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LAMPA ŁUKOWA MÓWIĄOA.

W r. 1897 dr. H. Simon, pracując w insty- j  

tucie fizycznym uniwersytetu w Erlangen 
(Bawarya), zrobił zadziwiające odkrycie, że 
płomień elektrycznej lampy łukowej może 
być użyty do wysyłania i przyjmowania dźwię
ków, t. j. może służyć jako telefon. Simon 
zauważył bowiem, że łuk świetlny lampy łu 
kowej o prądzie stałym wydaje silne, trzaska
jące dźwięki, gdy w pobliżu i równolegle do 
lampy znajduje się przewodnik, przez który 
przepływają prądy przerywane. Badając to 
zjawisko Simon doszedł do przekonania, że 
prądy przerywane, które przepływają w są
siedztwie przewodników, doprowadzających 
prąd do lampy łukowej, wzbudzają w nich 
przez indukcyą prądy wtórne, a  te ostatnie 
jakgdyby układają się na prądzie stałym 
lampy i są powodem owych zadziwiających 
przejawów akustycznych. Ponieważ w cią
gu dalszych doświadczeń okazało się, że na 
lampę oddziaływają nawet bardzo słabe p rą
dy indukcyjne, przeto da wydobycia dźwię
ków z łuku elektrycznego Simon spróbował 
użyć prądów telefonicznych. D la wzmocnie
nia działania indukcyi Simon włączył w ob
wód lampy transform ator, a jako przyrządu 
wysyłającego dźwięki użył mikrofonu, przez

który przepływa prąd z bateryi galwanicznej. 
Wyniki były nieoczekiwane, okazało się bo
wiem, źe łuk elektryczny jaknajdokładniej 
odtwarza gwizdanie, stuk, śpiew i muzykę, 
a nawet zrozumiale powtarza słowa, wypo
wiedziane przed mikrofonem. Dźwięki te 
jednak były stosunkowo słabe, tak, źe trzeba 
było używać rurek akustycznych, aby je po
słyszeć.

Do tego rodzaju przenoszenia dźwięków 
można też, odwrotnie, użyć łuku świetlnego.

Jeżeli zastąpimy w tym celu bateryę i m i
krofon przez telefon, to ten ostatni dokładnie 
odtworzy wszystkie dźwięki, powstałe w bli
skości łuku.

W ostatnich czasach przez zastosowanie 
najodpowiedniejszych warunków doświad
czalnych, w szczególności zaś przez użycie 
nowych, bardzo czułych mikrofonów firmy 
Mix i Grenest z Berlina, udało się znacznie 
zwiększyć natężenie odtwarzanych dźwięków 
tak, źe nawet większa ilość osób może sły
szeć muzykę lub rozmowę, powtarzaną przez 
łuk świetlny. I  odwrotnie, każde słowo, wy
powiedziane przed łukiem świetlnym, słychać 
w telefonie równie wyraźnie jak  przy użyciu 
mikrofonu.

Sprząg Simona znacznie uprościł E. Ruh- 
mer z Berlina. Przedewszystkiem usunął 
transformator, gdyż należyte ustosunkowa
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nie jego rozmiarów przedstawia znaczne 
trudności i jest w każdym poszczególnym 
przypadku zależne od warunków, w jakich do
świadczenie się dokonywa. Osobna baterya
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Fig. 1. Lampa łukowa mówiąca.

dla mikrofonu również okazała się zbyteczną, 
gdyż potrzebny prąd dopływa przez odnogę 
przeprowadzoną od obwodu lampy.

Najdokładniejsze wyniki otrzymujemy, 
oczywiście, wówczas gdy wahania siły prądu, 
wywołane zmiennym oporem mikrofonu, od
działywają wyłącznie na sam łuk świetlny. 
Osięgnąć to możemy przez włączenie w ob
wód przewodników, doprowadzających prąd 
do lampy łukowej odpowiednich przyrządów 
(t. zw. dławników =  Drosselspule). Przy
rządy te pozwalają na swobodny przepływ 
prądu stałego do lampy, lecz zatrzymują 
szybko pulsujące prądy zmienne, płynące 
z mikrofonu, zmuszając je  do obrania drogi 
przez łuk świetlny, w którym przetwarzają 
się znowu na dźwięki. W razie użycia powyż
szego sprzęgu Ruhmera, odtwarzanie dźwię-

żony niż sprząg Ruhmera. Duddel bowiem 
wprowadza znowu transform ator, a oprócz 
tego używa kondensatora.

Wobec najmniejszych wahań prądu wy
stępują w łuku świetlnym wahania tem pera
tury, spowodowane zmianą ciepła Joulea. 
W ahania temperatury, zarówno jak  i wystę
pujące jednocześnie wahania w ilości ulatnia
jącego się węgla, wywołują następczo odpo
wiednie zmiany w objętości gazów, służących 
za przewodnik dla łuku świetlnego. Pomia
ry Simona wykazują, źe impuls prądu, wy
wołany przez czynność mikrofonu, podwyższa 
tem peraturę łuku o 0,30° O. Dla wydobycia 
z mówiącego łuku głośnych dźwięków trzeba 
więc o ile możności powiększyć amplitudy 
wahań prądów, wzbudzanych w przewodni
kach, i dodawanych, niejako, do prądu stałe
go, zasilającego lampę.

Inny badacz p. F . Braun zwrócił uwagę 
na to, że przy różnych amplitudach wahań 
prądu, otrzyma się tem lepsze wyniki im 
większa będzie siła prądu, przy którym pali 
się lampa. Ponieważ bowiem ciepło Jo u 
lea jest proporcyonalne do wielkości i2w 
(i =  prąd, w =  opór), więc i podwyższenie 
tem peratury za zwiększeniem siły prądu jest 
do tejże siły proporcyonalne. Korzystne 
jest, w końcu, zastosowywanie możliwie dłu
giego łuku, na co już Simon zwrócił uwagę 
w pierwszych swoich badaniach. W  tym celu 
używa się węgli knotowych (t. j. z miękkim,

Fig. 2 . Schemat urządzenia do telefonowania bez drutu.

ków jest niezmiernie czyste i wyraźne. Siła 
dźwięków jest tak znaczna, że w wielkiej sali 
mieszczącej około 1000 osób z każdego miej
sca dokładnie słyszeć je  można.

W ostatnich czasach fizyk angielski W. D ud
del podał nowy sprząg, bardziej jednak zło-

łatwiej spalającym 'się środkiem), lub jesz
cze lepiej nasyconych solami (np. węgli Bre- 
mera), które dają łuk bardzo spokojny 
i, przy 10—20 amperach, na 2 —3 cm  długi. 
W  razie zużytkowania łuku świetlnego jako 
wysyłacza, łuk ten działa w pewnym stopniu
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jak  błona mikrofonu, przyczem powstają, od
wrotnie, peryodyczne wahania oporu, stawia
nego łukowi przez gazy między końcami wę
gli, a zatem i wahania w sile prądu, które 
potem zostają w znany sposób przeniesione 
w obwód telefonu. Te badania i doświad
czenia należą, bezwątpienia, do najciekaw
szych w dziedzinie nowożytnej elektrotech
niki.

„Mówiący łuk świetlny” ma też wielkie 
praktyczne znaczenie jeżeli zważymy, że moż
na go użyć do telefonowania bez drutu. Z na
ne są podjęte przed wielu laty doświadczenia 
świetlno-głosowe G raham a Bella. Ten ostat
ni użył w swoim fotofonie promieni lampy 
łukowej, zamienionych na równolegle, rzu
cając je  na błonę odbijającą promienie 
i umieszczoną na końcu rury do mówienia 
Promienie, odbite przez tak urządzony wysy- 
łacz padają na przyrząd odbiorczy. Przy
rząd ten składa się z elementu selenowego^ 
umieszczonego w ognisku zwierciadła wklę
słego, przyczem w jeden obwód z elementem 
włączona jest baterya i telefon. Zmiennego 
oświetlenia, jakie Bell otrzymywał dopiero 
przy pomocy powyższego urządzenia, dostar
cza wprost mówiąca lampa lukowa. Z wa
haniami tem peratury w Juku związane są bo
wiem i wahania w natężeniu światła, odpo
wiadające dokładnie wahaniom fał głosowych, 
które padają na błonę mikrofonu. Wycho
dzące z lampy łukowej „światło mówiące” 
można przy pomocy reflektorów przenieść na 
znaczne odległości i tam  znów zamienić na 
fale głosowe, gdyż element selenowy jest nie
zmiernie wrażliwy na najmniejsze różnice 
w oświetleniu. N a fig. 2 jest schematycznie 
przedstawiona telefoniczna linia bez drutu. 
Źe urządzenie takiej linii jest możliwe do 
wykonania, tego dowodzą publiczne doświad
czenia, dokonane przed kilku miesiącami 
przez wynalazcę P r. Simona w Stowarzysze
niu Fizyków we Frankfurcie nad Menem.

Ze element selenowy musi być bardzo czu
ły, rozumie się samo przez się. Do doświad
czeń, dokonanych przez p. Ruhmera, ten 
ostatni używał elementu firmy Clausen i yon 
Bronk z Berlina, o oporze 10 000 omów. 
Podczas oświetlenia opór elementu zmniej
szał się do 1000 omów. Siła dźwięków była 
zadziwiająca, szczególniej po zastosowaniu 
zamiast zwykłego telefonu, dwu telefonów

o bardzo cienkim drucie (opór około 2 00 
Omów), połączonych jeden za drugim. W a
hania prądu były jeszcze dostatecznie silne, 
aby po włączeniu w obwód odpowiedniego 
transform atora, oddziałać na magnes piszący 
telografonu Paulsena ‘). Tym sposobem roz
mowy, przeniesione systemem świetlno-gło- 
sowym, można było zapisać magnetycznie. 
Chociaż wyraźność tych zdjęć magnetyczno- 
głosowych pozostawia jeszcze wiele do życze
nia, niemniej jednak wielkie znaczenie tele- 
grafonu Paulsena w dziedzinie telefonowa
nia bez drutu jest niewątpliwe. Je s t nadzie
ja, że specyalnie zbudowane elementy sele
nowe o niskim oporze tak znacznie wzmocnią 
działanie całego urządzenia, że można je 

■ będzie użyć do celów praktycznych, przede
wszystkiem w marynarce, która już posiada 
potrzebne reflektory, a zastosowanie lampy 
łukowej do telefonowania zupełnie nie prze
szkadza używaniu tych ostatnich do celów 
dotychczasowych. w. w.

JÓZEK NUSBAUM.

KILKA MYŚLI 
O CYKLU ŻYCIOWYM.

(D o k o ń c z e n ie ) .

Rozpatrzyliśmy pokrótce kolejne zmiany, 
jakim ulega stosunek procesów katabolicznych 
do anabolicznych w ciągu cyklu życiowego 
i widzieliśmy, źe wzrasta on w sposób nieod
wracalny od pewnego minimum do maximum. 
Ale, jak wiemy, drugą kardynalną właści
wością materyi żyjącej jest jej organizacya. 
Zachodzi więc pytanie, czy i ona zmienia się 
w pewnym określonym, nieodwracalnym kie
runku, dążąc do jakiegoś maximum w ciągu 
cyklu życiowego? N a pytanie to musimy, są
dzę, odpowiedzieć twierdząco. Cyklowi ży
ciowemu towarzyszy, naszem zdaniem, ciągle 
wzrastająca i ku maximum dążąca indywi- 
dualizacya morfologiczna.

Przedewszystkiem muszę zaznaczyć, źe nie
ma błędniejszego pojęcia nad to, że rozwój 
osobnika kończy się z jego rozwojem embryo-

*) Patrz W szechświat str. 730  z r. 1900.
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nalnym; przeciwnie, organizm rozwija się 
nieustannie, zmienia się ustawicznie w jednym 
wciąż kierunku, a zmiana ta  jest nieodwra 
calną, jak  nieodwracalnym jest czas, w któ
rym ona się odbywa. Ze organizm ulega 
ustawicznej zmianie, począwszy od stanu za
rodkowego aź do zgrzybiałej starości, to n a j
mniejszej nie ulega wątpliwości. Pomijając 
okres zarodkowy, będący par excellence sze
regiem zmian organizacyj, kolejno po sobie 
następujących, przyjrzyjmy się niemowlęciu, j  

dziecku, młodzieńcowi, człowiekowi w epoce | 
zupełnej dojrzałości, osobnikowi starzejącemu 
się i wreszcie zgrzybiałemu, ku ziemi pochy
lonemu starcowi. Ju ż  sam wygląd zewnętrz
ny człowieka w tych różnych epokach życia 
dowodzi, że mamy przed sobą długi, nieprze
rwany łańcuch rozwojowy, szereg zmian głę
bokich, następujących jedna po drugiej w sta- i  

łym, nieodwracalnym kierunku. ■
Nasze środki badania są dotąd zbyt grube, 

a metody zamało jeszcze ścisłe, abyśmy do
kładnie znali wszystkie szczegóły kolejnych J  

zmian organizacyi w tym długim cyklu roz
woju pozarodkowego; zresztą uczeni poświę
cali jeszcze zamało uwagi tem u przedmioto
wi. Wiemy, że wrażliwość na bodźce ze
wnętrzne, sprawność nerwowa,'cała istota du 
chowa, której podścieliskieua jest układ ner
wowy, zmienia się w bardzo wysokim stopniu 
w ciągu cyklu życiowego, a zmienia się we
dług pewnych praw ogólnych, w pewnym okre
ślonym kierunku. Nie wiemy atoli, jakim 
zmianom strukturalnym  ulega podścielisko 
tych czynności, a niewątpliwie gdy środki 
i metody naszego badania będą dokładniej
sze niż obecnie, ocenimy pewne subtelne, 
a kolejne zmiany w budowie elementów ner
wowych, występujące w określonym kierunku 
w ciągu cyklu życiowego. Ju ż  obecnie bio
logia zna wiele faktów, dowodzących, źe roz
wój w życiu pozarodkowem odbywa się u sta 
wicznie w pewnym kierunku. Niektóre o r
gany embryonalne zachowują się mianowicie 
przez bardzo długi okres czasu w życiu po
zarodkowem, ulegając stopniowym zmianom, 
np. gruczoł grasicowy (glandula thymus) 
u kręgowców. Powstając u zarodka jako 
jednorodne zgrubienie nabłonkowe szczelin 
skrzelowych, gruczoł ten zmienia się u s ta r
szych zarodków i młodych zwierząt (przy- | 
najmniej stwierdziłem to co do ryb) w taki

sposób, że liczne jego komórki różnicują się 
w określony sposób, tworząc ciałka limfa- 
tyczne (leukocyty), a liczne z tych ostatnich 
różnicują się z kolei w dalszym ciągu, prze
kształcając się w czerwone ciałka krwi, przy
czem skutkiem udziału naczyń krwionośnych 
występują szczególne utwory komórkowe, 
zwane ciałkami Hassala; wreszcie w późnym 
już stosunkowo wieku (u ryb) elementy skła
dowe gruczołu ulegają rozproszeniu i organ 
jako całość zanika. Oto długi szereg zmian 
kolejnych, odbywających się jedne za dru- 
giemi, w określonym porządku w życiu poza- 
rodkowem zwierzęcia. Zna też biologia wie 
le innych zmian kolejnych, normalnych, fizyo- 
łogicznych, zachodzących w budowie różnych 
narządów w ciągu cyklu życiowego, a  ozna
czanych w patologii przez nazwę „zmian 
starczych”, „zwyrodnień starczych”, wa
runkują one bowiem objawy starzenia się 
ustroju.

Otóż, skoro zmiany w organizacyi odby
wają się w pewnym określonym, a nieodwra
calnym kierunku, zachodzi pytanie, jak i je s t 
ogólny charakter zmian tych, na czem pole
ga ich istota ze stanowiska morfologicznego? 
W edług mego zdania, polega ona na ciągle 
wzrastającej indywidualizacyi organizowa
nych składników ciała żyjącego, na przecho
dzeniu jednorodnego w różnorodne.

Zasada ta  jest oczywistą i jasną, gdy cho
dzi nam o rozwój embryonalny. Komórka 
jajowa dzieli się na dwie, każda z tych znów 
ulega podziałowi i t. d., a tak  wytwarza się 
coraz więcej komórek zarodkowych. Pierw
sze dwie, cztery, a nawet ośm komórek są 
jeszcze zazwyczaj mało zróżnicowane, niekie
dy zaś iuź od pierwszej chwili występuje 
zróżnicowanie, tak że już z dwu pierwszych 
komórek embryonalnych jedna przeznaczona 
jest do wytworzenia elementów ektodermy,

! druga ento- i mezodermy. Ostatecznie we 
wszystkich przypadkach występują w biegu 
rozwoju elementy listka zewnętrznego, we
wnętrznego i środkowego, wyosobniają się 
(indywidualizują) trzy różne grupy elemen
tów komórkowych. W każdej z nich odby
wa się z kolei dalsze znów różnicowanie czy
li wyosobnianie. Komórki ektodermy różni
cują się np. u kręgowców na dwie odmienne 
grupy : 1) na elementy wytwarzające rurkę 
nerwową, które z kolei specyalizuje się na ko-
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mórki nerwowe (neuroblasty) i gliowe (neu- 
roglia) oraz 2) na komórki rogowe, dające po
czątek naskórkowi (epidermis). Takiemu 
bezustannemu różnicowaniu, wyosobnianiu 
się podlegają też elementy listka wewnętrzne
go i środkowego. Z jednorodnego powstaje 
różnorodne. Słowem, podczas rozwoju za
rodka widzimy ustawiczne dążenie do indy- 
widualizacyi materyi organizowanej, sk łada
jącej j«g° ciało.

Ale i w życiu pozarodkowem taż sama za
chowuje się zasada, tylko źe tempo owe
go procesu indywidualnego maleje wciąż 
z wiekiem.

Jeżeli bowiem z jednej strony niema żad
nej zasadniczej różnicy jakościowej pomiędzy 
istotą rozwoju zarodkowego a pozarodkowego, 
co zwłaszcza wyraźnie występuje u zwierząt 
podlegających t. zw. przeobrażeniom, np. 
u płazów lub owadów; jeżeli z drugiej strony 
rozwój zarodkowy polega na ciągłej indywi- 
dualizacyi części składowych organizmu i je 
żeli nadto u wszystkich zwierząt pewne orga
ny (np. wspomniany wyżej gruczoł grasico- 
wy) podlegają w ciągu życia pozarodkowego 
szeregowi kolejnych przemian morfologicz 
nycb;—to tem samem musimy przyjąć, że ca
łemu cyklowi życiowemu towarzyszy ogólne 
zjawisko ustawicznej i stopniowej indywi- 
dualizacyi w kierunku nieodwracalnym, jak 
kolwiek grube dotąd środki badania nie wszę
dzie i nie zawsze odsłaniają przed naszym 
wzrokiem ów proces subtelny.

Organizm jest społeczeństwem, jes t zbio
rem indywidualności niższego rzędu,organów, 
tkanek, wreszcie— elementów najniższego sze
regu, komórek, które ze swej strony są ustro
jami z różnorodnych części złożonemi. Otóż 
podobnie jak  rozwój społeczeństwa ludzkiego 
polega na ciągłej indywidualizacyi, na podzia
le pracy pomiędzy jednostkami je składają- 
cemi, tak też i rozwój organizmu jest ciągle, 
jakkolwiek w coraz słabszem tempie, wzrasta
jącą indywidualizacyą.

W społeczeństwie indywidualizacya ta  ma j 

jednak swoje granice, bo życie jego jest wy
padkową wzajemnych stosunków pomiędzy 
osobnikami je  składającymi. Gdyby każdy 
osobnik społeczny różnicował się względem 
innych bez ograniczenia, gdyby różnice po
między nim a wszystkiemi innemi jednostka
mi przekroczyły pewne maximum, społeczeń

stwo, jako całość organiczna, istniećby nie 
mogło, bo zbyt wielka indywidualizacya po
jedynczych osobników nie pozwoliłaby im na 
społeczne współdziałanie, stanowiące waru
nek nieodzowny wszelkiego ustroju socyal- 
nego. W społeczeństwie indywidualizacya 
jednostek, je składających, nie może zatem 
przekroczyć pewnego masimum bez uszczerb
ku dla bytu całości. Zupełnie zaś to samo 
stosuje się do organizmu.

Indywidualizacya ta  postępuje w ustroju 
początkowo w tempie szybkiem, później zaś, 
z obniżeniem się ogólnej energii życiowej, 
odbywa się ona w coraz słabszem tempie, 
zbliżając się ku pewnemu maximum, po któ
rego przekroczeniu współdziałanie wszyst
kich części składowych ustroju staje się nie- 
możliwem i byt organizmu, jako całości, 
ustać musi. Wszystkie t. zw. starcze zwy
rodnienia komórek są, mojem zdaniem, ni- 
czem innem, jak  tylko szczególną, krańcową 
indywidualizacyą pewnych grup komórek lub 
pewnych stron budowy i czynności tych ko
mórek, i to w stopniu tak wysokim, że ko
mórki te stają się zupełnie niezdolne do 
współdziałania na korzyść całego organizmu; 
powodują one szczerby w organizacyi, dys- 
harmonią, której wynikiem jest zawieszenie 
czynności życiowych całości—śmierć. W cza
sie kiedy owa indywidualizacya jest bardzo 
bliską maximum, wystarczy najmniejsze 
przechylenie szali w kierunku dalszego jej 
powiększenia, aby nastąpiło zakłócenie biegu 
procesu życiowego.

W przypadkach patologicznych, skutkiem 
przyczyn postronnych, występuje wcześniej 
i szybciej niź w stanie zupełnie normalnym 
indywidualizowanie się pewnych elementar
nych składników organizmu w pewnych swoi
stych kierunkach (powstawanie lokalnych 
nowotworów, hypertrofia pewnych organów 
lub części tychże, t. zw. zwyrodnienie pew
nych komórek wskutek silnego indywiduali
zowania się „w nich pewnej specyalnej czyn
ności, np. funkcyi wydzielania śluzu, tłusz
czu i t. p ), co prowadzi znacznie szybciej 
i wcześniej do dysharmonii we współdziała- 

I jących składnikach ciała organizmu i do za
wieszenia procesów życiowych.
• ** *
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Zasada ustawicznej indywidualizacyi ży
wej materyi ustrojowej tłumaczy nam, sądzę, 
inne jeszcze doniosłe zjawisko w cyklu ży
ciowym.

A mianowicie, rozwojowi zarodkowemu to 
warzyszy bardzo energiczne rozmnażanie si\ 
komórek, których ilość wzrasta nieustannie 
Dopóki młody organizm rośnie, rozmnażani< 
jego komórek odbywa się jeszcze energiczni' 
w dalszym ciągu; dzielenie się ich nie ustaje 
jednak w zupełności ani w wieku dojrzałym 
ani nawet w późnej starości. Gdy jednał 
w ustroju młodym odbywa się ono mniej lul 
więcej równomiernie we wszystkich częściach 
ciała, to w wieku późniejszym komórki jed 
nych tkanek rozmnażają się jeszcze w pew- 
nem tempie, podczas gdy komórki innych po
zostają w spoczynku, w jednych tkankach 
nowoprzybywające młode komórki zastępuj:) 
zużywające się ich pokolenia, w innych nato 
miast taka odnowa wcale nie zachodzi, np 
zużywające się komórki naskórka zastępo
wane bywają przez pokolenia młodszych, 
przybywających z głębszej warstwy twórczej, 
podczas gdy w elementach łącznotkankowycli 
zdolność ta  zupełnie ustaje. Stosunki takie 
wpływają niewątpliwie w wysokim stopniu n;i 
ogólną dysharmonią w całym organizmie. 
Podobnie, jak  w machinie starego zegara, 
przez długotrwały chód ścierają się zęby 
i kamienie, a, nie zastępowane przez inne, 
powodują wreszcie zatrzymanie się zegara; 
tak też i w starzejącym się ustroju coraz 
bardziej malejąca zdolność rozmnażania siv 
komórek i zastępowania zużytych ich poko 
leń przez nowe, lub wogóle zużytej materyi 
organizowanej przez nową, energiczniejszeni 
obdarzoną życiem—prowadzi do zawieszenia 
czynności życiowych.

Ale oto nasuwa się pytanie, dlaczego owa 
zdolność rozmnażania się czyli dzielenia ko
mórek maleje stopniowo i wreszcie ustaje zu
pełnie? Mojem zdaniem, przyczyną tego zja 
wiska jes t znów jedynie tylko ciągła indywi- 
dualizacya materyi ustrojowej w ciągu cyklu 
życiowego.

Komórka jest, jak wiemy, organizmem 
bardzo złożonym; składa się z zarodzi czyli 
cytoplazmy, jąd ra , zawiera zwykle, a przy 
najmniej w pewnych okresach życia śródcią.1- 
ka (centrosoma); jądro jej ma budowę b a r
dzo skomplikowaną, składa się z części sta- j

Jych (chromatyuy i Jminy) oraz z części 
ciekłych (soku jądrowego), zawiera jedno lub 
wiele jąderek, otoczone jest błoną i t. d.; 
cytoplazma ma również budowę złożoną, za
wierając części stałe i ciekłe. Podobnie jak 
życie ustroju wielokomórkowego polega na 
harmonijnem,zgodnem współdziałaniu i usto
sunkowaniu wszystkich składowych jego czę
ści, tak też i życie komórki uwarunkowa
ne jest przez współdziałanie wszystkich jej 
składników morfologicznych. Przekonano się, 
między innemi, że jak jądro bez cytoplazmy, 
tak i cytoplazma bez jąd ra  żyć długo nie 
może.

J a k  ruch machiny parowej zależy nietylko 
od obecności wody, powietrza, węgla i t. d., 
które stanowią niejako zewnętrzne warunki 
czynności machiny, ale w równej mierze i od 
jej budowy wewnętrznej, od współdziałania 
setek kół, kółek, pasów, tłoków, zębów i t. d., 
które jaknajdokładniej z sobą harmonizują— 
tak też i życie komórki zawisłe jest nietylko 
od licznych warunków zewnętrznych, ale 
w równej mierze od współdziałania jej części 
składowych. Współdziałanie to stanie się 
dla nas oczywistem, gdy zwrócimy np. uwagę 
na procesy przemiany materyi, odbywające 
się w obrębie ciała komórkowego, a które 
dowodzą jaknajściślejszej współzależności 
fizyologicznej wszystkich składników ko
mórki.

Otóż w życiu komórki odbywa się również 
ciągła indywidualizacya, ustawiczne przecho
dzenie od jednorodnego do różnorodnego. 
A jakkolwiek po każdym akcie podziału dwie 
potomne komórki wydają się nam zupełnie 
jednakowe i podobne do macierzystej, a ist
nieją nawet specyalne złożone mechanizmy 
(jak podział śródciałek, podział chromozo- 
mów na dwie równe połowy, powstawanie 
kurczliwych włókien w cytoplazmie), służące 
do doskonale równomiernego przemiesz
czania się części składowych komórki macie
rzystej do obu elementów potomnych—to 
jednak musimy przypuścić, że i Łu istnieje 
ustawiczna indywidualizacya, różnicowanie 
się, bo po pewnej ilości podziałów powsta
ją  grupy komórek różniące się już bar
dzo wybitnie od pierwotnej macierzystej. 
Dajmy na to, pierwotna komórka ektoder- 
my wytwarza z początku grupy komórek je 
dnakowych, ale w miarę rozwoju zarodka,
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grupy te różnicują się w pewnych kieiunkach, 
jedne otrzymują charakter komórek naskór
kowych, inne stają się nerwowemi i t. d. 
Chociaż więc w życiu osobnikowem komórki 
nie zawsze jest dostrzegalny ów proces in- 
dywidualizacyi, bo odbywa się on bardzo 
stopniowo i powoli, to jednak w ciągu poko
leń skutki jego działania stają się bardzo 
widoczne. Nie widzimy przecież ruchu ska- 
zówek w zegarku kieszonkowym, a jednak 
odbywa się on ustawicznie w określonym kie
runku, co w większych odstępach czasu na
ocznie sprawdzamy. Otóż ta  ciągła indywi- 
dualizacya substancyi ustrojowej komórki 
powoduje, źe pierwotna równowaga jej skład
ników morfologicznych coraz bardziej się 
nadwątla.

Do dzielenia się komórki koniecznem jest 
współdziałanie wszystkich niemal składo
wych jej części, a dosyć przyjrzeć się złożo
nym procesom, zachodzącym podczas t. zw. 
pośredniego podziału komórki, aby dojść do 
powyższego wniosku. Otóż rzecz naturalna, 
że im większa następuje specyalizacya śród 
różnorodnych składowych części komórki, im 
bardziej pewne z nich wyodrębniają się, in
dywidualizują, tam proces dzielenia jest 
bardziej utrudniony, aż wreszcie ustać musi. 
Komórka np. mięśniowa, w której cytoplaz- 
mie zróżnicowały się złożone włókienka 
(fibrillae) kurczliwe, dzieli się bez porówna
nia trudniej niż komórka zarodkowa, bar
dziej obojętna; komórka np. kostna, która 
ma już pewne wybitne piętno histologiczne, 
której energia zużywa się w pewnym tylko, 
specyalnyra kierunku, traci zdolności bar
dziej ogólnej natury, do jakich należy dzie
lenie się—właściwość przedewszystkiem ko
mórek embryonalnych, nie zróżnicowanych 
jeszcze w stopniu tak  bardzo wybitnym.

Tak więc zasada ustawicznego różnicowa
nia się ustrojowej substancyi prowadzi do 
zaniku zdolności dzielenia się komórek w doj
rzał) m i starzejącym się organizmie. Stąd 
niemożność odnowy zużywających się komó
rek, niemożność przybywania komórek no
wych, młodszych, większą energią życiową 
obdarzonych, co naturalnie prowadzić musi 
do ustawicznego obniżania się energii życio
wej i wreszcie do śmierci organizmu.

Tak więc nietylko ustrój, jako całość, 
zmienia się, począwszy od stanu zarodkowe-

| go aż do późnej starości, w pewnym określo- 
| nym, nieodwracalnym kierunku, ale i w obrę- 
| bie każdej komórki odbywa się stopniowe 

specyalizowanie się części jej składowych, 
prowadzące do coraz większej dyferencyacyi 
komórek i do zaniku w nich zdolności dziele
nia się.

W cyklu życiowym tedy widzimy dąże
nie materyi organizowanej do zmian w pew
nym kierunku od minimum do maximum, 
którego przekroczenie sprowadza warunki 
dla bytu indywidualnego niekorzystne i byt 
ów uniemożliwiające.

A podobnie jak owe zmiany stanów w pew
nym kierunku dokonywają się w cyklu życio
wym osobnika, tak też odbywają się one 
i w rozwoju rodowym, genealogicznym świata 
organicznego. Niewątpliwie zasada dążenia 
materyi organizowanej do coraz większej in- 
dywidualizacyi w pewnym tylko określonym 
kierunku jest jednym z najpotężniejszych 
czynników wielkiej ewolucyi organicznej 
Ona to powoduje stopniowy rozwój świata 
ustrojowego od form najprostszych, w któ
rych indywidualizacya składników jest bar
dzo mała, do postaci coraz bardziej złożo
nych, w których indywidualizacya ta  coraz 
wyższy osiąga stopień.

Pozornie mogłoby się zdawać, że napoty
kany w przyrodzie t. zw. „rozwój wsteczny” 
czyli t. zw. „cofanie się organizacyi” , które 
widzimy np. u form pasorzytnych lub przy
twierdzających się nieruchomo do jednego 
miejsca, przeczy powyższemu prawu, źe jestto 
jakoby zwrócenie biegu rozwojowego w kie
runku przeciwnym. Ale jestto pozorne, albo
wiem w razie t. zw. rozwoju wstecznego orga
nizm nie cofa się do stanu pierwotnego; prze
szedłszy przez stan a, b, c, d  nie powraca 
znów do d, c, b, a, lecz zmienia się wciąż 
w jednym kierunku, tak jak  zmienia się sta
rzejący się organizm, tylko że to t. zw. co
fanie odbywa się tu na bardzo wielką skalę, 
niewątpliwie w przystosowaniu do warunków 
zewnętrznych i przy współdziałaniu innego, 
doniosłego czynnika ewolucyjnego, jakim jest 
dobór naturalny.

** *

Widzimy tedy, źe cykl życia indywidual
nego, tak ze względu na stosunek zachodzą
cych w niem procesów katabolicznych i ana
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bolicznych, jak i ze względu na zjawiska 
indywidualizacji morfologicznej, jest szere
giem zmieniających, się w pewnym kierunku 
stanów nieodwracalnych, dążących od mini
mum do maximum, a dalej, źe rozwój całego 
świata organicznego jest również szeregiem 
podobnych stanów, które przedstawiają się 
nam jako stany stopniowej ewolucyi.

Pod tym względem wnioski, do jakich do
szliśmy powyżej, pozostają, sądzę, w najzu
pełniejszej zgodzie z pojęciem fizyków współ
czesnych co do zasady entropii w przyrodzie. 
„Pomyślmy sobie — mówi prof. Witkowski 
w pięknym swym szkicu o kilku ogólnych za
sadach fizyki współczesnej — jakibądź układ 
materyalny, zgoła odosobniony od reszty 
świata. Pomyślmy ten układ w jakimś 
określonym stanie i wyobraźmy sobie wszyst
kie inne możliwe stany, w których energia 
układu ma tę  samę wartość, jak  w pierw
szym, tak  że układ pierwotny bez naruszenia 
prawa energii mógłby przejść do którego
kolwiek z tych stanów, pozostawiony samemu 
sobie. Otóż w rzeczywistości wybierze on 
jednak z niezliczonych dróg tylko jednę, zu
pełnie określoną i zmierzać będzie, pozosta
wiony samemu sobie, ku jednem u zupełnie 
określonemu celowi, o ile już nie był od sam e
go początku zupełnie zrównoważony”. „Jest 
rzeczą możliwą, mówi dalej prof. Witkowski, 
ponumerować wszystkie stany układu, rów
noważne z początkowym pod względem za
wartości energii, ponumerować je  według 
pewnego prawidła, oznaczyć każdy z nich 
cechą liczbową, której dajemy właśnie nazwę 
entropii. Z asada entropii orzeka, że układ 
pozostawiony samemu sobie, może przejść 
tylko do takich stanów, które m ają numer 
wyższy, aniżeli stan początkowy, nie przej
dzie zaś nigdy samodzielnie do żadnego 
z tych, których num er jest niższy, t. j .  któ
rych entropia jes t mniejszą”.

„Co się raz stało, nigdy się nie odstanie”. 
W  przyrodzie zmienia się wszystko w jed
nym tylko kierunku, w niej wszystko się dzie
je  w sposób nieodwracalny, a przeto i rozwój 
biolpgiczny, czy to jako cykl życiowy, czy to 
jako ewolucya organizmów odbywa się w ta 
ki sam sposób, dąży ku pewnemu maximum.

*) Kosmos, zeszyt I, 1901.

Ti ASTROFIZYKI.

W  jednym z zeszytów paryskiej R,evue des 
deux Mondes z końca r. z. znany astronom 
i meteorolog francuski K. Radau pomieścił 
artykuł, zatytułowany „Astronomia doświad- 

| czalna i Obserwatoryum w Meudon”. Jak - 
j kolwiek autor, jak  często wielu innych jego 

rodaków, nie daje pełnego obrazu rozpatry- 
j  wanej przez siebie gałęzi wiedzy we wszyst

kich krajach, lecz ogranicza się prawie wy
łącznie pracami francuzów, a szczególnie 
Janssena, to wszakże, wobec prawdziwie 
wielkich, stanowiących poważną część zdoby
czy w tej dziedzinie, zasług tego badacza, 

i streszczenie artykułu R adau nie będzie dla 
| czytelników Wszechświata pozbawione za

jęcia.
* *

*

Całkowite zaćmienie słońca 18-go sierpnia 
r. 1868 stanowi wiekopomną datę w dziejach 
astronomii. Janssenowi, podówczas 44-let- 
niemu, poruczono obserwowanie tego zaćmie- 

i  nia w jednej ze stacyj Indyj angielskich; 
obrał on Guntour. Pogoda, w przeddzień 
jeszcze dżdżysta, była w dzień zaćmienia 
przepyszna. Obserwowanie zaćmienia po
wiodło się najzupełniej; zbadano mianowicie 
dwa wspaniałe wyskoki (protuberancye), je
den, przypominający płomień ogniska kowal
skiego, drugi śnieżystą górę, skąpaną w świe
tle zachodzącego słońca. Jasne linie ich 
widm wskazywały, że stanowiły je masy roz
żarzonego wodoru. Wpatrzonemu w te wła
śnie linie Janssenowi zabłysła nagle myśl, 
że możliwem jest obserwowanie wyskoków 

j i okolic przysłonecznych codziennie, bez wy
czekiwania zaćmień. W ystarczyłoby w tym 
celu wodzić spektroskop po brzegu tarczy 
słonecznej. I  nazajutrz już oraz w ciągu 
następnych dni aż do 4-go września Janssen 
wprowadzał w czyn swój pomysł, obserwując 
zmienne, ciągle się przekształcające wyskoki, 
kreśląc ich mapy, słowem, korzystając jakby 
ze stworzonego przez siebie siedemnasto- 
dniowego zaćmienia.

Listy o pomnikowem tem odkryciu przy
szły do Paryża w końcu października, jedno
cześnie prawie z zawiadomieniem o odkryciu 
podobnem, dokonanem w Anglii przez Lo-
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ckyera 20-go tegoż miesiąca. Raz więc jesz
cze napotykamy tu dość częste w dziejach 
nauki zjawisko: jedna i ta  sama wielka 
myśl rodzi się niemal jednocześnie w umy
słach dwu, pracujących niezależnie od siebie 
i nie kombinujących się wzajem z sobą ba
daczów. Metodę Janssena i Lockyera ulep
szył później Huggins. Aby zrozumieć entu- 
zyazm wzbudzony przez to odkrycie, uprzytom
nić sobie należy dyskusye, toczące się podów
czas o wyskokach czyli różowych wydatno- 
ściach, zauważonych podczas kilku całkowi
tych zaćmień; należy odczytać słynną notat 
kę A raga o zaćmieniu 8 -go lipca r. 1842. 
Wiedziano, źe zasłona, zakrywająca przed 
nami okolice słońca, utkana jest ze światła : 
blask atmosfery ziemskiej, oświetlonej pro
mieniami słonecznemi, nie pozwala nam wi
dzieć ich wyraźnie. Arago proponował ob
serwacye na wysokiej górze, używanie okrąg
łych ekranów zasłaniających tarczę słonecz
ną — ale bez powodzenia. Jedynie spektro
skop umożliwia osłabienie tego zbyt rażąco 
jasnego tła, rozkładając światło białe na je 
go części składowe, gdy monochromatyczne 
światło wyskoku pozostaje nienaruszone, 
a przeto staje się wyraźnie widoczne.

Widmo wyskoku składa się z szeregu 
prążków różnobarwnych—czerwonego, zielo
nego, niebieskiego i fioletowego; lecz jasne te 
linie, odpowiadające położeniem swojem 
ciemnym prążkom widma słonecznego, od
dzielone są szerokiemi częściami widma, je 
żeli więc pryzmat posiada dostateczną siłę 
rozpraszającą, widzimy je  odosobnione. Ob
serwator spostrzega tedy linią czerwoną np., 
odrzynającą się na popielato-szarem tle bar
dzo osłabionego widma atmosfery; wodząc 
szczelinę spektroskopu po obszarze, zajętym 
przez wyskok, widzi on kolejne jego części, 
przedstawione przez linią czerwoną, zmienia
jącą się tak co do długości jak  i natężenia. 
Można w ten sposób łatwo poznać kształt 
protuberancyi i nakreślić jej kontury. Ale 
można również zobaczyć ją  całą odrazu przez 
odpowiednie rozszerzenie szczeliny, ukazu
jące czerwoną lub niebieską sylwetkę obser
wowanego wyskoku. Tym to sposobem od 
lat wielu liczni astronomowie badają codzien
nie kontury tarczy słonecznej i pilnują ich 
ciągłego, nieraz bardzo szybkiego, przekształ
cania się. K ształty, w których ukazują się

wyskoki, są bardzo urozm aicone: widzimy 
snopy ogniste, wytryski wznoszące się do 
ogromnej wysokości, pióropusze, obłoki niby 
płynące ponad kraterom, rozpływające się 
szybko i znikające. W ygląda to nieraz na 
piekielne, olbrzymie wybuchy. Obserwatorzy 
kreślą te strumienie ogniste, a nawet potrafią 
je prawidłowo odfotografowywać.

Odkrycia te przyczyniły się do niezwykłe
go rozwoju nowej gałęzi astronomii, którąby 
słusznie astronomią doświadczalną nazwać 
należało, a której punktem wyjścia była 
głównie analiza widmowa. W ciągu czter
dziestoletniego swego istnienia nowy ten od
łam badania wywołał stworzenie całego arse
nału specyalnych przyrządów, umieszczonych 
po obserwatoryach, którym nadają wygląd 
laboratoryów fizycznych i chemicznych. Zo- 
wią się one obserwatoryami astronomii fizycz
nej lub wprost astrofizyki. Takiern jes t za
łożone w r. 1878 przez Janssena obserwato
ryum w Meudon.

Janssen był jednym z pierwszych, którzy 
pojęli całą doniosłość i płodność nowej m e
tody analitycznej, opartej na użyciu spektro
skopu. Oddał się on naprzód, około r. 1860, 
badaniom ciemnych prążków widma słonecz
nego, pochodzących od absorpcyi wyborczej 
atmosfery ziemskiej. „Teluryczne” te prąż
ki, mniej widoczne gdy słońce świeci wysoko 
nad widnokręgiem, uwydatniają się i rozsze
rzają o wschodzie i zachodzie. Są one słab
sze również na wysokich górach. Szło tedy
0 wyraźne wyodrębnienie linij ciemnych, po
chodzących od atmosfery słonecznej, od tych, 
które pojawiły się pod wpływem atmosfery 
ziemskiej. Szereg obserwacyj w r. 1862— 
1864, dopełnionych podczas podróży do 
Włoch i w Alpy, pozwala Janssonowi na 
stopniowe „oczyszczanie” widma słonecznego 
od wpływów ziemskich. We wrześniu r. 1864 
spotykamy go na wierzchołku Faulhornu, 
stwierdzającego zanikanie prążków ziem
skich w miarę wznoszenia się w górę. W mie
siąc później piękny eksperyment, przeprowa
dzony na brzegu jeziora Genewskiego, po
zwolił mu sztucznie odtworzyć te same linie
1 dowieść w ten sposób niezbicie ziemskiego 
ich pochodzenia. Wielki stos drewna sosno
wego, zapalony nad brzegiem jeziora w Nyo- 
nie, dał światło, które zanalizowane zbliska 
nie wykazało żadnych prążków. Poddane
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analizie na dzwonnicy kościoła św. P io tra  
w Genewie, na odległości 21 Tem, dało ono 
prążki teluryczne.

Astronomiczny ten eksperyment, usku
teczniony między dwu brzegami Lemanu, do 
pełniony został przez szereg niemniej pięk
nych badań czysto laboratoryjnych. B ada
nia te przeprowadzone w r. 1865 i 1866-ym 
dowiodły—rzeczy z góry łatwej do przewi
dzenia—że widmo absorpcyjne pary wodnej 
daje główne linie ciemne, któreśmy nazwali 
telurycznemi.

Odkrycie widma pary wodnej umożliwiło 
poznawanie stanu hygrometrycznego niedo 
stępnych warstw atmosfery ziemskiej. Po 
zwoliło ono również na badanie atmosfer 
planet ze względu na obecność w nich wody, 
tego wybitnego warunku życia atmosferycz
nego. Dodajmy, że późniejsze prace Jansse- 
na i Jegorowa nad widmem tlenu okazały, 
że pewną ilość linij telurycznych zawdzięcza
my temu gazowi. Decydującemi poniekąd 
w tym względzie były obserwacye Janssena 
na stacyi des G-rands-M ulets w r. 1888 
Wzniósłszy się do tej stacyi, położonej na 
Mont Blanc, na  wysokości przeszło 3 000 m 
nad poziomem morza, mimo szczególnie tru d 
nych w tej porze roku warunków, Janssen 
zajął się wyłącznie badaniem obecności prąż
ków telurycznych. Linie tlenu były ogrom
nie osłabione i upoważniały do wniosku, że 
znikłyby zupełnie na krańcach naszej atm o
sfery. Linij pary wodnej nie było zupełnie. 
Dowodzi to, że tlenu, przynajmniej w żadnej 
ze znanych nam jego postaci, na słońcu 
niema.

Wyniki, osiągnięte przez Janssena do ro 
ku 1888, najzupełniej potwierdzone zostały 
przez obserwacye, dokonane w kilka la t póź
niej, podczas dwukrotnych jego wznoszeń się 
na szczyt Mont-Blanc (w r. 1890 i 1893 im), 
oraz zupełnie świeżo, zapomocą fotografij wid 
mowych, zdjętych przez de LaBeaume-Pluvi- 
nela na tejże stacyi we wrześniu r. 1898. Wy
niki te poparł nadto eksperyment, podobny 
do genewskiego z r. 1864, przeprowadzo
ny w maju r. 1889 między wieżą Eiffla a ob 
serwatoryum w Meudon. W arstw a powie 
trza, oddzielająca te  dwa punkty, jest przy
bliżenie równoważna z naszą atmosferą, od
ległość ich bowiem wynosi 7 700 m, a ta 
ka właśnie byłaby grubość naszej atm o

sfery ściśnionej tak, by ujednostajniona jej 
gęstość równa była gęstości dolnych jej 
warstw. Światło elektryczne, wychodzące 
z wierzchołka wieży i zanalizowane w Meudon, 
dało, w rzeczy samej, widmo równie prawie 
silne jak  słoneczne, w którym widoczne były 
prążki tlenu oraz pary wodnej. Tak więc 
wnioski, dotyczące pochodzenia prążków te 
lurycznych, zostały sprawdzone zarówno przy 
powierzchni ziemi, jak  na wszelkich dostęp
nych wysokościach; wątpliwości nie ulega, że 
kiedyś t. zw. balony-sondy, zaopatrzone 
w przyrządy automatyczne, potwierdzą je 
świadectwami, przywiezionemi z warstw, jesz
cze wyżej leżących.

(DN)
to. h. h.

M r 19

SPRAWOZDANIA.

—  Dr. Lassar Cohn. Chemia życia codzien
nego. Wykłady publiczne, przełożył Maryan 
Stępowski. Bibl. dzieł wybór. 1, 121, 1 2 2 .

„Dość przejrzeć spis obu tomów, aby się zdu
mieć nad obfitością treści, jaką autor w tak ma
łej stosunkowo objętości zawrzeć zdołał. Niema 
przedmiotu z dziedziny najważniejszych i nawet 
mniej ważnych gałęzi przemysłu, któryby w pra
cy tej nie był dotknięty i mniej lub więcej wy
jaśniony”. Temi słowami charakteryzuje dziełko 
powyższe p. Julian Ochorowicz w przedmowie. 
Trzeba się na zdanie to zupełnie zgodzić. „Jestto 
bowiem poprostu mała encyklopedya technologii 
chemicznej, w najobszerniej szem znaczeniu tego 
wyrazu”. Czy jednak każdy, nawet wykształ
cony czytelnik, ale z chemią mało obeznany, wie
le korzyści po przeczytaniu książki tej odniesie? 
Na to pytanie mogę tylko wątpiącemi słowami 
odpowiedzieć. Zdaje mi się, że znaczne podobno 
powodzenie dziełko to zawdzięcza tej okoliczno
ści, że przedewszystkiem podoba się specyali- 
stom, którzy znajdują to, do czego w mozolnych 
studyach dochodzili, przedstawione w sposób 
lekki, anegdotyczny. Dla czytelników nie-che- 
mików odczyty Lassara Cohna w wielu miejscach 
przedstawiają taki labirynt rzeczy niezrozumia
łych, że zwykle zrażają się trudnościami i nie 
kończą czytania. Piszę to z obserwacyi oso
bistej. Z praktyki mej mogę niektóre roz
działy uznać za wzorowo opracowane, naprzy- 
kład rozdział traktujący o żelazie. Inne grze
szą wprost niejasnością i nie przedstawiają 
rzeczy dostatecznie wypukłe i zrozumiale (np. 
garbars'wo lub farbierstwo). Może być, że 
tego rodzaju wykład ustny, z dołączeniem poka
zów, był zupełnie na miejscu, w czytaniu jednak
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brak mu perspektywy. Wogóle autor robi na 
mnie wrażenie gawędziarza, który oczytawszy się 
encyklopedyj, a szczególniej artykułów technicz
nych w nich opracowanych, opowiada wszystko 
płynnie i treściwie, lecz chaotycznie; zdarza mu 
się czasami mały grzeszek, gdyż przecież nie 
wszystko mógł obejrzeć własnemi oczami, lub 
sprawdzić wiarogodnie. Wycieczki w krainę 
sporów patentowych, historyi lub nawet kwestyj 
ekonomicznych urozmaicały odczyty żywe praw 
dopodobnie przyjemnie; w książce 8% one nie 
smaczne.

Nie chciałbym, ażeby słowa te zrażały czytel
ników do tej książki; przeciwnie, przyznać mu
szę, że dużo z niej dowiedrieć się można. Uwa 
żalem jednak za obowiązek ze swej strony za 
protestować przeciw zbyt wielkiemu rozreklamo 
waniu jej i przeciw szkodliwemu zagważdżaniu 
literatury oryginalnej tłumaczeniami dzieł ni> 
dość wartościowych. Książka taka powinna wyjść 
opracowana siłami zbiorowemi oryginalnie, a są 
dzę, że dzięki odczytom popularnym w Warsza 
wie i innych miastach polskich, na zdolnych i su
miennych współpracownikach zbywać nie będzie.

Przekładu „Chemiiu Lassara Cohna dokonał 
p. M. Stępowski. W. P.

—  Xlll-e  Congres international de medecine.
Paris 1900. Cotnptes rendus publiós sour la di- 
rection de A. Chauffard, Secretaire generał. Se 
ction d’Anatomie descriptive et coroparee, Section 
d’Histologie et d’Embryologie, Section de Phy- j  

siologie, Physiąue et chimie biologiąues. Paryż 
Masson.

W wyszczególnionym w nagłówku tomie spra
wozdań z posiedzeń sekcyj teoretycznych kongre
su lekarskiego, znajdujemy wiele nader cieką 
wych komunikatów. Tak np. mamy fu intere
sujący wykład p. Armanda Vire, co do właści
wości morfologicznych fauny miejsc ciemnych, 
z wyszczególnieniem wszystkich postaci zwierzę
cych podziemnych i jaskiniowych; referat De- j  

bierrea o „centrach kojarzeń”; pracę sędziwego ( 
prof. Waldeyera o topografii mózgu; dane, zebra 
ne przez dr. Wateffa w sprawie antropologii bul 
garów. W dziale histologii i embryologii znaj 
dują się tu, między innemi, rozprawy : „o rozwo
ju czerwonych ciałek krwi u kręgowców”, dr. 
Engla, no zapłodnieniu u padalców", Nicolasa 
(redaktora „Bibliographie anatomiqueu), „o me 
tameryi mózgowia przedniego u zarodków pta
sich” Webera, parę rozpraw w sprawie sperma 
togenezy. Interesującemi są też tu nader dwie 
notatki prof. Eternoda z Genewy : „O nowej kii 
syfikacyi embryologicznej jaj“ i „O przypusz
czalnym sposobie gas*rulacyi zarodka ludzkiego”.

Dział fizyologiczny, ostatni, zajmuje połowę 
tomu i zawiera 56 komunikatów.

Jan Tur.

S E K C Y A  C H E M IC Z N A .

Posiedzenie dnia 4 maja, 8 e w r. b.
Po przeczytaniu i przyjęciu piotokułu z po

siedzenia poprzedniego, dr. Stefan Benni wygło
sił rzecz, popartą licznemi doświadczeniami, 
„o otrzymaniu wysokich temperatur metodą 
Goldschmidta”. Prelegent powołując się na 
szeroki rozgłos rzeczy samej, krótko scharakte
ryzował zasługi Goldschmidta w tej sprawie, 
a mianowicie udowodnienie, że reakcya odtle- 
niania metali zapomocą glinu nie wymaga ze
wnętrznego ogrzewania, lecz tylko wywołania 
potrzebnej temperatury w jednym punkcie masy 
(analogicznie z paleniem się węgla). Następnie 
opisał metodę samę, a mianowicie stosowanie 
jako zapału mieszaniny glinu z nadtlenkiem sodu 
oraz dostawanie małej ilości nadtlenku baru dla 
ułatwienia reakcyi i przeszedł do technicznego 
jej stosowania. Już wszystkie metale udało się 
otrzymać metodą Goldschmidta z ich tlenków za 
wyjątkiem magnezu. Obecnie ma znaczenie tech
niczne i to niepoślednie otrzymywanie czystego 
chromu, manganu a prawdopodobnie również 
i ferrotytanu, f.-boru i f.-wanadu. Prócz tego 
starają się wyzyskać praktycznie wysoką tempe 
raturę tej reakcyi do lutowania żelaza (spajanie 
szyn, reperacya ciężkich machin na miejscu bez 
demontowania), do przepalania płyt, reperacji 
wadliwych odlewów żelaznych i t d. Dr. Benni 
wykonał szereg doświadczeń, a mianowicie: roz
żarzył do białości gruby pręt żelazuy, przepalił 
dość grubą płytę żelazną w przeciągu kilku se
kund, zlutował złamany pręt żelazny i nakoniec 

I odlał chrom metaliczny. Prócz tego demonstro- 
| wał okazy innych metali, otrzymanych tą drogą. 

Prelegent nie szczędził zachodów na przygotowa
nie swych doświadczeń, które też wypadły bardzo 
okazale

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

SEKCYA PRZYRODNICZA
TOWARZYSTWA OGRODNICZEGO WARSZAWSKIEGO.

Posiedzenie 3 odbyło aię dnia 2 maja r. b. 
w lokalu Stacyi Oceny Nasion przy Muzeum 
Frzemysłu i Rolnictwa o godz. 8 -ej wieczorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. Sekretarz Sekcyi zawiadomił zebranych, że 
redakcya Wszechświata zgodziła się udzielać 
autorom „Spostrzeżeń naukowych”, gdzie prze
ważnie są drukowane in extenso referaty Sekcyi, 
50 nadbitek ich rozpraw.

3. P. Kazimierz Kulwieć wypowiedział referat 
„O narządach wydzielniczych raków niższych", 
ilustrując swój wykład licznemi rysunkami (zosta
nie podane w streszczeniu, dokonanem przez

[ autora).
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4. P. Kazimierz Czerwiński mówił: „O stano
wisku termitów w rodowodzie owadów”.

Pragnąc wskazać stanowisko termitów w rodo
wodzie owadów, należy uwzględnić ich organi
zacyą, dane paleon'ologiczne i embryologiczne. 
Organizacya termitów jest bardzo zbliżona do 
przodków owadów; należą też owady te do naj
starszych w palentomologii. Wreszcie rozwój 
osobnikowy termitów wykazuje pewne cechy 
pierwotne. Stąd wniosek, że termity stanowią 
gałąź ocalałą przodków owadów. Jednakże wy
soki rozwój polimorfizmu i doskonała organizacya 
społeczna zmusza do uznania rodziny termitów 
za formy wysoko rozwinięte z pośród grupy, zaj - 
mującej niskie miejsce w rodowodzie owadów.

Termity najbardziej są spokrewnione z pro- 
stoskrzydłemi; często też je zamieszczają w tym 
rzędzie owadów, lub też, z większą słusznością 
tworzą dla nich grupę odrębną— Corrodentia.

Odczyt p. K. był ilustrowany licznemi fotogra
fiami oraz okazami w spirytusie.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Pomiar ziem i. Pod kierunkiem znanego 
astronoma Gilla przystąpiono do ponownego 
zmierzenia południka; pomiar ma być przeprowa
dzony od przylądkaJ Dobrej Nadziei do Ale
ksandry!. G. T.

—  Nowa kom eta, O której wspominaliśmy 
w nr. 9 z r. b., była wynaleziona przez Giacobi- 
niego w Nizzy d. 20-go grudnia r. z. Pierwsze 
spostrzeżenia wykazały, że orbita komety jest 
elipsą, przytem czas obrotu jest bliskim 7 lat; 
stąd należy wywnioskować, że nowa kometa na
leży do rzędu peryodycznych. Elementy jej nie
wiele się różnią od wyznaczonych elementów ko
mety Wolffa. G. T.

—  Nowa Perseusza, obserwowana w War
szawie d. 27-go lutego r. b. jako gwiazda 1,8 
wielkości, zmniejsza się stale; d. 16-go marca 
blask jej dorównywał gwieździe v Perseusza, 
która jest 4 ej wielkości. Współrzędne nowej 
są : d =  43°34', a =  3h24m. G. T.

—  Zmiana blasku planetoidy Eros ma miej
sce wskutek odmian, których nie można dostrzedz 
bezpośrednio wskutek małych rozmiarów pla
netoidy. W Poczdamie zauważono wszakże 
dnia 9-go lutego r. b. nagłe zmiany blasku 
Erosa w ciągu paru godzin; w Heidelbergu Jost 
zapomocą fotometru Zóllnera stwierdził podobne 
zmiany blasku, skąd można będzie wnosić o pla
mach ciemnych na powierzchni Erosa oraz 
o szybkości obrotu dokoła osi. G. T.

—  Amperomanometr. Tak nazywa się przy
rząd służący do mierzenia siły prądu elektrycz
nego, obmyślony przez Brediga i Halina. Prąd 
elektryczny rozkłada wodę na tlen i wodór; gaz 
wydzielający się wydostaje się na zewnątrz przez 
włoskowatą rurkę; wskutek tego w przyrządzie

{ powsiaje nadmiar ciśnienia, znajdujący się w sto
sunku prostym do szybkości wydzielania gazu, 
t. j. do siły prądu. Manometr, z którym połą
czone jest naczynie, pozwala tedy odczytywać 
bezpośrednio siłę prądu elektrycznego.

(Zeitschr. f. Elektrocli. t. VII, str. 259— 2G1).
M. C.

—  Technicznej fabrykacyi cynku i ołowiu za
pomocą elektrolizy wodnych roztworów soli 
tychże metali stoi na przeszkodzie ta okoliczfiość,

! że metale te częstokroć wydzielają się pod po
stacią gąbki, zajmującej znaczną objętość i two
rzącej metaliczne połączenie pomiędzy zanui-zo- 
nemi w roztworze elekfrodami. Foerster i Giin- 
ther wykazali, że przyczyna powstawania gąb- 

[ czastej postaci cynku polega na osadzaniu się za
sadowych soli cynku nie zaś na wydzieleniu wo- 

| doru, jak to ogólnie przypuszczano. W ostat- 
j  nich czasach Glaser rozszerzy! i pogłębił tę kwe- 
J  styą, badając zachowanie się roztworów soli oło- 
| wianych podczas elektrolizy. Elektrolizując 

kwaśue roztwory azotanu ołowiu otrzymujemy 
ołów w postaci ścisłej błyszczącej blachy; blacha 
ta gnie się jak zwykły ołów, nie krusząc się. 
Z roztworów obojętnych natomiast osadza się 
ołów zawsze w postaci gąbki, o ile rozwór nie jest 
dostatecznie stężony : nadmiar soli ołowiu roz
puszcza wtedy wydzielające się sole zasadowe 
i przeszkadza tworzeniu się gąbki. W roztwo
rach zasadowych rozpuszcza się wodan ołowiu 
tworząc sole kwasu ołowianego, np. Na2Pb02. 
Tu ołów przyjmuje znaczenie pierwiastku kwaso
wego, tworząc przeważnie anion : Pb02. Część 
ołowiu jednakże istnieje w roztworze zasadowym 
jako kation, i w razie słabego napięcia udaje się 
nawet z zasadowych roztworów otrzymać ołów 
na katodzie w postaci ścisłej blachy, co dla cyn
ku jest niemożliwem. W ten sposób można za
pomocą elektrolizy technicznie rozdzielać srebro 
i ołów.
(Zeitschr. f. Elektroch. t. V II, str. 365— 369,

3 8 1 — 3 8 6 ) .  

M. C.

—  Rozmnażanie się skrzeków. Za ogólną
zasadę w sprawie rozmnażania się skrzeków 
(Amphibia), uważa się, że zwierzęta te z wyjąt
kiem np grzbie‘oroda (Pipa americana), znoszą 
jajka swe do wody, gdzie, jak wiadomo, następnie 
kijanki odbywają swe przeobrażenia. Niedawno 
jednak panna Lilian v. Sampson ogłosiła w Ame
rican Naturalist nader ciekawe swe spostrzeżenia, 
dotyczące obyczajów rozrodczych u skrzeków 
bezogoniastych (Anura). Okazuje się, że wiele
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z pomiędzy zaliczonych tu zwierząt zabezpiecza 
los swego potomstwa sposobami nader rozmai
temu

Tak np. żaba japońska, Rhacophorus Schle- 
gelii, znosi swe jajka nie w wodzie, lecz w zagłę
bieniach wykopanych przez samicę na pochyłości 
brzegów strumieni i błot, na jakie 10 — 15 cm 
ponad powierzchnią wody. Po zapłodnieniu 
i zniesieniu jaj rodzice wychodzą z takiego gniaz
da, rozszerzając nieco jego otwór i pozostawiają 
skrzek własnym losom. Otoczki śluzowe, pokrywa
jące jajka, wprędce twardnieją przez zotknięcie 
z powietrzem, i pod ich osłoną odbywa się po
czątkowy rozwój zarodków. Wreszcie gdy te 
ostatnie przybiorą już postaci małych porusza
jących się kijanek, pływających w otaczającej je  
cieczy, błona twarda pęka i kijauki spływają wraz 
z resztkami cieczy do wody. Ciekawa jest ta 
okoliczność, że kijanki nieco przedwcześnie 
z błon wydobyte i wrzucone do wody— giną.

Niektóre znów skrzeki bezogonowe, jak afry
kańska Chiromantis guinensis i brazylijska Pbyl- 
lomedusa Iheringii składają jajka swe na drze
wach, w gniazdach z liści. Oczywiście samice 
tych zwierząt starają się gniazda takie uwić na 
gałęziach zwieszających się nad wodą, tak że k i
janki po uwolnieniu się z otoczki wpadają do 
środowiska niezbędnego dla dalszych przeo
brażeń.

U  gatunków Hyla nebulosa (z okolic Rio de Ja
neiro) i Cystiguathus gracilis kijanki przez czas 
dłuższy nie wchodzą do wody, niezmiernie dla 
nich szkodliwej podczas pierwszych okresów roz
wojowych : to też larwy tych skrzeków wycho
dzą z ogólnej masy błon jajowych już po utwo
rzeniu się czterech kończyn.

Niektóre znów skrzeki zupełnie nie znają w o
dy; tak np. rzekotka brazylijska (Hyla abbrevia- 
ta) żyje w rozpadlinach skalnych wilgotnych; 
zwierzę to przykleja się do powierzchni piono
wych skał zapomocą lepkiego śluzu, wydziela
jącego się ze skóry na brzuchu. Zwyczaje roz
rodcze Pipa americana i Alytes obstetricans są 
znane. Okazuje się, że do dwu tych gatunków 
przybywa jeszcze Nototrema oviferum z Venezueli; 
samice tej żaby noszą swe kijanki w obszernym  
worku umieszczonym na grzbiecie, a otwierają
cym się na końcu tylnym ciała zwierzęcia.

(Rev. Sc.). Jan T.

—  Jądro U bakteryj. Pytanie czy bakterye 
posiadają jądra (nucleus) je s t jeszcze nieroz
strzygnięte.

Starsi a także i niektórzy młodsi uczeni utrzy
mują, że bakterye są ustrojami jednokomórko
wemi nie mającemi jądra. W naszych czasach 
tej tezy gorąco bronią znany bakteryolog Migu- 
la i A. Fischer. Znowu inni przekonywają, że 
cały ustrój bakteryi jest jednem jądrem, pokry- 
tem błonką, zarodzi zaś je s t albo bardzo mało, 
lub też zupełnie jej niema. Według Butschlego, 
głównego obrońcy tego zapatrywania, komórka

bakteryi składa się z błonki, zarodzi i ciałka 
centralnego—jądra. U  mniejszych bakteryj za
rodzi prawie niema : takim sposobem ustrój tw o
rzy jądro okryte błonką. Znajdujące się w ta
kiej bakteryi czerwone ciałka odpowiadają chro- 
mozomom w komórkach wyższych ustrojów zwie
rzęcych i roślinnych. Trzeci, a mianowicie Ba- 
bes i Ernst, szczególniej zaś Mitrofanow, tw ier
dzą, że baktorye mają jądro w postaci małych 
ziarnek, które różnie zachowują się względem  
barwników. Nakoniec niektórzy badacze okre
ślają, że jądrem bakteryi jest ziarnko, leżące 
w środku komórki.

Tymczasem niedawno Vejdovsky ogłosił w Cen- 
tralblatt fiir Bacteriologie (r. 1900, t. VI, str. 
577) wyniki swych spostrzeżeń, wyniki, mające 
stanowczo przekonać, że bakterye mają jądra. 
Oto w hemolimfie kiełża (Gammarus z grupy 
obunogów, typu stawonogów), złowionego w j e 
ziorze Garschinasee (Szwajcarya, Graubunden) 
znalazł on wielką ilość bakteryj, posiadających, 
według jego spostrzeżeń, jądro. Leży ono pra
wie wyrodku komórki, ma kształt kuli, prawie 
zawsze jednakowej wielkości i barwi się j  pikro- 
karminem magnezyalnym nu ciemno-czerwono, he- 
matoksyliną zaś na ciemno-fiołkowo, prawie czar
no; mikrochemicznie zaś jestto typowe jądro.

Błouka jądra, chromozomy i jąderka nie 
dają się zauważyć.

To zjawisko p. V. objaśnia w taki sposób :
Błonki otaczającej jądro nie możemy widzieć 

ponieważ jest ona bardzo cienka, zawsze zaś jed 
nakowa wielkość jądra i barwienie się jego  zu 
pełnie inaczej niż zarodzi świadczą o jego nie- 
zależuem od zarodzi istnieniu.

Chromozomy i jąderko nie dają się znuważyć 
także i w komórkach tkanki łącznej, albo mię
śniowych gładkich u zwierząt niższych, gdyż ją
dra te barwią się jednostajnie i bardzo silnie. 
Ponieważ zaś bakterye te nie dzielą się wewnątrz 
ciała kiełża, lecz są w stanio spoczynku, brak 
tych części składowych, ujawniających się pod
czas podziału jądra nie powinien nas dziwić.

P. V. przypuszcza, że bakterye kiełża dzielą 
się w wodzie lub też w ciele innego jakiego zwie
rzęcia i że powstałe zarodniki wchodzą w ciało
kiełża; przynajmniej w ciele jego  można znaleść
tylko takie zarodniki.

Zarodniki te mają takie same jądra jak i do
rosłe bakterye. Ad. Cz.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Tycho de Brahe. Dnia 24-go paździer
nika r. b. upływa 3 0 0  la t od śmierci znakom ite
go obserwatora Tycho. Z tego powodu Kró
lewska Akademia Nauk w Szwecyi postanowiła 
wydać fac simile dzieła „Astronomiae instaura- 
tae mechanica”, raaem z opisem obserwatoryum  
Uranienburskiego oraz narzędzi astronomicz
nych Brahego. G. T.
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—  Telegraf bez drutu. Po roku doświad
czeń biuro meteorologiczne St. Zjednoczonych 
założyło stacyą telegrafu bez drutu na wyspie 
Roanoke. U trzym ują, że będzie ona w stanie 
wysyłać sygnały na odległość 8 0 0  km. Podobne 
stacye będą założone na przylądku Haterras 
i May.

Z drugiej strony donoszą, że p. Marconi w dniu 
wstąpienia na tron Edwarda VII porozumiewał 
się tą  drogą pomiędzy wyspą W ight (przylądek 
św. Katarzyny) a przylądkiem Lizard w Korn- 
walii, t. j. około 200  mil angielskich.

ROZMAITOŚCI.

—  0 w ykształceniu elektrochem icznem. Na
zjeździe elektrochemicznym w Zurychu prof. 
Lorentz w ygłosił odczyt, w którym dosadnie wy
kazuje brak odpowiedniego programu w tym kie
runku. Szczególniej uczuwać się daje brak na
leżytego przygotowania z dziedziny chemii nieor
ganicznej, z którą elektrochemia ściśle je s t  zwią
zana. W  miarę rozkwitu chemii organicznej, 
nieorganiczna chemia zasypiała powoli. „Prze
konywamy się coraz bardziej— powiada prof. L o 
rentz— że tytuł doktora „wykształconego wszech
stronnie we wszystkich dziedzinach chemii” ozna
czał często „chemika wyspecyalizowanego wy
łącznie do chemii organicznej". W  uniwersyte
tach niemieckich katedry chemii nieorganicznej 
zajmowali w ciągu ostatnich dziesięcioleci niemal 
wyłącznie przedstawiciele chemii organicznej : 
oczy wistem jest, że myśli i wiadomości tych ludzi 
należały do innej dziedziny. „W  wielu uniwer
sytetach chemia nieorganiczna wcale nie je s t  wy
kładana, wszędzie niemal wykłady chemii nieor
ganicznej noszą utartą nazwę chemii ogólnej 
i przedstawiają pstrą mieszaninę efektownych 
doświadczeń i równań reakcyj. Najnowsze zdo
bycze chemii nieorganicznej : warunki powsta
wania i  rozkładu soli podwójnych, teoryą soli z ło 
żonych, badania nad rzadkiemi metalami i rzad- 
kiemi gazami, wreszcie zachowanie się ciał 
w wysokich temperaturach, zbadane dokładnie 
przez szkołę francuską od czasów St. Claire De 
villea, oraz wiele innych rzeczy zupełnie w wy
kładach tych nie są uwzględniane. Prócz chemii 
nieorganicznej, stanowiącej dziś wyłączne niemal 
pole działania dla elektrochemika, Lorentz kładzie 
szczególny nacisk na chemią fizyczną. Nietylko 
w dziedzinie badań teoretycznych lecz i w prze 
myślę chemik, posiadający dostateczny zasób wia
domości z fizyki, przystępuje do rozwiązywania 
zagadnień technicznych z szerszym poglądem  
i ogólniejszem i metodami, niż chemik specyalnie 
wykształcony w chemii. W dziedzinie elektro
chemii wykształcenie teoretyczne powinno iść rę
ka w rękę z zajęciami praktycznemi. W  pra
cowni elektrochemicznej student zapoznawać się

winien nietylko z przyrządami naukowemi ale 
i z takiemi urządzeniami, jakie istotnie stosowa 
ne są w wielkim przemyśle. Podobnie jak w m e
chanice nie można uczyć się na zasadzie modeli, 
tak samo nie można rozwiązywać zagadnień elek
trochemicznych w maleńkiem naczyniu elektro- 
litycznem. Dlatego też pracownie elektroche
miczne winny posiadać urządzenia, zapomocą 
których możnaby czynić doświadczenia na wielką 
skalę : takie pracownie przyczyniałyby się za
równo do postępu przemysłu jakoteż nauki.

(Zeitschr. f. Elektroch. t. VII, str. 20 1 -2 0 6 ).
M . C.

—  Ratowanie porażonych przez elektrycz
ność. Z rozpowszechnianiem się elektryczności 

; muszą się mnożyć i wypadki porażeń elektrycz
nych, dobrzeby więc było, aby pizynajmniej ci, 
którzy mają do czynienia z elektrycznością, w ie
dzieli w jaki sposób ratować porażonych. Zna
ne przypadki przywrócenia życia ofiarom wypad
kowych uderzeń elektrycznych przemawiają za 
stosowaniem natychmiastowej, energicznej pomo
cy, nie czekając na przybycie lekarza. Podob
nych prób lekceważyć nie należy, gdyż wiadomo, 
że wypadkowe uderzenia rzadko wywołują sta
nowczą śmierć, oczywiście jeżeli porażony nie p o 
zostawał zbyt długo bez pomocy, lub jeżeli pró
by przywrócenia życia nie zostały przerwane 
zawcześnie. W większości przypadków uderze
nie elektryczne wystarcza tylko do czasowego 
przerwania oddechu, co przypisać należy zaledwo 
chwilowemu i to niedokładnemu zetknięciu z prze
wodnikiem i malej wrażliwości na prąd elektrycz- 

| ny części ciała poddanych jego działaniu. Oprócz 
: tego trzeba uwzględnić, że w razie przypadkowe-

j  go uderzenia przez ciało przechodzi zwykle nie 
| cały prąd, lecz w odpowiednich okolicznościach 

zaledwie nieznaczny prąd poboczny. Po na- 
| stąpieniu wypadku pierwszą rzeczą jest, natural

nie, przerwanie połączenia obwodu elektrycznego 
z ciałem, a to przez usunięcie tego ostatniego. 
W tym celu można użyć kawałka suchego drze
wa, którem się usuwa na stronę ciało, lub prze
wodnik elektryczny. Jeżeli niema pod ręką drze
wa lub gumowych rękawiczek, to trzeba owinąć 
ręce kawałkiem sukna lub płaszczem, ażeby je 
uchronić od uderzenia przy dotknięciu się do cia
ła. Z chwilą gdy ciało człowieka, który uległ 
wypadkowi, dotknęło się ziemi, można już ująć 
za swobodną część ubrania i w ten sposób odsu
nąć od przewodnika. Po dopełnieniu tego moż
na przystąpić do właściwego ratowania.

Ciało należy położyć na plecach, aby głowa 
była w tył przechylona i rozluźniwszy ubranie, 
spróbować sztucznym sposobem wywołać nanowo 
oddychanie w ten sam sposób jak przy ratowaniu 
topielców. Należy więc uklęknąć przy głowie 
chorego i, ująwszy jego ramiona, silnie prze
giąć je  wzdłuż głowy tak, aby się prawie zetknęły 
i przetrzymać je  w tem położeniu 2 — 3 sekund. 
(Podnoszenie rąk służy do rozszerzenia piersi
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i ułatwienia powietrzu dostępu do płuc). Na
stępnie należy oba ramiona zgiąć na piersiach 
i nacisnąć te ostatnie, aby wypędzić powietrze 
z płuc. W  ten sposób postępować należy 16 r a 
zy na minutę, przynajmniej przez godzinę, jeżeli 
naturalne oddychanie już wcześniej nie powróci. 
Podczas gdy jeden z ratujących zajęty jest p rze
ginaniem rąk, drugi powinien ująć przez chustkę 
język chorego i wyciągać go, gdy ręce przegina
my ponad głowę, a przywracać do naturalnego 
położenia, gdy zginamy ręce na piersiach, powta
rzając te ruchy również przynajmniej 16 razy 
na minutę. Ma to cel podwójny : odsłanianie 
przewodu oddechowego, aby uprzystępnić po
wietrzu dostęp do płuc i sztuczne drażnienie or
ganów oddechowych, aby wywołać oddychanie. 
Jeżeli zęby są zaciśnięte i usta z trudem się 
otwierają, to aby módz ująć język trzeba sobie 
pomódz kawałkiem drzewa lub trzonkiem noża.

O ile wypadek zdarzy się w mieście, to do po
drażnienia serca i pobudzenia go do działalności 
można zastosować czysty tlen. W tym celu na
leży zrobić lejek z grubego papieru i, połączyw
szy mały otwór lejka z rurką naczynia, zawiera
jącego tłen, umieścić szeroki otwór nad ustami 
i nosem porażonego. Podczas doprowadzania 
tlenu trzeba w dalszym ciągu starać się o wywo
łanie sztucznego oddychania w powyżej podany 
sposób. W braku tlenu dobrze jest dawać do 
wąchania eter siarczany lub octowy. Nie należy 
w żadnym razie wlewać w usta napojów spirytu
sowych, dobrze jest natomiast silnie nacierać cia
ło, łub bić je ciepłemi chustami. w. W.

—  Farbowane pomarańcze. Ostatniemi cza
sy często daje się słyszeć jakoby większej części 
przywożonych z Włoch pomarańcz o miąższu 
czerwonym krwisty ich kolor je s t sztucznie na
dany. Zbadaniem tej kwestyi zajęli się pp. Pum 
i Micko.

W e wszystkich doświadczeniach, podjętych 
przez tych panów, starano się nadać czerwony 
kolor pomarańczom zapomocą injekcyi roztworu 
jakiegokolwiek czerwonego barwnika, nigdy jed 
nak nie udało się zabarwić całego owocu.

Jeżeli wstrzykiwanie było robione w dowol- 
nem miejscu, barwnik nie rozchodził się po ca
łej pomarańozy, lecz tworzył mniejszą lub wię- 
ksyą plamę w miąszu. Po wprowadzeniu barw
nika z obu biegunów owocu barwiły się tylko 
białe części między biegunami leżące i małe ka
wałki miąszu.

Takie wyniki dowodzą, że nie można sztucznie 
zabarwić owocu pomarańcz i że wszelkie wiado
mości szerzone o tem nie mają żadnej podstawy.

Bezpodstawowem byłoby także mniemanie, że  
można zabarwić owoc podlewając drzewo, na 
którem są jeszcze owoce, roztworem czerwonego 
barwnika : niszczyłoby to drzewa i farba nie do
chodziłaby do owocu, gdyż zostałaby zatrzymana 
przez tkanki w pniu.

(Prometeus). A. Cz.

WIADOMOŚCI BIBLIOGRAFICZNE.

—  „Chemik Polski” W wydanych dotychczas 
6 swoich zeszytach starał się uwydatnić te różne 
kierunki pracy, które są jego stałem zadaniem. 
W kilku obszerniejszych opracowaniach mamy 
też zaznaczone te dziedziny nauki, które obecnie 
zajmują badaczów. O ile one należą do obsza
rów od niedawna dopiero eksplorowanych, redak- 
cya stara się wprowadzić w nie czytelników przez 
dydaktyczne i historyczne ich traktowanie. P o
za tem każdy zeszyt przynosi bogatą wiązankę 
wiadomości i spostrzeżeń z najrozmaitszych dzia
łów współczesnego rozwoju zastosowań chemii 
równie jak i notatek o sprawach mogących ob
chodzić chemika, zajętego praktycznem stosowa
niem swej wiedzy.

Ostatni zeszyt, szósty, podaje : Prof. Fittiki 
Przemiany pierwiastków w świe*le nauki tścisłej 
p. A. Grabowskiego, Syntezy organicznych 
środków lekarskich na podstawie stosunku między 
budową chem. a działaniem fizyologicznem p. dr.
H. Majmona, J. Kóniga— Oznaczanie węgla or
ganicznego w wodzie p. J. J. Boguskiego, L. W. 
Winklera— Oznaczanie wapnia i magnezu w wo
dach naturalnych p. tegoż. Jak się przedstawia 
cena indyga naturalnego p. dr. J. Bieleckiego, 
Kronika chemiczna, Dział patentowy, Wiadomo
ści bieżące, Wiadomości handlowe, Bibliografia. 
Zeszyt składa się z 24 stronic.

—  Jankowski A. Wycieczki po kraju. Z e
szyt I. Kielce, św . Krzyż. Badom. Zeszyt II. 
Opatów. Ossolin. Sandomierz. Warszawa 1900.

Nie od dziś zwracano uwagę, że podróżując 
wiele po E uropie—nadzwyczaj mało jeździmy po 
własnym kraju. Są tu okoliczności łagodzące, a po
między niemi brak wskazówek— dokąd i jak ma
my urządzać nasze wycieczki. P. Al. Jankowski 
postanowił w części temu zaradzić w szeregu  
książeczek starannie i nie drogo wydanych. D zi
wić się jednak należy, że p. Jankowski, posiada
jąc wzory podobnych przewodników zagranicz
nych, doprowadzonych do doskonałości, nie p o 
szedł ich śladem. Jego przewodniki główny na
cisk kładą na stronę historyczną, mało zaś za 
wierają opisów samej drogi i widoków natury. 
Mamy nadzieję, że p. Jankowski w dalszych ze
szytach będzie się wzorował na Bedekerze, Joa- 
nie i t. p. i tym Bposobem odda prawdziwą usłu
gę turystom. j y  jjr

—  Poraj Suchecki Stef. Wschodniem wybrze
żem Afryki. Wrażenia z podróży. Warszawa 1901. 
Druk Laskauera i Babickiego. Str. 107.

P. Suchecki po kilkoletnim pobycie w Afryce 
południowej, do której dostał się przez ocean 
Atlantycki, obrał drogę powrotną wschodniem  
wybrzeżem. Daje nam bezpretensyonalny opis
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tej drogi— naturalnie tylko staeyj nadbrzeżnych. 
Szerzej się tylko rozpisuje o Natalu. Trafne są 
jego uwagi o kolonialnych urządzeniach różnych 
ludów europejskich, naturalnie najwyższe po
chwały oddaje gospodarce i stosunkom w kolo
niach angielskich. W idać z opowiadania, że 
autor dobrze je s t  obeznany z naukami przyro- 
dzonemi; szkoda, że nie poświęcił im więcej 
miejsca.

Autor powinien wystrzegać się wyrażeń, jak  
np. „co oczywiście bardzo mnie układa”, lub 
„sprawa w tem mianowicie leżała”.

W ydanie bardzo staranne. Druk i rysunki 
dobre. j y  jy

NEKROLOGIA.

Inż. Emil Paidly, zmarły w d. 6 b. m., oprócz 
zasług na różnych polach pracy społecznej, w yli
czonych we wzmiankach pośmiertnych dzienni
karskich, godzien jest serdecznego wspomnienia 
jako niezmiernie pożyteczny i gorliwy współpra
cownik naszego pisma w pierwszych latach jego  
istnienia. I.iczne zajęcia i wątłe zdrowie nie 
pozwoliły mu, ku wielkiemu naszemu żalowi, iść 
dalej z nami, lecz wspomnienie o nim zawsze dla 
nas drogiem pozostało.

Cześć i spokój jego pamięci!

ZAWIADOMIENIE.
P  REN UM ER ATOROWIE WSZECHŚWIATA, WNOSZĄCY PRZEDPŁATĘ ZA CAŁY ROK 

BIEŻĄCY BEZPOŚREDNIO W REDAKCYI, MAJĄ PRAWO OTRZYMYWANIA CHEMIKA POL
SKIEGO ZA CZAS OD 1 KWIETNIA DO KOŃCA ROKU BIEŻĄCEGO PO CENIE ZNIŻONEJ, 
A MIANOWICIE ZA OPŁATĄ PÓŁROCZNEJ TYLKO CENY PRENUMEllACYJNEJ (RB. 5).

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. 1 do 7 maja 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na  stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu 1 Rolnictwa w W arszawie).
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700 mm -f- Temperatura w st. C.
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Kierunek wiatru
Szybkość w m etrach 

na sekundę

Suma
opadu

D w a g i

7 r. I P 9 w. 7 r. 1  p. 9 w. Najw.l Nain.

i s . 52,3 52,0 51.7 11,3 18,8 14,8 19,9 8,0 52 E3,SE‘»,N3 o,l •  od 3  h.—35 h. p. m.
2 C. 51,6 51,8 52,4 9,& i5,o *2,1 16,7 8.1 64 NE5,E9,NE5
3 P. 52,’ 5 1 , 1 49,5 9,* 14,4 12,9 '5,4 8,1 49 NE5,NE5,N* —
4 S. 47,7 46,7 46 1 10,4 13,6 6,8 15,2 6,6 5l N W3,W3,NE12 1,3 •  od 3 h. 45 p. m. kilk
5 N. 4»,4 49,5 47,3 3.6 7,6 8,0 9,7 1 . 1 49 N5,N8,SW5 [ a  5 h. 40 m. p. ni
6 P. 44,3 4 2,6 4',9 8.1 13,6 10,9 l5,o 4,7 52 SW9,W9,S3 0,4 •  kilkakrotnie
7 W 41,6 4 ! ,5 43,1 10,2 2 1 ,o 16,9 2',4 6,3 49 S5,S7,S8

Ś red n ie  46,0 11,8 52 1,8

T R E Ś Ć .  I .ampa lukowa mówiąca, przez w. W. —  Józef Nusbaum. Kilka myśli o cyklu życio
wym (dokończenie). —  Z astrofizyki, przez m. h. h. —  Sprawozdania. —  Sekcya chemiczna. —  Sekcya 
przyrodnicza. —  Kronika naukow a.—  Wiadomości bieżące. —  Rozmaitości. -— Wiadomości bibliogra

ficzne. —  Nekrologia. —  Buletyn meteorologiczny.
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