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CHEMIA PRZEMYSŁOWA 
W  CHINACH.

Największe państwo rasy żółtej ostatniemi 
czasy przypomniało się krwawo dzieciom oy- 
wilizacyi europejskiej,. a tysiączne interesy 
szczególniej handlu i przemysłu rozbudziły 
chęć dokładniejszego poznania życia i ku ltu 
ry tak bardzo różnej od naszej. W  istocie 
chińczyk, mający inne usposobienie, inne 
aspiracye i pojęcie o szczęśliwości, odznacza 
się dążeniami w życiu, nauce i sztuce, niepo- 
dobnemi zgoła do naszych. Więcej jeszcze 
nas dziwi brak pewnych dążeń, zbliżonych 
choćby do naszych i wtedy porozumienie dwu 
ras jest najtrudniejsze.

Wiadomo ogólnie z dzieł, opisujących Chi
ny i chińczyków, że nauki przyrodnicze 
w kulturze chińskiej tak jakby nie istnieją. 
W dziełach myślicieli spekulacyjnych świat 
jes t wypadkową współdziałania żywiołów 
(wu-hsing), któremi s ą :  woda, ogień, drze
wo, metal i ziemia. Nie wdając się w szcze
góły tych dociekań, których nie znam, chcę 
podzielić się jedynie wiadomościami źródło- 
wemi, które zebrał przemysł chemiczny nie
miecki w celach własnych, o stanie przemy
słu i potrzeb chińskich z dziedziny chemii, 
tej nauki, jakgdyby specyałnie powołanej do

bezpośredniego prawie stosowania swych zdo
byczy dla wygody życia ludzkiego.

Należy zauważyć, że w języku chińskim 
niema nawet słowa, określającego naukę 
o zjawiskach chemicznych, a wyraz hua-hsiao 
(nauka o przemianach) wydaje się zupełnie 
świeżo ukutym, i nawet przez wykształco
nych i uczonych chińczyków, którzy jednak 
nie ocierali się bliżej o porty lub o misye 
europejskie, nie jest rozumiany. To samo 
można powiedzieć o wyrazie, oznaczającym 
proch: huo-yao, co znaczy „lek ognisty”, 
wyraz nie chińskiego pochodzenia. W edług 
badań zasłużonego sinologa M. F . M ayera 
podanie o wynalezieniu przez chińczyków 
prochu należy również odnieść do bajek. 
Proch przywędrował dopiero w V wieku po 
n. Chr. do Chin z Indyj wschodnich lub też 
z Azyi środkowej i był stosowany początko
wo tylko w odpowiednich fajerwerkach bam 
busowych do odstraszania złych duchów (po
dobno i obecnie przed wyjazdem przyjaciele 
odjeżdżającego spalają mocno huczące fajer
werki).

Źródła historyczne chińskie mówią o uży
ciu prochu w czasie wojny dopiero w wieku 
X II-ym , lecz użycie to prawdopodobnie nie 
było balistyczne. To ostatnie właściwe za
stosowanie prochu jest znane chińczykom do
piero w w. XV-ym i prawdopodobnie rów
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nież zawdzięczają je oni żywemu już naów- 
czas handlowi zewnętrznemu lub misyona- 
rzom. W  każdym razie chińczycy nie po tra
fili w użyciu prochu i wyrobie broni uczynić 
najmniejszego ulepszenia, a dobrą broń ma
ją  także od techników europejskich. To samo 
da się powiedzieć o niektórych stopach me
talicznych, np. mosiądzu; metal ten i jego 
otrzymywanie dawno jes t znane chińczykom, 
ale wiadomo skądinąd, że mosiądz i bronz 
znają ludzie od la t tysięcy. Również medy- 
cyna i farmacya nie były w stanie posunąć 
wiadomości chemicznych na krok jeden. 
Zresztą obie te sztuki stoją w Chinach 
na stopniu empirycznym, nawet kuglar- 
skim.

Rozpatrzmy teraz miejscową produkcją 
cliemikalij, według danych, dostarczonych 
przez E . M. K ohlera, który był wysłany 
przez kilka wielkich fabryk chemicznych nie
mieckich w celach handlowych.

Sól kuchenna jest zmonopolizowana przez 
państwo, które ustępuje ją  dzierżawcom. Sól 
przedstawia poważne źródło dochodu skarbu 
chińskiego, więc też urzędnicy główni zarzą
du monopolowego m ają bardzo wysokie ran 
g i—zaraz po wicekrólach. Sól wydobywają 
przeważnie z wody morskiej zapomocą paro
wania w dołach. Wodę morską pompują do 
tych dołów wiatraki żaglowe poziome, które 
nadają pewnym wybrzeżom morskim swoisty 
charak ter, jak  wiatraki zbożowe Holandyi. 
Sól morską oczyszczają bardzo niedokładnie, 
więc też ma ona kolor ciemny i smak nie naj - 
lepszy.

Prócz tego w państwie niebieskiem jest 
kilka jezior słonych; największe leży w pro- 
wincyi Szansi, gdzie już od 2000 la t otrzy
mują sól przez parowanie. W  Tybecie, gdzie 
takich źródeł niema, wiercą studnie podobne 
do artezyjskich; wodę słoną z tych źródeł 
łatwo można odparować. Około miasta 
Fungtu-lisieu do parowania używają płoną
cych gazów naftowych, które tu  się znajdują 
i noszą nazwę źródeł ognistych.

W  bliskości granic Indyj wschodnich ko
pią także i sól kamienną, ale z niegłębokich 
tylko pokładów.

Dosyć poważne znaczenie ma w Chinach 
boraks, używany w proszku, jako antysep- 
tyk, a otrzymywany w Mongolii i Turkiesta
nie chińskim. Boraks znajduje się wraz

z innemi związkami w jeziorach, położonych 
w bliskości wygasłych wulkanów.

Mongolia również dostarcza Chinom sody, 
mianowicie na wielu stepach mongolskich zie
mia zawiera znaczną ilość sody, która w epo
ce posuch, powstałych po długotrwałych desz
czach, wykrystalizowuje na powierzchnię 
i pokrywa miejsca niezarośnięte jak  szron 
białym całunem.

Otrzymywaniem sody trudnią się chińczycy 
napływowi, gdyż koczowniczy mongołowie nie 
lubią zajmować się przemysłem. Soda otrzy
muje się przez ługowanie ziemi, a handel tym 
produktem ześrodkowywa się w mieście K ał- 
gan, na granicy wielkiego rnuru, dokąd co
dziennie przybywa szereg ciężkich ładownych 
wozów z sodą.

Często się zdarza, że wobec haniebnych 
dróg miejscowych, wóz taki się łamie i tam u
je  komunikacyą w mieście owem na czas pe
wien.

A łun znajduje również szereg zastosowań 
w przemyśle chińskim, np. do oczyszczania 
wody, do farbowania i do bielenia papieru; 
Kohler twierdzi, że jest 14 punktów produk- 
cyi ałunu, z tych najpoważniejsze w nad
brzeżnej prowincyi Che chiang na południe 
od Szangaju, gdzie produkcya roczna wynosi 
około 6000 ton.

Oprócz tego chińczycy produkują oleje, 
a z nich mydła bardzo poślednich gatunków.

Nafta znajduje się w Szechuan i na F o r
mozie, która już obecnie nie należy do Chin,

| lecz do Japonii. Ta sama wyspa jest po- 
! ważnym producentem kamfory. Obecnie Ja -  
I ponia wzięła się energicznie do ulepszeń 

w produkcyi tego produktu, ważnego w han- 
| dlu eksportowym.

Jeszcze poważniej odczuły Chiny stratę 
j Formozy, jako dostarczycielki siarki (do wy

robu prochu). S iarka tam  znajduje się 
w bliskości gejzerów w stanie czystym, a wy
wóz jej ześrodkowuje się w porcie obwaro
wanym Kelung. Według przepisów policyj
nych miejscowych cała produkcya miała być 
obowiązkowo dostarczana rządowi, a sprze
daż osobom prywatnym była wzbroniona, 
choć było to niezupełnie ściśle zachowywane. 
Saletrę wyrabiają w znacznych ilościach na 

j  północy Chin; nie odznacza się ona czystością, 
ale nadaje się do wyrobu prochu.

Tyle można powiedzieć o t. zw. wielkim

!
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czyli właściwym przemyśle chemicznym. Rów
nież nizko stoi metalurgia i hutnictwo szkla
ne. Niewielka ilość hut szklanych wyrabia 
prawie wyłącznie szkło szybowe, więc też wy
roby szklane a szczególniej ozdobniejsze fla- 
szeczki są bardzo pożądane i poszukiwane 
mianowicie w handlu farbami i innemi pre
paratami, sprowadzanemi z Europy. Farby 
anilinowe chińczycy kupują najchętniej 
w słoikach, które są później przerabiane na 
rezerwuary oleju do lampek.

F;trbiarstwo stoi względnie dosyć wysoko 
w Chinach. Dawniej najpoważniejsze zna
czenie miało tu  indygo, które nawet było 
plantowane na miejscu. Prawdopodobnie 
i wiele innych farb chińczyk otrzymywał na 
miejscu lub sprowadzał z Indyj. Następnie 
rynkiem zawładnęły pewne gatunki drzew 
farbierskich, dostarczanych przez Anglią, 
obecnie jednak farby sztuczne t. zw. anilino
we zajęły miejsce pierwszorzędne. Ju ż  obec
nie zbyt farb tych z Europy do Chin liczą 
conaj mniej na 50 milionów marek rocznie, 
a zbyt ten ciągle wzrasta. Ju ż  z tego jed
nego artykułu widać, jak  bardzo Niemcy są 
zainteresowane w Chinach.

Na opakowaniach farb znajdują się zwykle 
rysunki symboliczne, a najczęściej legendowy 
ptak, chiński feniks (fung-wang). P tak  ten 
ma upierzenie w pięciu kolorach, a barwy te 
chińczycy uważają jako „czyste”, czyli za
sadnicze. Sąto barwy : czarna, biała, czer
wień koloru mięsa, błękit nieba i barwa 
żółta.

Co do przemysłu farbierskiego, to należy 
podnieść jako oryginalne i u nas nie spoty
kane farbierstwo przenośne. W Chinach 
wielu znajduje się rzemieślników wędrują
cych (np. szewcy, golarze i w. i.), a także 
między niemi znajdujemy i farbierzy, uzbro^ 
jonych w duży garnek z gliny, wiszący w ple
cionce, oraz w pudełko zawierające (arby 
i dzwonek do nawoływania klijentów. O stat
nich nie brak, gdyż chińczyk lubi odświeżać 
w ten sposób zużyte odzienie.

Co dotyczy farb malarskich, to dotychczas 
wyroby europejskie mało są używane, choć 
miejscowe nie odznaczają się ani pięknością, 
ani trwałością. Chińczycy ubożsi zadawal- 
niają się najczęściej pociąganiem ścian wap
nem, a bogatsi używają tapet wyrobu miej
scowego. Chociaż rzecz ta jest znana w Chi

nach oddawna, jednak tapety chińskie nie 
odznaczają się również wysokim gatunkiem.

Ponieważ mówimy także o zbycie, jakim 
się cieszą w Chinach nieliczne produkty na
szego przemysłu chemicznego, nie od rzeczy 
będzie wspomnieć o odrazie, jaką chińczyk 
czuje do lekarstw medycyny europejskiej. 
Nietylko preparaty mieszane i tajemne, lecz 
również najlepsze nasze środki lecznicze 
chemiczne z chininą na czele nie zdołały 
wzbudzić najmniejszego zaufania do „obcych 
lekarstw, które pomimo natychmiastowego 
leczenia niszczą żołądek i ciało”.

Chińczyk dowierza tylko swoim lekarzom, 
którzy mu przepisują lekarstwa, wynalezione 
jakoby przez sławnych lekarzy starożytnych, 
najczęściej przez lekarza Huato, Eskulapa 
rasy żółtej. Do lekarza europejskiego chiń
czyk udaje się nadzwyczaj rzadko i to naj
częściej wtedy, gdy lekarz nie pobiera hono- 
raryum, jak  np. w niektórych misyach. W y
jątek w regule stanowi tylko używanie przez 
chińczyków angielskich tablet przeciw roba
kom (aloes?), na które szczególniej dzieci 
chińskie ogromnie cierpią, a powodem tego 
jest spożywanie zarażonej wieprzowiny. Po
dobno europejczycy wystrzegają się stale je 
dzenia tego mięsa w Chinach.

Natomiast eseneye owocowe i ekstrakty 
pachnące znajdują w Chinach chętnych na
bywców, pierwsze do wyrobu ciastek t. zw. 
thien-tsin, co znaczy odświeżające serce, 
drugie do perfum, a właściwie wody pach- 

j  nącej. W  Chinach, jak wszędzie, najwięcej 
perfum używają kobiety, szczególniej zamoż
ne. Najbardziej ulubionym zapachem jest 
jaśmin, roślina ta  jednak nie jest rdzennie 
chińska, lecz dostała się do Chin około 
1 000 r. po n. Chr. przez pośrednictwo kup
ców arabskich. Jestto  roślina poezyi chiń
skiej.

Jaśminu używają także do perfumowania 
j  herbaty, również do tego celu służy i zapach 
j tuberozy, która także cieszy się wielkiem 

uznaniem u chińczyków.
To samo można powiedzieć o zapachu róży. 

Kwiat ten jest ulubieńcem rasy żółtej, cho
ciaż gatunek jego miejscowy przepychem się 
nie odznacza. Esencyi różanej używają 
w Chinach do perfumowania wina, ulubione
go napoju kobiet chińskich i palaczy opium, 
którzy innego wina nie znoszą.
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Lubione u nas powszechnie zapachy fijot- 
ków i konwalij w Chinach mają, pewne powo
dzenie; ale tylko jako  cudzoziemskie egzo
tyczne perfumy, gdyż fijolki chińskie są bez 
zapachu, a konwalie można spotkać tylko 
w M andżuryi środkowej. Z innych kosmety
ków chińczycy kupują z Europy wodę ko- 
lońską, wodę chinową, lawendową i niektóre 
inne, chociaż tu  występuje coraz energiczniej 
Japonia, jako konkurentka Europy.

J a k  widzimy z tego pobieżnego przedsta
wienia głównych zarysów wytwórczości i kon- 
sumcyi chemicznej chińczyków, przemysł 
i nauka chemiczna stoi w Chinach na bardzo 
niskim poziomie. Zdaje się, że tu  jak 
i w innych działach s ta ra  ku ltura chińska 
była przechwalona skutkiem wrodzonego 
chińczykom usposobienia do blagi, połączo
nego ze sceptycyzmem względem obcej kultu
ry. Wiadomo np., że i kompasu chińczycy 
nie wynaleźli, choć twierdzenie to długi czas 
pokutowało w naszych książkach.

Bardzo być może, że spodziewany rozwój 
przemysłu mechanicznego w Chinach pchnie 
trochę i przemysł chemiczny naprzód. Lecz 
z drugiej strony w naturze chińczyka brak 
tej gorączki poznania oraz tej pożądliwości 
komfortu, zbytku i nowości, jak ą  się odzna
czają narody europejskie. Nie ulega wątpli
wości, że w rozpatrywanym kierunku kultura 
chińska nieprędko dorzuci swe zdobycze do 
dorobku europejskiego.

W. Piotrowski. 
(Według artykułów w „Chemische Industrie”).

KAZIMIERZ CZERWIŃSKI.

ENERGIA 
W Ś  WIECIE ORGANICZNYM.

ODCZYT PUBLICZNY.

(D o k o ń c z e n ie ) .

Zdolność pochłaniania twardych ciał ob
cych, rozpuszczania pewnych części, a następ
nie wyrzucania nazewnątrz nierozpuszczal
nych resztek pochłoniętego ciała, zdolność 
taką przypisywaliśmy jeszcze dwa lata temu 
wyłącznie kropelkom żywej materyi, głównie 
nagim komórkom zwierzęcym, a ,pośród

ustrojów roślinnych poehłanianie i wydalanie 
obcych ciał obserwowali Pfeffer i Cienkowski 
na plazmodyach śluzowców.

Rhumbler całym szeregiem doświadczeń 
wykazał, że zdolność taką posiadają także 
i kropelki materyi martwej.

Wyjątkowe zainteresowanie wzbudzają te 
zjawiska nietylko pośród biologów, lecz

Fig. 8 . Kropla wody wchłania włókieuko dre
wniane. (Wedł. Rhumblera).

i w świecie fizyków, niektóre z nich bowiem 
nie są w literaturze fizycznej dotychczas opi
sane, i mechanikę ich dopiero na skutek 
badań Rhum blera rozwiązuje fizyk, prof. 
dr, Des Coudres.

Na fig. 8 widzimy kropelkę wcdy (W ) 
umieszczoną na tafelco szklanej. Gdy do 
powierzchni wody dotknie drewienko (H),

Fig. 9. Woda w rurce wciąga włókieuko szklane. 
(Wedł. Rhumblera).

szybko zostaje wciągnięte do środka kro
pelki.

Woda zawarta w rurce wloskowatej nad
zwyczaj szybko wciąga do środka z dołu do 
góry, wbrew sile ciężkości, szklane włókienko 
(fig. 9).

W podobny sposób Rhumbler wykonał 
doświadczenia nad całym szeregiem kropelek
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różnorodnych płynów, gliceryny, oliwy, biał
ka, i przekonał się, że wszystkie te ciecze po
chłaniają włókienka szklane, jedne z nich, 
jak gliceryna, szybko, inne, jak  białko, wol
niej. Badania te były wykonane na powie
trzu. Pragnąc sztucznie odtworzyć czyn
ności ameby, Rhumbler wykonał dalszy sze
reg prób w wodzie z kropelkami płynów, któ

Fig. 10. Żywica w rurce wciąga włókienko szkla
ne. (Wedł. Rhumblera),

re, jak  oliwa, nie mieszają się z wodą. B a
dania wykazały, że kropelki tłuszczów nie 
wyciągają z wody włókienek szklanych, po
chłania je  jednak białko przefiltrowane.

Z  szeregu tych doświadczeń bardzo inte
resującym jest obraz wyciągania z wody włó
kienek przez żywicę w alkoholu rozpuszczoną. 
Ciecz tę umieszczamy w rurce włoskowatej 
wrzuconej do wody (fig. 10). Gdy podsuniemy 
do otworu rurki (A) włókienko szklane spiry-

Fig. 1 1 . Kropla chloroformu wciąga włókienko 
7. szelaku. (Wedł. Rhumblera).

tusem zwilżone, wówczas żywica wysuwa wy
pustki, jak  ameba nibynóżki, otacza włókien
ko i wciąga do środka rurki.

N a fig. i l  wreszcie widzimy kropelkę chlo
roformu w wodzie. W ciąga ona i skręca 
wsunięte do jej środka długie włókienko 
z szelaku, podobnie jak  A.verrucosa włókien
ko wodorostu.

Z doświadczeń powyższych wnioskować 
musimy, że kropelki materyi martwej posia
dają zdolność pochłaniania ze środowiska ze
wnętrznego obcych ciał stałych. Inny sze
reg doświadczeń poucza nas, że kropelki te 
posiadają również zdolność wydalania obcych 
ciał nazewnątrz, np. kropelka rtęci w po
wietrzu lub wodzie wyrzuca w kierunku 
strzałką wskazanym (fig. 12), wetknięte 
w nią z boku włókienko szklane.

Punktem kulminacyjnym dociekań Rhum- 
blera jest doświadczenie, które wykazuje, że 
kropelka martwej materyi może obce ciało 
pochłonąć, podobnie jak ameba, zatrzymać 
zeń części rozpuszczalne, nierozpuszczalne 
zaś wydalić nazewnątrz.

Widzieliśmy już, że kropelka chloroformu 
w wodzie pochłania włókienko żywiczne, któ
re stopniowo rozpuszcza się w chloroformie.

l

Fig. 12. Kropla rtęci wydala wetknięte w nią 
włókienko szklane. (Wedł. Rhumblera),

Kropelka tego płynu wyrzuca wciśnięte w nią 
siłą włókienko szklane. Obiedwie te włas
ności starał się Rhumbler połączyć i przygo
tował włókienko szklane, pokryte żywicą 
i wysuszone. Włókienko takie składa się 
więc z dwu ciał, ze szkła wewnątrz, naze- 
wnątrz zaś z żywicy.

Kropelka chloroformu wchłania podobne 
włókienko wydłużając swe ciało (fig. 13 b), 
stopniowo żywicę rozpuszcza (b, c) i wreszcie 
gdy pozostanie nagie włókienko, wyrzuca je 
do góry, lub nawet w bok w kierunku naj
bliższym powierzchni. Słowem Rhum bler 
odtworzył tu sztucznie to samo zjawisko, 
jakie zachodzi podczas procesu odżywiania 
się ameby z gatunku A. yerrucosa. Na tem 
zakończymy ten krótki zarys, wyjęty z obszer
nych bardzo badań Rhumblera.
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A teraz przystąpmy do krytycznej oceny 
zebranych faktów. Doświadczenia G ada, 
Butschliego, Quinquego, Yerworna i wreszcie 
R hum blera dowodzą, że kropelki zarówno 
żywej jak i martwej materyi, w ruch wpra
wione, jednakowe ujawniają ruchy. Jed n a
kowe zaś ruchy w naturze jednym prawom 
mechaniki muszą podlegać.

Mechaniką ruchu drewnianych rąk  maryo- 
netki i żywych rąk  aktora rządzi zasada 
dźwigni. Ruchy kropelek chloroformu i ruchy 
ameby jednemu też prawu mechaniki muszą 
podlegać. Prawem tem jest prawo napięcia 
powierzchniowego. Z a  rozwiązane więc n a
leży uważać zagadnienie fizyczno mechanicz
nej strony ruchu amebowatego.

Lecz podobnie ja k  maryonetka, k tóra choć 
drewnianemi członkami według tych samych

Czy można w podobny sposób jedną taką 
przemianą łub jedną tylko siłą tłumaczyć 
zmienną grę nibynóżek ameby? Gdyby tak by
ło istotnie, wszystkie ameby jednego gatunku 
w jednakowem środowisku wykonywałyby, jak 
w szeregach wojska, jednakowe ruchy. Dwie 
jednego gatunku ameby w jednakowych 
warunkach obserwowane, będą ujawniały nie
jednakowe ruchy, obserwować je  bowiem mo
żemy w takim momencie, gdy fazy rozwoju 
procesów chemicznych nie są jednakowe. 
U jednej z nich proces przyswajania rozpo
cząć się mógł dopiero, wówczas gdy u drugiej 
dobiega końca.

Gdy ameby te żyją w zwykłych warunkach, 
jeszcze bardziej skomplikowanemi stają  się 
czynniki, które na ich ruch wpływają. Śro
dowisko, w którem żyją ameby, jest niejedno*
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Fig. 13. Kropelka chloroformu wchłania a później wydala włókienko szklane, pokryte warstwą żywicy.
i_ (Według Rhumblera).

praw mechaniki, co aktor źywemi rękoma | 
porusza, maryonotką tylko pozostaje, tak też 
i kropelka chloroformu nigdy nie stanie się | 
żywą amebą nawet wówczas, gdy uczeni 
sztucznie w niej odtworzą wszystkie ruchowe 
czynności ameby. Ameba bowiem z innej 
materyi się składa, niż poznane przez nas 
dotychczas nieżywe jej wzory. M aterya ta, 
niezmiernie ruchliwa, m aterya organiczna, 
ujawniająca nieustannie całe szeregi zjawisk 
chemicznych, podsuwa tym samym prawom, 
które rządzą ruchami maryonetek, całe sze
regi innych sił, innych form energii. W kro
pelce zgorzkniałej oliwy zmienia się napięcie [ 
powierzchniowe wskutek powinowactwa za
wartych w niej kwasów do otaczającej kro
pelkę zasady.

rodne i zmienne. Niejednakową jest w każ- 
dem miejscu wody ilość soli i gazów, n ie jed 
nakowo też w każdym momencie działa che
micznie środowisko zewnętrzne na proto* 
plazmę ameby. Ameba, która się porusza 
w sąsiedztwie drugiej ameby, która podobnie 
jak  i ona pochłania z wody tlen, inaczej swe 
czynności ruchowe ujawniać musi, niż gdy 
koło niej zielona roślinka tlen z siebie wy
dziela. Nie są to jednak jeszcze wszystkie 
czynniki wywołujące ruchy. Ciepło, światło, 
ciśnienie i prądy wody—oto nowy szereg 
czynników zewnętrznych, które działają na 
ruchy ameby. Czynniki te, działając jedno
cześnie z innemi, najczęściej nie są dla nas 
widoczne, ujawniają się zaś wówczas, gdy 
działają szczególnie silnie i jednostronnie,
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powodując ruchy organizmów tak  jedno, jak 
i wielokomórkowych w pewnym określonym 
kierunku. Ameba wówczas usuwa się lub 
dąży do źródeł, z których powstaje ciepło, 
światło, ciśnienie lub inne formy energii. 
Zjawiskom takim nadano nazwę „tropiz- 
mów”; ujawnienie np. pewnych ruchów na 
skutek ciepła—zowią termotropizmem, świa
tła  — heliotropizmem, elektryczności — gal- 
wanotropizmem, prądów wody — reotropiz- 
mem, prądów powietrza — anemotropizmem 
i t. d.

W  fizyologii zwierząt i roślin znany jest 
zdawna cały szereg tropizmów, a w ostat
nich latach poznawana jest coraz większa ich 
ilość. Działające z zewnątrz formy energii, 
powodując zjawiska tropizmów, wywierają 
częstokroć tak  wielki wpływ na organizmy, 
że decydują o ich ruchach. Gdy w ten spo
sób powstanie u zwierzęcia pewna czynność 
ruchowa, która w oczach naszych przynosi 
mu pewien pożytek, my z naszego anti^opo- 
morficznego punktu widzenia czynność taką 
uważamy za objaw czegoś w rodzaju rozu
mu—za instynkt. W  ten sposób niektórzy 
dzisiejsi badacze, studyowaniu tropizmów 
oddani, zapominając o procesach odbywają
cych się wewnątrz komórek organicznych bez 
udziału bezpośredniego zewnętrznych form 
energii,—chcą instynkty proste prostemi tro- 
pizmami tłumaczyć, instynkty bardziej złożo
ne sumą pewnych tropizmów.

Z  tego chaosu różnorodnych zewnętrznych 
i wewnętrznych czynników składa się wypad
kowa, która kieruje ruchami ameby, która 
zmienia napięcie powierzchniowe. Zapewne 
liczne z tych czynników nie są nam dotych
czas znane, inne—zbadane dotychczas nie
dostatecznie, wreszcie niektóre z nich są dla 
nas nieuchwytne w danym momencie ruchu 
ameby. Nie uprzytomniamy sobie zwykle 
tych wszystkich wpływów, gdy obserwujemy 
amebę pod mikroskopem; zwracamy najczę
ściej naszę uwagę na bodźce z zewnątrz dzia
łające, zapominając o wewnętrznych ajawi- 
skach chemicznych, które właśnie w zwy
kłych warunkach posiadają wpływ przewa
żający, a więc i kierujący ruchami ameby. 
Nic też dziwnego, że ruchy jej są przez nas 
częstokroć nieprzewidziane, my zaś takie ru
chy nazywamy dowolnemi, wydaje nam się 
bowiem wówczas, że ameba posiada prze

błysk tego, co u organizmów wyższych nazy
wamy wolą.

Jeżeli dziś jeszcze w nauce o amebie bez 
wyrazu „ruch dowolny” obejść się nie może
my, to sprawia to tylko nasz brak znajomo
ści fizyczno-chemicznych zjawisk życiowych. 
Ten właśnie nasz brak znajomości jest źró
dłem pesymizmu, którym przesiąkają umy
sły, i dziś jeszcze niejednego badacza przyro
dy napowrót skłania do witalizmu.

Nie zapominajmy jednak, mając w myśli 
amebę, że choć dziś nie jest rozwiązana za
gadka jej życia, choć nie czujemy się na si
łach, do rozplątania powikłanych wpływów, 
które czynnościami jej życia rządzą, nikt nam 
dotychczas nie wykazał u ameby jakiejś sa
moistnej formy energii, lecz przeciwnie każdy 
fakt przez naukę przy badaniu życia ameby 
zdobyty,jest zawsze natury fizyczno-chemicz- 
nej i oddala nas coraz bardziej od czystego 
witalizmu.

Starałem  się w niniejszym odczycie wyszu
kać te fakty i teorye, któreby mi pozwoliły 
zapoznać sz. słuchaczy z ogólnemi zasadami 
nauki o energii. Dlatego też zatrzymałem 
się najdłużej nad ruchem, a szczególniej nad 
ruchem auiebowatym, pomijając inne prze
jawy energii mechanicznej, ten bowiem rodzaj 
ruchu najlepiej jest dotychczas zbadany, 
a ostatnie la ta  w kwestyi ruchu sporo dostar
czyły przyczynków ogólniejszego znaczenia.

Prócz ruchu pospolitą jest w świecie orga
nicznym druga forma energii—ciepło. U ja
wniają ją  zwykle nietylko t. zw. ciepłokrwi- 
ste, lecz i zimnokrwiste zwierzęta, a także 
i rośliny, które choć zwykle słabo się ogrze
wają, częstokroć jednak, np. podczas rozwi
jania się kwiatów, u pewnych gatunków kil
kunastostopniowy przyrost temperatury wy
kazują.

Ponieważ energia ciepła zwykle równocze
śnie z energią ruchu powstaje, utrzymywano, 
że ruch przez pośrednictwo ciepła powstaje, 
nie zaś wprost na skutek przemian chemicz
nych.

I  dziś jeszcze głoszą tę teoryą, ci, którzyby 
chcieli w najdrobniejszych szczegółach prze
prowadzić analogią pomiędzy organizmem 
a maszyną parową, w której ruch przez po
średnictwo ciepła powstaje z utajonej w wę
glu energii chemicznej.

Pakty  jednak wykazują, źe ruchy orga
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nizmu wzmagać się mogą niezależnie od wy
twarzanego przezeń ciepła i odwrotnie cie
pło powstawać może, gdy ruch jest niewidocz- I 
ny. S tąd  wniosek, że obie te  formy energii ! 
z trzeciego pochodzą źródła. Podobnie jak  ! 
dla energii mechanicznej i dla ciepła źródłem 
tem jest energia chemiczna ujawniająca się 
wskutek przemian materyi w żywej komórce.

Ze jako rezultat przemian chemicznych 
w komórce powstaje ciepło, świadczą o tem 
liczne fakty z fizyologii zwierząt i roślin. 
Podczas działalności gruczołów u zwierząt, 
podczas wzrostu u roślin, przy fermentacyi, 
wogóle wówczas, gdy odbywa się energiczna 
wymiana materyi, wznosi się tem peratura o r- 
gapizmu. Szczegóły powstawania ciepła 
w świecie organicznym nie są nam znane, 
nasze bowiem współczesne sposoby badania, 
nasze narzędzia są zbyt niedokładne, abyśmy 
mogli badać energią ciepła u jej źródła, t. j. 
w żywej komórce.

Z tych również powodów mało nam są zna
ne szczegóły powstawania w organizmach 
innych form energii. Nie posiada dotąd 
nauka o energii w świecie organicznym do
statecznie uzasadnionej teoryi powstawania 
światła. U trzym ują jedni, że światło po
wstaje wskutek łączenia się z tlenem żywej 
materyi, inn i—że jest ono wynikiem zjawisk 
podobnych do działalności wydzielniczej g ru 
czołów. W klasycznych badaniach w tej dzie
dzinie (M axa Schulza, Pfłiigera i R afaela 
Dubois) znaleźć można bądź co bądź dane, 
które stwierdzają ogólne, najbardziej nas 
interesujące zasady energetyki organizmu, 
stwierdzają, że powstawanie światła jest ści
śle związane ze zjawiskami chemicznemi ży
wej komórki, że więc energia chemiczna jes t 
także źródłem światła.

Wreszcie elektryczność ujawnia się w or
ganizmach w postaci prądu galwanicznego.
Ta forma energii historycznie należy przede
wszystkiem do świata organicznego, pierwszy 
raz bowiem obserwował prąd  galwaniczny 
Galvani w mięśniu żaby.

Nie wchodząc w szczegóły zjawisk elek
trycznych w organizmach, będziemy poszuki
wali źródła powstawania tej formy energii.

Fizyk otrzymuje prąd galwaniczny w naj
prostszym przypadku zanurzając dwa różne 
metale w roztwór kwasu i łącząc je  drutem 
(fig. 14). W  miejscach zetknięcia metali j

z cieczą powstaje oddziaływanie chemiczne 
miedzi i cynku na kwas siarczany. Powstają 
tu  jakgdyby dwa procesy chemiczne; jeden 
z nich połączony z wywiązywaniem się do
datniej, drugi odjemnej elektryczności.

Takie schematyczne tłumaczenie powsta
wania prądu galwanicznego zastosujemy do 
komórki organicznej. N a zasadzie analogii 
powiedzieć możemy, że gdy połączymy dru
tem dwa bieguny komórki, w których zacho

dzą odmienne procesy chemiczne, powinien 
powstać prąd galwaniczny (fig. 14). Do
świadczenie takie jednak należy dziś do sfory 
marzeń biologii, jest bowiem z powodu ma
łych wymiarów komórek niewykonalne.

Lecz tłumaczenie to sprawdzić możemy na 
zbiorowisku komórek mięsnych, na mięśniach. 
Mięsień w spoczynku połączony drutem nie 
wytwarza prądu. Otrzymamy jednak prąd, 
gdy jeden koniec drutu  przytkniemy do od-

Fig. 15. Powstawanie prądu w mięśniu.

ciętej powierzchni mięśnia lub sztucznie 
w jednem miejscu do stanu skurczu dopro
wadzonej (fig. 15). W obu tych przypad
kach jeden koniec drutu połączony jest z czę
ścią mięśnia, w której odbywają się norm al
ne procesy, drugi zaś z miejscem, gdzie n a
stępuje rozkład żywej materyi lub inna prze
miana chemiczna spowodowana przez skurcz.

Stąd wnioskują, że i w tym przypadku

Fig. 14. Ogniwo galwaniczne i powstawanie prądu 
w komórce.
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zjawiska chemiczne są źródłem energii, po
wstającej w organizmach.

A więc wszystkie teorye i wszystkie fakty 
przemawiają za tem, że energia chemiczna, 
energia potencyalna atomów zdobytych wraz 
z pokarmem, podczas przemian chemicznych 
w komórkach jest źródłem każdej w organiz
mach powstającej formy energii.

Lecz tu  zapytamy, jak  sprawdzić, że tą  
właśnie drogą wstępuje energia do organiz
mu, jak  sprawdzić, że nie ginie ona w orga
nizmie, że ilość wstępującej energii równa 
się ilości przez organizm wytworzonej. Aby 
zadanie to rozwiązać, musimy zmierzyć ilość 
energii przez organizm wchłoniętej i ilość 
przezeń ujawnionej, i porównać otrzymane 
liczby. Fizyka mierzy ilości każdej z form 
energii sposobem t. zw. kalorymetryi, za
mieniwszy ją  wprzód na ciepło. Aby zada
nie nasze rozwiązać, musimy więc przede
wszystkiem utajoną w pokarmie energią za
mienić na ciepło, t. j. pewną ilość pokarmu 
przyjmowanego przez zwierzę spalić, a ilość 
ciepła w pewnych jednostkach, t. zw. kalo- 
ryach, oznaczyć. Ilość ta  równać się powin
na ilości ciepła przez organizm ujawnionej. 
Tę ostatnią mierzono wielokrotnie w sposób 
następujący. W skrzyni o podwójnych ścia
nach, przestrzeń pomiędzy któremi zapełnia
no pewną określoną ilością wody, umieszcza
no zwierzę (np. królika). Ujawniane przez 
zwierzę ciepło, pochłaniane przez wodę, mie
rzono zapomocą termometrów. Ilości ciepła j 
oznaczano w kaloryach. Pomimo licznych 
źródeł omyłek, które starano się w miarę j  

możności usunąć, rezultaty potwierdziły w zu
pełności przypuszczenia.

Doświadczenia powyższe, wskazując wy
raźnie drogę, którą energia wstępuje do or- | 
ganizmu zwierzęcego, są jednocześnie wspa
niałym dowodem zasady zachowania energii. 
Lecz tą  tylko drogą dostaje się energia do 
organizmu zwierzęcego, do ciała zwierząt 
mięsożernych wraz z pokarmem mięsnym, do 
ciała zaś roślinożernych z pokarmem roś
linnym.

A zatem rośliny zawierają w sobie źródło 
energii dla zwierząt, źródło utajone w tych 
związkach organicznych, z których ciało ro 
śliny się składa.

Wiemy, że roślina buduje tę  złożoną m a
teryą swego organizmu, m ateryą obdarzoną

ogromnym zasobem energii w stanie napięcia, 
z cząsteczek wody i dwutlenku węgla, ze 
związków, które posiadają bardzo mały zasób 
potencyalnej energii chemicznej. Koniecz
nem jest zatem dla rośliny wprowadzenie 
z zewnątrz jeszcze pewnej ilości energii w tej 
lub innej formie. Form ą tą  jest energia 
promieni słonecznych, która, jak uczy nas 

J  fizyologią roślin, wraz z energią chemiczną 
| ziarnek zieleni nadaje kierunek procesom 
| przyswajania węgla.

Bez światła rośliny więc nie mogą żyć, 
a ponieważ bez roślin nie mogą istnieć zwie
rzęta, mówimy zwykle, źe bez światła wo
góle nie może być życia. Nie może go być 
rzeczywiście w dzisiejszym stanie rozwoju 
świata organicznego. Lecz jeżeli zwrócimy 
się do tych czasów, gdy powstawało życie na 
ziemi, pojmiemy łatwo, że samo tylko światło 

j nie mogło wywołać życia, że utworzenie się 
wówczas z ciał prostych najprostszych związ- 

J ków materyi żywej nie mogło się obejść bez 
udziału siły wzajemnego przyciągania ato
mów, bez udziału energii chemicznej.

Kończąc ten opis danych nauki o energii 
w świecie organicznym, ogólne jej zasa
dy streścić możemy w następujących pra
wach :

Energia w świecie organicznym jest cząst
ką ogólnej ilości energii wszechświata.

Przeobrażając się w świecie organicznym 
energia ujawnia się w formach właściwych 
każdej materyi w naturze.

Przeobrażeniami jednej formy energii 
w drugą rządzą w świecie organicznym ogól
ne prawa fizyczno chemiczne.

O ile jasnym jest dla nas ten ogólny obraz 
przeobrażeń energii w świecie organicznym, 
o tyle jednak ciernnemi dziś są szczegóły. 
Dużo mamy w tej dziedzinie teoryj, a mało 
faktów. Pochodzi to stąd, żo nasze wiado
mości o budowie materyi organicznej, o jej 
przemianach w organizmach są bardzo po
bieżne, i z niedostatecznego opracowania 
ogólnej nauki o energii w fizyce i chemii. 
Gdy jednak te luźne i rozrzucone fakty po
staramy się połączyć w jednę całość i odtwo
rzyć w umyśle naszym obraz tej nieustannej 
wymiany energii pomiędzy światem organicz
nym a światem nieorganicznym, przyjmujemy 
wówczas, że wszystkie czynności w naturze 
odbywają się według systemu wzajemnego
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kredytu, że więc niema dwu światów od siebie 
odciętych.

W ten sposób pojmując przyrodę, możemy 
ją  sobie wyobrazić w postaci długiego łańcu 
cha. Początku i końca jego nie widzimy, 
a jest on wielokrotnie w węzły splątany. T a 
kim, być może, najbardziej splątanym węzłem 
tego łańcucha jest świat istot organicznych.

SYSTEMATYCZNE BADANIA 
GÓRNYCH STREF ATMOSFERY.

W  drugiej połowie minionego stulecia 
liczne naukowe wyprawy morskie, zapomocą 
rozmaitych narzędzi, ja k  ulepszone ołowianki, 
dragi, przyrządy do czerpania wód z głębi, 
do mierzenia tem peratury i t. p., przeprowa
dziły badania głębin oceanu i dostarczyły 
nam mnóstwa danych należących do nowo 
powstałej gałęzi wiedzy—oceanografii. Obec
nie nadeszła kolej badania górnych warstw 
atmosfery zapomocą nowo wynalezionych lub 
ulepszonych środków. T a gałąź meteoro
logii budzi żywe zajęcie, gdyż mjże dostar
czyć wyjaśnień co do ciśnienia na rozmaitych 
wysokościach, do rozkładu klimatów, przy
czyn zmian pogody oraz wpływu, jaki na te 
zjawiska wywierają różnice budowy po
wierzchni. Najlepiej zorganizowane są te 
badania w Ameryce przez meteorologów 
obserwatoryum Blue H dl (Massachusetts). 
Badania te prowadzone są zapomocą lataw 
ców wywiadowczych, dźwigających narzę
dzia samopiszące. Latawce te mają kształt 
pudełek podłużnych, pozbawionych przedniej 
i tylnej ściany i posiadają tak znaczną siłę 
wzlotu, że mogą wzbijać się powyżej 3 000 m. 
Nie mniej godne uwagi są badania prowa
dzone w Instytucie meteorologicznym berliń
skim przez pp. Assm anna i lwowianina Ber- 
sona, którzy na początku 1900 r. zorganizo
wali osobny wydział przeznaczony do tych 
zajęć i zaopatrzony w odpowiednie narzędzia. 
N a pierwszym planie postawiono zbadanie 
podczas dnia i nocy atmosfery na wysokości 
3000—5 000 m.

Jako  przyrządu do podnoszenia narzędzi 
użyto bardzo dowcipnie obmyślonego połą
czenia balonu z latawcem. Naprzód puszczano 
balon napełniony wodorem objętości 37 w 3;

pociągał on za sobą d ru t stalowy 1 500 m  dłu
gi, do którego dolnego końca przytwierdzono 
latawca o 2 —3 m - powierzchni, mogącego 
podnieść 500 m  drutu, dalej przytwierdzony 
jest drugi latawiec i t. d.

Balon dźwiga przyrządy zapisujące ciśnie
nie, tem peraturę, stopień wilgoci, szybkość 
wiatru—i wznosi się do 4000 m  i wyżej. 
W razie pomyślnego wiatru same latawce 
mogą wznosić się do 4300 m. Stałe i dłuższe 
użycie podobnych przyrządów może dostar
czyć bardzo ważnych danych.

Również możemy wiele oczekiwać od współ
czesnych wzlotów międzynarodowych balo
nów sondujących, których wypuszczanie staje 
się w ostatnich czasach zupełnie regularne. 
Do takich zaliczamy wzlot balonów wypusz
czonych 12 m aja 1899 z Paryża, Petersburga, 
S trasburga, Wiednia, Berlina, Friedrichsha- 
fen. Podobne doświadczenie było już doko
nane na czterech stacyach w d. 13 m aja
1897 r. P . Teisserenc du B ort od kwietnia
1898 do lipca 1899 wypuścił z obserwato
ryum Trappes (Seine i Oise) 90 balonów.

Posiadamy już pewną ilość wyników naby
tych, które zupełnie zmieniają istniejące po
jęcia, oparte na niedostatecznych badaniach 
lub na podstawie analogii ze znanemi fakta
mi. Tak np. spostrzeżenia dokonane na sta
cyach górskich pozwalały na przypuszczenie, 
źe w przeciwieństwie tego co się dzieje na 
równinach, począwszy od 1 200 to, wysokim 
ciśnieniom odpowiadają wyższe tem peratury, 
niskim zaś ciśnieniom—niskie; fak t ten zo
stał najzupełniej potwierdzony zapomocą ba
lonów.

Wszystkie zmiany dzienne znikają powy
żej 1 000 m. Ale wbrew pierwotnym przy
puszczeniom p. Bęrsona, tem peratura gór
nych stref podlega w ciągu roku znacznym 
zmianom, zależnym od pór roku. Toż samo 
potwierdziły badania p. Teisserenc du Bort. 
Wybitne zmiany roczne przedstawiają maxi- 
nium w końcu lata i niemniej wyraźne mi
nimum w końcu zimy.

N a zasadzie danych, zebranych podczas 
8-iu wzlotów 32 balonów, p. Hergesell s ta 
ra ł się przedstawić stan*atmosfery na roz
maitych poziomach na przestrzeni większej 
części Europy. Otrzymał on następujące 
wyniki: 1) na tej samej wysokości tem pera
tura jest niejednostajna aż do wysokości
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16 000 m  i wyżej; różnice temperatury na od
ległości kilkuset kilometrów dosięgają 40° C; 
ze wzniesieniem o 100 m  tem peratura spada 
od 0,4° C do 0,8° G, t. j. różnica zmienia się 
jak  1 : 2 ;  2) w górnych częściach atmosfery 
istnieją strefy znacznej depresyi, znaczniej
sze niż bliżej powierzchni ziemi, ciągną się 
one aż do krain podbiegunowych; oś tych 
depresyj odpowiada zawsze najniższym tem
peraturom; 3) wzlot 6-iu balonów w dniu 13 
maja 1897 (w dniach Pankracego i Serwa
cego) dowiódł, że rozkład tem peratur, który 
spowodował przymrozki w Europie środko
wej i zachodniej, nie był wcale ani zjawi
skiem miejscowem, ani powierzchownem. By
ło to zjawisko meteorologiczne, oddziaływa
jące na całą Europę, była to zimna fala, 
która przyszła z północy i sięgała najwyż
szych warstw atmosfery. D nia 12 maja 
1899 r. również dała  się zauważyć fala, idą
ca z północy i północo-zachodu; sprawiła ona 
jednak zawód—fala powietrzna była cieplej
sza niż warstwy dolne.

Świeżo wydane dzieło pp. Assmanna i Ber- 
sona 1) przedstawia nowy dział meteorologii, 
może służyć jako podstawa do dalszych ba
dań i wykazuje postęp od czasu, kiedy anglik 
Jam es Glaisher (1862 —1866) położył pierw
sze podwaliny badań obecnych. W. W.

WĘGIEL 
ELE KTROTECHNIOZN Y.

Niezmiernie szerokie zastosowanie węgla 
w elektrotechnice samo przez się nasuwa py
tanie, jakim przeróbkom podlega ten mate- 
ryał, zanim otrzyma skład i formę najodpo
wiedniejszą do danego celu. Przyjrzyjmy 
się więc przebiegowi fahrykacyi węgli elek
trotechnicznych, pomijając naturalnie szcze
góły specyalno, czysto techniczne.

Dla metalurgii i elektrochemii węgiel stal 
się przedmiotem niezbędnym. Próbowano 
wprawdzie wyrabiać elektrody do elektrolizy 
z innego m ateryału, np. irydoplatyny, lecz 
bez powodzenia. Używaniu tych materyałów 
stoi na przeszkodzie z jednej strony wysoka

’) Richard Assmann und Arthur Berson. Wis- 
senschaftliche Ijiiftfalirten. 1900. 3 t,. 100 mar.

cena platyny, a z drugiej wielki opór żelaza 
krzemowego względem przepływu prądu elek
trycznego, co pociągnęłoby za sobą znaczną 
stratę energii.

Fabrykacya węgli dzieli się na trzy głów
ne okresy: przygotowywanie materyału (mie
lenie, czyszczenie i t. d.), prasowanie i wypa
lanie.

Jako  materyał surowy występuje głównie 
antracyt, koks, sadze i koks, otrzymywany 
z odpadków naftowych. Bardzo odpowied
nim materyałem jest grafit, zwłaszcza cey- 
loński, lecz wskutek tego właśnie cena jego 
jest tak wysoka, że fabrykanci zmuszeni są 
do poszukiwania materyałów tańszych. Czę
sto też używają tak zwanego grafitu re tor
towego, który w twardych warstwach osiaia 
na wewnętrznych ścianach re tort gazowych. 
Niektóre fabryki elektrochemiczne używają 
tego materyału w stanie czystym, lecz spoty
kają wielkie trudności w nadawaniu swym 
wyrobom odpowiednich form, gdyż węgiel 
retortowy wskutek wielkiej twardości daje 
się obrabiać tylko piłami dyamentowemi, lub 
płytkami z karborundu. M ateryały, nie po
siadające formy proszku, mielą się w mły
nach różnych systemów, które m ają jednak 

| wspólną wadę, że cząsteczki żelaza oderwane 
wskutek tarcia zanieczyszczają węgiel. Tak 

| przygotowany m ateryał po dodaniu pewnej 
[ ilości smoły miesza się w specyalnych maszy- 
| nach. Stosownie do przeznaczenia węgli, na- 
j  daje się im rozmaity skład chemiczny, przy- 
j  czem prawie każda fabryka posiada swój 

własny, trzymany w tajemnicy, przepis. Róż- 
j nice są często tak znaczne, że specyaliści 
j  z wyglądu przełomu określają z jakiej fabry

ki pochodzi dany produkt. Dobrze wymie
szany węgiel prasuje się następnie w rozmai
te formy, stosownie do swego przeznaczenia. 
Dobra elektroda powinna posiadać gładką 
powierzchnię, tak twardą, aby tylko z naj
większym wysiłkiem można było nóż w niej 
zagłębić. Po wyjściu elektrody z pod prasy 

; obcina się równo końce i wygładza, wierci 
' dziury i wyżłabia zagłębienia do umocowania 
| opraw. Ażeby zapobiedz sklejaniu się wę

gli, naciera się ich powierzchnię grafitem.
Teraz następuje wypalanie elektrody w spe

cyalnych piecach tak urządzonych, że węgle, 
przesuwane z jednego oddziału do drugiego, 
najpierw stopniowo ogrzewają się, a potem
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stygną, w razie bowiem zbyt szybkiej zmiany 
temperatury tworzą się szkodliwe pęknięcia 
W  celu ochrony przed spaleniem elektrody 
wypalają się otoczone grubą warstwą miału 
koksowego, przez co zostaje zatamowany do
stęp powietrza. Dobroć elektrod w’ wyso
kim stopniu zależy od wypalania. Zamalo 
wypalone elektrody są bardzo nietrwałe i po
siadają wysoki opór elektryczny. Dobrze 
wypalona elektroda wydaje za uderzeniem 
dźwięk metaliczny.

Do wyrobu szczotek węglowych do dyna- 
mo-maszyn używa się bardzo dobrego mate- 
ryalu, ażeby nie porysować, lub też nie za
nieczyszczać kolektora. Z tych względów 
masa węglowa nie może zawierać ani zamie
nionego na mąkę, ani grubo ziarnistego 
węgla.

Wyrób węgli do lamp lukowych tworzy 
zupełnie oddzielną gałąź fabrykacyi. Jestto  
konieczne z tego powodu, że najmniejsze za
nieczyszczenie węgla wywołuje złe palenie 
się lampy. Najlepszym materyałem  do wy
robu tych węgli są sadze, ponieważ jednak 
jest to m ateryał zadrogi, więc dodaje się do 
niego tańszych gatunków węgla. Do spaja
nia cząsteczek węgla używano dawniej mela
sy, tem  chętniej, że węgiel cukrowy należy do 
dobrych gatunków. Teraz melasa wyszła 
już z użycia, przeważnie dlatego, że zawiera 
wiele części nieorganicznych.

Ponieważ najmniejsza domieszka żelaza, 
wywołując drganie światła, jes t bardzo szko
dliwa, przeto surowy m ateryał przepuszcza 
się przez pas bez końca, obsadzony małemi 
magnesami. Magnesy przyciągają drobniut
kie cząsteczki żelaza oderwane przez tarcie 
w młynach i oczyszczają tym sposobem wę
giel od tej domieszki. Następnie węgiel pod
daje się działaniu kwasu solnego i przemywa 
na wielkich filtrach.

Tak oczyszczony m ateryał idzie do pras, 
które nadają mu żądaną formę. Ponieważ 
węgiel dodatni posiada zawsze „knot” z mię
kszego węgla, przeto forma do wyciskania 
posiada igłę, która zaopatruje węgiel w otwór, 
tworzący jego oś podłużną. Długie sztaby 
węglowe tnie się na odpowiedniej długości 
kawałki, wypala w tyglach i związuje po
12—15 sztuk razem. Po wypaleniu oczysz
cza się węgle, w razie potrzeby poleruje 
i zaostrza przy pomocy toczydeł karborun-

dowych. Po dopełnieniu tego wprowadza 
się „knot” przy pomocy odpowiednich m a
szyn i przyrządów.

Jako  mataryału łączącego cząsteczki wę
gla używa się szkła wodnego lub kwasu boro
wego. Można tu  nadmienić, źe H. Bremer 
w celu osiągnięcia większej wydajności świa
tła  dodaje do węgla pewnych soli fluoro
wych.

Bardzo ważną rzeczą, zarówno dla fabry
kanta, jak  i dla odbiorcy, jest należyte wypró
bowanie elektrod, w przemyśle zaś elektroche
micznym bez prób podobnych obejść się nie 
można, gdyż nawet tak oporny chemicznie 
m ateryał, jak  węgiel, pod wpływem wspólne
go działania prądu i chemikaliów, zużywa się 
bardzo szybko.

Przy rozkładzie soli zawierających tlen, 
ten ostatni wydziela się pod działaniem p rą 
du i oddziaływa w chwili powstawania na wę
giel, tworząc dwutlenek węgla. Sżybkość te 
go niszczącego procesu jest zależna od ilości 
wydzielonego tlenu, co najłatwiej spostrzedz 
podczas elektrolizy chlorku sodu.

Używając do elektroliz próbnych silniej
szego prądu wydzielamy więcej wolnego tlenu 
i skutkiem tego otrzymujemy w przeciągu 
kilku dni takie rezultaty zniszczenia, na ja 
kie w zwykłych warunkach trzebaby czekać 
kilka miesięcy. Doświadczenia podobne wy
kazały również, że elektrody pokryte grafitem 
są daleko oporniejsze od zwykłych.

Ponieważ, ze względu na znaczne koszty, 
zupełne wypalenie materyału spajającego 
cząsteczki węgla jest niemożliwe, przeto część 
jego zawsze pozostaje i, niszcząc się prędzej 
niż sam węgiel, powoduje odpadanie jego 
cząsteczek, nawet nie zużytych całkowicie. 
Im  wyższa więc jest tem peratura, w której 
się wypala elektrody, tem lepiej, gdyż na
bieramy większej pewności, że cała masa zo
stanie zwęglona. Do silnego wypalania na
dają się szczególniej piece elektryczne, jako 
dające najwyższą tem peraturę, a wypalanie 
podobne nietylko zwiększa trwałość elektro
dy, lecz posiada i tę zaletę, że zmniejsza jej 
opór elektryczny.

Inny rodzaj węgli używanych w elektro
technice, t. zw. szczotki węglowe, służące 
do odprowadzania prądu z maszyny, powin
ny posiadać następujące własności. Przede
wszystkiem powinny bez zbyt silnego nacisku
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dobrze przylegać do zbieracza, nie zanie
czyszczając go i nie rysując. Ważnemi za
letami są również mały opór i wielka trw a
łość, a także niewytwarzanie iskier między 
zbieraczem a szczotką. Powstawanie iskier 
zależy wprawdzie głównie od budowy maszy
ny, ale często bardzo jest tylko skutkiem za
stosowania złych szczotek.

W badaniu dobroci węgli do oświetlenia 
główną uwagę trzeba zwracać na następują 
ce punkty : spokojne palenie się, mała ilość 
popiołu, długość palenia się, niewielkie zuży
cie prądu przy danej sile światła i mały opór 
elektryczny. Węgle wypróbowuje się najle
piej w odpowiednich lampach łukowych. 
Lampa zamyka się w rodzaju skrzyni, zao
patrzonej w szyby i soczewki kolorowe, przy 
pomocy których rzuca się na ekran obraz 
łuku elektrycznego, cb pozwala zbadać jego 
formę. W przypadku'piądu stałego krater, 
tworzący się na węglu dodatnim, powinien 
posiadać regularne, nie popękane brzegi, 
a  węgiel odjemny musi być równomiernie 
zaostrzony. Luk nie powinien występować 
z krateru i obracać się naokoło w formie fio 
letowego płomienia, co zdarza się najczęściej 
wtedy, gdy knot jest niejednolity i kawałki 
jego wypadają z krateru. Zanieczyszczenie 
węgla wywołuje niespokojne palenie się. 
Jeżeli mstferyał surowy zawierał żelazo, to 
wokoło dolnego węgla tworzy się czerwony 
pierścień. Opór węgli waha się zwykle mię
dzy 60—120 omami na 1 m  długości i 1 mm,2 
przekroju; wobec większego oporu węgle za-- 
nadto się rozgrzewają. Wydajność światła 
mierzy się zapomocą zwykłych metod foto- 
metrycznych, mniej lub więcej złożonych, 
stosownie do wymaganej dokładności, przy
czem dokonywa się całego szeregu pomiarów 
pod różnym kątem nachylenia względem 
lampy. w. w.

Z POWODU ARTYKUŁU 
p. t. Z ASTROFIZYI.

W nr. 20 Wszechświata w artykule „Z astro
fizyki” (streszczenie francuskiej pracy meteoro
loga K. Radau) ze zdumieniem wyczytałem, ja
koby w r. 1897 jakiś „młody astronom rossyj- 
ski Hanskij” wyznaczył wspólnie z Crova w ob
serwatoryum górskiem na szczycie Mont Blanc

dokładną, (?) wartość stałej słonecznej. Wiado- 
| mość tę przyjąłem, powtarzam, ze zdumieniem, 

gdyż, studyując literaturę aktynometryczną, ani 
o możliwości dokładnego wyznaczenia powyższej 
stałej, ani też o podobnej pomnikowej działalno
ści p. Hańskiego nie słyszałem Jak wiadomo, 
część meteorologii, t. zw. aktynometrya, zajmuje 
się mierzeniem energii promieni słonecznych, 
czyli wyznaczaniem tej ilości q kaloryj małych,

| w którą przekształca się potok energii promie- 
| nistej słońca, padający prostopadle w ciągu mi- 
| nuty na 1 cm1 powierzchni. Otóż pod stałą 

słoneczną A. rozumiemy tę szczególną wartość 
wielkości ą, którą otrzymalibyśmy, mierząc q 
poza granicami naszej atmosfery. Wszystkie 
próby wyznaczenia tej ważnej stałej A oparte 
są na ekstrapolacyi : wyznacza się (J dla róż
nych wysokości słońca lub też jednocześnie na 
różnych wysokościach nad powierzchnią ziemi 
(gdy więc długości s dróg promieni w atmosfe
rze są różne), a wtedy wiążąc wielkości ą  i S  wię
cej lub mniej empirycznemi wzorami możemy 
przejść do długości s =  0, t. j. na granicę gór
ną naszej atmosfery. Ze podobna ekstrapolacya 
nie daje ścisłych rezultatów, jestto fakt dosko- 

| nale znany i ustalony w dzisiejszej aktynome- 
j tryi; uczą nas o tem wymownie prace np. Lang-O
| leya i Angstróma, a zresztą jestto nawet jasnem 

wprost, gdy się pomyśli o naszej nieznajomości 
górnych stref i granic atmosfery, o możliwej 
rozciągłości widma słonecznego i o charakterze 
pochłaniania promieni, wysyłanych przez słońce, 
w różnych warstwach otaczającego nas zewsząd 
oceanu powietrznego.

To jest jedna strona pytania. Po drugie przy
rządy francuskich uczonych, jak Pouillet, Violle, 
Crova i in., są stanowczo potępione w dzisiej
szym rozwoju aktynoinetryi, która dopieroO
w pyrheliometrze elektrycznym Angstróma zdo
była sobie przyrząd, odpowiadający wymaganiom 
ścisłej wiedzy dzisiejszej. Dlatpgo też i ów 
p. Hanskij, pracując z aktj nome'rem Oova, nie 
mógł w żaden sposób wyznaczyć dokładnej war
tości stałej słonecznej, o czom naturalnie autor 
powyższej pracy, jako meteorolog, wiedzieć był 
powinien.

Po trzecie wreszcie, gdybyśmy nawet przypu
ścili możliwość podobnych dokładnych pomiarów 
i ścisłość rezultatów z przyrządem Crova, to 
jeszcze i w tym razie podnoszenie w artykule 
popularnym zasług p. Hańskiego jest conajmniej 
dziwnem. Z literatury aktynometrycznej wia
domo w rzeczy samej, że w r. 1896 i 1897 fizy
cy francuscy Crova i Houdaille przeprowadzili 
cały szereg pomiarów aktyuometrycznych, umiesz
czając na różnych wysokościach szereg obserwa
torów, pracujących jednocześnie; obserwacye te 
następnie opracował Croya i ogłosił pod swem 
nazwiskiem. Owa wzmianka autora artykułu 
„Z astrofizyki” o ścisłych rezultatach astronoma 
Hańskiego, będącego zapewne jednym z tych 
obserwatorów, jest tem fałszywszą i niezgodną
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z prawdą, że sam Crova w pracy swej skarży się 
na złe warunki atmosferyczne i wyraźnie mówi, 
że w razie czystego błękitu otrzymałby wyższe 
wartości stałej słonecznej.

Kreśląc słowa powyższe, chcemy ostrzedz tych 
czytelników Wszechświata, którzy nie będąc bli
żej obznajmieni z literaturą, aktynometryczną 
mogliby całkiem niesłusznie sswiąz.ió nazwisko 
„młodego astronoma p. Hanskisgo” z dokładnem 
wyzuaczeniem tak kardynalnej stałej, jaką jest 
stała słoneczna. Wł. Gorczyński.

KORESPONDENCYA W SZEC H ŚW IA TA .

W s p r a w ie  n a z w y  , ,M e so z o a “ .

Najuprzejmiej upraszam Redakcyą o umiesz
czenie we Wszechświecie następującego wyjaśnie
nia, dotyczącego sprawy o nazwie polskiej „Me- 
sozoa”.

W liście swym, drukowanym w 20 n-rze 
Wszechświata prof. J. Nusbaum między iunemi 
utrzymuje, że „n ik t  Salinelli do Mesozoa nie za
licza” i że „wszystkie tkankowce mają trzy war
stwy ciała w rozwoju embryonalnym”.

Otóż tak pierwsze jak i drugie twierdzenie nie 
jest zupełnie słuszne :

Y. Delage w niedawno (1899) wydanem swein 
dziele „Traite de Zoologie Concrete” „typ” Me
sozoa dzieli na 4 klasy : Mesocoelia, Mesenchy- 
mia, Mesogonia i Mesogastria i do pierwszej 
z nich zalicza Saliuellę.

Przeciw zaś drugiemu twierdzeniu, jakoby 
wszystkie tkankowce posiadały trzy warstwy 
(ektodermę, eutodermę i mezodermę) pozwolę so
bie przytoczyć następujące słowa E. Haeckla : 
„L)ie einfaclier gebauten Hydropolypen und Scy- 
phopolypeu siad Diploblustica', hier besteht der 
kleiue Kórper zeitlebens n u r  aus zwei einfa- 
chen Epitelschicbteu, den wenig modificirten pri- 
maren Keimblaltern” (Systematische Phylogenie 
der Wirbellosen Thiere. T. II, 1896, str. 97).

Jeżeli, jak powiada prof.N., „włókienek kurcz
liwych, między obu warstwami ciała (Orthonecti- 
dae i Dicyemidae) położonych, nie można iden
tyfikować z warstwą ciała”, to tembardziej— zda
niem inojem—-nie można uważać za oddzielną 
warstwę tej „błony jednorodnej (tunica propria)”, 
która istnieje pomiędzy ektodermą a entodermą 
Hydroidea, tak samo jak podobnej błony (mem
brana basilaris), istniejącej pod jednowarstwo
wym nabłonkiem skóry owadów, za samodzielną 
„warstwę” nie uważamy.

Zatem, uważając zarzuty Sz. prof. N. za „nie- 
wytrzymujące ścisłej”— bo opartej na słowach 
pierwszorzędnych zoologów, jakimi są Y. Delage 
iE. Haockel— „krytyki”, swój wniosek o nadaniu 
gromadzie „Mesozoa” polskiej nazwy „pratkan- 
kowce” w całości utrzymuję.

K a zim ierz  Kułwieć.
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SPOSTRZEŻEŃIA NAUKOWE.
Nowa gwiazda w  Perseuszu.

O pojawieniu się nowej gwiazdy niezwykłej 
wielkości mają już nasi czytelnicy źródłową wia
domość, podaną przez p Ernsta w nr 10 
Wszechświata. Dalszy przebieg tego niezwykłe
go zjawiska, które zajmie, niewątpliwie, wydatne 
miejsce w rozwoju astro6zyki, dołączamy poni
żej, ograniczając się jedynie własnemi spostrze
żeniami, jakkolwiek niekompletnemi z powodu 
ziego stanu pogody. Nieliczne obserwacye, do
tąd ogłoszone w „Astronomiscbe Nachrichten”, 
świadczą o jeszcze bardziej niepomyślnych wa
runkach atmosferycznych w innych miejscowo
ściach Europy.

Pomiary wielkości gwiazdy wykonane zostały 
fotometrem klinowym przy refraktorze Cookea 
przez odniesienie do gwiazd a, d i V Perseusza, 
których wielkości wynoszą 1,93, 3,11 i 4,06 
według katalogu „Uranometria nova Oxoniensis”. 
Barwę gwiazdy podajeuy, jak była widziana 
przez szkło refraktora. 'Czas średni warszawski.
Data 11)01 r. Czas 

śr. warsz.
Wiel
kość B a r w a

27 11 9*‘13m 1,80 biało-żólta
3 I I I 8 48 2,39 żółto-czerwona
7 1! 8 2 3,13 czerwona

1 2 n 8 2 3,72 purpurowa
13 n 1 0  8 4,11 purpurowa
15 n 8 0 4,15 żólto-czerwona. Pomiar

niepewny. Chmury.
17 » 8 22 3,90 purpurowa
29 Tl 8 30 — żółto-czerwona
30 n 9 2 5,03 żółto-czerwona
31 n 8 23 4,76 czerwona •

1 IV 8 0 4,17 żółta, odcień czerwony.
Pomiar niepewny.

5 n 9 15 4,70 purpurowa
6 1) 9 7 5,88 purpurowa
7 n 9 20 6 , 1 1 purpurowa
8 » 8 1 1 5,92 —

1 1 n 9 20 6,08 czerwona
14 JT 9 3 6,23 żółto-czerwona
18 n 9 47 4,19 żółta, słaby odcień czer

wony.
19 n 9 30 mgła. V Persei widzialna 

gołem okiem; nowa 
niewidzialna.

22 n 9 0 5,68 żółta, słaby odcień czer
wony.

23 n 9 17 4,90 żółto-czerwona
24 7) 9 8 5,42 czerwona
27 n 9 1 4,84 ciemno-żółta, matowa
28 n 8 47 5,36 ciemno-żółta; odcień

czerwony; matowa
30 V 8 50 5,76 czerwona; matowa

1 V 8 46 6,06 czerwono-żółta, błysz
cząca

2 n 8 45 4,73 żółto czerwona, błysz
cząca

3 r> 8 48 6,16 czerwona.

W SZECHSW IAT
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Najwybitniejszą, cechą uowej jest jej okreso
wość : zmieniła się bowiem na gwiazdę zmienną. 
Okresowość spostrzeżona została przez pp. Gla- 
senappa i Dunera pomiędzy 17 a 30 marca, gdyż 
wystąpiły minima blasku d 19, 22, 25 i 28 t. m. 
Sądzę wszelako, że pierwsze minimum nastąpiło 
już pomiędzy 14 a 17. Następnie okresy naj
widoczniej poczęły wzrastać i tak z ostatnich dni 
mamy maksima blasku d. 18, 23, 27 kwietnia 
i 2 maja Okresowość panuje i w zmianach 
barwy, nie mogę jednak okresu podać; tylko 
gwiazda wydaje się bardziej czerwoną podczas 
spadku wielkości; niema jednak obecnie nigdy 
tej charakterystycznej barwy czerwono-krwistej 
lub pui-purowej, jaką posiadała pomiędzy 1 2  
marca a 7 kwietnia. Osobliwą była barwa ciem
na, matowa, bez blasku, jakgdyby przygasła, 
d. 27, 28 i 30 kwietnia, gdy równocześnie po
równywane gwiazdy miały blask normalny.

Zmiany wielkości bywały niekiedy raptowne, 
począwszy od 5 kwietnia. Tak np. d. 6.IV  zna
leziono o godzinie 8 min. 14 wielkość 5,23;
0 9ll4m— 5,81, wreszcie o 10h4m nagle 6,65! 
Tylko przez ciąg marca i w początku kwietnia 
można było przez kilka godzin z rzędu gwiazdę j  

obserwować, zanim się ukryła poza otaczającemi 
budowlami; ważne zatem, niewątpliwie istniejące 
zmiany z godziny na godzinę nie mogły być do - 
kładnie zbadane. Od dnia 3 maja zaprzestałem 
obserwacyj i nawet pomiary od dnia 24 kwietnia | 
me są dość pewne, ponieważ wykonane były na 
tle jasnem nieba, o późnym zmroku. Ciekawem 
będzie dowiedzieć się, gdy inne spostrzeżenia 
będą ogłaszane, czy fotometr klinowy w podobnie 
niekorzystnych warunkach odpowiada swemu 
zadaniu Poprawka na t. zw. przygaszanie
w atmosferze (ekstynkcya) nie była uwzględnia
na, jako dość niewielka wobec odległości zeni- 
talnej mniejszej niż 65°.

Widmo gwiazdy obserwowałem zapomocą spek
troskopu Vogla przy refraktorze Steinheila 
d. 12, 13, 15, 28 i 29 marca, 11,18,24,28
1 30 kwietnia, wreszcie 2 maja. W chwili poja
wienia się gwiazdy, jak wiadomo, widmo było 
ciągle, bez wszelkich linij absorpcyjnych i jasnych. 
Niebawem te ostatnie pojawiły się, dając typ,
(w zarysach najogólniejszych) widma klasy I I b 
według Vogla, charakterystyczny dla gwiazd cza 
sowych. Ogólną cechą widma jest brak części 
czerwonej i niezwykły rozwój części fioletowej 
D. 12.I I I  nie widać było zupełnie czarnych prąż
ków absorpcyjnych, tylko na granicy barwy czer
wonej i pomarańczowej występował ponad smu
gę widma świetny, jaskrawy, szeroki o równo 
ściętych brzegach słup krwisto-czerwony wodoru, 
(Ha lub C), oddzielony od dalszych części widma 
słabo rozwiniętym ciągłym pomarańczowym pod 
kładem; w części żółtej 2 jasne linie, dalej świet
na część zielona i niebieska z pięcioma szerokiemi 
smugami, jakgdyby postrzępionetni, wreszcie 
jasna smuga w fiolecie; dnia 13.I I I  obok słupa 
czerwonego linia ciemna, stanowiąc część skła

dową ostatniego; d. 15.111 wyraźne prążki ab
sorpcyjne w żółtem, w liczbie 4 do 5, i ciemne 
smugi w fiolecie, świetnie błyszczącym. Dalsze 
Obserwacye dają poslępowy rozwój ciemnych 
smug absorpcyjnych, co jest widoczne na czer
wonym słupie wodoru, coraz węższym w miarę 
jak przylegający slup czarny rozszerza się. 
Smugi ciemne w fiolecie, niebieskim i zielonym 
wzrastają, jakgdyby podkład ciągły widma za
nikał. Jeżeli w dalszym ciągu podobny przebieg 
zachodzić będzie, to w końcu mogą pozostać 
tylko jasne linie na tle czarnem.

Mielibyśmy zjawisko już dwukrotnie obserwo
wane na gwiazdach czasowych, co dało powód do 
przypuszczeń, jakoby gwiazda zamieniła się na 
mgławicę.

Dotychczasowym wynikiem obserwacyj jest to 
przekonanie, że najbardziej rozpowszechnione, 
lecz nieco sztuczne teorye gwiazd czasowych (hy
potezy Wilsinga i Seelingera, ob. Astronomia 
gwiazd stałych p. M. Ernsta) nie są należycie 
ugruntowane. Mamy niewątpliwie stwierdzony 
pożar wodoru, wskazany przez jego linie błysz
czące Ha, Hyj i Hy, lecz okresowość gwiazdy, 
o zmiennym przytem okresie, jest zagadką nie 
dającą się rozwiązać przez żadną z podawanych 
dotychczas hypotez.

Przez pomiary mikrometryczne nowa została 
połączona z jedną z najbliższych gwiazd znanych; 
podobnego rodzaju inne pomiary i wyznaczenia 
bezwzględne narzędziami połuduikowemi dają 
miejsce gwiazdy z dostateczną dokładnością, aby 
ruch własny, jeżeli istnieje, mógł być stwierdzo
ny w przyszłości.

Ponowić pomiary będę mógł dopiero w począt
ku lipca przed świtem, jeżeli gwiazda trwać na
dal będzie.

Obserwatoryum astronomiczne 
im. J. Jędrzejewicza d. 10 . V. 1901.

R . Marecki.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— • Nowe zwierzę. Na granicach państwa 
Kongo i Ugandy odkryto nowo zwierzę ssące. 
Stanley podczas swych podróży słyszał o cieka
wem i szczególnem zwierzęciu, zwanym przez 
krajowców „okapi”. Sir Harry Johnston, guber
nator angielskiej Ugandy, otrzymał polecenie 
zbadania kwestyi istnienia tego zwierzęcia. Ze
brał on wiele szczegółów o niem od karłowatych 
mieszkańców z lasów nad brzegami Ituri 
i Semliki, gdzie owe zwierzę zamieszkuje. Wie
lu wojowników nosiło puklerze pokryte skórą 
lub kawałkami skóry tego zwierzęcia. Nako- 
niec p. Eriksson, szwed pozostający w służbie 
rządu Kongo, dowodzący fortem M ’Beni, zdo
łał otrzymać kilka skór. Skóry te i czaszki są 
w drodze do Muzeum Brytańskiego. Ma być to
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nadzwyczaj szczególna istota : głowa tapira, szy
ja końska, uszy ośle, wzrost wołu. Górna szczęka 
pozbawiona zębów— jak u przeżuwających, ję- 
eyk nadzwyczaj ruchomy i chwytny— jak ugirafy,- 
służy do obrywania liści, któremi zwierzę się żywi. 
Najciekawsze jest zabarwienie zwierzęcia : czoło 
jaskrawo czerwone, wąska czarna pi'ęga ciągnie 
się wzdłuż nosa i otacza nozdrza. Szyja i ło
patki są również czerwone w plamy karmazyno
we, nogi jak u zebry pręgowane, w plamy poma
rańczowe na tle białem. Nakoniec utrzymują, 
że jestto toż samo zwierzę (?), którego szczątki 
kopalne znajdujemy w Grecy i i Azyi Mniejszej, 
i które otrzymało nazwę Helladotherium; rzecz 
prosta, że uczeni bliższych szczegółów oczekują 
z niecierpliwością.

(Tour du Monde).

ROZMAITOŚCI.

—  Wielkość jaj ślimaków. Nasze ślimaki 
krajowe odkładają jajka maleńkie, i tylko więk
sza Ilelix pomatia składa jajka wielkości grochu,

twardą wapienną otoczone skorupą. W Indyach 
atoli, w Brazylii i na wyspach Sandwich istnieją 
ślimaki, składające niepomiernie wielkie jaja; 
ślimaki te należą do rodzaju Bulimus, Helix 
i Achatina; jajko otacza wapienna lub pergami
nowa skorupka, zabezpieczająca je nawet na 
wypadek długotrwałej posuchy. Jaja olbrzymy 
składają Bulimus oblongus (do 25 m m  długo
ści), Bulimus yalenciennesi— na 35 mm  długie 
i 2 1  mm  szerokie, pierwsze zaś miejsce zajmuje 
Bulimus garcia-morene, którego jaja mierzą 
5 cm  długości, 3 cm szerokości i ważą 21 g. 
Pośrednie miejsca zajmują Achatina sinistrosa, 
Helix haematostoma i H. waltoni. Oczywiście 
mamy tu do czynienia z jajami wymiarami nie 
us<ępują>iemi kurzym. W budowie jednak we
wnętrznej istnieje różnica zasadnicza; podczas 
gdy u ptaków komórka jajowa jest ogromna, 
gdyż w niej nagromadza się materyał odżywczy 
w postaci żółtka, komórka jajowa ślimaków jest 
zawsze maleńka, wielka zaś jest tylko ilość ota~ 
czającego ją białka.

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. 22 do 28 maja 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na  stacy i meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu 1 R olnictw a w W arszawie).
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nym, przez K. Czerwińskiego (dokończenie). —  Systematyczne badania górnych stref atmosfery, przez 
W. W. —  Węgiel elektrotechniczny, przez w I V .  —  Z powodu artykułu p. t. Z astrofizyki, przez 
W. Gorczyńskiego. —  Korespondencya Wszechświata. —  Spostrzeżenia naukowe. —  Wiadomości 

bieżące. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.
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