w której miało miej
sce maxircum, następnie zmniejszanie się aż 
do stycznia; różnica pomiędzy maximum a mi
nimum wynosiła przeszło 0,5".

W ten sposób istnienie zmian szerokości 
zostało niewątpliwie stwierdzonem, pozosta
wało jeszcze wykazać, że źródło ich leży 
w zmiennem położeniu biegunów ziemskich. 
Najwygodniejsze ku temu są dwa sposoby' 
albo prowadzić jednocześnie obserwacy e na pół
kuli północnej i południowej w punktach, któ
rych długość geograficzna nie jest nazbyt 
różną, albo też w punktach tej samej półkuli 
lecz mających bardzo rozmaitą długość, naj
lepiej o 180° od siebie odległych. Przy za
stosowaniu pierwszej metody, największej sze
rokości północnej musiałaby zawsze odpowia
dać najmniejsza szerokość południową i od
wrotnie; przy zastosowaniu drugiej metody 
wzrastanie szerokości w jednym z punktów 
obserwacyi musiałoby iść w parze ze zmniej
szaniem się szerokości w drugim. N a zjeź- 
dzie geodetów we Fryburgu r. 1890 postano
wiono wykonać taką próbę i mianowicie użyć 
w tym celu drugiej z wymienionych inetod. 
Zorganizowano wyprawę astronomiczną do 
Honolulu, której kierownikiem był astronom 
berliński p. M arcuse i w której również wziął 
udział geodeta amerykański Preston.

Obserwacye szerokości prowadzone były 
w specyalnie ku temu urządzonem obserwa- 
toryum w miejscowości W askiki w pobliżu 
Honolulu. Trw ały one przez cały rok od 
m aja 1891 r. do maja r. 1892 i najzupełniej 
sprawdziły przewidywania astronomów: wy
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płynęła z nich największa szerokość dla Wa- j  

skiki w październiku, najmniejsza zaś w po
łowie kwietnia; w Europie natomiast, a mia
nowicie w Berlinie, najmniejsza szerokość 
przypadła na początku października, najwię
ksza zaś w końcu kwietnia.

Dalsze badania nad ruchami bieguna pro
wadzone były w bardzo wielu obserwatoryach, 
a celem głównym ich było znaleźć ogólny cha
rakter owych ruchów oraz długość okresu wa
hań jeżeli ten okres istnieje. Z obserwacyj 
dziewięciu stacyj : W askiki (Honolulu), S. 
Francisko, Kockville, Strasburg, Berlin, 
Praga, Pułkowo, K azań  i South Bethleem 
wypływa ruch po pewnej krzywej spiralnej 
dysyć nieregularnej—w kierunku przeciw
nym ruchowi strzałki zegara. Załączony 
rysunek daje nam pojęcie o ruchach bieguna 
północnego w okresie od 18 czerwca 1891 do 
1 czerwca 1894 r. Widzimy z niego, że

w ciągu jednego okresu szybkość ruchu bie
guna nie jes t jednakową. Jeżeli wewnątrz 
krzywej, zakreślanej przez biegun, obierze
my sobie jaki stały punkt i za południki 
ziemskie uważać będziemy wielkie koła, 
przechodzące przez ten punkt, to za okres 
wahań bieguna uważamy czas, po upływie 
którego biegun powraca do tej samej długo
ści. J a k  z rysunku widzimy, okres ten jest 
znacznie dłuższy od wyrachowanego przez 
Eulera, co wszakże nas dziwić nie może, 
wobec tego, że rachunek E ulera odpowiadał 
założeniom idealnym co do stanu masy ziem
skiej, które od warunków rzeczywistych b a r
dzo się oddalają; przeciwnie, dokładne zba
danie ruchu biegunów może dać nam wiele 
cennych wskazówek, dotyczących owych wa
runków rzeczywistych. W  ciągu 3-ch lat 
obserwacyj biegun powrócił dwa razy do tej

samej długości i oddalił się jeszcze o blisko 
180°, t. j. że w tym czasie miało miejsce 
2'A okresów obiegu bieguna; na każdy za
tem obieg przypada przeciętnie około 15 
miesięcy. Położenia bieguna elipsoidy cen
tralnej, względem którego odbywa się ruch 

I bieguna ruchu wirowego, nie znamy. -Po- 
niewaź nie mamy powodów do przypuszczenia 
wielkiej różnicy w budowie mechanicznej 
dwu półkul ziemskich, powstałych skutkiem 
przecięcia ziemi jakąkolwiek płaszczyzną 
południkową, więc mamy prawo mniemać, że 
jeżeli przetniemy figurę powyższą liniami 
prostemi w różnych kierunkach, to położenie 
bieguna, odpowiadające początkowi pewnego 
okresu oraz biegun poszukiwany znajdą się 
na tych z owych prostych, względem której 

} długość okresu najwięcej się zmienia. Temu 
i wymaganiu do pewnego stopnia czyni zadość 
j  prosta AB. Ponieważ z drugiej strony mo

żemy się domyślać, że wklęsłość drogi bie
guna zawsze zwrócona jest ku biegunowi 

i  elipsoidy centralnej, więc położenia tego 
ostatniego należy szukać na odcinku CI>. 
Widzimy, źe względem tego punktu różne 
części krzywej wcale nie są rozmieszczone 
symetrycznie, skąd wypływa, że w jednym 
okresie dla różnych punktów ziemi stopień 
wahań szerokości może być bardzo rozmaity, 
w różnych zaś okresach dla jednego punktu 
ziemi wartość maximów i minimów wcale nie 
jest jednakową. W  ogólności zauważone 
wahania zawarte są w granicach 0,1" do 
0,55", co odpowiada w miarach liniowych 
3 do 18 m.

Co do długości okresu wahań, to rezultaty 
! rozmaitych badaczy znacznie się różnią od 

siebie, co, być może, poczęści przypisać na
leży zmienności tego okresu, albo—co mniej 
prawdopodobne—niejednakowej długości te
goż w różnych punktach ziemi. Badania 
berlińskie, praskie i t. d. dają okres, zawarty 
pomiędzy 380 a 400 dniami, pułkowskie—od! 
411 do 434 dni (Nyren, Kostinski), również 
434 dni otrzymał Bakhuyzen w Leydzie. 
Najwięcej pracy poświęcił tej kwestyi astro 
nom amerykański Chandler, który otrzymaw
szy na zasadzie różnych szeregów obserwacyj 
dla długości okresu raz 444 dni, drugi raz 
427 dni, podjął się jeszcze raz dokładniej 
zbadać ten przedmiot i użył ku temu 33 000 

| obserwacyj szerokości geograficznej, dokona
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nych w różnych punktach ziemi w okresie 
od 1837 do 1891 roku. Ostatecznym rezul
tatem  jego badań byłp stwierdzenie, że 
długość okresu wahań jes t niewątpliwie 
zmienna.

Jakimkolwiek byłby rozkład masy ziem
skiej w zajmowanej przez ziemię przestrzeni 
z tym warunkiem, ażeby był niezmiennym 
i czynił zadość warunkom trwałości, ruch 
bieguna na powierzchni ziemi odbywałby się 
zawsze w sposób jednakowy, t. j. okres 
i am plituda wahań m iałaby wartość stałą. 
Nieregularności w tym ruchu, stwierdzone 
przez obserwacye, należy przypisać tej oko
liczności, że rozkład masy ziemskiej ulega 
zmianie, skutkiem czego do ruchu bieguna, 
zależnego od danego momentalnego stosunku 
głównych osi bezwładności, oraz ich położe
nia, przyłącza się druga składowa, zależna 
od nieustannych zmian tego stosunku i poło
żenia.

Wspomnieliśmy wyżej, źe trwałość ruchu 
wirowego ziemi wymaga, ażeby oś obrotu 
tworzyła tylko mały kąt z jedną z trzech 
głównych osi bezwładności kuli ziemskiej. 
P rzy obecnym rozkładzie masy kąt ten 
istotnie jest bardzo mały, ale wobec zmien
ności tego kąta, rodzi się pytanie, czy nie 
może się on powiększyć z biegiem czasu na- 
przykład do tego stopnia, że trwałość ruchu 
stanie się niemożliwą. Postarajm y się za
tem bliżej rozważyć, jakie zmiany w łonie 
kuli ziemskiej lub na jej powierzchni jeszcze 
obecnie zachodzą i jakim może być wpływ 
tych zmian na położenie bieguna ruchu wiro
wego.

O zmianach, zachodzących wewnątrz zie
mi, nie wiemy nic zupełnie. Nie wiemy n a
wet napewno, czy jest ona wewnątrz stałą, 
płynną czy gazową, czy może znajduje się 
w innym stanie skupienia, zależnym od p a 
nującego tam ciśnienia i tem peratury. M a
my jednakże prawo przypuszczać, źe stan 
masy wewnątrz ziemi innej je s t podległy 
zmienności, aniżeli stan warstw bliższych po
wierzchni. Takie zjawiska, jak  trzęsienia 
ziemi, wybuchy wulkaniczne i t. p., których 
źródło leży niewątpliwie w znacznej głębo
kości pod powierzchnią ziemi, świadczą 
o zmianach, zachodzących wewnątrz ziemi. 
Jednakże w porównaniu z długością promie

nia ziemskiego głębokości wspomniane są 
tylko niewielkiemi ułamkami i zjawiska po
wyższe mówią nam niewiele więcej, jak 
wogóle badania geologiczne, które z koniecz
ności ograniczać się muszą prawie wyłącznie 

I na cienką zwierzchnią warstwę ziemi. P ro 
cesy geologiczne nie są w stanie zmienić 
ogólnego kształtu  ziemi, jako figury równo
wagi, są one poniekąd wyrazem dążenia ma
teryi ziemskiej do osięgnięcia stanu zupełnej 
niezmienności i do skoncentrowania się na 
możliwie najmniejszej przestrzeni oraz dzia
łania najrozmaitszych sił, które owemu dą
żeniu przeciwdziałają. Procesy geologiczne 
wpływają w sposób rozmaity na zmiany roz
kładu masy ziemskiej. Geologia stwierdza, 
że przypuszczalna skorupa ziemska tworzyła 
się stopniowo w ciągu bardzo długich wie
ków w postaci warstw układających się 
jedna na drugiej, źe całe łańcuchy gór, 
wznoszących się obecnie wysoko nad poziom 
równowagi, wyłaniały się stopniowo z łona 
ziemi, a natomiast wiele niewielkich pagór
ków są tylko resztkami gór olbrzymich mi
nionych epok geologicznych, gór, które się 
rozpadły i starły  pod działaniem wpływów 

| meteorologicznych przy współdziałaniu roz
maitych innych sił; wszakże jeszcze niezbyt 
dawno, bo w r. 1806 oberwał się jeden ze 
stoków góry Rossbergu na w. Righi objęto
ści kilkunastu milionów metrów sześciennych, 
dając przykład poglądowy, w jaki sposób 
odbywa się taka niwelacya geologiczna. In 
nego rodzaju zjawiskiem jest stwierdzone 
powolne lecz nieustanne wznoszenie się po
wierzchni ziemi w jednych miejscach i obni
żanie się jej w innych miejscach. Tego rodza
ju  ruchy skorupy ziemskiej najlepiej zauwa
żyć się dają u wybrzeży morskich, skutkiem 
nich bowiem w jednych miejscach ląd coraz 
bardziej wychyla się z wody w innych zaś 
odwrotnie, morze coraz bardziej zalewa 
brzegi—przez co zachodzą ciągłe zmiany 
w zarysach wybrzeży morskich. Tak na- 
przykład u północnego wybrzeża zatoki Bo- 
tnickiej ląd wychyla się z wody co 100 lat 
o 1,5 m; to samo zjawisko ma miejsce na 
zachodniem wybrzeżu Skandynawii, na 
wscbodniem zaś odwrotnie, ląd coraz b a r
dziej zapada się w morze; Szkocya w ciągu 
2 000 la t podniosła się o 8 m  ponad daw
ny poziom. Zjawisko, którego przykłady
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przytoczyliśmy, jest zupełnie powszechne 
i stwierdzone zostało we wszystkich częściach 
świata.

Je s t jeszcze wiele innych zjawisk, które 
powodują, przenoszenie się masy na ziemi. 
Do pracowników w tym dziale należą rzeki, 
dostarczające morzom i oceanom olbrzymieli 
ilości wody, piasku i mułu. Oczywiście co 
do wód, to zachodzi ciągła cyrkulacja i czę
ściowa kompensacya, w pewnym kierunku j  

jednakże niewątpliwie nadwyżka istnieje, | 
skutkiem której z biegiem czasu niesymetrya 
w rozkładzie masy coraz bardziej wzrasta. 
Taki sam wpływ przypisać należy prądom 
morskim i wielu innym zjawiskom ziemskim. 
Jeden  z wybitnych astronomów zwrócił na
wet uwagę na okoliczność, źe półkula pół- j  

nocna, szczególnie zaś część pokryta przez J  

Europę, coraz bardziej obciążać się musi j  

skutkiem wielkiej nieproporcyonalności po
między ciężarem towarów wywożonych do 
półkuli południowej z Europy, a wwożonych 
stam tąd do Europy. Stosunek taki, trw a
jący przez wieki, może zrównać się w skut
kach z wpływami kosmicznemi.

Jakim  jest wpływ zmian rozkładu masy 
ziemskiej, zależnych od zjawisk, przytoczo
nych na ruch osi ruchu wirowego wewnątrz 
ziemi? Mogą one wpłynąć popierwsze na ! 
zmianę położenia środka ciężkości ziemi, po- | 
drugie zaś na kierunek głównych osi bez
władności. Co do pierwszego punktu, to 
zmiany mogą być tylko minimalne, jak  widać 
z następującego przykładu, obrachowanego 
przez Schiaparellego. Przypuśćmy, że mamy 
do czynienia z wielkiem plaskowzgórzem, po- 
krywającem ‘/ i o o  cał ej powierzchni ziemi, 
którego wysokość średnia wynosi 4240 m, 
a gęstość średnia równa się połowie średniej 
gęstości całej ziemi. Schiaparelli obracho- 
wał, że gdyby płaskowzgórze to wzniosło się 
nn 100 m, środek ciężkości kuli ziemskiej 
przesunąłby się zaledwie o 1 mm. Zmiana 
taka nie byłaby w stanie wywołać żadnej 
dostrzegalnej zmiany w ruchu wirowym zie
mi, a najwyżej mogłaby spowodować przez 
czas kilku milionów la t zmianę długości doby 
o jednę sekundę. W  silniejszym stopniu t a 
kie wzniesienie się wpłynęłoby na kierunek 
osi. Rachunek wykazuje, że kierunek n a j
mniejszej osi bezwładności zmieniłby się 
skutkiem tego o 0,03", co pociągnęłoby za

sobą przesunięcie się bieguna o osiemdziesiąt 
kilka centymetrów. Wznoszenie się gruntu 
na powierzchni, równej '/40 powierzchni zie
mi po 1 m  w ciągu wieku byłoby w stanie 
sprowadzić odchylanie się osi bezwładności 
zaledwie o 0,01" rocznie czyli o 30 cm. P raca 
wszystkich rzek ziemskich, przy założeniach 
prawdopodobnych co do jej rozmiarów, 
mogłaby, jak  wykazuje rachunek, przesunąć 
biegun ziemski rocznie zaledwie o 0,5 cm. 
Spadanie aerolitów można też uważać za 
źródło ruchów bieguna, ale również jest ono 
małoznaczącem : rachunek wykazuje, że aże
by, skutkiem spadnięcia aerolitu, biegun 
przesunął się o 1 cm, aerolit musiałby w naj - 
lepszym razie, t. j. gdyby spadł na 45° sze
rokości geograficznej, ważyć 2 X 10" kg. 
Chociaż nie wiemy, ażeby kiedykolwiek spadł 
tak wielki aerolit, to jednakże z biegiem 
czasu (mianowicie w ciągu kilku milionów 
lat, gdy weźmiemy pod uwagę przeciętną 
ilość spadających na ziemię meteorów) masa 
ziemi o taką ilość powiększyć się może, ale 
powiększenie to będzie tylko bardzo mało 
mogło wpłynąć na osi bezwładności, gdyż 
można przewidywać prawie zupełną kom- 
pensacyą.

Ruchy bieguna ziemskiego, o których mó
wiliśmy naostatku, z tego względu są głównie 
ważne, źe nie są peryodyczne, lecz bez 
przerwy albo przynajmniej bardzo długo od
bywają się w jednym kierunku, tak  że z bie
giem czasu biegun bardzo się może oddalić 
od położenia dzisiejszego. Jednakże wobec 
nadzwyczajnej powolności tych ruchów odda
lenie się bieguna choćby tylko na 1 km  wy
magałoby wielu milionów lat; zresztą jest 
prawdopodobnem, źe niektóre procesy, o któ
rych mówiliśmy, tylko do pewnej określonej 
epoki odbywać się będą, poczem i wpływ ich 
na ruchy bieguna odpadnie. Możemy zatem, 
o ile nie zajdzie jakaś katastrofa niespodzia
na, jakieś zetknięcie się z kometą lub nie
znaną bryłą kosmiczną, być zupełnie spokoj
nymi o trwałość ruchu ziemi.

Marcin Ernst.
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O SIARCE.
(Dokończenie).

Otrzymana siarka w Czarkowach była wy
lewana w formy drewniane, zmoczone wodą,. 
Używano w tym celu prostych kubełków, 
skąd siarka m iała kształt ściętych stożków 
ostrokręgowych, wagi 16—20 kg, barwy 
brudno-źółtej, bardzo czysta, materyj bo
wiem obcych zawierała mniej niż 0,1%  i to 
przeważnie organicznych, zwęglających się. 
Charakterystycznym był zapach nie nieprzy
jemny, prawie korzenno-aromatyczny, jaki da
wał się czuó w składzie, w którym  była wiel
ka jej ilość nagromadzona. Przypuszczam, 
że zapach ten pochodził od pewnej ilości 
merkaptanów wyższych szeregów, wytworzo
nych przez wzajemne działanie siarki, pary 
wodnej i rozłożonych pod jej wpływem i pod 
ciśnieniem olejów, użytych do pakunków 
kotła wytapiającego.

Widzimy z powyższych danych, że 1 m 3 
rudy, ważący 1230 kg, wydawał średnio [ 
8.2%  siarki, t. j. około 100 kg, a że wydo- ' 
bycie go kosztowało 3,33 rub., przeto 1 ton- 
na siarki, dającej się otrzymać przy pomocy 
używanego w Czarkowach procesu, koszto
w ała w rudzie 33,30 rub., a że wytopienie 
1 tonny siarki kosztowało 13,55 rub., przeto 
1 tonna siarki kosztowała zakład 46,85 rub. 
Cena już dość zbliżona do cen, po jakich 
w owych czasach można było mieć u nas 
siarkę z Sycylii. A  nie je s t tu jeszcze wli
czony procent od stosunkowo znacznego ka
pitału  zakładowego, koszty administracyi 
ogólnej, am ortyzacya i t. d. Cóż dopiero 
w takich warunkach mówić o zyskach. Taki 
stan rzeczy zmuszał do zastanowienia się 
i wyszukania przyczyny jego. Kopalnia 
urządzona prawidłowo i eksploatacya jej 
względnie oszczędna, nie pozwalała na tań 
sze dobywanie rudy, zwrócono więc uwagę 
na małą wydajność samej rudy, a źe już 
istniejące przyrządy nie mogły temu zara
dzić, wzięto więc za punkt wyjścia do ulep
szeń metodę ekstrakcyjną, przy pomocy któ
rej można prawie całą ilość siarki z rudy 
wydostać, do czego zresztą przyczynił się

przykład poblizkich Swoszowic. Tem więk
sze nadzieje w metodzie tej pokładano, źe 
w Czarkowach, jak  widzieliśmy, było wiele 
miałów od ru d  już wydobytych a dotąd nie 
przerobionych, a także resztki od rud już 
przerobionych, a zawierające jeszcze od 7 
do 8% , a nawet i 10%  siarki. Dobycie ca 
łej ilości siarki w tych miałach i resztach 
z ziemi—juźby nic nie kosztowało Jakie 
były te  ilości przybliżenie, obliczyć było 
łatwo z dotychczasowej produkcyi. Czarko- 
wy wyprodukowały i sprzedały :

w 1874 roku . . 246 ton siarki
1875 „ . . 490 „
1876 „ . . .  328
1877 „ . . 165 „
1878 „ . . 410

razem 1 639 ton siarki

co odpowiada 16 400 m 3 rudy. Rachując 
minimalnie na każdy 1 m3 wydobytej rudy 
w kawałkach tylko '/4 m3 m iału—mamy 
4000 m3 miału, który jest bogatszy w siarkę 
od samej rudy, więc razem : 4000 m 3 miału 
po 1 230 kg =  4920 ton miału po 17% siar
ki =  836 ton siarki; 16 400 m 3 resztek po 
1 230 kg =  20 172 ton resztek po 7°/0 siarki 
=  1 412 ton siarki. Razem 2248 ton siarki, 
której dobycie z ziemi nieby nie kosztowało.

Właściciele więc zdecydowali się na prze
mianę systemu wydobywania siarki na  
ekstrakcyjny, przeznaczając na ten cel 
80 000 rubli, a samo kierownictwo powierza
jąc  p. Kłobukowskiemu; ten jednak po nie
jakim  czasie zakład opuścił, a ostatecznej 
przeróbki aparatów przez niego wprowadzo
nych, dokonał p. Mrowec ze Swoszowic, przy 
nowym nakładzie 30000 rubli. I  te jednak 
aparaty  nie mogły wytapiać siarki tak tanio, 
aby mogła konkurować z siarką sycylijską, 
do czego także zapewne przyczyniał się już 
bardzo wysoki kapitał wyłożony, bo wyno
szący razem przeszło 230000 rub. przy sto
sunkowo małej produkcyi, nie przenoszącej 
500 ton rocznie (30 000 pudów). Te niepo
wodzenia zniechęciły i tak dość już cierpli
wych właścicieli—i postanowili oni produk- 
cyą zawiesić, a kopalnię zostawić jej własne
mu losowi. D la porządku winienem nad
mienić, że ostatniemi czasy miało się zawią
zać w Rossyi towarzystwo dla odbudowy ko-
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pala czarkowskich z proponowanym kapita
łem 100000 rubli. P rojekt przyjmował 
możliwość dobycia 10 milionów pudów rudy 
o 35—40%  siarki przy rocznej produkcyi 
200 000 pudów (33 000 ton siarki) i czystym 
zysku 120% od wyłożonego kapitału !

Widzimy więc z tego jak  trudną i prawie 
nawet niepodobną jes t konkurencya z Sycy
lią, pomimo tak pierwotnych metod tam  uży
wanych. Dziwnem się może to zdanie wy
dawać, ale sądzę, że tylko dlatego Sycylia 
jes t w stanie tak  tanio produkować, źe po
siłkuje się temi właśnie pierwotnemi sposo
bami. Jestto  marnowanie je j bogactw, któ
re przedewszystkiem jej samej szkodę przy
nosi, ale w rezultacie czyni współzawod
nictwo prawie niepodobnem.

Koszt dobywania rudy w Sycylii mniejszy 
niź gdzieindziej—dlatego, że ludność miej
scowa jest liczna i niewymagająca, że zaj- i 
muje się tam w czasie wolnym od swych | 
zajęć i że dobywają rudę sposobem mało 
powiedzieć rabunkowym. R uda dobyta jest 
bardzo m ałą częścią rudy w ziemi zawartej, i 
wiele razy więcej ginie bezpowrotnie, ale to 
co wydobyto kosztuje bardzo niewiele.

Metody wytapiania są również rabunkowe, 
ale trzeba przyznać, że najtańsze. W idzie
liśmy już poprzednio, źe rachunek wykazy
wał dla Sycylii m ałą przewagę systemu wy
tapiania parą nad kalkaronami i to tylko 
dla rud względnie bogatych; i ta  jednak 
przewaga jest tylko pozorną, bo jest oparta 
na  sprawozdaniach stronnych. Przyjmowano 
bowiem, że można wytopić rudę do pozosta
łości 2°/0 siarki. Może tak jest w Sycylii, 
ohociaż mam wiele danych do powątpiewania
0 tem, ale jak  widzieliśmy próby czynione 
na Kaukazie, a zwłaszcza w Swoszowicach
1 Ozarkowach, mówią co innego, wytapiano 
tu  bowiem nieco więcej niż połowę tylko 
siarki w rudzie zawartej, a wtedy i ten r a 
chunek zupełnie inaczej się będzie przed- j 
stawiał.

Pytanie jednak czy ekstrakcya siarkiem ! 
węgla nie będzie tym środkiem zbawczym. ( 
Otóż zastanówmy się nad tem ze stanowiska 
czysto teoretycznego :

Przedewszystkiem porównajmy rezultaty 
wytapiania parą w Ozarkowach z rezultatami 
takiegoż wytapiania w Sycylii, podanemi 
przez promotorów metody parowej.

Przyjąwszy, źe ruda Czarkowska idąca do 
wytapiania ma 17%  siarki, 78%  złoża i 5%  
wody, to na ogrzanie jej od 15° C —145° C 
i stopienie siarki na 1 tonnę rudy trzeba zu
żyć ciepłostek:

170 kg siarki od 15° do 
111°; 96° X 0,203= 19,488 

stopienie siarki . . .  9,370 
ogrzanie jej od 111° 
do 145°; 34° X 0)23 4 =  7,956

3 6 ,814x170=  6 258 cal.
780 kg złoża od 15°— 145°;

] 30° X 0,210 =  27,3 X 780 =  21 294 
50 kq wody od 15°— 145°;

650° — 15° =  535 X 50 =  31 750
Razem 59 302 cal.

P rzy wydajności średniej 8 ,2% —1 %  siar
ki otrzymanej zużywa według teoryi 723 cal.

Ilość węgla, zużywanego w Sycylii na wy
topienie 1 tonny rudy, podawano 25 kg , 
w Ozarkowach zaś wychodziło 40 kg węgla. 
Przypuszczając, że 1 kg węgla odparowuje 
w kotłach 6 kg wody, to ilość pary wodnej, 
zużytej na 1 tonnę rudy, wynosić będzie 
w Sycylii 25 x  6 =  150 kg, w Ozarkowach 
40 X 6 =  240 kg.

Ilość kaloryj, odpowiednia tej ilości pary 
wodnej skondensowanej od 145° do 15° O 
wyniesie:

dla Sycylii (606, - f  0,305 X 130°) 150 =  
=  96 900 cal.

dla Czarkowy (606,5 4- 0,305 X 130°) 
24.0 =  155 000 cal.

Efekt więc rzeczywisty aparatów w Sycylii 
wynosi 61% , a w Ozarkowach 38%  oblicze
nia teoretycznego.

Przy ekstrahowaniu tejże rudy siarkiem 
węgla, przyjmując, że otrzymuje się 80%  
ilości siarki zawartej w rudzie, a w ięc:
17 X 80 , on, - , - . , .— _ _ —  =  13% siarki, ze roztwor nasycony

do odparowania zawiera 9%  siarki i że stra ta  
siarku węgla wynosi 1,66%, przy ekstraho

waniu trzeba odparować =  144 kg
. . 144 X 1,66 ,  7 . , .więcej ----- ---------  =  2,4 kg siarku węgla

na 100 kg rudy, więc na 1 tonę rudy 1 464 kg 
siarku węgla od 15° do minimum 50° (siarek 
węgla wre w 47°) 1 164 kg siarku węgla (50°
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mniej 15°) 0 ,2 4 6 " ..................................................... =  8 ,6 1 0
Ciepło lotności , ........................................=  96,000

104,610X 1464 =  153 149 cal.

130%  siarki ogrzan. do stopienia (111°) 96° X 0,203 =  19,488
S to p ie n ie .........................................................................  9,370

1 30  % X  2 8 ,8 5 8  =  3 751 cal. 156 9 0 0 c a l .

Oprócz tego potrzeba ogrzać pozostałość 
w ekstraktorze dla odpędzenia zawartego 
w niej jeszcze siarku węgla. Przyjm ując, źe 
cała pozostałość wynosi 1000 % — 1 3 0 %  
siarki =  870 % , źe zawiera tylko 5 % , t. j.
43 %  siarku węgla i źe trzeba ją  ogrzać do 
100° C, to :

8 7 0  kg z ło ż a  od 1 5 °-1 0 0 ° 85°X0,210 =  17,85x870 =  15 529 cal.

43  %  siarku węgla od 16° — 46° 3 1 ° X 0 ,2 4 6  =  7 ,62 6
Ciepło lotności.................................   9 6 ,0 0 0

od 46°—100° 54° X  0,262 =  14,148

1 1 7 , 7 7 4 X 4 3  =  5 0 6 4  cal. 20  593  cal.

Razem . . .  177 4 9 3  cal.

czyli 1 kg siarki otrzymanej zużyje 1 365 cal. 
Przy wytapianiu parą  1 kg siarki otrzymanej 
zużywał 723 cal. Przypuszczając więc, że 
stosunek efektu praktycznego do teoretycz
nego taki sam będzie w obu metodach, a nie
ma powodu aby miało być inaczej, widzimy, 
że w metodzie ekstrakcyjnej zużycie węgla 
jes t prawie dwa razy większe na tę samę 
ilość siarki otrzymanej, niź w metodzie pa
rowej.

Ze efekt praktyczny nie może być lepszym, 
to pewne, bo mamy wielkie powierzchnie p ro 
mieniujące, roztwory siarki w siarku węgla 
przy nasyceniu m ają wyższe punkty wrzenia, 
siarkę do stopienia trzeba ogrzać wyżej 
111° C i t. d. To większe zużycie węgla 
tłumaczy nam, dlaczego w Czarkowach po 
zainstalowaniu metody ekstrakcyjnej okazał 
się brak pary wodnej dla prowadzenia za
kładu. Dodawszy do tego jeszcze zużycie 
pewnej ilości węgla dla podniesienia znacznej 
ilości wody do chłodzenia pary siarku węgla, 
Icoszt tłuczenia rudy, większą i inteligentniej
szą robociznę, koszt siarku węgla, większe 
koszty instalacyi i utrzym ania skomplikowa
nego apara tu—wypadnie w rezultacie, źe 
ekstrakcya siarkiem węgla, nawet w takich

I warunkach niekorzystnych wytapiania parą 
jak  w Czarkowach, nie mogła przedstawiać 
korzyści.

Oprócz Ozarkowy siarka znajduje się 
w tam tych okolicach w wielu miejscowo
ściach; jużto znaleziono ją  jako taką, jużto 
można napewno twierdzić, że jes t obecną 
wnosząc z obecności źródeł siarczanych 
i gipsów zabarwionych materyami organicz- 
nemi i bitumami i sąsiadujących z marglami. 
Do takich miejscowości gdzie ruda siarko- 
nośna na powierzchni ziemi występuje, na
leżą okolice Proszowic, Staszowa, W iniar, 
w niektórych z tych miejscowości znajduje 
się gniazdami rozsiana w gipsie krystaliczno- 
blaszkowym, który po wyjęciu z ziemi jest 
tak  miękki, że rękam i z niego siarkę wybie
ra ją . Żadnych jednak poszukiwań w głębi 
ziemi nie robiono dotychczas w tych stronach 
kra ju  naszego.

Bohdan Zatorski.
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SPRAWOZDANIE.

D-r J. G. Wallentin, Lehrbuch der Elektricitat 
u. des Magnetismus. Wyd. Enckego w Stutg»r- 
cie; str. 394 , drzeworytów 230. 1897.

Jestto przystępnie wyłożony podręcznik elek
tryczności i magnetyzmu, napisany z uwzględnie
niem nowszych poglądów na energią, i jej przeja
wy. Z energii i podstawowego w fizyce prawa
0 zachowaniu energii, autor pokolei wyprowadza 
główne zasady elektrostaty ki, elektromagnetyki
1 magnetyzmu, opisuje w związku z niemi budo
wę przyrządów mierniczych i sposoby mierzenia 
oraz urządzenie machin dynamicznych. W  taki 
sposób autor połączył szczęśliw ie nierozerwa- 
nym wątkiem w jednę całość w szystkie części 
obszernej nauki, kłóre dotąd zazwyczaj rozpa
trywano od (zielnie. Od począłku do końca 
przebija myśl, że teorya i technika są siostrzy- 
cami, zrodzonemi z jednej wspólnej matki w ie
dzy. Książka więc przydać się może zarówno | 
elektrykowi, który ma zamiar oddać się elektro
technice i elektrotechnikowi, pragnącemu zabrać 
bliższą znajomość z czystą nauką. Autor, uzdol
niony pisarz i pedagog, z widoczną erudycyą 
uwzględnił najnowsze zdobycze naukowe, dzieła
i podręczniki. Treść, jak  wyżej nadmieniliśmy, 
zaczyna się od elektrostat>ki, poprzedzonej krót
kim wstępem o energii. Tu zauważyliśmy jako 
nowość dotąd niepodawaną doświadczenia prof. 
Vanderflieta na potwierdzenie tego, że elektrycz
ność statyczna rozm ieszcza się na powierzchni 
ciał, podobnież doświadczenia Macha, dowodzą
ce, że we wnętrzu przewodników naładowanych 
niema sił elektrycznych; a dalej ładne doświad
czenie z bańką mydlaną, wskazujące zależność 
gęstości od obszaru powierzchni. Tutaj również 
znajdujemy ciekawe badania Elstera i Geitla 
nad wpływem światła na elektryczność odjemną, 
zjawiska w rurkach Hittorfa, Crookesa i in., 
zjawiska wahań elektrycznych i wyładowań oscy
lujących i t. d. Przystępnie autor wyłożył teo- 
ryą potencyału i znaczenia jego dla elektryczno
ści, kondensatory, machiny elektrostatyczne, 
elektrometry i elektroskopy. Zjawiska świetlne 
przy wyładowaniu, promienie Kontgena, elek
tryczność atmosferyczna i t. p. dopełń ają treści 
rozdziału.

Część następną dzieła stanowi nauka o prądzie 
elektrycznym, elektrocynematyka. Tutaj znaj
dujemy zasady i prawa, którym podlega prąd 
elektryczny, analogie mechaniczne, zasadę sto
sów. Na tej części, podobnie jak  na dwu następ
nych, wyraźnie odbija się wpływ znakomitego 
d zie ła  Grunmacha „Lehrbuch der magnetischen
u . e\ektr. Messungen” (patrz W szechświat, 1896 , 
str. 106). Trzecią część zajmuje opis zjawisk 
magnetycznych a czw artą— stosunków pomiędzy

| magnetyzmem i prądami elektrycznemi. Wykład 
; prądów indukcyjnych, indukcyi wogóle i samo- 
] indukcyi tychże z następnym rozdziałem piątym  

o jednostkach magnetycznych i elektrycznych, 
stanowią doskonałe przejście do części szóstej, 
w której au‘or wykłada budowę machin elektrycz
nych cynetycznych i dynamicznych do prądu sta 
łego, zmiennego i obrotowego,— elektryczne prze
syłanie siły— tu należy telegrafia i telefonia.

Część siódmą i ostatnią zajmują treściwie wy
łożone zjawiska Tesli, doświadczenia Hertza, opis 
stosunku światła do elektryczności, wreszcie po
glądy Maxwe!la na istotę elektryczności.

Książka p. Wallentina, podobnie jak znany 
podręcznik Jamesona Kollerta, który za kilka 
już miesięcy ma podobno wyjść w języku pol
skim, najwidoczniej przeznaczona jest na użytek  
uczniów elektrotechniki lub tych, którzy są  
w niej zamiłowaui. Wobec tego sądzimy, że 
uwzględnienie pewnych działów pożytecznej tej 
książki przy wydawaniu dzieła polskiego byłoby 
bardzo właściwe i dla wydawnictwa pożyteczne, 
o ile, rzecz prosta, nie pociągnie to za sobą  
opóźnienia dzieła, którego druk podobno bardzo- 
szybko pos‘ępuje.

S. St.

ROZMAITOŚCI.

—  Przeobrażanie torfu w węgiel. P, Rosen-
dahl z Chrystyanii otrzymał patent na metodę 
zamiany torfu w węgiel. Metoda ta polega na 
tem, że torf ogrzewa się w retortach otwartych, 
dopóki temperatura nie dojdzie do 250°, poczem  
re‘orty zamykają się hermetycznie, a tem pera
turę tę utrzymuje się statecznie przez ciąg sied
miu godzin. W taki sposób smoła i wszystkie 
produkty lotne pozostają uwięzione w tw orzą
cym się koksie, a ostatecznie utworzony węgiel 
przedstawia około 80 odsetek ciężaru torfu, do 
retorty wprowadzonego. W edług rozbiorów, d o 
konanych w szkole normalnej w Chrystyanii, 
węgiel ten zawiera 65 na sto węgla czystego  
(pierwiastku), 16 tlenu, 6 wodoru, 3 ,7  wody, a 5 
tylko na sto popiołu. Zdolność jego cieplikowa, 
czyli ilość ciepła wydzielającego się przez spale
nie 1 ky, wynosi 6 5 0 0  ciepłostek, co odpowiada 
ilości ciepła dostarczanej przez węgiel kamienny 
średniej dobroci. Cena nałomiast jest trzy razy 
niższa. Próby, robione w zakładach Kruppa, 
miały przekonać, że węgiel taki nadaje się dobrze 
do robót metalurgicznych; jest, również przy
datny na opał do zwykłych pieców w m ieszka
niach. W  Norwegii zawiązała się już spółka 
celem eksploatacyi tego wynalazku.

(Rev. scient ).
T. R.
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—  Olbrzym ia bryła  srebra rodzimego. N aj
większa bryła srebra, jaką dotąd z łona ziemi 
wydobyto, znaleziona została roku zeszłego  
w kopalni Smuggler w Aspen, w Stanach Zjedno
czonych W aży ona 1 650  kg. Gdy bryłę tę 
górnik pewien odkrył, trzeba było usilnej pracy, 
by oswobodzić olbrzymi ten głaz, którego war
tość przechodzi 2 0 0 0 0 0  franków. Dotąd za 
największą bryłę srebra rodzim ego uważany był 
głaz, ważący zaledwie 150  kg, a wydobyty przed  
kilku laty w kopalni Gibson.

T. E.

11 b. m. w Wiesbadenie umarł Remigiusz 
Fresenius. Urodzony 2 8  grudnia 1818  r. we 
Frankfurcie nad Menem, zawód naukowy rozpo
czął w 1841 jako asystent Liebiga w Giessen. 
W  1845  przeniósł się do Wiesbadenu na stano
wisko profesora w Instytucie gospodarstwa w iej

N r i 6

skiego. W  tem mieście upłynęła już reszta ży
wota Freseniusa, a założona tu przez niego pra
cownia analityczna w krótkim czasie nabyła po
wszechnego rozgłosu i znaczenia najwyższej 
instancyi we wszystkich sprawach, odnoszących 
się do rozbioru chemicznego. Sławne 3 -tomowe 
dzieło Freseniusa, „Anleitung zur chemischen 
A nalyse” , pierwszy raz ogłoszone w 1 8 4 1 — 46, 
w części swej jakościowej doczekało się szesnastu  
wydań, w części zaś ilościowej — sześciu. Od r .  
1862  Fresenius wydawał „Zeitscbrift fur analy- 
tische Chemie”. Liczba ogłoszonych przez niego 
rozpraw, traktatów i mońografij chemiczno-auali- 
tycznych jest olbrzymia. Można powiedzieć, że 
nie było ani jednego pytania z zakresu chemii 
rozbiorowej, któregoby Fresenius nie dotknął, 
nie rozjaśnił. Do grobu zeszedł „syt lat i chwa
ły ”, państwa bowiem, akademie, szkoły i stowa
rzyszenia nie szczędziły mu zaszczytów i od
znak honorowych, koledzy zaś ze świata całego 
i z kilku pokoleń zgodnie czcili w nim pierw szo
rzędnego mistrza w obranym a tak ważnym k ie
runku.

W SZBCHS WIAT

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 d. 16 do 22 czerwca 1897 r.

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

D
zi

eń

Barometr 
700 mm  — Temperatura w st. C.

fi
'GO Kierunek wiatru

Szybkość w metrach 
na sukundę

Suma
opadu

D w a S  *
7 r. 1 p. 9 w. j 7 r. 1 p. 9 w. |Najw.| Najn. %

16  S. 53,7 5l,8
i

49,4 >4,5 19,0 19,3
I

2 2,Q i3,o 46 N 3,NE4,0 _
17 C. 46,0 44,3 45,0 16,8 24,0 17,8 25,3 14,9 79 S W3,S WC,W4 20,2 0  zrana; & 0  popołudniu
1 8 P 47,9 49,7 48,8 12,7 14,6 13,8 18,6 u,7 69 N W 3,W2,SW 3 5,8 •  zrana
19 S. 47,1 46,4 46,3 13,3 15,1 15,3 16,0 12,8 81 S E 3,SE’,SE '2 —
20 N. 44,5 44,2 45,3 17,2 15,6 12,0 20,1 12,0 80 E S 2,W4, W 2 !,7 #  od lo45 a m do 730 p. m
2 1 P. 46,4 47,2 48.5 12,5 13.9 14,4 16,9 il,5 80 N W 3,N3,0 1,5 •  cały dzień z przerwami
22 W. 5o,i 5o,7 52,5 , ! 2,8 19,4 18,3 2l,o

1 1
12,6 74 NW5,W’,N» 2,1 •  w nocy

Średnia 47,9 15,8 73 31,6

T R E ś ć .  Prof. Huppert. O zachowaniu własności gatunku, przełożył M. G. —  Zmiana położenia  
biegunów ziem skich, przez Marcina Ernsta (dokończenie). —  O siarce, przez Bohdana Zatorskiego 

(dokończenie). —  Sprawo zdanie. —  Rozmaitości. —  Nekrologia. —  Buletyn meteorologiczny

Wydawca A. Ślusarski. Redaktor Br. Znatowicz.
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