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P A T M A .
^apewno niejeden z czytelników zna z ry

sunków lub opisu raflezyą, ową dziwaczną 
roślinę, która w korzeniach i łodygach róż
nych lianowatych 
winorośli pasorzyt- 
nie żyje, czołga się 
śród komórek ży
wiciela w sposób dla 
oka. niewidzialny i 
tylko od czasu do 
czasu tworzy naze- 
wnątrz tegoż olbrzy
miej wielkości b ru 
natne bulwy. Te ot
wierają się w kwia
ty, dosięgające u ra- 
flezyi, Arnolda, ros
nącej na Sumatrze, 
średnicy 1 m. Po
znano dotychczas 5 
lub 6 gatunków te
go rodzaju; wszyst
kie rosną na wys
pach archipelagu 
Indyjskiego, na J a 
wie np. gatunków

dwa. Rozmieszczenie geograficzne tych ga 
| tunków jest bardzo ograniczone, z gatunków 
| jawańskich występuje jeden, Rafflesia Rochu- 

sena, na stokach wulkanu Salak, inny, 
nieco większy gatunek, jednakże mniejszy pd 
sumatrzańskiego, t. zw. Rafflesia Patm a,

czyli Patm a mała- 
jów, na wyspie Nusa 
Kam bangan na po
lu dniowem wybrze
żu J  a w y. Gatunek 
ton chciałem zoba
czyć na miejscu,, a 
wrażeniami tej wy
cieczki pragnę po
dzielić się z czy
telnikami W szech
świata. •s- 3  iioyofii'- 

J  edenastego kwiet
nia b. r. wyruszyłem
0 godz. 7 rano z J3ui- 
tenzorgu pociągiem 
pośpiesznym, m ają
cym mnie wieczo
rem dowieźć do Tji- 
latjap na południo- 
wem wybrzeżu Jawy 
środkowej. Śliczne
1 wygodne wagony

Rafflesia Kaaaelti Suringar z w. Sumatry. 
(Rysunek dodany w celu lepszego wyjaśnienia budowy, 

niezupełnie wyraźnej na kopii z fotogramu).
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tutejszych kolei pozwalają na nienuźące od- , 
bycie podróży, mimo znacznej tem peratury, 
wahającej się między 12 a  4 godziną od 
31 do 39° O. D roga biegnie zrazu na po- j 
łudnie i spina się coraz wyżej śród pól ryżo
wych, juźto zalanych wodą, jużto suchych, 
pokrytych kołyszącemi się łanami. Ponad 
strumieniami rozrzucone wsie sundanesów, 
t. zw. kampong, nieznający tutejszych okolic j 
wziąłby za lasy rozrzucone śród bezwodnych | 
pól ryżowych. Chaty ukryte są zupełnie 
w gąszczu drzew olbrzymich, a ponad zwarte 
korony tychże wznoszą się wyżej jeszcze 
czuby palm użytecznych, a więc przede- 
wszystkiem kokosu, arengi dostarczającej 
cukru i wina i areki dającej orzechy, nie
zbędnej dla żujących siri. Zdumiewać się 
trzeba, gdy widzimy jak  olbrzymie ilości 
areki bywają tu  zużywane; razem z liściem 
siri (rodzaj pieprzu), odrobiną wapna i ży
wicznym, czarnym, w garbnik bogatym 
ekstraktem  gambiru żują je  wszystkie ko
biety malajskie dzień cały. W skutek tego 
m ają zęby pomalowane na kolor hebanu, 
a wargi i ślinę koloru krwi tętniczej. W zdryg
nąć się musi cudzoziemiec, gdy przy uśmie
chu młodych już dziewcząt zobaczy jakby 
krwią wypełnione usta i czarne zęby, szpe
cące (w naszem mniemaniu) piękne często 
twarze.

Zbliżamy się do 500 m  wysoko położonej 
przełęczy między dwuma wielkiemi wulka
nami Salak i Gede, najwyższemi szczytami 
w Jawie zachodniej. Pola ryżowe ustępują 
tu  miejsca nudnym plantacyom kawy i her
baty. Gdzieniegdzie widzimy pola trzciny 
cukrowej, uprawianej tu nie dla cukru, ale 
dla otrzymania młodych rozsadek, przesyła
nych następnie do plantacyj trzciny, trzym a
jących się stale gorących wybrzeży morskich. 
Poza przełęczą znajdujemy się w Jaw ie po
łudniowej, w regeneyi Preanger, słynnej 
z urodzajności, prawdziwej Ukrainy A rchi
pelagu, siedziby plantatorów - milionerów 
w części górzystej, zaś tygrysów, dzikich 
bizuńów i małych jeleni jawańskich w traw ą 
zarośniętych płaszczyznach nadbrzeżnych. 
Mijamy śliczne miasteczka Sukabumi (po 
malajsku roskosz świata) i T jandjur, siedzibę 
fanatycznych muzułmanów, w południe do
jeżdżamy do Bandong, stolicy regeneyi, z ja 
damy znakomity obiad śród szalenie szybkiej

drogi, na lewo w odległości 10 km  wznosi 
się wulkan Tankuban-prau, który przed ro
kiem zniszczył rządowe plantacje chiny, na 
jego stokach położone, zasypując je  grubą 
warstwą kamieni i popiołu, na prawo do
strzegamy wieniec czynnych wulkanów, ota
czających G aru t, Zakopane Jawy. Kolej 
omija je bokiem, skacze z grzbietu jednego 
na drugi mostami rozpiętemi śmiało nad po
tokami, szumiącemi w cieniu paproci drze
wiastych. N a  nielicznych przystankach ofia
rowują nam owoce gór tutejszych, a więc 
pomarańcze, prawie tak  dobre jak  we W ło 
szech (w cieplejszych okolicach źle rosną po
m arańcze lub cytryny, owoce ich dosięgają 
tam  zaledwo wielkości orzecha włoskiego 
i pozostają zielone) i kaki, owoc japońskiego 
Diospyros kaki, rozpowszechnionego tu od 
niedawna. Zwolna opuszczamy stoki wul
kanu Galungung i znajdujemy się u stóp 
jego na płaskiej równinie, zasianej mnóstwem 
kurhanów. N a kurhany te schroniło się pod
czas wybuchu tego wulkanu w r. 1822 tysiące 
ludzi, gorący szlam zalał całą równinę, pod
mył wiele tych pagórków i spowodował 
śmierć przeszło 2 000 ludzi. Dziś m alaje 
grzebią na nich swoich zmarłych w cieniu 
trującego drzewa kambodia (Płum iera obtu- 
sa) o ślicznych białych wonnych kwiatach.

W  Tjasik-malaya kolej opuszcza zupełnie 
góry i biegnie doliną ku Maos, przecinając 
sztucznie rzuconą groblą największe bagno 
jawańskie Lakbok, osławioną siedzibę kroko
dylów, tygrysów i malaryi. Jestto  najdzik
sza i najmniej dostępna okolica Jawy, 
w czasie la ta , t. j. zachodniego mossunu, za
lana w przeważnej części wodą, w miejscach 
suchszych porosła lasem nie gęstym, w któ
rym, w przeciwieństwie do lasów górskich, 
główne znaczenie m ają palmy. I palmy 
właśnie czynią ów las niedostępnym. J a k  
okiem sięgnąć widać rzucone z pnia na pień, 
niby powrozy, setki metrów długie łodygi 
rotangu, palmy, spinającej się zapomocą 
kolców i haków na najwyższe pnie. Tam, 
gdzie ro tang zrzadka rośnie można zapomo
cą ostrego i dużego noża wycinać sobie zwol
na drożynę, tu taj jednak tworzy on prawdzi
wą formacyą roślinną, a kilometr drogi 
w takim lesie kosztować musi parę godzin 
uciążliwej pracy i porozdzierane ubranie 
i skórę w dodatku.
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O szóstej wieczorem zachodzi słońce i za
raz potem, bez pośrednictwa ja k  u nas 
zmierzchu, zapada noc. Miliony błyszczą
cych jasno luccioli roi się wzdłuż drogi, a na 
dalekiej północy rozległa widnieje łuna. 
Palą tam las dziewiczy, aby uzyskać grunt 
pod plantacyą kawy. W  Maos opuszczamy 
główną, linią kolejową, przebiegającą całą 
Jawę wzdłuż, aby na krótkiej linii pobocznej 
osięgnąć wybrzeże morskie przy Tjilatjap. 
Jestto  jedna z osobliwości podróży w In- 
dyach holenderskich, że koleje są w ruchu 
tylko w dzień. Około 6 wieczorem pociąg 
zatrzymuje się na noc całą, a podróżni idą 
w hotelu noc przespać i o 6 rano w dalszą 
puszczają się drogę. Razem zemną siada 
do wagonu, idącego do T jilatjap, sążnisty 
pan z panią, przedstawia się jako właściciel 
hotelu w Tjilatjap, niemiec z pochodzenia, 
mówi o wszystkiem i zabiera mnie do swego 
hotelu, obiecując wszelką pomoc. Mimo, że 
postanowiłem sobie przynajmniej na Jawie 
trzymać się od naszych europejskich sąsia
dów zdaleka, to jednak skusiła mnie, znużo
nego całodzienną podróżą, obietnica pomocy 
w wycieczce na wyspę i dałem się złapać. 
Hotel kiepski, jedzenie nędzne, niemieckie, 
pomocy żadnej, ale zato rachunek na końcu 
olbrzymi. Po obiedzie, który u tego pana 
nie o 8 jak  na całej Jawie, ale dopiero o 9-ej 
wieczorem się rozpoczął, wyszedłem, a ślicz
na aleja doprowadziła mnie do wybrzeża. 
Ju ż  o kwadrans drogi charakterystyczny ryk 
fal, rozbijanych o tam y portu , zawiadamiał 
o sąsiedztwie oceanu Indyjskiego. Przede- 
mną na prawo w odległości 4 km  zarysowuje 
się w świetle księżyca łamany kontur górzy
stej wyspy Nusa Kam bangan, cel mojej wy
cieczki.

Wróciłem do hotelu, lecz gorąco spać mi 
nie dało. T jilatjap jest jednem  z najgoręt
szych, a  najniezdrowszem miastem Jawy. 
M alarya panuje tu stałe i jedynie bardzo 
odporni ludzie mogą przebywać tu  czas dłuż
szy. Garnizon wojskowy wycofano stąd, gdyż 
oficerowie i żołnierze wymierali systematycz
nie. Znany botanik Blume, który przybył 
tu  w początkach tego stulecia i odnalazł 
raflezyą tutejszą, zachorował bardzo ciężko, 
połowa ludzi z j ego orszaku wymarła, a ze 
zbiorów tylko część niewielką zdołano u ra to 
wać. Zdaje się, że m alarya prześladuje bo

taników, zbierających raflezye. D-r Arnold, 
ten, który odnalazł wielką raflezyą suma- 
trzańską, jego nazwiskiem oznaczoną, zmarł 
w krótki czas potem na malaryą. Taki sam 
los spotkał wkrótce potem d-ra Jacka, który 
tę samę raflezyą w innym punkcie Sumatry 
odnalazł. A  i krótki mój pobyt nie pozostał 
bez śladu : jeden z moich służących zapadł 
w cztery dni później ciężko na febrę.

O szóstej rano wsiadłem do szalupy, m ają
cej nas przewieźć przez odnogę morską na 
wyspę, a w godzinę potem wyskoczyłem na 
skalisty brzeg wapienny wyspy, pokrytej 
dziewiczym lasem, otoczonej wieńcem man- 
growy, zarastającej morze.

Trudno jest opisać las prawdziwie pod
zwrotnikowy, taki, jaki mamy tu taj, a jakie
go nie znajdziemy już na Jaw ie. Dziewicze 
lasy jawańskie są lasami górskiemi, pozo
stały one nienaruszone dopiero na wysoko
ściach, na których nie można uprawiać kawy 
lub herbaty. Takie to lasy górskie widzą 
zwykle botanicy, przybywające dla studyów 
do Euitenzorgu,—las dziewiczy tropikalny 
pozostaje im zwykle nieznanym. Cechą tego 
lasu jest prawie zupełny brak roślin ziel
nych, m ała ilość krzewów i charakterystycz
ny cień, spowodowany przez korony drzew 
bardzo wysoko nad nami szczelnie zwarte. 
Niema o tem mowy, aby botanik europejski 
rnógł w takim lesie znać składające go d rze
wa. Wyjątkowo tylko widzi on kwiaty, je 
żeli te wyrastają z pnia drzewa, inne ukryte 
są wysoko i trzeba wysyłać po nie malaja, 
umiejącego spinać się jak  małpa, lub też 
drzewo ścinać. Przytem  nie wiemy nigdy, 
czy kwiaty lub owoce leżące na ziemi pocho
dzą z drzewa pod którern leżą, czy też z j a 
kiegoś epifytu, rosnącego wysoko w koronie 
lub z lian spinających się setki metrów 
z drzewa na drzewo. A lian tych jes t tu  
olbrzymie mnóstwo, cienkich jak  pióro gęsie 
i grubych jak  nasze jodły, wyprężonych jak  
struny i zwisających w girlandach olbrzy
mich, gładkich lub okrytych morderczemi kol
cami. N a jednodniowej wycieczce można 
tutaj zobaczyć z jakie 300 gatunków lian, 
należących do najrozmaitszych rodzin roślin
nych, do traw, paproci, palm, liliowatych, 
a zwłaszcza do roślin motylkowych i wino
rośli. Cechą anatomiczną wspólną wszyst
kim są olbrzymie naczynia wodonośne, wy
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pełnione wodą czystą lub niekiedy nieco 
słodkawą. Je s tto  też jedyna woda, jak ą  na 
mych wycieczkach piję. Jedno cięcie noża 
wystarcza do przecięcia dużego pnia liany, 
z dolnego wiszącego końca spływa odrazu 
smaczna woda obficie. Aby jej otrzymać 
więcej należy jednak odciąć metrowy kaw a
łek liany, bo dopiero wtedy ciśnienie po
wietrza znajduje dostęp do szczelnie za
mkniętych naczyń i zezwala na  wypłynięcie 
wody z pnia pod jej ciężarem własnym. 
Można sobie wyobrazić, jak ą  olbrzymią p ra 
cę wykonywają te pnące się rośliny, pompu-

szę za fantazyą poczytać opowieść znanego 
podróżnika Junghuna, który opisuje, że kro
ku postąpić nie mógł na wyspie, nierozgnia- 
tając pasorzytnej patmy. Ju ż  dlatego jestto 
niemożebne, że winorośl, na której pasorzyt 
ten rośnie, nie jest tu zbyt pospolitą. Gdy 
poszukiwanie dalsze nie doprowadziło do ni
czego, kazałem wygrzebać oba te okazy r a 
zem z lianami, na których rosną, aby je  za
sadzić w ogrodzie buitenzorskim. Udało się 
to nadspodziewanie dobrze i w połowie m aja 
jeden z tych pączków rozwinął się zupełnie, 
tworząc 30 cm  szeroki kwiat, zrazu mleczno-

Patm a (Rafflesia Tatma), kopia fotogramu, zdjętego z okazu, znalezionego na wyspie Nusa
Kambangąn 12 kwietnia r. b.

jące olbrzymie ilości wody z ziemi i rozpro
wadzające ją  przez 200 do 300 i więcej m e
trów długie pnie na wysokość jakich 50 to, 
gdzie z liści kradnie ją  powietrze przy trans- 
piracyi.

Po godzinnej zaledwie wycieczce ujrzałem  
obok wilgotnej rozpadliny piaskowca na czoł- 
gająoym się po ziemi pniu winorośli na dwa 
decymetry gruby guz brunatny, pączek szu
kanej raflezyi, a wkrótce potem odnalazłem 
drugi. Były też to jedyne, jakie tu taj wi
działem w ciągu całodniowej wędrówki i mu-

kawowej, potem brudno brunatno-czerwonej, 
nareszcie brunatno-czarnej barwy. Silna 
wieczorami woń zgniłego mięsa, jak ą  wydzie
lał, zwabiała mnóstwo much i innych owa
dów padlinowych. Zam iast bliższego opisu 
załączam fotografią, zdjętą na trzeci dzień 
po otwarciu się kwiatu. Ponieważ winorośl 
rośnie zdrowo, przeto spodziewać się można, 
że z ukrytego w niej pasorzyta od czasu do 
czasu wyrastać będą nowe pączki „patm y” .

W  dalszym ciągu z kompasem w jednej, 
a z gotokiem (długim, cienkim nożem, po
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dobnym do artyleryjskich) w drugiej ręce wy
ruszyłem dalej, zmierzając na południe 
wzdłuż strumienia rozbijającego się na pro
gach piaskowcowych. Czasem droga staw ała 
się żmudną, gdy trzeba było wyrąbywać 
przejście w lianach rotangu, kłujących kol
cami twarclemi jak  żelazo, czepiających się 
skóry i ubrania ostremi hakami. To znowu 
omijać trzeba było kępy ciernistego bambu- 
su, bambu duri malajów (Scbizostachyum 
Blumeanum), trawy, wysokiej blisko 20 m, 
o źdźbłach na 8 cm grubych, twardych jak  
kamień, stojących zwarto obok siebie i sple
cionych nadto mnóstwem cieńszych kolcza- 
tych i silnych gałęzi bocznych. Była to 
dawniej jedna z najpospolitszych roślin na 
Jawie, każda wieś otoczoną była nieprzeby
tym jej murem. Dziś nie dojrzeć jej więcej. 
Pod olbrzymiemi karam i zakazał rząd holen
derski jej sadzenia, wszystkie dostępne okazy 
zniszczono—z powodów strategicznych. P łot 
z tego bambusu jest bowiem nie do zdobycia. 
Kule armatnie mogą wprawdzie strzaskać 
łodygi grubsze, mimo tego całość jest tak 
spleciona, że potrzeba wolnej i systematycz
nej pracy nożami, aby przejście w tym żywo
płocie wyrąbać. Jeżeli na Sumatrze północ
nej w A tjeh, od la t trzydziestu trwa po
wstanie Atczynezów, wobec którego wojsko 
holenderskie jest prawie bezwładne, to przy
czyną są, obok choroby „beri-beri” niszczącej 
ludzi, żywopłoty z bambu duri. Przy nich 
to padają żołnierze i oficerowie holenderscy 
od strzał i lanc ukrytego, a niedostępnego 
nieprzyjaciela.

Nie będę nużył czytelnika opisywaniem 
najrozmaitszych roślin, jakie tu  napotykałem. 
Po dłuższej wędrówce przez las przeważnie 
palmowy, usłyszałem zdała gwar rozbijają
cych się fal morskich. Zbiegliśmy na wy
brzeże, na którem czuby palm kokosowych 
zwiastowały obecność ludzi. Pokrzepiony 
mlekiem kokosowem ruszyłem wzdłuż ska
listego wybrzeża w drogę powrotną. Obok 
brzegu widnieją liczne małe, poszarpane 
skały wapienne, wystające niby bukiety z mo
rza, pełne drobnych drzew i kwitnących na 
nich storczyków. Towarzyszący mi zbieracz 
roślin z Buitenzorgu, podziwu godny znawca 
jawańskiej flory, sundanez „Pa-idau” (znaczy 
ojciec Idaua; małajowie zmieniają nazwisko 
z chwilą urodzenia syna), dopytywał się już

dnia poprzedniego ludzi znających okolicę, 
gdzie tu  rośnie święty kwiat „widjojo kuł- 
sumo” (znaczy po jawajsku ,,kwat nad 
wszystkie”). „Na południowem wybrzeżu 
Jawy, na wyspie Nusa K am bangan rośnie— 
podług opowiadania Junghuna—mały krzew, 
którego niema nigdzie więcej na ziemi. 
Rośnie na szczytach dwu małych skał, ster
czących niby wieże z morza, które dosięgnąć 
można tylko przy zupełnie spokojnem mo
rzu zapomocą czółen i lin. N a jednej skale 
„Bandong lalaki”, skale męskiej, rosną okazy 
męskie, na innej „Bandong param puan”, 
skale żeńskiej, okazy, żeńskie. Za czasów, 
gdy książęta jawańscy byli nieograniczonemi 
panami wyspy, nie śmiał nikt pod karą 
śmierci kwiatu tego krzewu zrywać, lub no
sić, jak  tylko cesarz, susuhunan, z Sura- 
kerta. Lecz i ten zdobił się nim raz tylko 
w życiu, w dniu koronacyi. Świetne posel
stwo szlachty udawało się w uroczystym po
chodzie z Surakerta do N usa Kambangan, 
gdzie mieszkał osobny urzędnik, którego je 
dyną czynnością było wdrapywać się na owe 
niedostępne morskie skały, zrywać kwiaty 
święte i oddawać je  cesarskiemu poselstwu. 
Niesiono je następnie na srebrnej misie, 
w wilgotnej ziemi wetknięte, kosztownym bal
dachimem ocienione, przez rycerstwo eskor
towane, aż do stolicy, a ludność okolic, przez 
które pochód przechodził, rzucała się czoło
bitnie na ziemię przed świętym symbolem 
cesarskiej władzy”.

Opowieść ta  je s t prawdziwą. Z cesarstwa 
jawańskiego pozostał jedynie ślad obecnie 
w postaci sułtanatów Sola (Surakerta) i Dio- 
cya; lada europejczyk, którego los tu rzuci, 
może profanować i zrywać bezkarnie święty 
kwiat Jawy, niemniej przeto jest on dla mi
lionów jawanów świętym do dziś dnia. Gdy 
zakwitnie, co zdarza się nader rzadko, raz 
na lat kilka, barwny orszak niesie go w dani 
potomkowi dawnych sułtanów Jawy, bez
władnemu, choć pozory władzy mającemu 
sułtanowi w dzisiejszem Solo (Surakerta).

Z  wielkiemi trudnościami udało się Jung- 
hunowi zdobyć kwiaty tej rośliny. Posłał je 
prof. de Yriese do Hollandyi do oznaczenia 
botanicznego, rośliny jednak zaginęły i dłu
gie lata nie wiedziano czem jest ów święty 
kwiat jawanów. Dopiero Teysman, zasłu
żony badacz flory archipelagu zdołał zebrać
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nietylko kwiaty, ale i owoce tej rośliny. 
Je s tto  m ałe drzewko o wielkich, dziwnego 
biało zielonego koloru liściach z rodziny 
Nyctagineae, o białych kwiatach, które na
zywamy obecnie Pisonia silvestris Teysm. 
Kwiaty są, niewielkie o silnie aromatycznej 
woni, podobne do hodowanej po naszych 
ogrodach Mirabilis, ale znacznie mniejsze. 
Tej to rośliny szukał towarzyszący mi Pa- j 
idau z zapałem, przechodzącym namiętność 
florysty i szukał jej daremnie, niewiedząc, 
że rośnie w ogrodzie buitenzorskim o sto me- j  

trów od jego mieszkania, gdzie jednak od 
20 la t nie kw itła wcale.

Dalsza wędrówka śród skał wybrzeżnych, ! 
stromo spadających w morze, staw ała się 
coraz żmudniejszą. Szczęściem dostrzegł 
nas sternik szalupy i ruszył na nasze spotka
nie. W krótce po zachodzie słońca byliśmy 
z powrotem w Tjilatjap.

M. Raciborski.

ACETYLEN.
W obec wielkiego zainteresowania się ace

tylenem zagranicą, tak  w sferach naukowych 
jak  i wśród techników i przemysłowców, są
dzimy, że należy podać czytelnikom W szech
świata kilka wiadomości o tym gazie, którego 
ważne znaczenie w przyszłości nie może ule
gać wątpieniu.

Przed dwuma laty *) p. Znatowicz pomie
ścił obszerny artykuł o acetylenie i węgliku 
wapnia, o  których wówczas zaczęto dopiero 
mówić w szerszych sferach. Od owego czasu 
badania nad acetylenem i jego zastosowa 
niami posunęły się znacznie naprzód, przy
było mnóstwo danych teoretycznych i p rak 
tycznych, wiele ciemnych punktów rozjaśnio
no, wreszcie poczęto zaprowadzać oświetlenie 
acetylenowe na szerszą skalę.

Stronę historyczną acetylenu pomijamy, 
ponieważ była ona dość obszernie uwzględ
niona w dawniejszym artykule. Przypom ni

') Patrz n-ry 16, 17 i 18 Wszechświata 
z roku 1895.

my tylko ostatnie i najciekawsze dla nas 
dane.

Po odkryciu acetylenu przez Davyego 
w r. 1836 i dokonaniu nad nim badań przez 
W oehlera i B erthelota, zajmowano się tym 
węglowodorem tylko w laboratoryach teore
tycznie, niemyśląc o zastosowaniu jego 
w praktyce, ponieważ otrzymywanie acetyle
nu połączone było z wielkiemi kosztami.

Między innemi, acetylen znaleziono w ga
zie oświetlającym, w nieznacznej wprawdzie 
ilości, gdyż zaledwie 0,06% , obficiej przy 
niezupełnem spaleniu tegoż, np. w palniku 
Bunsena, kiedy płomień, jak  powiadają „prze
skoczy” , to jes t pali się w dolnym zamiast 
w górnym wylocie.

W r. 1894 rozpoczyna się nowa era dla 
owego związku, który dotychczas nie wycho
dził poza obręb laboratoryum. Chemik fran 
cuski Moissan, a w kilka miesięcy później 
amerykanin Wilson ogłaszają światu, że po 
znali sposób produkowania w wielkich ilo
ściach związku, dającego acetylen.

Związkiem tym jest węglik (węgielek, jak  
chcą niektórzy) wapnia (ang. calcium Carbi
de, franc. carbure de calcium), ciało otrzy
mane w piecu elektrycznym w tem peraturze 

i  3000—4000° C. Jako  materyały służą tu :
! wapno wypalone i węgiel w możliwie czystym 
i  stanie, a więc koks w dobrym gatunku, an

tracyt, węgiel drzewny, dający mało popio- 
| łów i t. d. Sproszkowana mieszanina tych 

dwu części składowych pnd działaniem łuku 
Yolty zamienia się stopniowo w węglik wap
nia ') i wypływa z pieca w postaci rozpalonej 
lawy. P łynna masa powoli zastyga i przed
stawia po ostudzeniu ciało krystaliczne, ciem
no szare, przypominające z wyglądu koks, 
z ciężarem właściwym =  2,22. W ęgiik 
wapnia posiada twardość granitu. Je s t on 
ciałem nader hygroskopijnem : powierzchnia 
bryłek pokrywa się w wilgotnem powietrzu 
wskutek rozkładu warstwą wapna. Przy 
zetknięciu z większemi ilościami wody wszys
tek  węglik wapnia rozkłada się na acetylen 
i wodan wapnia (wapno lasowane) 2).

Na tej reakcyi zasadza się fabrykacya

*) Według równania :
CaO - f  3C =  Ca2C +  CO .

*) CaC2 +  2H20 =  C2H2 +  Ca(0H)2 .
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acetylenu na wielką, skalę; jest ona treścią 
odkrycia Wilsona.

Chemik amerykański zajmował się produ
kowaniem glinu w piecach elektrycznych. 
W  podobny sposób jak  glin chciał on otrzy
mać wapień metaliczny. W  tym celu mie
szaninę, składającą się z wapna i węgla, 
poddał działaniu prądu, dostał jednakże za
miast m etalu ciemną masę. Produkt, nie 
przedstawiający, jak  mu się zdawało, w arto
ści, kazał wyrzucić na podwórze fabryczne, 
które w danej chwili było zalane przez 
deszcz po burzy. Ciemna masa, rzucona 
w kałużę, zaczęła się gwałtownie rozkładać : 
wytworzyły się ogromne ilości gazu, który 
wskutek wysokiej tem peratury, spowodowa
nej przez energiczną reakcyą, sam się zapa
lił. N astąpiła eksplozya. F ak t ten zasta
nowił Wilsona, a rezultatem  dociekań było 
wynalezienie technicznego sposobu otrzymy
wania węgliku wapnia i co za tem idzie, ace
tylenu.

Nie mniejsze zasługi na tem samem polu 
położył Moissan i współpracownik jego, Bul- 
lier. Zrozumieli oni, jak  wielką jest prze
strzeń, dzieląca doświadczenia gabinetowe 
od praktyki przemysłowej. Przedawszyst- 
kiem chodziło im o zbadanie strony bezpie
czeństwa nowego gazu i znalezienie środków 
przeciwdziałania własnościom ujemnym, któ
re dopiero praktyka wykazać je s t w stanie.

Bullier studyował najlepsze warunki oświe
tlającego spalania acetylenu—kwestyą palni
ków, konstrukeyą aparatów  nieskomplikowa
nych i praktycznych do przygotowywania j 
acetylenu przez reakcyą wody na węglik 
wapnia i t. d. W ielu wstąpiło w jego ślady.
W obecnej chwili patenty z dziedziny oświe
tlenia tym nowym środkiem liczą się już na 
setki. Liczba rozpraw naukowych większej 
lub mniejszej wartości, traktujących o ace
tylenie, jego zastosowaniach i fabrykacyi 
węgliku wapnia, wzrasta niemal z dniem każ
dym. Gorączka, charakteryzująca nasze 
czasy, owładnęła umysły na tem polu silniej 
niż na innych, ponieważ przewidywane są | 
niezliczone zastosowania acetylenu w prak
tyce.

Wymienimy tu następujące: oświetlenie 
w różnych kombinacyach i najobszerniejszym 
zakresie, fabrykacya alkoholu, farb anilino
wych i wielu związków chemicznych, nawę-

j  glanie stali, wreszcie zastosowanie do moto- 
! rów, ponieważ acetylen pozwoli ześrodkowaó 
| znaczną ilość energii przy objętości i ciężarze 

mniejszych, niż to ma miejsce ze wszystkiemi 
innemi obecnie znanemi związkami.

Sąto zastosowania dotąd mało zbadane
1 dopiero przyszłość, może niezbyt odległa 

| nawet, wykaże o ile praktyka jes t w zgodzie
z teoryą.

Acetylen (G ,H 2 ; H —C C—H) składa 
się z 92,3 cz. węgla i 7,7 wodoru, czyli po
siada skład procentowy taki sam jak  benzol 
(C6H 6). Rzeczywiście, w wysokiej tem pera
turze acetylen polimeryzuje się i daje benzol. 
Siła kaloryficzna acetylenu, t. j. ilość ciepła, 
wydzielającego się przy spalaniu w powie
trzu, wynosi 14340 ciepłostek na m etr 
sześcienny albo 12 200 ciepł. na kilogram 
gazu.

Acetylen jest gazem bazbarwnym, posia
dającym silny zapach czosnku, który, podług 
Moissana, pochodzi z zanieczyszczeń. Czysty 
gaz acetylenowy ma podobno być wolnym od 
przykrego zapachu. Przy zupełnem spalaniu 
nie wydaje żadnej woni. W  stanie gazowym 
pod ciśnieniem 760 mm  rtęci i w tem peratu
rze 0° C ciężar właściwy wynosi 0,91 (zatem 
acetylen jest nieco lżejszy od powietrza), 
kilogram gazu zajmuje objętość 855 litrów.

Acetylen skrapla się dość łatwo pod ciśnie
niem i w niskich tem peraturach (np. — 1° C 
pod ciśnieniem 48 atm. lub — 70° C pod ciśn.
2 atm.). Jeżeli pozwolimy płynnemu acety
lenowi ulatniać się na powietrzu, wtedy ozię
bienie, wywołane przez ulatnianie się, zamie
nia ciecz na ciało stałe, podobne do śniegu

| lub stałego dwutlenku węgla. Zkolei, stały 
j acetylen ulatnia się w dalszym ciągu w zwyk

łej temperaturze i pod zwykłem ciśnieniem, 
gaz możemy zapalić i wówczas mamy cieka
we widowisko ciała, palącego się, pomimo, że 
jego tem peratura wynosi —85° C.

Acetylen skroplony jes t najlżejszą ze zna
nych cieczy : Gęstość jego wynosi:

460 g na litr w — 7° C 
451 g „ O® C
420 g „ -4-16,4° C
364 g „ +35,8° C

N a zasadzie liczb powyższych łatwo zro
zumieć, źe acetylen płynny posiada współ
czynnik rozszerzalności nader wielki; objętość
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jego w — h l°  C jest prawie o połowę mniej
sza niż w -j-15° C.

Ten wielki współczynnik rozszerzalności 
wobec braku m ateryału, wytrzymałego w m a
łej warstwie ca wielkie ciśnienia, jes t głów
nym powodem wypadków z acetylenem 
skroplonym. W edług Berthelota, eksplozyj
ne własności gazów endotermicznych (to jest 
kryjących w sobie energią cieplikową), do 
których należy acetylen, powiększają się 
wraz z ciśnieniem. Badania, przeprowadzone 
przez Berthelota i Vieillea, dostarczają nam 
między innemi następujących danych : acety
len ciekły jest ciałem niebezpiecznem, ponie
waż pod względem eksplozyjności równa się 
on prawie bawełnie strzelniczej. Bomba 
Stalowa, pojemności 49 cm3, napełniona 
18 gramami acetylenu płynnego, podlega 
olbrzymiemu ciśnieniu 5 564 kg na 1 cm2. 
Przy niewielkiem stosunkowo podwyższeniu 
tem peratury ciśnienie zwiększa się znacznie.

Łatwo wobec tego pojąć, że mając do czy
nienia z acetylenem skroplonym, nietrudno
0 wybuch. Smutne katastrofy, które po
ciągnęły za sobą ofiary w ludziach, zdarzyły 
się w pracowniach P icteta w Paryżu i Isaaca 
w Berlinie, gdzie miano do czynienia z bom
bami, napełnionemi acetylenem ciekłym. 
P raktyka dowiodła, że dziś nie można jesz
cze bezkarnie manipulować z bombami, pod- 
legającemi tak  wielkim ciśnieniom. System 
R. P ic teta  (używanie płynnego acetylenu) na 
razie przeszedł ad acta : najsurowsze zakazy 
władz zostały co do tego wszędzie wydane.

D rugi system zasadza się na używaniu 
acetylenu gazowego (w stanie lotnym). Otóż 
co do tego systemu ciż sami, B erthelot
1 Vieille, orzekli, że acetylen jako gaz przy 
ciśnieniu zwykłem aż do 2 atmosfer nie 
przedstawia niebezpieczeństwa większego od 
gazu oświetlającego. Wątpliwości nie ulega, 
że należy jak  z jednym tak  i z drugim obcho
dzić się ostrożnie, jeżeli się chce uniknąć 
wypadków. Śmiało też twierdzić możemy, 
że wypadek z acetylenem gazowym może 
wyniknąć jedynie przy nieumiejętnem obcho
dzeniu się, lekkomyślności lub nieuwadze. 
Człowiek, obznajmiony z aparatem  i nie pró
bujący bezmyślnych eksperymentów, do wy
padku nigdy nie dopuści. Pozostaje tylko 
rachować się z eksplozyą przypadkową, np. 
wskutek pęknięcia rury, pozostawienia otwar

tego kranu, zepsucia się aparatu. Lecz tu 
taj mamy toż samo co ze zwykłym gazem, 
tak szeroko rozpowszechnionym obecnie. 
Przypuśćmy, że skutkiem jakiejś niedokład
ności acetylen niepostrzeżenie uchodzi w po
wietrze w zamkniętym pokoju. Wówczas 
rzecz tak się przedstawia : mieszanina acety
lenu z powietrzem wybucha za zetknięciem 
z płomieniem w granicach od 2,7 części acet. 
na 100 powietrza do 65 : 100 (według LeCha- 
teliera). Graz oświetlający daje wybuch do
piero wtedy, gdy powietrze zawiera go 8,1%. 
Należy jednak zauważyć następujące oko
liczności. Do acetylenu używa się palników 
o otworze 10 razy mniejszym niż palniki do 
gazu oświetlającego (bierzemy palniki prze
ciętne, dające równą siłę światła), czyli że 
przez jednakową ilość czasu acetylenu ujdzie 
10 razy mniej niż gazu zwykłego. Zatem  
możliwość wybuchu przy oświetleniu acetyle- 
nowem z tej racyi trudniejsza jest niż przy 
gazie węglowym D rugi wzgląd, przema
wiający na korzyść acetylenu, jest ten, że 
acetylen posiada ciężar właściwy prawie rów
ny powietrzu i zapach daleko silniejszy od 
gazu oświetlającego. Przeto o wybuch z ace
tylenem trudniej '), gdyż najmniejsza niedo
kładność aparatów lub ru r daje się natych
miast wykryć.

Z kolei musimy wspomnieć o zarzucie, czy
nionym acetylenowi z powodu rzekomej wiel
kiej jego siły trującej. Z arzut ten został 
w ostatnich czasach w zupełności odparty. 
Orismer i Mały oz piszą : „Badania nasze do- 

| prowadziły nas do stwierdzenia faktu, że 
acetylen nie jes t gazem trującym w ścisłem 
słowa tego znaczeniu i w żadnym razie nie 
można znaleźć najmniejszego podobieństwa

!) Możnaby tu jednak zauważyć, że dwa razy 
lżejszy od powietrza gaz oświetlający z węgla 
kamiennego, uchodząc przez nieszczelności lub 
z niezamkniętych kranów, dąży ku górze i tara, 
pod sufitem, zbiera się w większej, niebezpiecz
nej ilości, gdy jednocześnie zapach jego, dość 
w każdym razie silny i przenikliwy, ostrzega 
uważnych ludzi, że należy izbę opuścić, zarzą
dzić wentylacyą, wynaleść i naprawić uszkodze
nia i t. p. . Acetylen miesza się z powietrzem 
w okamgnieniu, a niewielka ilość, potrzebna do 
utworzenia mieszaniny wybuchającej, dostać się 
może do atmosfery i przez mały otwór w czasie 
niedługim. (Red.').
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między krwią zwierzęcia, które oddychało 
acetylenem, a krwią zawierającą tlenek wę
gla. Acetylen oczywiście nie jes t gazem, 
którym można oddychać, podobnis jak  azot 
lub wodór, lecz nie można twierdzić, że spro
wadza on zatrucie zwierząt wskutek kombina- 
cyj w rodzaju oksykarbo-hemoglobiny”.

Mnóstwo doświadczeń, wykonanych nad 
psami, świnkami morskiemi i ptakami, do
sadnie popiera prawdziwość słów powyższych. 
Nie było dotąd jeszcze wypadku, aby pracu
jący nad acetylenem, którzy niejednokrotnie 
zmuszeni byli wdychać większą lub mniejszą 
ilość tego gazu, podlegli zatruciu '). W każ
dym razie zdaje się, że acetylen jes t znacznie 
mniej trującym od gazu oświetlającego. Złe 
gatunki tego ostatniego zawierają, w Ame
ryce np., do 20%  tlenku węgla (CO), k tó re
go zgubne własności zostały poznane dokład
nie, a pomimo tego smutne wypadki nikogo 
nie odstręczają od używania gazu.

Jeszcze jedno zestawienie acetylenu ze 
zwykłym gazem węglowym z punktu widze
nia hygieny :

Płomień gazu oświetlającego węglowego 
na karsel2) i godzinę wydziela 66 ) ciepłostek, 
acetylen—tylko 85 ciepł., przyczem palenie 
się pierwszego daje 8 4 litry dwutlenku węgla 
ostatniego 16 litrów.

Do ujemnych stron acetylenu zaliczono 
także tworzenie się niebezpieczny ch z wiąz-, 
ków chemicznych z pewnemi metalami, jak  
np. z miedzią. Otóż związki te tworzą się 
tylko w pewnych sprzyjających temu warun
kach, których łatwo można uniknąć. M etale 
wrażliwe na acetylen wyląc?a się z użycia 

przy oświetleniu.
N a korzyść acetylenu, jako środka oświetla 

jącego, przemawiają między innemi i względy 
oszczędności. Przedewszystkiem tam , gdzie 
dotąd niema gazu, ani elektryczności, może*

' )  Przeciwnie, francuz T rouve, właścicie 
pracowni aparatów acetylenowych w Paryżu 
z którym miałem sposobność rozmawiać, tw ier 
dzi, że robotnicy w jego fabryce czuli ulgę w r a 
zie chorób dróg oddechowych, przebywając W po
wietrzu, zawierającem acetylen. Czyżby ten 
nowy gaz posiadał własności lecznicze? W obec
nej chwili trudno to jeszcze przesądzać.

2) Karsel (Carcel), jednostka fot o metryczna 
przyjęta we Frańcyi, równa się 1 0 -iu  świecom 
Hefner-.APenecka.

my zaprowadzić światło acetylenowe daleko 
mniejszym kosztem niż każde inne. W  tym 
ostatnim przypadku unikamy budowania fa 
bryk gazowych, ustawiania machin paro
wych i dynamo-elektrycznych, lecz zaopatru
jemy się tylko w aparaty, które są nadzwy
czaj proste, m ają wymiary niewielkie i dzia
ła ją  automatycznie, niewymagając prawie 
żadnej obsługi. Tymczasem zakłady gazowe 
lub stacye oświetlenia elektrycznego muszą 
być obsługiwane przez odpowiednio wyrobio
nych robotników, co pociąga za sobą wyższe 
koszty eksploatacyi. Rury, jakiemy rozpro
wadzamy acetylen, tańsze są znacznie od ru r 
gazowych i kabli elektrycznych.

Co dotyczę samego światła, to na podsta
wie obliczeń sumiennych i bezstronnych 
(tablice W eddinga, Liipkego, obliczenia ro 
bione przez towarzystwa kolejowe francuskie 
i laboratoryum miasta Paryża „Service de 
la verification du gaz”) acetylen tańszym jest 
od zwykłego gazu o 36%  , od światła elek
trycznego żarowego o 55%. Natomiast 
światło A uera i elektryczne łukowe wypa
dają od acetylenu taniej o 10 — 20%- Taki 
stosunek zachodzi dziś, gdy ceny węglika 
wapnia są dość wygórowane. W  razie obni
żenia się cen tego produktu, które już dzisiaj 
przewidywać możemy, stosunek zmieni się 
jeszcze znacznie na korzyść acetylenu.

Nieocenione usługi może oddać acetylen 
tam, gdzie dotąd istnieje oświetlenie pierwot
ne, np. naftowe, i gdzie zaprowadzenie zwy
kłego gazu lub elektryczności trudnem  jest 
ze względów technicznych i ekonomicznych. 
Mamy tu na myśli fabryki zdała od miast 
z centralnem oświetleniem, miasteczka, s ta 
cye dróg żelaznych, sale balowe i teatry  
w miejscowościach kąpielowych, rezydencye 

i prywatne, pociągi kolejowe i t. d.
Acetylen, pod ciśnieniem równem 7—8 cm 

| wody, w odpowiednim palniku (o bardzo ma
łym otworze jednym lub więcej) daje płomień 
wspaniałej białości, światło, mówiąc języ
kiem malarzy, ciepłe i dla oka nadzwyczaj 
przyjemne. W idma światła słonecznego 
i acetylenowego są do siebie nader podobne, 
ostatnie zatem światło jes t dla wzroku naj- 
hygieniczniejszem z istniejących. Posiada 
ono cenną własność niezmieniania barw (jak 
np. auerowskie lub lampy łukowej); pali się 

j spokojnie i równo, bez drgań i zmiany natę-
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żenią; płomień wydziela bardzo mało ciepła, 
tak  że bez niebezpieczeństwa można trzymać 
rękę w niewielkiej odległości nad palnikiem. 
Wreszcie, spalanie się acetylenu nie tworzy 
jak  inne środki oświetlenia owego niedostrze- 
żonego pyłu węglowego, który, osiadając 
wszędzie, czerni sufity, ściany, obrazy i t. d.

Szczupłe ramy niniejszego artykułu  nie 
pozwalają nam zatrzymać się nad wielu in- 
nemi kwestyami, jak  np. aparatów, palników, 
instalacyj, zastosowań acetylenu w gałęzi 
fototechniki i przemysłu.

Sądzimy, że zainteresowanie się acetyle
nem, które zagranicą, a zwłaszcza we F ran- 
cyi i w Ameryce doszło do niebywałych wy
miarów i u nas się obudzi i o tyle wzmoże, że 
w tej sprawie niejednokrotnie ukażą się 
w prasie naszej obszerniejsze artykuły.

J ó zef Jacóby, ini.-chemik.

E N Z Y M Y

czyli fermenty nieorganizowane.

Jeżeli z mączki przygotujemy kleik i do
damy do niego trochę wyciągu wodnego 
z kiełkujących ziarn jęczmienia, to mętny 
kleik będzie się stawał coraz bardziej przej
rzystym, ciecz gęsta kleista przetworzy się 
w wodnistą. Po upływie pewnego czasu nie 
zdołamy już  w tej cieczy wykryć mączki, 
a tylko dekstryny i cukier. M ączka przeszła 
cały szereg przeobrażeń pod wpływem małej 
ilości substancyi, zawartej w wyciągu słodo
wym i zwanej dyastazą. M ała ilość dyastazy 
może zamienić w dekstryny i cukier ogromne 
ilości mączki.

Jeżeli do naczynia z wodą, zakwaszoną 
kwasem solnym, wrzucimy pokrajane białko 
ugotowanego ja ja  kurzego, następnie zaś do
damy kilka lub kilkanaście kropel soku żo
łądkowego, to białe kawałki białka powoli 
zaczną się stawać na brzegach przezroczy- 
stemi, następnie zaczną się rozpuszczać i po 
pewnym czasie w mętnawym roztworze już 
nie będziemy mogli wykryć obecności białka,

będą się tam  zawierały albumozy i peptony. 
Czynnikiem, działającym w tym razie, była 
pepsyna, zaw arta w soku żołądkowym. B ar
dzo małe ilości pepsyny mogą przetworzyć 
niezmiernie duże ilości białka na albumozy 
i peptony.

Dyastaza, pepsyna oraz ciała im podobne, 
wydzielane przez żyjące organizmy roślinne 
lub zwierzęce, czy to przez ustroje wyższej 
organizacyi, czy też przez twory jednokomór
kowe, jakiem i są bakterye i drożdże—noszą 
nazwę enzymów.

Enzymy wyróżniają się z pośród innych 
ciał chemicznych tą  Własnością, którą zau
ważyliśmy już w powyższych dwu przykła
dach. Enzymy sąto ciała, wydzielane przez 
twory organizowane i posiadające tę włas
ność, że niezmiernie małe ich ilości mogą 
spowodować pewne zmiany w ogromnych 
ilościach innych ciał, na które one działają.

Pod ich wpływem cząsteczki podłoża pod
legają rozpadowi. Jed n ą  więc z c . ch ch a- 

j rakterystycznych enzymów jest ich czynność 
rozszczepiająca.

N ikt chyba nie wątpi o tem, że enzymy po- 
I siadają niezmiernie ważne znaczenie w nauce 
l jak  również i w życiu, w gospodarce ustro- 
I jów. Aby się o tem przekonać, dosyć zasta- 
I nowić się chwilę nad przebiegiem przeobra- 
j żeń, jakim  podlega m aterya w organizmach 
I roślinnych czy też zwierzęcych. N asuw ają 
I się tu  nam przed oczy dwojakiego rodzaju 
! procesy chemiczne jako najważniejsze : p ro

cesy syntezy i rozkładu,—konstrukcyjne i de- 
| strukcyjne. Procesy syntetyczne powstają pod 

wpływem czynników dotychczas nam bliżej 
j  nieznanych i nazywanych zwykle działaniem 

żywej protoplazmy. Przykładem takiej czyn
ności konstrukcyjnej w roślinach jest proces 
przyswajania dwutlenku węgla i dalsze prze
obrażenia syntetyczne, skutkiem których jest 
powstawanie ziarenek mączki o bardzo 
skomplikowanej budowie. Gdy roślina ma 
zużytkować mączkę do wytworzenia np. tk a n 
ki komórkowej w innych miejscach rośliny, 
musi j ą  zamienić w stan rozpuszczalny, oraz 
zdolny do przenikania przez błony, a  więc 
musi rozszczepić jej cząsteczki na mniejsze. 
Tu już wchodzą w grę czynniki inne niż przy 
przyswajaniu, przy syntezie, mianowicie fer
menty, enzymy. Biorąc przykład z pomiędzy 
procesów konstrukcyjnych, zachodzących
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w ustroju zwierzęcym, przypomnę tu o two
rzeniu się glikogenu, tej mączki zwierzęcej— 
z cukrów, oraz o tworzeniu się bardzo nawet 
złożonych ciał białkowych ustroju z pepto
nów i albumoz. Enzymy trawienia dokony
wają, rozszczepienia białek przyjętych w po
karmach, powstałe przytem albumozy i pe
ptony przenikają przez ściany komórek i na
tychm iast zaczyna się praca konstrukcyjna 
przyswajania.

Widzimy więc, że procesy o charakterze 
syntetycznym i rozkładowym są sobie wręcz 
przeciwne. W  jaki sposób pierwsze z nich 
odbywać się mogą—nie wiemy, prawdopo
dobnie jednak nie przy pomocy enzymów, 
których czynność jest wyłącznie destrukcyj
na. Nie znamy dotychczas ani jednego przy
kładu, w którymby enzymy wywierały dzia
łanie syntetyczne.

Z  powyższego uwidocznia się z całą jasno
ścią, że procesy, zachodzące pod wpływem 
enzymów, posiadają niezmierną ważność i są 
związane wprost z pojęciem o życiu. Bliżej 
wglądając w sprawy życiowe, przekonywamy 
się, że życie polega przeważnie na łańcuchu 
zmian chemicznych, zachodzących w łonie 
komórek i na ich powierzchni. Gdzie tylko 
je s t życie, spotykamy i enzymy.

Gdy się ziarno zboża do życia przebudza, 
gdy kwiat zakwita, owoc dojrzew a—wszędzie 
i zawsze—przy najrozmaitszych objawach 
życia spotykamy współdziałanie enzymów. 
A i znaczenie ich dla rozwiniętego organizmu 
zwierzęcego jest powszechnie znanem. W e 
krwi, roznoszącej pożywienie, powiedzmy— 
życie, do wszystkich zakątków ustroju, 
w ślinie, zwilżającej tylkoco przyjęty kąsek, 
w żołądku, gdzie się rozpadają białka, w kisz
kach, gdzie trawienie odbywa się w dalszym 
ciągu—wszędzie spotykamy działalność en
zymów.

Jeżeli więc jasno uprzytomnimy sobie, że 
enzymy, te  fermenty nieorganizowane, nie- 
tylko podtrzymują życie roślinne i zwierzęce 
od pierwszego kiełkowania aż do obumarcia 
i zupełnego rozkładu, że powstawanie i u tra 
tę życia one powodują, to będziemy mogli 
życie samo nazwać poniekąd procesem fer
mentacyjnym.

Jakże wobec tego przedstawi się nam po
wszechnie używany sztuczny podział fermen
tów na organizowane i nieorganizowane?

W szak każdy rozkład, jak i powodują fer
menty organizowane czyli mikroorganizmy, 
pochodzi od pewnych zmian chemicznych. 
Wielekroć wykazanem zostało, że mikroby 
wydzielają ze siebie enzymy, że procesy fer
mentacyjne, powodowane przez te  mikroby, 
polegają na działaniu tych właśnie enzymów. 
Należy więc przestać mówić o fermentach 
organizowanych, ponieważ właściwie nie one 
powodują fermentacyą, lecz tylko pewne pro
dukty ich życia. Te bakterye, te drożdże 
wytwarzają tylko prawdziwe fermenty—enzy
my i fermentacya odbywa się pod bezpośred- 
niem działaniem tych ostatnich. Nie może
my uważać samych organizmów, np. drożdży, 
za ferment, ponieważ w takim razie mieszali
byśmy pojęcie całego organizmu z pojęciem 
jego składników, całkowitego życia i jego 
spraw pojedynczych. I  do jakichże niedo
rzeczności dochodzimy, gdy ferment rozkła
dający cukier gronowy na alkohol i dwutle
nek węgla—identyfikujemy z komórką droż- 
dżową. Tworzenie się kwasu bursztynowego, 
gliceryny i t. d. przyjmujemy za należące do 
procesu tworzenia się alkoholu, mówimy, źe 
fermentacya alkoholowa powoduje tworzenie 
się tych produktów. Ale dlaczegóż nie mó
wimy w takim razie, że fermentacya powo
duje tworzenie się tłuszczów i cellulozy, k tó 
re powstają w komórce drożdżowej, dlaczego 
aktu rozmnażania się tych komórek i wytwa
rzania przez nie enzymów inwertujących nie 
zaliczamy do procesu fermentacyjnego droż
dży. W  taki sposób łączymy zupełnie do
wolnie część procesów życiowych w jedno, 
drugą zaś część pozostawiamy na boku. Tak 
rozumując, można podciągnąć pod pojęcie 
fermentu organizowanego każdą żywą istotę, 
a  więc i człowieka.

Przeciw tej chemicznej teoryi fermentów, 
k tóra była już przez niektórych chemików 
podejmowana, a przez nieodżałowanej p a 
mięci Hoppe-Seylera wypowiadana z pewną 
stanowczością—biologowie podnoszą ten za
rzut, że drobnoustroje częstokroć nie wydzie
lają enzymów nazewnątrz i powodują roz
kład substratu  wewnątrz komórek, m ają tu  
więc grać rolę czynniki inne, nam nieznane. 
Zobaczymy później, że już nieraz zdołano 
wykazać, że i w takich razach działają we
wnątrz komórek enzymy, które się naze- 
wnątrz nie wydzielają.
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W yrazy enzym lub ferment powinny 
nam tedy służyć na oznaczenie substancyi 
chemicznej, wyrazy z a ś ; drożdże, bakterye 
i t. d.—na oznaczenie organizmów wydzie
lających te fermenty.

Za pozbawione słuszności należy uważać 
zapatrywanie Schiitzenbergera, że chemiczna 
teorya fermentacyi „nie usuwa trudności, 
a, tylko ją  oddala” ,1). P rzy badaniu nauko- 
wem fermentacyi nie chodzi nam wcale o to, 
abyśmy jpoznali ostateczną jej przyczynę. 
Badania fizyczne nie dążą do tych m etafi
zycznych celów. One zdobywają pozycyą za 
pozycyą z niewiadomych, nieznanych dotych
czas obszarów. Całą sumę tych nieznanych, 
dla nas obecnie niewytłumaczonych spraw 
życiowych komórki zwykliśmy obejmować ' 
ogól nem m ianem : funkcyj żywej protoplaz- 
my. Ostatęczne udowodnienie chemicznej 
teoryi fermentacyi będzie krokiem naprzód | 
w zdobywczym pochodzie nauki, wyświetla- j  

jącym prawdę śród tajników życia, śród tej 
ciżby różnorodnych a zagadkowych funkcyj 
żywej komórki.

Nie możemy się zgodzić z tem, tak  często 
spotykanem zapatrywaniem , że enzymy sta
nowią jakąś osobliwą, odrębnym prawroin 
podległą grupę związków chemicznych, po
nieważ one są produkowane wyłącznie przez 
komórki żywe. Jeżeli dotychczas nie zostały 
otrzymane bez współudziału życia, to jesz
cze nie możemy stąd wnioskować, że nigdy 
sztucznie otrzymane nie będą. W szak w swo
im czasie Berzelius nauczał, że pierwiastki 
podlegają innym prawom w przyrodzie żyją
cej niż w przyrodzie m artwej, że chemia or
ganiczna zajmuje się badaniem ciał utworzo
nych przez działanie siły życiowej. G erhard t 
sądził, że miał słuszność, gdy pisał, że „tylko 
siła życiowa może powodować syntezy”. A  cóż 
widzimy teraz? Chemii organicznej często 
dają nie bez pewnej słuszności miano chemii 
syntetycznej z powodu ogromnej ilości syn
tez, dokonanych w pracowniach i mnożących

') „II est du. reste facile de voir cp ’une pa- 
reiłle expłication ne fait que deplacer la difficuł- 
te. Si la force decomposante derive de la cellule, 
peu importe, a un point de vue generał et pliilo- 
sophique, qu ’elle s ’exerce directem ent ou par 
l ’interm ediaire d ’un agent soluble ou insoluble” .
P . Schiitzenbei^ger. Les ferm entations, 1896.

się jeszcze ciągle w czasach ostatnich. Róż
nica pomiędzy zjawiskami chemicznemi, za- 
chodzącemi w pracowni i w żywym organiz
mie, polega tylko na tem, że w ustroju zosta
ły skupione i odpowiednio ułożone pewne 
specyalne warunki, umożliwiające tworzenie 
się pewnych substancyj. Przejawy chemicz
ne tak  zwanej „siły życiowej” innego znacze
nia nie mają. Jednem z zadań nauki jest 
badanie tych warunków i dążność do analo
gicznego ich ustosunkowania w pracowni.

Badając fermentacyą i świadomi tego, że 
odbywa się ona pod wpływem substancyj che
micznych—enzymów, sięgamy po nie i gdy je 
w ręku mieć będziemy, zajmiemy się pozna
niem ich budowy. Jestto  zaś już rzeczą zna
ną, że gdy chemik pozna budowę jakiegoś 
związku, a często i przedtem jeszcze, sięga 
on śmiałą ręką do wzniesienia tej nieraz b a r
dzo misternej budowy— do syntezy.

T ą drogą kroczył rozwój obecnie tak nie
zmiernie bogatej chemii organicznej, tą  dro- 

1 gą posuwa się teraz chemia ciał białkowych, 
ta  droga, pokryta mgłą niejasnych przy
puszczeń, a w większej części pogrążona 
jeszcze w zupełnej niewiadomości, leży w od
dali przed chemią enzymów,

A. Wróblewski.

SPRAWOZDANIA.

Oko ludzkie i organy pomocnicze. Wykład po
glądowy anatomii oka z tekstem objaśniającym 
przez d-ra med. M. Flauma. (Z 5-nia drzewo
rytam i). Warszawa, 1897.

W ścisłym związku z atlasami zaopatrzonemi 
w odpowiedni tekst, wydanemi niedawno p. t. 
„Ciało człowieka,” i „Anatomia głowy ludzkiej” 
zostaje „Oko ludzkie”, składające się z atlasu 
i tekstu. Tekst zawiera szczegółowy wykład 
anatomii narządu wzroku, bardzo wyczerpujący,, 
autor rozpoczyna od opisu oczodołu, przechodzi 
kolejno budowę powiek, narządów łzowych, 
gałki ocznej,.twardówki, naczyniówki wraz z tę 
czówką,— siatkówki, nerwu wzrokowego, soczew
ki, ciała szklistego, cieczy wodnistej, przyrządu 
ruchowego oka, naczyń krwionośnych oka i ner
wów oka. W  końcu podane je s t objaśnienie 
atlasu (modelu) oka, który składa się z 10 -ciu 
głównych i  dodatkowych części, a właściwie
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warstw. Pierwsza warstwa przedstaw ia powieki 
oraz powierzchnię skóry, mięśnie tw arzy waż
niejsze, sąsiadujące z powiekami; druga warstwa 
przedstawia mięsień zwieracz powiek, wiąz po
wieki zewnętrzny, tarcze chrzęstne powiek 
i przewody gruczołów Meiboma. Trzecia warstwa 
zawiera ; łącznicę powieki, więzy powiek, gru
czoły Meiboma, tarcze chrzęstne powiek, gruczoł 
łzowy i część przyrządu łzowego. Czwarta 
warstwa przedstawia przednią powierzchnię 
twardówki, rogówkę (z kanałem Śchlemana), 
przyczepy 4-ch mięśni prostych oka; p ią ta— 
naczyniówkę, tęczówkę, źrenicę,, zwieracz źreni
cy, ciało rzęskowate; szósta— siatkówkę z rozga
łęzieniem naczyń, plamkę żółtą i miejsce wstępu 
nerwu wzrokowego; siódma przedstawia tylną 
część naczyniówki z rozgałęzieniem naczyń więk
szych i włosowatych oraz żył wirowych; ósma 
przedstawia tylną część twardówki z naczyniami 
i nerwami, z przyczepami mięśni skórnych, gór
nego i dolnego, z miejscem wstępu nerwu wzro
kowego do gałki ocznej. Dziewiąta zawiera 
kości tworzące oczodół, z otworami i  szczelinami 
dla przejścia nerwów,—przyczepy mięśni oka. 
Nadto z prawej strony oczodołu znajdują się : 
otwory łzowe, przewody łzowe, worek łzowy 
i przewód łzowo-nosowy. W reszcie dziesiątą 
warstwę stanowi nos, a mianowicie : kości noso
we. chrząstki nosa i m uszle— średnia i dolna.

„W ykład poglądowy anatomii oka” zapoznaje 
czytelnika, czy uczącego się, w sposób łatwy ze 
wszystkiemi szczegółami budowy oka i  najzupeł
niej wystarcza do nauczenia się budowy tego na
rządu. Prze.lewszystkiem zaś nadaje się do 
wykładów zasad budowy ciała ludzkiego.

A. Ś.

D -r W. T ra b e rt. Meteorologie (Sammlung 
Goschen, n-r 54) 1896, str. 144. Cena 80 fen,

Wydawnictwo, znane pód nazwą „Sammlung 
Goschen”, którego obecnie wyszedł 59 tomik, 
używa słusznej sławy. We wszystkich dziełach, 
które znamy z tego zbioru, przedmioty są trak 
towane nietylko krótko, ale także jasno i do
kładnie. Tomik, zajm ujący się meteorologią, 
zawiera najważniejsze rzeczy z tej nauki, wyło
żone przystępnie a ściśle. Po przedstawieniu 
własności i składu powietrza atmosferycznego, 
a także zadań meteorologii i ważniejszych sieci 
meteorologicznych, autor wykłada naukę o p ro 
mieniowaniu słońca i nieba; W te j części opisuje 
na czetn polega, budowa nowego p rzyrządu : akty- 
nometru Chwolsona. Następnie mówi o tem pera
tu rze  i ciśnieniu powietrza. Ruchy powietrza, 
cyklony i antycyklony, wilgotność pow ierza, 
•chmury i opady zajm ują następne rozdziały. 
W  nauce o chmurach autor trzym a się nowej 
klasyfikacyi chmur. W  dwu następnych rozdzia
łach zawierają się wiadomości o elektryfczności 
atmosferycznej i o zjawiskach optycznych w atm o
sferze. Podstawy dzisiejszych przepowiedni po

gody i krótk i rozdział o znaczeniu atmosfery dla 
naszej ziemi kończą całe dziełko, napisane bar
dzo udatnie. Może Ono stanąć blisko dzieła p o 
dobnego rodzaju, napisanego po włosku przez 
Ludwika Marchi (należącego do liczby małych 
podręczników, znanych pod nazwą „Manuali 
Hoepli” i wydawanych w Medyolanie), zajm ują
cego bezwątpienia pod względem systematyczno
ści, jasności i ścisłości wykładu jedno z najpierw- 
szych miejsc w literaturze popularno-naukowej 
europejskiej.

Kio.

Frank Waldo. E lem entary meteorology for 
high schools and Cclleges. 1896. Nowy York, 
Cincinnati, Chicago, Amer. Book - Compagny. 
Str. 373.

Au‘or, znany w nauce ze swoich prac poprzed
nich, szczególniej nad wiatrami, wiejącemi w Sta
nach Zjednoczonych Ameryki północnej i z dzie
ła, ogłoszonego przed kilkoma laty pod tytułem 
„Modern M eteorology", obecnie daje nam syste
matyczny wykład meteorologii do szkolnego 
użytku. Dobór wykładanych m at-ryj odpowiada 
zupełnie wysokości dzisiejszego stanu nauki; spo
sób wykładu jest raczej popularnym niż elemen
tarnym; np. matematyki autor prawie wcale nie 
używa. O przyrządach, używanych do spostrze
żeń meteorologicznych autor wogóle bardzo mało 
mówi — i słusznie, to albowiem należy do kursu 
fizyki, lub też do in3trukcyj dla stacyj meteoro
logicznych. Z resztą w poprzedniem swojem 
dziele autor rzecz tę z dostateczną obszernością 
wyłożył. Zato, jak  można się było spodziewać, 
rozdziały ó wiatrach, o ogólnem krążeniu atmo- 
sferycznem i o drugorzędnych ruchach powietrza 
(„generał circulation of the atmosphere” i „secon- 
dary circulation of the atmospliere’5) są ze szcze
gólną s łarannością traktowane. W nauce o wil
gotności powietrza i o opadach atmosferycznych 
znajdujemy uwzględnione najnowsze teorye o po 
wstawaniu i klasyfikacyi chmur. Osobne roz
działy są poświęcone nauce o stanie elektrycznym 
a‘mosfery i zjawiskom optycznym w atmosferze. 
Ostatnie rozdziały właściwego wykładu zajmują 
się przepowiedniami stanu pogody i nauką o k li
macie. Jako dodatek znajdujemy bardzo piękny 
rozdział, będący zastosowaniem zasad, wyłożo 
ńych w calem dziele, a poświęcony przedstaw ie
niu klim atu Stanów Zjednoczonych, Ameryki p ó ł
nocnej. Przy użyciu tego dzieła w innych k ra 
jach, oczywiście rozdział ten powinien być zastą
piony rozdziałem o klimacie tegoż k raju ,— służyć 
on jednak może z a. wzór, w jak i sposób naukę 
o klimacie pewnej przestrzeni traktować należy.

Przy czytaniu tego dzieła, przeznaczonego, jak  
sam ty tu ł wskazuje, dla szkół, mimowolnie na
stręcza się m y ś l: do jakiego stopnia organizacya 
szkoły amerykańskiej je s t różną od organizacyi 
szkoły europejskiej, skoro w pierwszej można 
tyle czasu poświęcić na studyowanie zjawisk co- 
-isso ob saoŁsasoi sesia  9(8 swusłsbej": fisom



446 W3ZSCHSWIAT .Nr 28.

dziennych, z którem i tak  ściśle je s t związany byt 
człowieka na ziemi. Szkoła starej E uropy  je s t 
zanadto zajęta rzeczami niepodpadającemi pod 
zmysły i iiiemającemi związku z przyrodą, aby 
w niej dzieło tego pokroju ju ż  obecnie mogło 
znaleźć zastosowanie.

Kw.

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

—  O brót w iro w y  trzeciego księżyca. P. Dou
glas, astronom z obserwatoryum H arvarda w S ta
nach Zjednoczonych, zdołał obecnie oznaczyć 
czas obrotu osiowego Ganimeda, trzeciogo księ
życa Jowisza; obrót ten, mianowicie, dokonywa 
się w ciągu 7 dni 5 godzin. Ze wszystkich p ię
ciu satelitów Jowisza księżyc ten je s t najjaśn iej
szy i posiada masę najznaczniejszą. Ponieważ 
zaś czas obiegu jego dokoła p lanety trw a 7 dni 
3 godz. 43 minut, te dwa przeto o k ro y , obro‘u 
wirowego i obiegu gwiazdowego, są niemal równe 
między sobą. Już zresztą w r. 1797 Herschell 
dostrzegł, że księżyce Jowisza zw racają ku tej 
planecie jednę i tęż samę swą tarczę. W r . 1871 
Engelmann potw ierdził to spos‘rzeżenie co do 
czwartego, czyli najdalszego księżyca; obecne 
więc wnioski Douglasa zgodne są z powyższemi 
dostrzeżeniami. W edług Pickeringa szczegóły 
na powierzchni Ganimeda łatwo dają się do- 
strzedz, w chwili zwłaszcza gdy znajduje się on 
w południku; najwyraźniejsza je s t smuga ciemna, 
położona na półkuli północnej i pochylona pod 
kątem 15° względem orbity księżyca.

S. K.

—  M erkury P. Percival Lowell ogłosił obec
nie w piśmie „Astronomische N achrichten” r e 
zultaty  swych badań M erkurego, w których 
znalazł potwierdzenie poglądu Schiaparellego, że 
planeta ta , podobnie ja k  Wenus, obraca się do
koła swej osi w tymże samym czasie, ja k i łoży 
na obieg dokoła słońca. Kwestya ta  wszakże 
stanowczo nie je s t rozstrzygnięta. Co dotyczy 
charakteru powierzchni M erkurego, to Lowell 
widzi w niej obraz wielkiej pustyni tylko. P rze
mawiają za tetn różne okoliczności : stateczna 
widoczność zarysów na powierzchni, brak zmian, 
któreby pozostawały w związku z kolejnem na
stępstwem pór roku. W szystko to  okazuje p o 
dobieństwo charakteru  z naszym księżycem.

T. Ii.

—  Argon i helium . Pp. Ramsay i Travers 
pragnęli dojść, czy nowo poznane te gazy m ają 
zdolność dyfuzyi taką ja k  wodór, to je s t  czy 
mogą przedzierać się przez rozpalone do czer

woności żelazo, albo też przez rozgrzaną platynę 
lub pallad. Z doświadczeń ich, przedstawionych 
towarzystwu królewskiemu w Londynio, okazuje 
się, że argon i helium nie naśladują pod tym 
względem wodoru; rezultat badań był zupełnie 
ujemny.

T. R.

—  0  przem ianie tłuszczów  pokarm owych we
krw i ogłaszają zajmujące badania pp. Cohnstein 
i Michaelis w jednym z ostatnich zeszytów „ Ar- 
chiv f. Pliysiologie” . Sprawa przechodzenia 
tłuszczu z przewodu kiszkowego do naczyń 
chłonnych i krwionośnych zbadana została 
w ostatnich czasach dość dokładnie, natomiast 
dalsza wędrówka tłuszczu we krwi do tkanek 
prawie że nie była dotychczas przedmiotem ba
dania doświadczalnego. Fóhrig dowiódł już 
w roku 1874, że pyłki tłuszczowe zawarte we 

| krwi nie są w stanie przenikać przez ściankę na-
j  czyń krwionośnych, ja k  to np. dzieje się z k u 

leczkami mleka, bakteryami i t  p. Wymienieni 
wyżej autorowie- sprawdzili to doświadczalnie 
i przekonali się istotnie, że pomimo znacznej 
zawartości tłuszczów we krwi, po bardzo tłus
tym pokarmie podanym psu, limfa bynajmniej 

| w tłuszcz nie stała się obfitszą Lecz i we krwi
! zastrzyknięty w większej ilości tłuszcz długo nie

pozostaje. Szczegółowe doświadczenia dowiodły, 
że zmiana tłuszczu zachodzi pod wpływem m or- 

| fologicznych składników krwi i autorowie docho
dzą do wniosku, że w czerwonych ciałkach krwi 
zaw arta je s t m aterya, k tóra w obecności tlenu 
je s t w stanie tak  zmienić tłuszcz pochodzący 
z mlecza pokarmowego, że powstaje zeń ciało 
nierozpuszczalne w eterze. Krew posiada przeto 
własność lipolityczną, podohną do własności 
trzustk i i niektórych nasion roślinnych, roz
szczepiania tłuszczu. P rodukt tej przemiany 
tłuszczu pokarmowego we krwi nie mógł do
tychczas być bliżej zbadany; stwierdzono tylko 
tyie, że nie je s t to  produkt gazowy, a w doświad
czeniu sztucznie dokonanem w kolbie utlenienie 
tłuszczu nie doszło aż do ostatnich produktów, 
mianowicie wody i dw u'lenku węgla.

M. FI.

—  0  znaczeniu fizyologicznem  żó łc i p. B ar
bera formułuje, na zasadzie swych doświadczeń, 
następujące wnioski. Żółć nie je s t produktem  
wydzielenia całego ciała, gdyż charakterystyczne 
je j części składowe nie znajdują się we krwi. 
Ma ona zawsze jednakowy skład chemiczny bez 
względu na rodzaj pożywienia, a wydzielanie jej 
wzmaga się znacznie po wprowadzeniu tłuszczów, 
k tóre ograniczają zużywanie się tkanek ciała. 
Żółć nie je s t też wydzieliną wytwarzaną przez 
wątrobę, a mającą zobojętniać w kiszkach kwaśną 
miazgę pokarmową i ułatwiać chłonienie tłuszczu; 
występuje ona bowiem ju ż  podczas życia we- 
wnątrzmacicznego, a wydziela się także podczas
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głodu i we śnie zimowym; wydzielanie to wzmaga 
się po wprowadzeniu białka do organizmu, ja k 
kolwiek nie wywiera ona wpływu na trawienie 
białka. Raczej uważać należy żółć jako pro
dukt dysymilacyjny komórek wątrobowych; zgod
nie z tym poglądem wydzielanie je j zależy od 
stopnia pracy wątroby przy spełnianiu czynności 
tego organu, a wielkość wydzielania je s t tej 
pracy proporcyonalna. Hypoteza ta  objaśnia wy
stępowanie żółei w życiu płodowem i wydzielanie 
się podczas snu zimowego i głodu. Objaśnia ona 
również przyrost ilości żółci po wprowadzeniu 
niektórych środków t. zw. żółciopędnych, po 
transfuzyi obcej krwi i po spożyciu białka 
i tłuszczu. Duża ilość wydzielanej przez dzień 
żółci odpowiada zawsze żywej i różnorodnej p ra
cy wątroby.

(Arch. ital. de Biologie, Naturw, Rundsch).

M. FI.

—  Pies bez półkul mózgowych, W celu 
poznania udziału poszczególnych części mózgu 
w sprawach życiowych już  od wielu dziesiątków 
la t fizyologowie posługują się doświadczeniem 
w ten sposób, że niższym zwierzętom, zwłaszcza 
żabom, a także gołębiom wycinają pewne części 
mózgu i obserwują następnie ich zachowywanie 
się. Ponieważ wszakże głównie prowadzono te  
badania na zwierzętach, których czynności umys
łowe nie bardzo są wielostronne, więc i wyniki 
otrzymano nie dość obfite. Znanemu jednak 
fizyologowi strasburskiem u, F . Goltzowi, po
wiodło się wydoskonalić metodę prawie bezbo
lesnego operowania psów i pozbawiania ich 
w zupełności wielkich półkul mózgowych, tak 
że zwierzęta te, jio szczęśliwem przetrwaniu 
bezpośrednich skutków operacyi, pod względem 
cielesnym niczem od normalnych psów się nie 
różnią. Obecnie Goltz posiada doskonale odkar- 
mionego psa, którem u już przed pięciu laty wy
ję to  wielkie półkule mózgowe i który tylko pod 
względem psychicznym,lecz nie cieleśnie różni się 
od innych psów. Pies ten bezustannie biega 
w swej klatce, a gdy zbliża się godzina karm ie
nia, staje się niespokojnym i podnosi się, niby 
szukając czegoś, na tylnych łapach, lecz nie zna 
swego stróża, który codziennie przynosi mu po
karm , a gdy tenże chce go wynieść z klatki, pies 
kąsaniem i gwałtownemi rucham i broni się. 
W skutek braku półkul mózgowych niema on 
mianowicie żadnych obrazów pamięciowych i nie 
rozróżnia wrażeń zmysłowych, które nań działa
ją . Kąsanie i rzucanie się sąto instynktowne od
ruchy, wyzwalane przez dotykanie się psa. Gdy 
wreszcie przyniesiono go na stół i uspokoił się, 
widzi on i odczuwa powonieniem kawałki mięsa 
rozrzucone przed nim, lecz nie wie, co to je s t 
właściwie i poczyna jeść dopiero wówczas, gdy 
wywołano w nim ruchy żucia, które w szczególny 
sposób dają się sprowadzić przez drapanie w na- 
sadę ogona. Wówczas pożera pokarm, lecz bez

chciwości osobliwej, choć zjada i pije więcej niż 
normalny pies tejże wielkości. Prawdopodobnie 
ustawiczne bieganio w klatce je s t przyczyną 
znacznego apetytu i żwawej przeróbki materyi 
u tego zwierzęcia Widzimy więc, że gdy tylko 
potrzeba pokarmu je s t zaspokojona, wszystkie 
funkcye cielesne regulują się w środkowych i ty l
nych częściach mózgu bez współudziału półkul, 
które służą przeto wyższym celom życia uświa
domionego (tworzenie pojęć, pamięć i t. d ).

M. F I

— ■ P rzec iw  wściekliźnie. Rząd angielski wy
dał świeżo zakaz wszelkiego przywozu psów do 
Wielkiej Brytanii. Prawo to ma być wykonywa- 
nern już od 15 września r. b , a od tej daty po
cząwszy żadnego psa nie będzie wolno wprowa
dzić bez specyalnego pozwolenia ministra ro l
nictwa. Drakoński ten środek usprawiedliwia 
się tem, że anglicy chcą stanowczo pozbyć się 
w kraju  wścieklizny, muszą więc przedewszyst- 
kiem zatamować dostęp je j z lądu stałego.

T. R

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Zjazd  lekarzy i przyrodników. Odbieramy 
pismo następujące :

Komitet gospodarczy VIII Zjazdu lekarzy 
i przyrodników polskich, mającego się odbyć 
w Poznaniu w r. 1898, ogłasza do lekarzy i przy
rodników polskich następującą odezwę :

Wielmożny Panie !

W maju 1898 r., podczas Zielonych Świąt, 
odbędzie się w Poznaniu VIII Zjazd lekarzy 
i przyrodników piolskicb. W  przekonaniu, że 
W -ny Pan uznaje ważność podobnych Zjazdów, 
Komitet przygotowawczy ma zaszczyt prosić 
W-go Pana, by swoim współudziałem zechciał 
przyczynić się do powodzenia Zjazdu. Bliższe 
szczegóły co do Zjazdu będą w swoim czasie 
ogłoszone. Ponieważ do ułożenia szczegółowego 
program u potrzebnem je st wczesne zawiadomie
nie o pracach i kwestyacb, mających być przed
miotem obrad, przeto Komitet przygotowawczy 
ma zaszczyt zapytać W-go Pana, czy i jaką spra
wę chciałby poruszyć lub pracę jak ą  przedłożyć. 
Podczas Zjazdu urządzoną będzie wystawa hy- 
gieniczno-lekarska i dydaktyczno-przyrodnicza. 
Prosimy o rychłe doniesienie, czy w wystawie tej 
W ny Pan zechciałby wziąć udział i jak i przed
miot wystawić zamierza, urządzenie bowiem wy
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stawy zależnem je s t od tego, o ile doniosły ten 
zamiar znajdzie czynne poparrie 11 ogółu naszych 
lekarzy i przyrodników. Upraszając o rychłe 
uwiadomienie tnk co do udziału w samym Zjeź
dzić j- 'k  i w zamierzonej wystawie, Kom itet 
przygotowawczy nadmienia, że zgłoszenia przy j
mować będzie najdalej do końca tego roku.

P o z n a ń ,  w lipcu 1897 r.

W imieniu Komitetu

D - r F r .  C h ł a p o w s k i ,  D r A. J a r u n t o w s k i ,  
przewodniczący. sekretarz jeneralny,

Ul. W iktoryi 27. Ul. Wilhelmowska 16.

Uprasza się wszystkie inue pisma o łaskawe 
powtórzenie powyższej odezwy.

Nekrologia.

W dniu 26 zeszłego miesiąca zakończył życie 
P a w e ł Sch iitzenberger, jeden z najsławniejszych 
chemików francuskich. Urodzony w r. 1827 
w Strasburgu, w które® to mieście studyował 
też medycynę, karyerę nauczycielską rozpoczął 
w Mulhauzie, zakończył zaś w Paryżu, jako p ro 
fesor w College de France i członek akademii 
nauk ścisłych. O licznych jego zasługach na 
rozmaitych polach badań teoretycznych i tech
nicznych pismo nasze w niedługim czasie umieści 
obszerniejsze sprawozdanie.

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. 30 czerwca do 6 lipca 1897 r.

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

D
zi

eń

Barometr -55 
| lem peratu ra w st. 0 . I<00 mm  —  i r  ■ jsp

•rH

Kierunek wiatru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Suma
opadu

7 r. 1 p. 1 9 w .j 7 r. i J. p. 9 w. | Najw. Najn. &

3°  S. 54.3 53,2 . 5 1,1 i 18,2 22,8 21,8 : 25,0 15,6 46 S E 5,SE S,SW 3 .
l  C. 47.8 45,2 1 44,6 j 21,2 30,2 24,4 3o,5 17,4 52 SW5,W«,W3 0,0
2 P. 44.7 44,7 j 46,9 j 20,2 26,5 21,2 1 27,5 19,5 49 W 3,W °,W 5 —
3 S. 49,1 48,0 , 46,6 , 20,ł  24,4 22,2 25,9 14,0 | 42 W 3,W 3,SW 2 —
4  N. 43,5 4 3 ,2 :4 3 ,5  *9,8 25,2 17,0 ! 27,5 17,o 58 W!,W«,W2 0,8

5 P. 44,5 46,6 4 8 ,1 ' 15,ci 1 1 , 2 16,0 19,1 12,4 61 W *W \W * 0,0
6 W. 4^,9 48,0 146,8 14,4 21,4 19,9 22,6

• I ■ '
12,8 57 W*,W*,SW«

Średnia 47,2 20,S 52 0,8

U w a g i

9  drobny w nocy

•  w  ciągu dnia kilkakrotn, 
® drobny w  ciągu dnia kil

kakrotnie

T R E Ś Ć .  Patm a, przez M. Raciborskiego. —  Acetylen, przez Józefa Jacobyego, inż.-chemika. —  
Enzymy, czyli ferm enty nieorganizowane, przez A Wróblewskiego. —  Sprawozdania. —  Kronika nau

kowa. —  Wiadomości bieżące. —  Nekrologia. —  Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ś ló sarsk i.

,Ho3B0jreH0 U e H 3 y p o io .  Bapmara, 27 iiohh 1897 r

Redaktor B r. Z n a to w ic z .

Warszawa. Druk Emila Skiwskiego


