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0  HYPOTEZACH NAUKOWYCH.
Odczyt w Sekcyi filozoficznej Tow arzystw a przyrodników 

im. Kopernika w Krakowie.

Badacz przyrody, zarówno jak i każdy 
kto się nauką zajmuje, nie może prowadzić 
badań swoich chaotycznie i zadowalać się 
wyłącznie opisywaniem zjawisk, notowaniem 
tego, co spostrzega. Przeciwnie, prowadzi 
swe badania systematycznie, podług pew
nych planów, posiłkuje się bezustannie pa
nuj ącemi w nauce poglądami, teoryami, 
sprawdza czy badane zjawiska dadzą się 
podciągnąć pod ogólnie przyjęte prawa, 
z dokonanych spostrzeżeń wysnuwa wnioski 
i uogólnienia, zadaje pytania i szuka na nie 
odpowiedzi zapomocą nowych spostrzeżeń. 
Wszystkie te poglądy, teorye, uogólnie
nia, są to mniej lub więcej prawdopo
dobne, mniej lub więcej stwierdzone przy
puszczenia. Wszak i powszechne prawa 
przyrody są w ograniczonym tylko zakresie 
stwierdzone, i skądże możemy czerpać pew
ność, że się z czasem nie znajdą zjawiska, 
tym prawom nie podległe? Weźmy dla 
przykładu chociażby prawo ciążenia po
wszechnego. Któż nam zaręczy za to, że 
z czasem nie zostaną odkryte ciała, być 
może jakieś kosmiczne etery, które temu

prawu nie ulegają? A prawo zachowania 
materyi? Istnieje zapatrywanie, że materya 
jest niczem innem, jak pewnym rodzajem 
energii objętości, więc jedną z form energii. 
Jeżeli przyjmiemy to zapatrywanie, to skąd
że będziemy wiedzieli, czy nie istniała kiedyś 
epoka, gdy inna jakaś forma energii przetwo
rzyła się w materyą, lub że materya kiedyś 
w inną formę energii się nie przetworzy? 
Wszakże już i obecnie prawo zachowania 
materyi wyrażamy nieraz jako prawo zacho- 
wauia masy, a to w tym celu, aby w prawie 
wyrażającem stosunek ilościowy zastąpić nie
ustalone pojęcie materyi wielkością, dającą 
się istotnie zmierzyć, mianowicie masą. 
W ten sposób prawo zachowania materyi 
przeobraża się w prawo zachowania energii 
ciążenia, czyli w przypadek szczególny prawa 
zachowania energii. Pojęcie materyi jako 
pierwiastku bytu, jako czegoś przeciwstawne* 
go energii, zostaje usuniętem.

Mówiąc o hypotezach będę miał na myśli 
wszystkie pytania, przypuszczenia, teorye 
i prawa, zawierające w sobie mniejszą lub 
większą ilość pierwiastku hypotetycznego. 
Zapewne, że i z innych punktów widzenia 
patrzeć na nie można, w danym jednak razie 
będą one nas o tyle tylko interesowały, o ile 
wychodzą poza sferę znanych zjawisk, o ile 
opierają się na przypuszczeniach, o ile są 
hypotezami.
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Wyrazowi „hypoteza” nadajemy obecnie 
daleko ściślejsze znaczenie. Oznacza on 
pewne wyobrażenia o przyczynach zjawisk, 
które służą do lepszego uzmysłowienia praw, 
rządzących przyrodą, oraz do ułatwienia 
stosowania tych praw. Pojęcie prawa, zna
lezionego na drodze indukcyjnej, bywa sta
rannie odróżniane od pojęcia hypotezy. 
Rozróżniamy nawet teorye od hypotez. W ni
niejszej rozprawce słowo bypoteza będzie 
jednak używane w najobszerniejszem jego 
znaczeniu, jako nieudowodnione przypusz
czenie. Dlatego też mówię o pierwiastku 
bypotetycznym.

Od objaśniania przyczyn zjawisk zapomo
cą hypotez (w znaczeniu ściślejszem) nauka 
stara się uwolnić, przedstawiając niezależnie 
od nich fakty, zjawiska i prawa, na drodze 
indukcyjnej z tych faktów wysnute. Jestto 
uprawiany obecnie kierunek fenomenologicz
ny (zjawiskowo-opisowyj. Od kierunku tego 
należy oczekiwać wiele korzyści. Oczyści on 
naukę od wielu przestarzałych i niepotrzeb
nych już fantastycznych wyobrażeń, lecz nie 
zdoła z niej nigdy usunąć hypotezy w tem 
obszernem znaczeniu, w jakiem używamy go 
tutaj. Pojęcie hypotezy wchodzi bowiem 
w samo pojęcie nauki. Nierobiąc przypusz
czeń nie możemy rozszerzać zakresu nauki. 
Prócz tego zauważyć należy, że potrzebuje
my i bypotez, tworzonych na drodze myśle
nia dedukcyjnego, takie zaś hypotezy nie bę
dą mogły się obejść bez obrazów fantastycz
nych. Kierunek fenomenologiczny wprowa
dza do nauk przyrodniczych ścisłość mate
matyczną, nie może on jednak zmusić nas do 
odmówienia użyteczności hypotezom fanta
stycznym. Osobliwie, gdy nowa, dotychczas 
nieznana sferą zjawisk zostaje odkryta, gdy 
jeszcze nie można tych zjawisk w stosunki 
ilościowe ujmować,—dla ułatwienia pozna
wania potrzebne są hypotezy o istocie tych 
zjawisk, o pokrewieństwie ich ze znanemi 
dawniej, a tego rodzaju hypotezy muszą 
z natury rzeczy wykazać wcześniej lub póź
niej fantastycznośó swoję. W nauce zawsze 
znajdą miejsce hypotezy fantastyczne.

Dla wyjaśnienia znaczenia, jakie ma hy
poteza w nauce, rzućmy pobieżnie okiem na 
parę powszechnie znanych przykładów, wzię
tych z dziedziny chemii.

W edług teoryi atomistycznej, którą tu

w jej uderzająco naiwnej szacie przedsta
wiam, wszystkie ciała są złożone z niewi
dzialnych drobniutkich cząsteczek, molekuł. 
Zapomocą mniej energicznych środków, 
t. zw. mechanicznych, nie można cząsteczek 
podzielić na częśoi, jeżeli jednak zastosuje
my bardziej energiczne środki, t. z w. che
miczne, to cząsteczki można podzielić na 
elementy jeszcze niniejsze. W taki sposób 
dochodzimy do najmniejszych cząstek ma
teryi, atomów, które są niepodzielne, mają 
jednak różną objętość i różny ciężar. Ato
my, składające molekuły, i molekuły, skła
dające ciała, znajdują się na pewnych od
ległościach od siebie. Na tych odległościach 
utrzymują się one zapomocą jednoczesnego 
działania wzajemnego przyciągania i odpy
chania. Ciała, złożone z jednego rodzaju 
atomów, noszą nazwę pierwiastków. Ile jest 
rodzajów atomów, tyle jest rodzajów ciał 
prostych czyli pierwiastków. Z kombinacyi 
pierwiastków złożone są wszystkie ciała ist
niejące. Van’t Hoff przypuszcza nawet, że 
atomy posiadają rozmaitą formę i na tej 
podstawie stara się objaśnić rozmaitą ich 
wartościowość. Atomów i cząsteczek nikt 
nie widział, o istnieniu ich możemy robić 
tylko przypuszczenia, co zaś do niepodziel
ności atomów wobec ich różnych ciężarów 
i objętości, tę już chyba z trudnością zrozu
mieć lub wyobrazić sobie potrafimy. Poj
mowanie atomów jako pewnych ognisk dzia
łania energii, nie wiele nam też wyjaśnia. 
A jednak ta bypoteza atomistyczna jest pod
waliną chemii i przyniosła nader wielkie ko
rzyści w rozwoju tej nauki. Obecnie dają 
się słyszeć głosy, że hypoteza atomistyczna 
nie wystarcza, że płodność jej się wyczerpa
ła i że już pora z nauki zupełnie ją  usunąć. 
Z tej ogólnej hypotezy wysnuł się cały sze
reg innych. Zauważono, że własności pier
wiastków znajdują się w pewnej zależności 
od wielkości ich ciężarów atomowych, stąd 
po wielu mniej udatnych próbach powstał 
układ peryódyczny pierwiastków Lotaryusza 
Meyera i Mendelejewa. Główna zasada 
układu tego polega^na tem, że pierwiastki 
zostały uporządkowane podług wielkości 
Swych ciężarów atomowych, przyczein zau
ważono, że co kilka pierwiastków własności 
ich chemiczne powtarzają się peryodycznie 
ze znacznym stopniem podobieństwa. Takie
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peryodyczne szeregi zostały ułożone jeden 
pod drugim i utworzyły układ, według któ
rego własności pierwiastków są to funkcye 
periodyczne ich ciężarów atomowych. Nie
które miejsca pozostały jednak puste, odpo
wiadających im pierwiastków nie znano. Do 
tych miejsc były już jednak przywiązane 
pewne własności chemiczne i pewien ciężar 
atomowy. Układ Mendelejewa jakgdyby 
przepowiadał zgóry istnienie nowych pier
wiastków. W późniejszych czasach istotnie 
odkryto kiłka pierwiastków, mianowicie 
skand, gal, german, których własności i cię
żar atomowy odpowiedziały dokładnie prze
widzianym. Prócz tych korzyści, oddał ten 
układ i inną. Ciężary atomowe niektórych 
pierwiastków nie były dokładnie zbadane, 
układ peryodyczny podawał inne liczby, niż 
je  eksperymentalnie otrzymywano, Różnice te 
dały pocbop do nowych badań i zapomocą 
bardziej udoskonalonych metod doświad
czalnych zdołano się przekonać, że liczby, 
podawane przez układ, są prawdziwe. Obok 
jednak tych wielkich korzyści, jakie dla nau 
ki przyniósł, obok wielkich zalet dydaktycz 
nych, układ ten posiada również i braki 
Braki te uwidoczniają się coraz bardziej 
Nauka przynosi nowe odkrycia. Oto w ostat 
nich kilku łatach odkryto cały szereg no 
wych pierwiastków. Argon, hel, neon, kryp 
ton, ksenon zostały odkryte przez Ramsaya, 
polon i rad z ich osobliwemi własnościami 
odkryte przez Skłodowską, victorium—przez 
Crookesa. Roztrząsano pilnie, gdzie te 
pierwiastki umieścić należy w układzie pe- 
ryodycznym, lecz nie łatwo tu dla nich miej
sce znaleść, ale wszak i wodór w układzie się 
nie mieści i chociaż w szeregu typowych me
tali został ustawiony, to jednak według 
ostatnich badań Dewara nie posiada on 
w stanie stałym własności metalu, lecz 
przedstawia masę przezroczystą, do lodu po
dobną, najlżejszą ze wszystkich ciał stałych 
(cięż. właśc. około 0,086). — Wspomnę 
tu jeszcze o jednej niedogodności, jaką 
przedstawia układ peryodyczny, mianowicie 
o tem, że nie uwzględnia rozmaitej warto
ściowości jednego i tegoż pierwiastku. Roz
maite bowiem pierwiastki, jak np. miedź, 
żelazo, rtęćj dają po dwa, a czasem i po 
więcej szeregów soli. Te szeregi soli różnią 
się tak dalece od siebie, jakgdyby pochodziły

od zupełnie różnych i bardzo od siebie w sy
stemie odległych pierwiastków. Różnice te 
nie są w układzie peryodycznym uwydatnio
ne. Ciężar atomowy telluru, wielokrotnie 
i starannie stwierdzony, jest znacznie więk
szy, niż na to jego stanowisko w układzie 
peryodycznym pozwala. Z  powodów, tu
taj podanych i z wielu innych chemia uważa 
już obecnie tę klasyfikacją za przestarza
łą i dąży do ukształtowania nowej, bar
dziej odpowiadającej obecnemu stanowi 
nauki.

Niejednokrotnie podejmowano hypotezę 
wspólnego pochodzenia pierwiastków. Słyn
ny chemik angielski Crookes podał fanta
styczną bypotezę, podług której wszystkie 
pierwiastki powstały z pramateryi, proty- 
lu, przez stopniową jego kondensacyą. Na 
podstawie tej hypotezy ułożył on wszyst
kie pierwiastki w system na linii krzywej, 
przedstawiającej ślad wahadłowych poru
szeń dążących do równowagi, o czem 
obszerna wiadomość była podana w piś
mie niniejszem jeszcze w roku 1887. 
W ostatnich czasach badania ziem rzadko 
spotykanych, jako to ittrowej, dydymowej, 
uranowej, dążą coraz częściej ku ekspery
mentalnemu poparciu hypotezy o jedności 
pierwiastków. W dziedzinie chemii fizycz
nej oraz fizyki powstają hypotezy o rozszcze
pianiu się atomów, o ich jonizacyi, hypotezy, 
wynikające ze spostrzeżeń i prowadzące do 
spostrzeżeń dalszych. Daje się zauważyć 
pewne ciążenie ku teoryi o wspólnem pocho
dzeniu pierwiastków. Obecnie już niejeden 
ścisły i wypróbowany eksperymentator raz 
wraz odwraca głowę od stołu roboczego, aby 
spojrzeć przychylnie ku owej fantastycznej 
krzywej Crookesa.

Historya hypotez o pierwiastkach dosad
nie nam przedstawia, że naukowa hypoteza 
o jedności pierwiastków nie z rzekomego 
dążenia ducha ludzkiego do jedności, do mo- 
nizmu, powstaje. Marzenia metafizyczne 
dawno już ją  nauce podsuwały, lecz spo
strzeżenie nie dawało poparcia i hypoteza 
naukowa głosiła istnienie kilkudziesięciu 
pierwiastków niezmiennych. Dopiero gdy ba
dania uprawniać ją  zaczynają, gdy się staje 
użyteczną, potrzebną, nauka zaczyna na nią 
zwracać uwagę, Hypoteza wypływa ze spo
strzeżeń i według spostrzeżeń'się modyfiku*
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je. Nie hypotezy panują w nauce, lecz nauka 
wymaga hypotez.

Z hypotezy atomistycznej wyrosła inna —
0 budowie cząsteczek, i rozwinęła się w całą, 
rzec można, architekturę chemiczną. Cząs
teczki ciał mają przedstawiać łańcuchy, 
wieńce i rozmaite figury geometryczne, zło
żone z atomów, powiązanych ze sobą za
pomocą wartościowości. Teorya budowy, 
a osobliwie teorya budowy benzolu przedsta
wiająca go w postaci wieńca z sześciu ato
mów węgla, wydala pomimo swej widocznej 
fantastyczności istotnie wielkie rezultaty
1 chemia w rozwoju swym posługuje się 
ciągle tą teoryą,—osięgając przy jej pomocy 
coraz to większe zdobycze. Wykazała ona 
swą płodność w badaniach nad izomeryą 
Na jej podstawie wyrosła cała gałąź chemii 
nowoczesnej, zwana stereochemią. Historya 
stereochemii uczy nas, że owo powszechne 
prawo przyrody, które głosi: jeżeli dwa ciała 
są identyczne pod względem kilku swoich 
właściwości, to są one identyczne i pod 
względem wszystkich innych właściwości; 
że, powiadam, prawo to jest względne, i że 
poza obrębem znanych zjawisk jest ono 
tylko przypuszczeniem. Wszak np. kwasy 
winne: skręcający w prawo i w lewo, są 
identyczne pod względem nie kilku, lecz 
bardzo wielu swoich własności, a jednakże 
pod względem niektórych własności się róż
nią. A skądże pewni możemy być tego, że 
pomiędzy niektóremi z ciał, przyjmowanych 
dotychczas za identyczne, nie wykażą się 
z biegiem czasu różnice pod względem nie
których ich własności nam dotychczas nie
znanych?

Weźmy inny przykład hypotezy. Wiele- 
kroć wygłaszano pogląd, źe sprawy życiowe 
dadzą się objaśnić zapomocą praw fizycz
nych i chemicznych, podnoszono t. zw. che
miczną lub mechaniczną hypotezę życia. 
Przeciw niej występował dawniej mistyczny 
witalizm, który w ostatnich czasach, repre
zentowany głównie przez słynnego chemika 
Bungego, przyodział na się szatę bardziej 
naukową i przystąpił jako „neowitalizm” do 
zwalczania materyalizmu i mechanicznej by- 
potezy życia. Bunge twierdzi, mianowicie, 
że zjawisk życiowych nie jesteśmy w stanie 
objaśnić zapomocą praw chemicznych i fizycz
nych, że w istotach żyjących działają inne

czynniki, niż w naturze nieożywionej i że 
tylko zapomocą zmysłu wewnętrznego, zapo
mocą samoobserwacyi, możemy rozpoznawać 
istnienie w nas tych odmiennych osobliwych 
zjawisk. Otóż widzimy, jak się daleko ta 
hypoteza posuwa. Twierdzi ona, że zjawiska 
świata żyjącego kierowane są przez inne 
prawa, niż zjawiska natury martwej,—przy
puszczenie, nieoparte na gruncie ściśle eks
perymentalnym,—opiera się ono raczej na 
dowodach natury ujemnej, t. j. na tem, że 
świat żywy jest dla nas w porównaniu z na
turą martwą daleko większą zagadką, że 
pod względem skomplikowania, zawiłości 
i zagadkowości między zjawiskami życia 
i zjawiskami natury martwej leży cała prze
paść. Podstawa hypotezy o specyalnych si
łach życiowych jest niemniej fantastyczna, 
jak podstawa teoryi atomistycznej, lub teox-yi 
budowy chemicznej, podczas jednak, gdy te 
ostatnie dla nauki wyraźne i wielkie przy
niosły korzyści, jakichże korzyści dla nauki 
oczekiwać możemy od neowitalizmu? Teorya 
mechaniczna, niemająca również uzasadnie
nia i mniej zadawalająca naszę wyobraźnię, 
niż pierwsza, dała jednakże piękne wyniki. 
Wszak i Bunge zmuszony się czuje do wy
powiedzenia tak sprzecznej z jego poglądem 
konkluzyi: „ . . .  nie pozostaje nam tymcza
sem nic innego, jak z całą rezygnacyą pra
cować dalej w dotychczasowym mechanis- 

i tycznym kierunku. Metoda ta jest nadzwy
czaj płodną; musimy próbować, jak daleko 
zajdziemy przy wyłącznej pomocy fizyki 
i chemii” *). Trudno uwierzyć, że mówi to 
neowitalista. Mnie się zdaje, że hypoteza 
neowitalistyczna opiera się na przecenianiu 

I ogromu naszej wiedzy. Z tem, co się nie 
poddaje skalpelowi analizy naukowej, co 
wywołuje w nas poczucie bezsilności z po
wodu swojej niedostępności dla badań, co 
zdumiewa nas zawiłością niezrozumiałych 
zjawisk i misternością układów,—załatwia
my się szybko zapomocą hypotezy, źe tu 
działają inne czynniki i materye, niż w na
turze nieożywionej. Ale wszak i natury 
martwej nie znamy i skądże tak śmiało prze
sądzać możemy, gdy wiedza nasza w pozna

*) Bunge : Chemia fizyologiczna—przekład 
polski, str. 12.
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niu przyrody pierwsze dopiero stawia kroki. 
Czy nie prostszem jest, odrzucając hypotezę 
neowitalistyczną zarówno jak i mechaniczną, | 
nie przesądzać tego o czem się nic nie wie 1 
i badać to, co się da zbadać. Hypoteza 
neowitalistyczną miałaby racyą bytu, byłaby 
nawet konieczną tylko wtedy, gdyby zostało 
spostrzeżonein, stwierdzonem eksperymen
talnie istnienie wśród zjawisk życiowych 
nowego jakiegoś czynnika nieznanego do
tychczas, zupełnie odrębnego i stosującego 
się jedynie do natury ożywionej. Bo wszak 
i nowy czynnik, działający w ustrojach ży
wych, może być rozpowszechnionym i w na
turze martwej, a gdybyśmy go nawet w niej 
nie spotykali, to może on być uszeregowany 
z innemi czynnikami, ujęty z niemi w jeden 
system. Gdyby to była jakaś nowa forma 
energii, to mogłaby być postawiona w fizyce 
obok form dotychczas znanych.

Skądinąd dają się słyszeć głosy, zwraca
jące uwagę na to, że w badaniach przyrod
niczych zbyt nas olśniewa prawo zachowania 
energii, że zbyt dużo uwagi się zwraca na 
ilość energii, podczas gdy pomijamy wielkie j 

znaczenie kierunku jej działania. Od kie
runku, w jakim działa energia, zależy skutek 
jej działania, mimo tego, że ilość energii się i 
nie zmienia. Czy żołnierz, strzelający do j  

nieprzyjaciela, trafi go czy też nie, to nie za
leży od ilości energii ruchu, jaką ma wy- ( 
strzelona kula, ogromna różnica skutku 
zależy wyłącznie od bardzo małej różnicy j  

w kierunku działania tej energii. W sposób j 
bardziej zawikłany przejawia się znaczenie 
kierunku działania energii np. w robocie 1 
rzeźbiarskiej, gdy pod wpływem kierującej 
woli mistrza energia ruchu, jaką dłuto otrzy
muje, powoduje wytworzenie wspaniałych 
form rzeźbionych. Kierunek działania ener
gii ma wielkie znaczenie w przyrodzie, od 
niego zależą wszelkie formy, kształty, a więc 
i kształty kryształów i kształty w świecie 
ożywionym. Gdy zastanowimy się tylko nad 
tem, jakie znaczenie ma kształt w świecie 
istot żywych, gdy uprzytomnimy sobie, że 
jedną z najznamienniejszych cech, różniących 
materyą żywą od martwej, są ich cechy 
morfologiczne, gdy pomyślimy nad tem, że 
wszak to pod wpływem bardzo skomplikowa
nych zmian w kierunku działania energii 
tworzą się te formy, to zrozumiemy, jakie

doniosłe znaczenie mieć musi kierunek dzia
łania energii w świecie biologicznym. Kieru
nek wywiera też wpływ niemały i w przyro
dzie martwej. Wiadomo, że jeżeli na ciało 
w ruchu działa jakaś siła prostopadle do 
kierunku ruchu, to zmienia ona tylko kieru
nek ruchu, lecz ilość energii się nie zmieni. 
Mogą też bez wątpienia istnieć siły nie 
wykonywające pracy, nie wpływające na 
zmiany ilości energii, lecz wyłącznie spro
wadzające zmiany w kierunku działania 
energii, siły kierujące. Zajęcie się tą spra
wą, zgłębienie jej, odnalezienie praw rządzą
cych tą sferą zjawisk, stanowi ważne zadanie 
fizyki, które może sprowadzić dla nauki nie- 
dające się obecnie obliczyć skutki: będą one 
przedewszystkiem ważne dla biologii. Czy 
nie wykielkuje stąd jakaś nowa hypoteza, 
rozjaśniająca nieco zjawiska życia?

Niedawno Reinke ogłosił swoję teoryą 
zjawisk życiowych, w której podnosi znacze
nie celowości w przyrodzie ożywionej. W każ
dym ustroju spotykamy ukształtowania,skie
rowane ku pewnemu celowi, ku czemuś, co 
ma się stać, co ma się odbyć w przyszłości. 
Zasada przyczynowości nie wystarcza do 
wytłumaczenia i objaśnienia rozwoju i' życia 
istot organicznych. Ustroje mają wiele po
dobieństwa do maszyn, i w jednych i w dru
gich widać pewien układ kształtów, skiero
wany ku pewnemu celowi. Czynnikiem, ko
jarzącym w maszynach różne działania ku 
pewnej celowej pracy, są pewne siły kieru
jące maszyn. W ożywionej komórce i w wyż
szych ustrojach spotykamy również ułożenia 
kształtów, skojarzeuia działań ku pewnemu 
celowi skierowane, widzimy jakgdyby skutki 
działania sił kierujących. Te kierujące siły 
wyższego porządku Reinke nazywa „domi
nantami”. Każda maszyna, każda jej część, 
każda komórka, każdy ustrój mają swoje do
minanty, górujące nad energią i kierujące 
jej działaniem. Dominanty maszyn zawdzię
czają swe powstanie inteligencyi człowieka : 
musi istnieć jakaś kosmiczna inteligencya, 
której zawdzięczają swoje powstanie domi
nanty ustrojów.

Oto główna treść teoryi Reinkego, która 
w przeważnej części jest teoryą metafizycz
ną. Wprowadzenie pojęcia dominanty jest 
pociągające. Potrzebna jest jednak ściślej
sza analiza tego pojęcia, aby wywnioskować,
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o ile ono może w nauce korzyść przynieść, j  

a więc, o ile może być zaliczonem do hypotez 
naukowych. Teorya Reinkego jest zbudo- j  
wana w myśl kierunku neowitalistycznego, 
ponieważ Reinke odmawia przyrodzie mar
twej pierwiastków celowości, planowości, ja 
kie widzimy w przyrodzie ożywionej. Domi
nanty jego nie istnieją w przyrodzie mar
twej. Dziwnem jest, że np. w urządzeniu 
systemu słonecznego, w rozkładzie różnych 
materyj na ziemi, w stosunkowaniu własności 
pierwiastków, we własnościach roztworów 
soli, z których powstają kryształy i t. p. nie 
odnajduje on pewnej planowości, skojarzenia 
działań ku pewnemu celowi skierowanych, 
jednem słowem, że dominanty usuwa z przy
rody martwej, Z tego to powodu jego teo
rya w tej nawet swej części, w której 
mogłaby za naukową uchodzić, jako nauka 
o dominantach, traci, przez oparcie na zasa
dzie neowitalistycznej, cechy teoryi naukowej. 
Wielka zasługa Reinkego dla nauki polega 
na czem innem,—na podjęciu zasady kierun
ku obok zasady energii, o czem wspomina
łem wyżej.

(Dok. nast.).
•A. Wróblewski.

Ja s zc zu rk a  N o w o -Z e la n d zk a
(H a tte r ia  puncta ta ).

Na małych skalistych wysepkach, otacza
jących Nową Zelandyą, żyje jeszcze w dość 
znacznych ilościach pewien gatunek dużej 
jaszczurki, która na głównej wyspie została 
już zupełnie wytępiona i z tego powodu była 
nawet uważana przez jakiś czas za gatunek 
zaginiony. Nosi ona nazwę naukową Spheno- 
don punctatus czyli H atteria punctata; k ra 
jowcy zowią ją  Tuatara. Zasługuje zaś na 
uwagę z tego powodu, że jest „żyjącą ska
mieniałością”, jak i wiele innych stworzeń 
australskich.

Na pierwszy rzut oka przypomina ona 
amerykańskie legwany (Iguanidae), posiada 
bowiem tak samo grzebień kostny na grzbie
cie. To też do niedawna wyznaczano jej 
miejsce w systematyce tuż obok tej zwrotni
kowej rodziny. Dopiero w r. 1867 Giinther,

zbadawszy dokładnie jej anatomią, wykazał, 
że różni się ona wybitnie nietylko od legwa
nów, ale i od wszelkich innych jaszczurek 
żyjących; posiada natomiast bliskich krew
niaków w odosobnionym rzędzie kopalnym 
Rhynchocephala, do którego należą Sam-e za
ginione gatunki pragadów. Najbardziej zbli
żonym do niej jest rodzaj Palaeohatteria 
z tak zwanych czerwonych piaskowców 
drezdeńskich. Typ tej jaszczurki zatem 
przetrwał z małemi zmianami wszystkie prze
wroty tryasu, jury, kredy oraz całego okresu 
trzeciorzędowego i pozwala nam dzisiaj zba
dać na żywym okazie, jak mniej więcej były 
zbudowane gady z tej dawno minionej epoki.

Z tego względu jaszczurka nowo-zelandz- 
ka jest niezmiernie ciekawa, możemy bowiem 
nietylko poznać na niej dokładnie całą budo
wę szkieletu, gdy na okazach skamieniałych 
bywa on zwykle mniej lub więcej niezupełny, 
ale jeszcze, co ważniejsza, zbadać jej części 
miękkie oraz rozwój zarodkowy. Obyczajo
wa strona mniej może posiada wagi z tego 
punktu widzenia, i ona jednak zasługuje 
także na poznanie, jaszczurka ta bowiem 
przedstawia niektóre właściwości odmienne 
od tych, jakie napotykamy u jej żyjących 
krewniaków. Dla tych wszystkich powodów 
chcemy zapoznać z nią czytelników Wszech
świata według opisu, podanego w niemiec- 
kiem czasopiśmie „Prometheus” ‘j.

Jestto  dość spora jaszczurka, mająca pra
wie pół metra długości, o ciele grubem i nie- 
zgrabnem, przypominającem nieco salaman
drę, o barwie oliwkowo-zielonej w żółte 
i białe kropki. Ma długi i gruby ogon oraz 
grzebień z ostrych kolców, ciągnący się przez 
całą długość ciała od głowy aż do końca 
ogona. A chociaż niezbyt wielkie wymiary 
uspokajają obawę, aby to mogło być stwo
rzenie równie groźne, jak np. krokodyl, 
w każdym jednak razie nie jest się zupełnie 
pewnym, czy ukąszenie jego nie pociąga za 
sobą jakich nieprzyjemnych następstw.

Krajowcy nowo-zelandzcy, maorysi, czują 
nawet zabobonną trwogę przed tą jaszczur
ką, uważając ją za bardzo niebezpieczne 
stworzenie. Wprawdzie w dawnych czasach, 
gdy tuatara była jeszcze bardzo pospolita

') Prometheus n-r 485 z r. z,
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na Nowej Zelandyi, polowano tam na nią, 
zajadle i żywiono się powszechnie jej mię
sem. Polowania te stały się naWet głów
nym powodem wytępienia. Ale zato w mia
rę tego, jak stawała się ona rzadszą i kra
jowcy rzadziej mogli ją  widywać, dziwaczne 
to stworzenie zaczęło wzbudzać wśród nich 
grozę i rozsiewać przestrach. Już kapita
nowi Cookowi opowiadali oni straszne histo- 
rye o znajdującym się na wyspie smoku, któ
ry miał pożerać ludzi, a w podaniach dzi
siejszych maorysów tuatara odgrywa taką

smocze plemię pożarło tamecznych ludzi, 
liczne bowiem „odpadki kuchenne” wskazy
wały niezbicie, źe te samotne dzisiaj wy
sepki były niegdyś zamieszkałe. Ludzie 
jednak znikli z nich nie przez jaszczurki, lecz 
z innych powodów, a straszne tuatary oka
zały się najłagodniejszemi i najspokojniej- 
szemi stworzeniami.

Wygrzebują one sobie nory w ziemi i za
mieszkują je do spółki z niektóremi gatunka
mi petreli (Procellaria Gauldii, Pr. Cooki, 
Pufdnus gavius), które wraz z niemi stano-

Jaszczurka Nowo-Zelandzka (Hatteria punctata) ‘/5 wiel. natur, (według Brehma).

samą mniej więcej rolę, jak u nas smok 
wawelski.

W  rzeczywistości jednak jestto zwierzę 
zupełnie niewinne i nieszkodliwe, jak  się 
o tem można było przekonać na osobnikach, 
przywożonych do Europy, i jak stwierdził 
przed 16 laty Reischek, który przeprowadził 
staranne badania nad obyczajami tej jasz
czurki. Znajdował on ją  w dużych ilościach 
na małych bezludnych wysepkach, okalają
cych Nową Zelandyą. Na pierwszy rzut oka 
można było nawet przypuścić, że istotnie to

wią główne zaludnienie tych samotnych wy
sepek. Zazwyczaj z jednej strony od wej
ścia (przeważnie z prawej) mieszka tuatara, 
z drugiej—para petreli. Jaszczurki jednak, 
chociaż z ptakami żyją w zgodzie, między 
sobą nie są zbyt towarzyskie, bo nawet sam
ce i samice zamieszkują osobne nory. Z pe- 
trelami zato stosunek bywa jaknajlepszy : 
zazwyczaj te ostatnie osiedlają się w miesz
kaniu jaszczurek; niekiedy jednak ptaki sa
me wygrzebują jamę i przyjmują tuatarę 
za domownika w ścisłem znaczeniu, pozwą*
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la i ą jej bowiem nawet brać udział w ucztach 
z ryb i raków, które znoszą do gniazda.

Istnieje więc tutaj takie samo współżycie, 
jak między amerykańskim stepowym ni- 
świszczukiein (Oynomys Ludovicianus), sową 
wnorką (Pholeoptynx hypogaea) i grzechot- 
nikiem, zamieszkującemi wspólne nory na 
preryach amerykańskich. Tutaj jednak sto
sunek jest bardziej przyjacielski i obie stro
ny nie czynią sobie żadnej krzywdy, podczas 
gdy w tamtej spółce grzechotnik pożera bez 
skrupułu słabszego odeń niświszczuka.

Wbrew zwyczajom naszych jaszczurek, po
szukujących słońca; tuatara spędza cały 
dzień w norze i opuszcza ją  dopiero wieczo
rem, udając się nie na połów ludzi, jak twier
dzą maorysi, lecz na chwytanie owadów oraz 
innych istot drobnych. Biega ona dość 
zręcznie z głową podniesioną, ciekawie roz- i  

glądając się dużemi ciemnemi oczami, które | 
nadają jej wygląd bardzo pojętnego stworze 
nia. Pływa również nieźle, przyciągnąwszy 
kończyny do ciała, jak to czyni krokodyl.

Jaszczurka ta nadaje się bardzo dobrze 
do hodowania w dużych akwaryach, byleby 
ją  żywić należycie larwami owadów. Jest 
nadzwyczaj łagodna i nigdy nie kąsa, nawet 
gdy się ją  trzyma mocno w ręce. S tara się 
wówczas wyrwać, drapiąc pięciopalcowemi 
łapkami, uzbrojonemi w długie pazury, albo 
też uderzając silnie w obie strony potężnym 
ogonem.

Załatwiwszy się ze stroną obyczajową 
tuatary, przejdziemy teraz do jej budowy 
anatomicznej, której ta  jaszczurka zawdzię
cza swe odosobnione stanowisko wśród ga
dów żyjących i dla której przedewszystkiem 
wzbudza tak wielkie zainteresowanie.

Szkielet jej wykazuje pod wielu względa
mi znacznie niższy stopień rozwoju, niż u in
nych przedstawicieli tej gromady. Kręgi 
jej są wklęsłe z obu stron (amphicoela) zu
pełnie tak, jak u niższych kręgowców (pła
zów i ryb); oprócz tego tylko dwa z nich 
składają się na utworzenie kości krzyżowej.

Jeszcze ciekawsze są żebra tej jaszczurki. 
Znajdują się one nietylko w części szkieletu, 
tworzącej klatkę piersiową, lecz ciągną się 
jeszcze do końca brzucha tak, źe w ten spo
sób ciało od głowy aż do ogona posiada 
kostne rusztowanie, podczas gdy u zwierząt 
wyższych ogranicza się ono jedynie piersio-

I wą częścią ciała, brzuszną zaś jamę zamyka 
wyłącznie pokrycie miękkie. Każde takie 

j  żebro brzuszne składa się z trzech części: 
środkowej i dwu bocznych. Wszystkie one 
są zrośnięte z czworokątnemi tarczami, sta- 

j  nowiącemi zewnętrzne poki-ycie brzucha 
i wszystkie łączą się ze sobą na linii środ
kowej, tworząc w ten sposób rodzaj kolumny 
brzusznej, przebiegającej równolegle do 
grzbietowej (kręgosłupa) i dochodzącej aż 
do szerokiego, silnie rozwiniętego mostka.

Podobny układ żeber znajdujemy u kro
kodylów, które również posiadają żebra 
brzuszne i szeroki mostek. Widać tu zresz
tą pewne podobieństwo do szkieletu ptaków, 
mianowicie w mostku i w hakowatych wy
rostkach na żebrach właściwych; najstar
sze ptaki posiadały także jeszcze i żebra 
brzuszne.

W szkielecie głowowym zwracają uwagę 
następujące osobliwości: jamę skroniową 
ogranicza mostek kostny, którego nie po
siadają nowsze jaszczurki oraz węże, 
a kość kwadratowa zrośnięta jest nierucho
mo z czaszką tak samo, jak u żółwi i kroko
dylów. W górnej szczęce znajduje się sze
reg śpiczastych, trójkątnych zębów; znaj
dują się one tuż na jej skraju i są doń tak 
mocno przyrośnięte, że wyglądają raczej na 
kończaste jej wyrostki. Rząd Tnniejszych 
zębów, osadzonych na brzegu kości podnie- 
biennych, ciągnie się równolegle do poprzed
niego. Te zęby podniebienne należą także 
do cech pierwotnych, ponieważ są właściwe 
rybom oraz płazom. W parzystych kościach 
międzyszczękowycb, mających kształt ścięty, 
dziobiasty1, znajdują się dwa śpiczaste sie
kacze, również przyrośnięte do nich. Szczę
ki dolne, zaopatrzone w pojedyńczy rząd 
zębów, połączone są z tyłu sprężystym wią
zem tak, jak u wężów. Pokrewieństwa z te- 
mi ostatniemi dowodzi także brak błony oraz 
jamy bębenkowej.

Z miękkich części najciekawszą jest obec
ność nieparzystego oka ciemieniowego, które 
posiadała większość zaginionych kręgowców 
pierwotnych, jak ryby pancerzowe, płazy, 
rybojaszczury i t. p. Na skamieniałościach 
tych zwierząt widać zawsze otwór ciemie
niowy na czaszce, odpowiadający temu oku, 
a ślady tego otworu można znajdować u wie
lu żyjących kręgowców, a niekiedy i u czło
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wieka. To oko, umieszczone na samym j 

wierzchołku głowy, zdaje się opowiadać 
nam o tych dawno ubiegłych czasach epoki 
drugorzędowej, kiedy słońce, zasłonięte 
przez obfite chmury, nie świeciło tak jaskra
wo, jak dzisiaj. Odtąd oko ciemieniowe ule 
gało stopniowemu zanikowi u różnych now
szych zwierząt, a jednak nawet u człowieka 
odpowiednie miejsce czaszki bywa czasem 
niezupełnie skostniałe, a resztka zanikłej 
gałki ocznej istnieje do dziś dnia na mózgu, 
jako tak zwany wyrostek szyszkowy (glan- 
dula pinealis), w którym Kartezyusz upatry
wał siedlisko duszy.

Zapoznanie się z budową anatomiczną 
tuatary wskazuje wyraźnie, jak wiele posia
da ona cech wspólnych z kręgowcami niższe- 
mi. Dość wspomnieć tu tylko postać krę
gów, zęby podniebienne i oko ciemieniowe.
Z drugiej zaś strony tak rodzaj H atteria 
w szczególności, jak i wogóle kopalny rząd 
Rhynchocephala okazują wiele podobieństwa 
do innych rzędów w gromadzie gadów, 
a zwłaszcza do przodków dzisiejszych jasz
czurek i wężów (Lepidosaurii) z epoki paleo- 
zoicznej, tryasu i jury. Z krokodylami po
siadają one wspólne cechy w budowie szkie
letu (żebra, mostek, kość kwadratowa); do 
żółwi zbliżają się niektóremi szczegółami 
budowy (np. kość kwadratowa), a jeszcze 
bardziej rozwojem zarodkowym, jak to zo
baczymy niżej—słowem, znajdujemy u nich 
cechy niższych kręgowców, zmieszane z ozna 
kami różnych grup gadów, co skłoniło G. 
Bauera do upatrywania w nich pierwot
nej formy, od której pochodzą wszystkie 
gady.

Dla rozstrzygnięcia tej kwestyi bardzo 
ważnem było zbadanie rozmnażania się 
i rozwoju jedynego żyjącego przedstawiciela 
tych najstarszych gadów. Do ostatnich zaś 
czasów, niestety, o rozmnażaniu się tych 
jaszczurek wiedziano tyle tylko, że nie mają 
one zewnętrznych organów zapładniania, 
zbliżają się więc pod tym względem do pła
zów, wszystkie bowiem nowsze gady w orga
ny te są zaopatrzone. Lukę tę zapełniły 
częściowo jeszcze niedokończone badania 
dwu uczonych, przedstawione w roku ze
szłym. Jeden z nich, Dendy, profesor bio
logii w kolegium w Christchurch na Nowej 
Zelandyi, przedstawił wyniki swych poszuki

wań Towarzystwu królewskiemu w Londy
nie; drugi Schauinsland, profesorów Bremie, 
złożył swoje Akademii berlińskiej. Chociaż 
badania obu uczonych nie rozwiązują jesz
cze wszystkich pytań, w każdym jednak 
razie dostarczają kilku ciekawych szcze
gółów.

H atteria składa jaja  poza obrębem nory 
do niewielkich dołków, wygrzebanych na 
miejscach słonecznych i przykrywa je tra 
wą, liśćmi lub mchem. Składanie ma miej
sce w listopadzie, rozwój zaś zarodków od
bywa się bardzo powoli tak, że młode uka
zują się zaledwie po upływie 13 miesięcy. 
W pierwszych dniach rozwoju mają one 
bardzo wiele podobieństwa do zarodków żół
wi, zwłaszcza w budowie błon zarodkowych. 
Wytwarza się u nich taki sam długi kanał, 
przebiegający ku tyłowi i otwierający się na 
zewnątrz, jaki prof. Mitsukuri w Tokio od
krył przed kilku laty u zarodków żółwi. 
Wskazuje to, źe wspomniana jaszczurka 
zbliża się zarówno do tej ostatniej grupy, 
jak i do jaszczurek właściwych. Zarodki 
zimujące, jakie posiada Hatteria, znajdowa
no takżej niejednokrotnie u żółwi. Między 
innemi Rollinat w r. 1894 wykapał, źe we 
Francyi młode Emys orbicularis nie lęgną 
się wcześniej, jak we 22—23 miesięcy po 
złożeniu jaj.

Z innych szczegółów w rozwoju Hatteria 
zasługuje na uwagę okoliczność, że młode, 
jeszcze znajdując się w jajku, dość często 
bywają prążkowane; prążki te znikają jed 
nak zawsze przed wykłuciem się, ustępując 
miejsca kropkom. Nie jest to również zja
wisko odosobnione: prążki takie, przecho
dzące następnie w kropki, obserwowano nie
jednokrotnie u innych jaszczurek, a także 
u młodych ptaków i ssących.

Ze względu na ciekawość przedmiotu, na
leży życzyć jaknajprędszego ukazania się 
wyników dalszych badań, zwłaszcza podję
tych przez prof. Schauinslanda poszukiwań 
nad rozwojem oka ciemieniowego.

B. Dyakowski.
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Zmiany, zapowiadające sig w ogólnym rozwoju przemysłu, 
a szczegó nie wielkiego przemysłu etn icznego.

(Dokończenie).

Patrząc w przeszłość poza horyzont jed 
nego narodu, nie możemy w żaden sposób 
oddzielić zadziwiającego postępu przemysłu, 
podczas tego krótkiego okresu, od węgla, 
bez którego postęp ów byłby zupełnie nie
możliwy. Ziemia nasza wirowała przez mi
liony lat wkoło swej osi, budując stopniowo 
swoję skorupę, a rezultatem tego długowiecz
nego zjawiska jest energia potencyalna bar
dzo ograniczonego zasobu węgla. Przed 
siedmioma lub ośmioma tysiącami lat czło
wiek wybrnął z barbarzyństwa i stopniowo 
budował dzisiejszą cywilizacyą, nieużywając 
lub używając tylko w bardzo ograniczonym 
stopniu węgla na opał, nieużywając go zaś 
wcale jako źródła energii. Niewiele więcej 
jak  100 lat temu zasób owej „kopalnej ener
gii* został napoczęty i dziś używamy go 
w tak olbrzymich ilościach, że nie wystarczy 
na więcej, jak na kilka następnych stuleci. 
Drugi więc nasz okres jest bardzo krótki 
i może będzie uważany zaledwie jako przy
stanek tymczasowy do okresu trzeciego, 
podczas którego człowiek przestanie korzys
tać z przypadkowych i bardzo szczupłych 
zasobów energii, pozostałości przeszłości, 
a posługiwać się będzie głównie energią, 
wciąż spływającą na ziemię pod postacią 
ciepła, światła i innych rodzajów promienio
wania, częściowo przemienianych w siłę 
wodną. Ten drugi okres, który nazwaćby 
można okresem węgla, miał i jeszcze mieć 
będzie niezmiernie wielki wpływ na rozwój 
ludzkości, lecz wpływ bezpośredni będzie 
tylko krótkotrwały; podobnie krótkotrwałą 
będzie wyższość przemysłu narodów, za
mieszkujących okolice bogate w węgiel, lecz 
ubogie w inne źródła energii.

Z powyższego można wysnuć następujący 
wniosek co do przyszłego rozwoju przemysłu 
chemicznego : Fabrykacya chemikalij, usku
teczniana wyłącznie zapomocą prądu elek
trycznego, jak węgliku wapnia, lub produk
tów, otrzymywanych taniej na drodze elek
trycznej niż jakiejkolwiek innej, ulokuje się

j w miejscowościach bogatych w siłę wodną,
| a wybór między ostatniemi zależeć będzie 
| od kosztów transportu materyałów surowych 
| i fabrykatów gotowych. Fabrykacya np. 

chlorku wapna opłacać się będzie tylko 
w miejscowościach, niezbyt oddalonych od 
punktów zbytu, a projektowana produkcya 
225 000 ton rocznie zapomocą prądu elek
trycznego zaspokoi zapotrzebowanie całego 
świata. Pomimo to fabryki, posługujące się 
metodami Weldona i Deacona do fabrykacyi 
chloru, na razie nie mają obaw, że grozi im 
zagłada, a optymizm teń zdaje się opierać 
głównie na wielkich kosztach transportu 
„elektrycznego” chlorku wapna.

Nie ulega wątpliwości, źe kraje, których 
źródłem bogactwa w chwili obecnej jest wę
giel, nie patrzą się na grożące im przewroty 
z załoźonemi rękami, robią one energiczne 
wysiłki, aby zmniejszać koszty produkcyi; 
przedewszystkiem skierowano baczniejszą 
uwagę na racyonalniejsze wyzyskiwanie ener
gii węgla. Ze olbrzymie ilości węgla trwo
nią się rok rocznie o tem nikt nie wąipi; 
mały parowy, niekondensujący motor np. 
zużywa od 5—6 funtów węgla do wytworze
nia 1 konia parowego na godzinę, podczas 
gdy okręty najnowszej konśtrukćyi zużywają 
zaledwie 1 i/ i funta, a najlepsze motory ga
zowe Dowsona tylko 1 funt koksu lub antra
cytu. Innym doskonałym dowodem marno
trawienia węgla jest fabrykacya koksu. 
Według Beilbyego około 7io ilości koksu, 
produkowanego w Anglii, otrzymuje się 
w staroświeckich piecach, przyczem traci się 
10—15% koksu i amoniak wraz ze smołą. 
Przyczyną takiego opłakanego stanu pro
dukcyi koksu w Anglii jest bez wątpienia 
wielki koszt nowożytnych pieców koksowych, 
lecz godnym jest uwagi fakt, że w Niem
czech, gdzie kapitały nie Są, jak wiadomo, 
obfitsze niż w Anglii, racyonalne piece są 
w użytku oddawna.

Jednym z najlepszych wynalazków, mają
cych na celu ekonomiczne wyzyskanie węgla, 
jest generator gazowy Monda, umożliwiają
cy regeneracyą pewnej części azotu pod po 
stacią amoniaku. Zważywszy jednak, że 
zwykłe piece koksowe nowej konstrukcyi naj
zupełniej zaspakajają potrzeby nasze pod 
tym względem, wielkiej przyszłości dla wy
nalazku Monda przepowiadać nie można.
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JNa baczniejszą, uwagę zasługuje spo
sób Dellvilea fabrykacyi gazu wodnego, 
ulepszony znacznie przez Fleischera. W ia
domo, że przed kilkoma laty wielkie nadzie
je pokładano w gazie wodnym, nazywano go 
opałem przyszłości. Co do mnie, w wielkie to 
posłannictwo tego gazu nie wierzyłem; wy
kazałem, że w ówczesnych stosunkach nie 
mógł byó uważany za materyał opałowy po
wszechny, że może mieć jedynie zastosowa
nie, w pewnych warunkach, do celów oświe
tlania i do wytwarzania wysokich temperatur; 
twierdziłem, że koszty wytwarzania go są 
zbyt wielkie, albowiem więcej niż połowa 
energii cieplikowej traciła się częściowo pod 
postacią gazów generatorowych, a częściowo 
przez promieniowanie. Proces Dellvila i 
Fleischera pracuje znacznie ekonomiczniej, 
a przyczyna tego jest następująca. Przy
pominam, że tworzenie się gazu wodnego 
jest reakcyą endotermiczną:

C +  H20  =  CO +  H 2 ,

wymagającą dowozu ciepła z zewnątrz, wy
noszącego około 29 000 kaloryj w razie pary 
a 40000 kaloryj (małych) w razie wody 
ciekłej na 1 g - cząsteczkę. Ciepło to otrzy
muje się w praktyce, przez rozżarzenie wiel
kiej ilości opału zapomocą silnych miechów 
powietrznych; przepuszczając następnie parę 
wodną, otrzymuje się gaz wodny, lecz działa
nie pary, a zatem i produkcya gazu wodnego 
może być tylko krótkotrwała, albowiem re- 
akcya powyższa nie zachodzi w temperatu
rach poniżej 1000° C. W generatorach ga 
zu wodnego starej konstrukcyi pierwsze sta- 
dyum, t. j. rozżarzanie węgla do potrzebnej 
temperatury trwało około 10 minut, drugie 
zaś stadyum, produkcya gazu wodnego, za
ledwie 5 minut, przytem gazy, wytwarzane 
w stadyum pierwszem, zawierały oprócz 
azotu, tylko ślady dwutlenku węgla, a głów
nie tlenek węgla. F ak t ten tłumaczy się 
tem, że w warunkach zwykłych, węgiel 
w temperaturze 1000° nie spala się na 
C 02 , a tylko na CO; oprócz tego małe ilości 
C 02 pierwotnie utworzone, ulegają odtle- 
nieniu, przechodząc przez pokład znacznej 
grubości rozpalonego węgla. Słowem, pierw
sze to stadyum przypomina proces robienia 
zwykłego gazu generatorowego lub gazu 
Siemensa. Następstwem takiego stanu rze

czy jest, że podczas pierwszego stadyum ro
bienia gazu wodnego tracimy tyleż węgla 
ile używamy do produkcyi samego gazu 
wodnego w clrugiem stadyum, a cała ta ilość 
ciepła jest czystą stratą, albowiem otrzy
mane gazy generatorowe nie nadają się 
do użytku, skutkiem niejednolitego składu. 
Dellvileowi udało się zmienić proces ro
bienia gazu wodnego w taki sposób, że 
w pierwszem stadyum otrzymuje się zamiast 
CO—0 0 2, skutkiem czego wydajność gazu 
wodnego w drugiem stadyum powiększa się 
w stosunku o 100%. Początkowo nie wie
rzono, aby rezultat ten był możliwy, do
świadczenia wszelako Lewesa, Buutego 
i Leybolda wykazały, że proces Dellwilea 
w istocie może dokonać, co obiecywał pier
wotny patent.—Zachodzi teraz pytanie, jak 
pogodzić ten fakt z wynikami wspomnianemi 
powyżej, według których węgiel w tempera
turach wysokich spala się na CO, a nie 
na C02? Chcąc zbadać tę kwestyą osobiście, 
udałem się do Waestein w Westfalii, gdzie 
nowy ten aparat funkcyonuje pod kierun
kiem d-ra Emila Fleischera; badania moje, 
ułatwione znacznie przez wymienionego 
uczonego, potwierdziły najzupełniej rezultaty 
moich poprzedników. Pracowaliśmy w cią
gu ośmiu godzin; w czasie tym Wykonano 
26 faz, z których każda polegała na „żarze
niu” i „robieniu gazu”. Ostatnie dwie pro
cedury co do czasu trwania były w stosunku 
odwrotnym w porównaniu z procesem sta
rym, t. j. żarzenie trwało 1%  minuty (daw
niej 10 minut) a „robienie gazu” 8 —10 mi
nut (dawniej 5 minut). Otrzymany gaz wod
ny posiadał skład normalny, mianowicie :

C O . . . . 39,65%
H .  . . . 50,80
c h 4 . . . 0,82
CnH2n . . .  0,05
c o 2 . . . 4,65
0  . . . . 0,20
N . . . . 3,83

Gaz, wytwarzany podczas stadyum rozża
rzania, zawierał tylko ślady CO, a natomiast 
od 17—10% C 0 2 i około 1—2%  tlenu. 
W doświadczeniu tem spaliliśmy 245 l<g 
koksu, a otrzymaliśmy 632 m,3 gazu wodne
go, czyli 2,58 m3 na 1 kg koksu. Wartość 

j  ta jest dwa razy większa od otrzymywanej
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według starego procesu. Ja k  więc pogo
dzić ten zadziwiający fakt z również pew
nym faktem, że pracując według starego 
procesu otrzymuje się w stadyum rozża
rzania tylko tlenek węgla i że wydajność 
wynosi zaledwie 1 m3 z 1 kg koksu. Wynik 
ostatni jest w ścisłej zależności od pierw
szego; albowiem ponieważ ciepło, wytworzo
ne przez spalenie węgla na dwutlenek węgla 
jest trzy razy większe od ciepła, wytwarza
nego przez spalenie na tlenek węgla, czas 
trwania stadyum „rozżarzania” i „robienia 
gazu” musi z konieczności być odwrotny 
w obu procesach, a jednocześnie i wydajność 
gazu większa w razie gdy stadyum „robienia 
gazu” trwa dłużej. Zdumiewający ten re- j  

zultat nie jest bynajmniej następstwem od
miennej konstrukcyi pieca, używanego przez 
Dellvilea, lecz jedynie następstwem znacznie 
większego ciśnienia powietrza, używanego do 
rozżarzania koksu, w porównaniu ze starym 
procesem. Wskutek tego każda cząsteczka 
węgla jest pod wpływem znacznie większej 
ilości tlenu, warunki równowagi chemicznej 
w owych temperaturach ulegają zmianie, 
skutkiem czego nawet w 1000—1 200° tyl- j  

ko dwutlenek węgla zostaje wytworzony, 
a dysocyacya jego z tych samych powodów 
zachodzić nie może.

Dzięki procesowi Dellvilea rozporządzamy 
obecnie opałem gazowym bardzo tanim i 4 
razy potężniejszym, niż gaz Siemensa, dają
cym się rozprzestrzeniać z łatwością zapomo
cą rur i, chociaż znacznie słabszym w zna
czeniu termicznem od zwykłego gazu węglo
wego, znacznie od ostatniego tańszym. Oprócz 
tego gaz wodny posiada niektóre inne zale
ty, pali się płomieniem bezbarwnym i znacz
nie mniejszym od płomienia gazu węglowe
go, posiadającym skutkiem tego znacznie 
wryższą temperaturę, przewyższającą tempe
raturę topliwości platyny. Nie może ulegać 
wątpliwości, że gaz wodny znajdzie teraz bar
dzo liczne zastosowania.

Zwróćmy się teraz do przemysłu alkaliów 
i kwasu siarczanego. W produkcyi ostatnie
go w nowszych czasach zrobiono tak zdumie
wające ulepszenia, że mówić możemy o praw
dziwej rewolucyi na tem polu. Ulepszenia 
te są tak doniosłe, że wynalazki Gray-Lussa- 
ca i Grlowera wydają się wobec nich mało- 
znacznemi. Mam na myśli zniesienie zupeł- I

ne komór ołowianych i tlenków azotu jako 
środków utleniania, a zastąpienie ich działa
niem katalitycznem platyny, albo tlenniku 
żelaza i innych ciał. Myśl stosowania tego 
rodzaju ciał katalitycznych znajdujemy już 
w patencie Philipa z roku 1831, lecz wypra
cowali ją  głównie niemieccy chemicy Dóbe- 
reiner, Magnus, Wohler, Plattner, Klemens 
Winkler i tMessel. Wszyscy ci badacze 
mieli na celu przygotowywanie trójtlenku 
siarki jedynie pod postacią kwasu nordhau- 
zeńskiego dymiącego. Kilka lat temu szep
tano, że Badeńska fabryka sody i aniliny 
udoskonaliła ów proces tak dalece, że mogła 
proJukować zwykły kwas siarczany taniej, 
niż starą metodą i że stopniowo pozbywa się 
swych komór ołowianych. Początkowo nie 
wierzono w prawdziwość tych wieści, lecz 
w roku zeszłym wspomniana fabryka zrobiła 
podanie o patenty w różnych krajach, z któ
rych niektóre obecnie są już ogłoszone dru
kiem. Zasada nowego procesu jest nastę
pująca : aby umożliwić ilościowe łączenie się 
SOj z tlenem w obecności platyny, należy 
usuwać ciepło, wytworzone przy tej reakcyi; 
w warunkach tych reakcya zachodzi ilościo
wo nawet w razie używania rozcieńczonych 
zwykłych gazów technicznych, otrzymywa- 
nysh przez spalanie pirytów. Usuwanie owe
go ciepła uskutecznia się w taki sposób, że 
zużywa się go do ogrzewania innych partyj 
gazów do temperatury, potrzebnej do reak
cyi, skutkiem czego aparaty katalityczne po 
puszczeniu w ruch pracują automatycznie. 
Innem ważnem odkryciem jest, że pewne czę
ści składowe gazu technicznego, działając na 
azbest platynowany, w krótkim czasie osła
biają czynność ostatniego i że w celu prze
ciwdziałania temu poddaje się gazy w plócz- 
kach procesowi rafineryjnemu, usuwającemu 
część składową szkodliwą.

Oczywiście, inna rzecz znać powyższe za
sady, a inna wiedzieć jak je wykonać w prak
tyce, i jakkolwiek dawniejsi urzędnicy i ro
botnicy Badeńskiej fabryki ofiarowywali swe 
usługi innym przedsiębiorstwom, nie wiado
mo czy poza Ludwigshafen proces ten jest 
rzeczywiście w ruchu. Wspomniana zaś 
fabryka stopniowo pozbywa się swoich ko
mór ołowianych i zapewne niebawem inne 
fabryki kroczyć będą jej śladem. Pomimo 
to posiadacze fabryk, produkujących kwas
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siarczany starą metodą, tymczasem nie ma
ją potrzeby obawiać się, albowiem kwasy 
siarczane o koncentracyi 50° Be mogą być 
produkowane równie tanio jak sposobem no
wym, wyższość ostatniego uwydatnia się 
w przypadku kwasów bardziej stężonych. Je 
żeli zaś chodzi o bardzo czysty kwas siarcza
ny, a szczególniej wolny od kwasu arsenawe- 
go, wtedy proces badeński nawet dla kwa
sów mniej stężonych ma pierwszeństwo. 
Zwrócić jeszcze należy uwagę na to, że 
koszty założenia nowego procesu wynoszą 
zaledwie 'i/3 starego. Wobec takiego stanu 
rzeczy fabrykanci kwasu siarczanego metodą 
starą winni dokładać wszelkich starań aby 
obniżyć jeszcze bardziej koszty produkcyi. 
Zwracano często uwagę na to, że tlen winien 
być używany w stopniu bardziej skoncen
trowanym, niż pod postacią powietrza, a do
konać tego będzie można używając t. zw. 
powietrza Lindego, t. j. tlenu komprymo- 
wanego, otrzymywanego z powietrza przez 
skraplanie. W Ameryce kroki ku urzeczy
wistnieniu tej myśli są juź podobno po
wzięte.

Co dotyczy produkcyi siarczanu sodu 
i kwasu solnego, dwu innych gałęzi wielkie
go przemysłu chemicznego, jak również fa- 
brykacyi sody, to stan ich teraźniejszy moż
na scharakteryzować w kilku zdaniach. Zna
komity proces Hargreavesa do fabrykacji 
siarczanu sodu i kwasu solnego nie zdołał 
się należycie rozwinąć, szczególniej z powo
du olbrzymiego rozwoju procesu amoniakal
nego otrzymywania sody. Mateiyały te skut
kiem tego fabrykują się jeszcze według sta
rych metod, z użyciem wprawdzie nieco 
ulepszonych aparatów. Zwycięski jednak 
pochód metody Solvaya fabrykacyi sody 
i elektrolitycznej miały zabójczy wpływ na 
wspomniane gałęzie przemysłu. Na konty
nencie Europy kwestya ta zadecydowana zo
stała już bardzo dawno; tylko bardzo nie
znaczna część całej produkcyi sody otrzy
muje się z siarczanu sodu, a większa część 
ostatniego zużywa się w fabrykacyi szklą 
i może być sprzedawana po cenach nizkich 
z powodu dość wielkiego zapotrzebowania 
w tych krajach na kwas solny. Ostatni ma 
być zresztą robiony w przyszłości z chloru 
elektrolitycznego, którego ilości z każdym 
rokiem zwiększają się znakomicie. "Wobec

tego losy procesu sodu Le Blanca są z pew
nością zapieczętowane, musi on upaść z jed
nej strony z powodu konkurencyi sody amo
niakalnej, a z drugiej strony z powodu par
cia chloru elektrolitycznego. Ostatni zaspo
koi potrzeby przyszłej generacyi, a wytwo
rzony obok niego ług sodowy, albo też wę
glan sodu, stanowić będzie '/jo całej ilości 
sody potrzebnej, reszta zaś dostarczana b ę 
dzie głównie przez proces amoniakalny, 
a częściowo przez sodę naturalną Egiptu 
i Zachodu Stanów Zjednoczonych.

D-r L. Marchlewski.

Przewodnictwo elektryczne selenu.

Selen (odkryty jako pierwiastek w r. 1817 
przez Berzeliusa) zmienia, jak  wiadomo, pod 
wpływem światła swe przewodnictwo elek
tryczne. Zmiany w przewodnictwie są tak 
znaczne, że oświetlony selen przepuszcza 
prąd elektryczny 15—20 razy lepiej, niż 
w ciemności. Badaniem tej własności sele
nu zajmują się już od wielu lat uczeni i fa
chowcy, a w ostatnich czasach na pierwiastek 
ten zwrócona została uwaga i szerszych kół, 
gdyż przez odpowiednie zastosowanie jego 
spodziewają się rozwiązania różnych zagad
nień naukowych i praktycznych.

Jednem z takich zagadnień prakt.ycznjcb, 
może nawet najważniejszem, jest sprawa 
przenoszenia na odległość obrazów świetl
nych. Działanie przyrządów, mających umoż
liwić to dałekowidztwo, opiera się właśnie na 
umiejętnem zastosowaniu zmiennego prze
wodnictwa selenu. Dotychczas wynalazku 
takiego przyrządu dokonano tylko teoretycz
nie, gdyż pomysły Szczepanika i innych wy
nalazców, opisywane w swoim czasie w piś
mie niniejszem, nie wyszły jeszcze, jak się 
zdaje, ze sfery nieurzeczywistnionych pro
jektów. Wobec zaciekawienia jednak, jakie 
budzą tego rodzaju wynalazki, pozwolimy 
sobie przytoczyć na tem miejscu kilka da
nych, dotyczących rozpatrywanej właściwości 
selenu.

Selen w stanie surowym otrzymuje się 
z odpadków od fabrykacyi kwasu siarczane
go i w tej formie spotykamy go w handlu.
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Przewodnictwo surowego selenu jest bardzo 
słabe tak, że można go uważać prawie za 
izolator, gdyż mały kawałek takiego surow
ca posiada opór wielu milionów omów. Za 
ogrzaniem selen przechodzi w stan krysta
liczny, przedtem szklisty i czarny, staje się 
teraz ziarnisty i nabiera szarej barwy oło
wianej. W tym stanie przewodnictwo sele
nu jest już znacznie lepsze, w każdym razie 
jednak opór wynosi jeszcze setki tysięcy 
omów.

Opierając się na zmienności oporu selenu 
pod wpływem światła, zbudowano t. zw. ko
mórki czyli elementy selenowe, które mogą 
służyć do łatwych i ciekawych doświadczeń. 
Element selenowy Clausena i von Bronka 
składa się z drewnianego pudełka, zaopa
trzonego w dwie śrubki do przymocowywania 
drutów, w którem na izolowanej podstawie 
leżą między cienkimi drutami płytki seleno
we. Druty są kolejno połączone to z jedną, 
to z drugą śrubką i wskutek tego otrzymu
jemy równoległe połączenie płytek selenu, 
co wywołuje znaczne zmniejszenie oporu 
elementu. Opór ten zależy od dobroci ele
mentu i wynosi w ciemności od 5000 do 
10 000 omów, a za oświetleniem spada do 
ł/3 — ‘/i0 częśoi powyższego. Włączywszy do 
zamkniętego obwodu prądu taki element se
lenowy, można przez działanie promieni 
świetlnych na selen otrzymać w obwodzie wa
hania prądu, dostateczne do wywołania od
chyleń galwanometru strzałkowego lub wpra
wienia w ruch przenośnika (relais). Tym 
sposobem przez zastosowanie przenośnika 
można wykonywać różne prace przez po
średnie działanie promieni świetlnych.

Najprostszym przyrządem do wykazania 
czułości przyrządu na światło jest dzwonek 
elektryczny. Do obwodu wprowadza się 
dzwonek, odpowiednio połączony z komórką 
selenową i polaryzowany przenośnik. Dzwo
nek będzie czynny tylko wówczas, gdy 
zmniejszymy opór obwodu przez oświetlenie 
selenu.

Bardzo ważny jest fakt, że elementy sele
nowe natychmiast po oświetleniu zwiększają 
swą zdolność przewodnictwa i że z chwilą 
pogrążenia selenu w ciemności opór jego 
wzrasta. Naturalnie, jeżeli oświetlenie było 
bardzo silne i długotrwałe, to po usuuięciu 
go opór nie wzrośnie w jednej chwili do po-

| przedniej wysokości, lecz osięgnie ją  dopiero 
po upływie pewnego czasu. Natychmiastowe 
przejście do pierwotnego oporu może nastą
pić tylko wtedy, gdy oświetlenie było krót
kotrwałe i wynosiło zaledwie ułamek sekun
dy. Powyższe zjawisko zmian w przewod
nictwie możemy obserwować, gdy do obwo
du, w którym znajduje się komórka seleno
wa, włączymy telefon i będziemy oświetlali 
selen przez wąskie szczeliny w szybko obra
caj ącem się kole.

Jeżeli koło mające około stu wycięć, 
wprawimy w szybki ruch obrotowy, to pro
mienie, wychodzące z umieszczonej przed 
kołem lampki żarowej, będą padały na selen 
z pewnemi przerwami. Przy pomocy tele
fonu działanie światła daje się zauważyć 
łatwo i wyraźnie. Wyższe lub niższe dźwięki 
telefonu odpowiadają bowiem szybszemu lub 
wolniejszemu obrotowi koła, a co zatem idzie 
i szybkości zmian w przewodnictwie selenu.

Ta szybkość właśnie, z jaką zmienia się 
przewodnictwo selenu jest najważniejszą 
właściwością w sprawie użycia go do daleko- 
widztwa elektrycznego. Do rozwiązania bo
wiem zagadnienia dalekowidztwa przy pomo
cy elementu selenowego potrzebna jest głów
nie niezmiernie szybka zamiana obrazu, roz
łożonego na tysiące odcieni świetlnych, na 
równą ilość różnic prądu. Widzimy więc, że 
gdyby się udało zbudować przyrząd, umożli
wiający dostatecznie dokładną odwrotną 
przemianę różnic prądu na różnice światła, 
to zadanie elektrycznego widzenia na odleg
łość byłoby rozwiązane.

w. to.

S e k c y a  przyrodnicza
T o w a r z y s t w a  O g ro d n ic z e g o  w a r s z a w s k i e g o .  

(Spis w ykładów  na posiedzeniach Sekcyi w  r. 1899).

I. Na posiedzeniu z dnia 27 kwietnia 1899 r. 
p. J. Lewiński zakomunikował obszerniejszy 
referat: „O ewołucyi klimatu w ubiegłych epo
kach geologicznych ”,

II. Na posiedzeniu z d. 27 maja (1899 r.) 
przedstawili referaty :

1. P. K. Czerwiński-— „Rozwój ważniejszych 
stacyj zoologicznych w różnych częściach świata 
oraz ich znaczenie”.
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2. P, J. Eismond demonstrował szereg pre
paratów mikroskopowych, ilustrujących we
wnętrzne zmiany w aparacie jądrowym u wy
moczków (Paramaecium aurelia i P. caudatum) 
podczas procesu konjugacy-j.

III. Na posiedzeniu z d. 8 czerwca (1891 r.) :
1. D r J. Wojciechowski mówił o własno

ściach rtęci koloidalnej czyli hyrgolu.
2. Prof. d-r H Hoyer mówił o najnowszych 

wynikach badań nad naturą komórki nerwowej.
IV. Na posiedzeniu z d. 21 września (1899 r.);
P. J. Sosnowski mówił „0 obecnym stanie

naszych wiadomości o chemii komórki”.
Prelegent scharakteryzował pokrótce własno

ści fizyczne i chemiczne ciał proteinowych, ja
ko to : białka rodzimego, glikoproteidów, hemo
globiny, nuklein, nukleoproteidów i plastyny; 
przy tem zwrócił głównie uwagę na białko, jako 
stanowiące jądro wszystkich ciul powyższych, 
oraz na nukleoproteidy, nukleiny i plastynę, 
z których składają się elementy morfologiczne 
komórki. Następnie prelegent przeszedł do 
kwestyi rozmieszczenia wyżej wymienionych 
związków w ciele komórki oraz do krytycznej 
oceny metods stosowanych w celu rozstrzygnięcia 
tej kwestyi.

V. Na posiedzeniu z dnia 12 października 
(1899 r.) przedstawili referaty :

1. P. J. Sosnowski— „Przyczynek do fizyc- 
logii porównawczej trawienia”.

Zaznaczywszy ogólnikowo wysoką doniosłość 
badań porównawczo-fizyologicznych, p. S. przed
stawi! szczegółowiej sprawę trawienia u ukwia- 
łów (Actinia). Na zasadzie szeregu doświad
czeń twierdzi on, że nici mezenteryalne, wbrew 
zdaniu Krukenberga i Biełousowa, wydzielają 
do jamy ciała ferment proteolityczny. Obecności 
innych fermentów nie udało się wykrjć.

2. P. E. Strumpf—„0 podziale jąder w ko
mórkach miazgi u sosny”.

Prelegent zakomunikował parę własnych spo
strzeżeń, dotyczących podziału jąder w komór
kach miazgi. Są one ciekawe z tego względu, 
że dają obraz dzielących się jąder w komórkach 
niezwykle wydłużonych, zatem w warunkach nie
zwykłych, oraz że zdają się zaprzeczać- przy
puszczeniom Treuba, że w komórkach o znacz
niejszych wymiarach jądro, dzieląc się, odbywa 
wędrówkę od jednej ścianki komórki do prze
ciwległej, wywołując tworzenie się błony, mają
cej się przekształcić w ścianki przyszłych.ko
mórek.

VJ. Na posiedzeniu z d. 9 listopada (1899 r.) 
zakomunikowali referaty :

1. P, K. Kulwieć — „Przyczynek do poznania 
układu limfatycznego u karalucha” (ob. Spo
strzeżenia naukowe w nast. n-rze).

2. P. W. Jezierski—-„Fauna i flora jaskiń“.
Prelegent podał w treściwym zarysie wia

domości o gatunkach organizmów, w ścisłem 
znaczeniu jaskiniowych, tudzież, przytacza

jąc literaturę współczesną, poruszył kwestyą 
zmian morfologicznych, wywołanych przez przy
stosowywanie się zwierząt do życia jaskiniowego.

VII. Na posiedzeniu z d. 21 grudnia (1899 r.) 
zakomunikowali:

1. P. J. Lewiński—„Spostrzeżenia nad osa
dami wschodniego zbocza gór Śto-Krzyskich’1.

2. P. J. Tur — „Przyczynek do historji roz
woju ptaków”.

Prelegent podał uprzednio próbę klasyfikacyi 
jaj kręgowców na podstawie rozwoju rodowego; 
następnie, rozpatrzywszy badania dotychczaso
we w zakresie embryologii ptaków, dotyczące 
zwłaszcza pierwszych stadyów rozwoju, prze
szedł do rezultatów swych własnych obserwacyj 
nad rozwojem gawrona (Corvus frugilegus L.). 
Zarodki gawrona przedstawiają materyał bardzo 
nadający się do badań, szczególniej nad naj- 
wcześniejszemi stadyami, które też były badane 
przez prelegenta. Na podstawie osiągniętych 
stąd rezultatów, p. T. uzasadnia pogląd, że pro
ces gastrulacyi u ptaków wyraża się przez utwo
rzenie t, zw. brózdy pierwotnej, utworu, formu
jącego się w listku zewnętrznym i występującego 
na bardzo wczesnych już, stosunkowo, stadyach 
w postaci miejscowego zgrubienia ektodermy.

R O Z M A I T O Ś C I .

—  Gutaperka. Coraz szersze zastosowanie 
elektryczności Wymaga coraz większych ilości 
gutaperki, jako najlepszego izolatora. Jak wia
domo dostarcza jej drzewo Isonandra Gutta 
Hook., z rodziny Sapotaceae, rosnące wyłącznie 
na wyspach malajskich. Wydajność tpgo drze
wa jest jednak nadzwyczaj mała, zaledwo Ya kg. 
Ponieważ popyt na gutaperkę jest bardzo znacz
ny, a dla otrzymania jej drzewo musi być ścięte, 
lasom więc gutaperkowym grozi wyniszczenie— 
wszelkie bowiem próby otrzymania gutaperki 
bez ścięcia drzewa spełzły na niczem, na drodze 
zaś zwiększenia wydajności otrzymano nieznacz
ne rezultaty i wskutek tego cena gułaperki pod
niosła się wyżej o 15 fr. na 1 kg.

Ważną wobec tego jest rzeczą odkrycie przez 
p. J. Dybowskiego, dyrektora ogrodu kolonialne
go w Paryżu, krzewu Encemia, którego jagody 
zawierają 28% gumy, posiadającej wszystkie 
przymioty najlepszej gutaperki. Krzew pocho
dzi z Chin północnych i inoż • być hodowany 
w klimacie umiarkowanym. Liście i gałązki 
również zawierają gumę. Wkrótce w kolońiach 
francuskich rozpoczną się próby na szerszą skalę,

W.

—  Kolej na Mont Blanc pozwoli niedługo 
turystom bez niebezpieczeństw i mozołów dosta
wać się na najwyższy szczyt w Europie. Kolej
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ta zaczynać się będzie na gruntach gminy Hou- 
ches w pobliżu Chamonix. Na wysokości 1110 m, 
kolo wioski Taconnoz kolej będzie wchodziła 
w podziemną galeryą, długą, na 5 km, i prowa
dzącą na szczyt Aiguille du Gouter, na wysoko
ści 3843 m. Galerya podziemna będzie za
opatrzona w balkony, z k(órych najwspanialsze 
podziwiać będzie można krajobrazy. Na szczy
cie Aiguille du Gouter ma być zbudowany hotel, 
z komfortem urządzony.

Dalej galerya podziemna dążyć będzie do 
obserwatoryum Vallota, zbudowanego na skalach 
Bosses (4362 m ), gdzie zostanie urządzona 
nowa stacya. Od niej do krańcowej stacyi Ro- 
cher Rouges już niedaleko. Ze zbudowanego 
na stacyi krańcowej hotelu (4580 m  wysoko nad 
poz. morza) na szczyt Mont Blancu (4810 m) 
podróżni dostawać s ię  będą sankami wciągane - 
mi zapomocą lin po słabo pochyłej drodze z ubi
tego śniegu. Całkowita długość projektowanej 
drogi wynosi około 10 km. Inżynierowie liczą, 
że w czerwca 1902 r. będzie można dojeżdżać 
do Aiguille du Goułer, na wysokości 3500 to.

Stacya krańcowa będzie podziemna, z różnych 
złożona pomieszczeń.

Całkowity koszt tej niezwykłej kolei wynosić 
ma do 21 000 000 franków.

X

—  Kolosalny sygnał us'awiono niedawno na 
wyspie Faulkner w Connecticut; celem jego jest 
ostrzeganie okrętów podczas mgły. Składa się 
on z tuby akustycznej (megafonu) na 17 stóp 
długiej, o 7 s*opach średnicy wylotu, i z syreny 
parowej o 1 y2 calach średnicy. Całe to urzą
dzenie mieści się na ruchomej platformie o 28 sto
pach średnicy, tak że można skierować tubę 
w dowolnym kierunku. Przyrząd wysyła fale 
dźwiękowe tylko w jednym kierunku. Sygnały 
dawane przez nowy megafon słychać doskonale 
z odległości nawet 10 mil morskich, o ile słu
chacz znajduje się w kierunku osi tuby. W in
nych miejscach dźwięku nie słychać już w odleg
łości jednej mili morskiej.

X

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. 3 do 9 stycznia 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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T R E Ś Ć .  O hypotezach naukowych, przez A. Wróblewskiego. — Jaszczurka Nowo-Zelandzka, 
przez B. Dyakowskiego. — Zmiany, zapowiadające się w ogólnym rozwoju przemysłu a szczególnie 
wielkiego przemysłu chemicznego, przez d-ra LMarchlewskiego (dokończenie). — Przewodni
ctwo elektryczne selenu, przez w. W. — Sekcya przyrodnicza. — Rozmaitości. — Buletyn meteoro

logiczny.
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