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ALEKSANDER KOWALEWSKI. !
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE.

-----

Przed dwoma miesiącami zstąpił do [ 
grobu jeden z najwybitniejszych pracow
ników na polu embryologii porównaw- | 
czej zwierząt. Aleksander Kowalewski 
należał do tej świetnej plejady mor
fologów epoki bezpośrednio po-Darwi- 
nowskiej, k tóra genialnym pomysłom 
wielkiego m istrza dała nowe podstawy 
faktyczne, zaczerpnięte z mało dotąd 
znanej dziedziny badań nad rozwojem j  
zarodków, rozpatryw anym  z porównaw- | 
czego punktu widzenia.

Urodzony w r. 1840, rozpoczął K ow a
lewski swą działalność naukową w cza
sie największego zainteresowania się 
powszechnego świeżo ogłoszonemi ideami 
D arw ina i jego pierwszych wyznawców. 
Młody biolog dał się poraź pierwszy 
poznać św iatu naukowemu w r. 1865 
rozpraw ą swą o rozwoju lancetnika 
(Amphioxus lanceolatus), tej postaci dziw
nej, k tórą wskutek obecności struny grzbie
towej, do kręgowców (właściwie dzisiaj 
do „strunowców"—Chordata) zaliczają, 
lecz posiadającej ogół cech daleko niż
szej organizacyi. Tutaj Kowalewski wy

krył po raz pierwszy postać zarodkową, 
zwaną gastru lą (prajelitowcem), przed
staw iającą się w formie woreczka o dwu 
ścianach. Na podstawie tych spostrzeżeń 
faktycznych Kowalewskiego, Haeckel 
osnuł swą słynną „teoryą G astrei“, która 
pozwoliła sprowadzić do jednego sche
m atu zasadnicze procesy rozwojowe 
wszystkich tkankowców. W ten sposób 
odkrycia Kowalewskiego umożliwiły sfor
mułowanie t. zw. praw a biogenetycz- 
nego.

Następnie imię Kowalewskiego w sła
wił niezmiernie cały szereg badań, z k tó
rych wymienimy najważniejsze tylko. 
W  r. 1866 ogłosił on epokowe spostrze
żenia swe nad rozwojem żachw (Asci- 
diae). W ykazał on u larw  tych zw ierząt 
obecność struny grzbietowej i w ypow ie
dział pogląd, że żachwy za przodków 
kręgowców uważanemi być mogą. W  tym 
samym roku pisał on o rozwoju Bala- 
noglossuś, tego przedstawiciela dziwnej 
grupy jelitodysznych (Enteropneusta), 
które posiadając niektóre cechy stru
nowcom właściwe—w rozwoju larwowym 
zbliżają się do szkarłupni. B adał on też 
dziwnego robaka Bonellia (należącego 
do sikwiaków, Gephyrei), słynnego ze 
swej dwukształtności płciowej (1870), 
a jednocześnie w ykrył u rekinów t. zw.
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canalis neuroentericus, ważny utw ór em- 
bryonalny.

W  r. 1871 K ow alew ski w ydał kap ita l
ne dzieło : „Em bryologische Studien an 
W tirmern und A rthropoden“. W  r. 1874 
pisał o rozm nażaniu się żachw drogą 
pączkowania. Ogrom prac embryologicz- 
nycłi Kow alewskiego zadziwia zarówno 
obfitością i rozległością opracowanego 
m ateryału, jak  i płodnością i doniosło
ścią idej. W ym ienim y tu  tylko ideę 
o homologii listków  zarodkow ych w roz
woju wszystkich zw ierząt tkankowych. 
Już  K. E. von B aer w ykrył w  rozwoju 
kurczęcia obecność t. zw. listków  zarod
kowych, t. j. u tw orów  blaszkowatych, 
które następnie drogą w yginania się, 
fałdowania, zrastania, rozrastan ia i róż- 
nicowań się złożonych, tw orzą  całe g ru 
py narządów  i poszczególne narządy. 
Przed Kowalewskim  pojęcie listków  za 
rodkowych stosowano tylko do embryo- 
logii kręgow ców —K ow alew ski dowiódł, 
że rozwój zw ierząt bezkręgowych podług 
tegoż samego zasadniczego odbywa się 
schematu.

Bez przesady rzec można, że dzięki 
rozprawom  K ow alew skiego embryologia 
bezkręgowców nietylko przerosła ów
czesne poszukiw ania nad rozwojem  zw ie
rzą t kręgowych, lecz że ta  osta tn ia  do
piero w skutek słynnych badań Balfoura 
znowu dorosła do poziom u młodszej swej 
siostrzycyc

Od r. 1887 K ow alew ski zw raca się ku 
innym  nieco dziedzinom badania. Zainte
resow ały go zagadnienia o t. zw. fago- 
cytozie, i z tego  punktu  w idzenia bada 
on rozwój owadów („Zur Em bryologie 
d. M usciden“). N astępnie zwrócił się do 
badań nad układem  lim fatycznym  i wy- 
dzielniczym u robaków  i stawonogów, 
stosując metodę t. zw. injekcyi fizyolo- 
gicznej. O trzym ał on tu  w yniki zdumie
wające. N iepodobna w yliczać tu  całego 
szeregu św ietnych badań Kowalewskiego, 
w  których zapom ocą zastrzykiw ania do 
ciała zw ierząt bezkręgow ych karminu, 
sepii i t. p. w ykrył on znaczenie istotne 
wielu narządów, o czynnościach zupełnie 
przedtem  nieznanych.

W  ciągu ostatnich la t  kilku K ow a

lewski w ydał kilka cennych monografij 
o różnych robakach, szczególnie zaś 
o pijawkach.

Oprócz niezmiernie cennego dorobku 
naukowego, zm arły uczony pozostawił 
po sobie stacyą biologiczną w Sebasto- 
polu, k tó rą  założył, i której kierowni
kiem był przez la t wiele. Jako  długoletni 
profesor (wykładał w  Kazaniu, Kijowie, 
Odessie i Petersburgu), ostatnio członek 
Akademii Nauk w Petersburgu, K ow alew
ski doczekał się wielkiego uznania i sła
w y w całym świecie naukowym, i wielu 
oznak zaszczytnych od różnych instytu- 
cyj europejskich. Doniosłość odkryć jego 
po długich jeszcze latach odbije się na 
przyszłym  rozwoju poszukiwań biolo
gicznych.

Jan  Tur.

KAZIM IERZ JA B ŁCZY Ń SK I.

ELEKTRYCZNOŚĆ W  CHEMII.
ODCZYT PUBLICZNY.

(Dokończenie).

p zia łan ie  elektrolityczne prądu.

D rugą dziedziną, w  której prąd elek
tryczny odgrywa niezmiernie ważną rolę, 
jes t rozkład ciał rozpuszczonych, zwany 
elektrolizą. Na czem polega elektroliza;

przykład najlepiej nas pouczy. Oto ma
my przyrząd (fig. 2) składający się 
z naczynia, w  którem  zawieszone są 
dwie p ły ty  bądź metalowe bądź węglo
we, bądź też z innego m ateryału, prze
wodzącego łatw o i bez oporu prąd
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elektryczny. P ły ty  te łączymy z biegu
nami jakiegobądź źródła elektryczności 
w ten sposób, że np. praw ą łączymy 
z dodatnim- biegunem, lew ą z odjemnym. 
P ły ty  nazywam y elektrodami. Jeżeli 
teraz do naczynia wiejemy np. 10°/0-owy 
roztw ór siarczanu sodu, zabarwiony na 
fioletowo barwnikiem roślinnym lakmu
sem, to po puszczeniu prądu tenże prze
biegać będzie w  roztworze wodnym od 
dodatniej elektrody (prawej) ku ujemnej 
elektrodzie (lewej) i po chwili zauważy
my, że płyn przy prawej płytce przyjm u
je kolor czerwony, przy lewej niebieski. 
A pochodzi to stąd, że prąd elektryczny 
rozdzielił składowe części siarczanu sodu 
znajdującego się w  roztworze, w  taki 
sposób, że jedna część składowa, kwas 
siarczany, przeprowadzony został do pły
ty  praw ej i tu  zamienił fioletowy roz
tw ór lakmusu na czerwony; druga zaś 
część składowa, ług sodowy, zebrał się 
przy płycie lewej, gdzie kolor lakmusu 
zmieniony został pod jego wpływem 
na niebieski. Zjawisko to i cały jego 
przebieg nazywamy elektrolizą. Gdyby 
w roztworze zam iast siarczanu sodu 
znajdow ała się jakakolw iek inna sól, np. 
siarczan miedzi, chlorek sodu i t. p., to 
zawsze prąd elektryczny przebiegając 
przez tak i roztw ór rozdzieliłby sole te 
na dwie składające je  części, t. j. na 
kwas oraz zasadę lub metal, w  ten spo
sób, że kwas zebrałby się przy jednym 
biegunie dodatnim (przy płytce prawej), 
zasada zaś lub m etal zebrałby się 
przy biegunie odjemnym (przy płytce 
lewej).

Jako  jeden z przykładów weźmy roz
tw ór siarczanu niklu i wiejmy go do 
naczynia. N iechaj obie płytki będą np. 
miedziane, to po puszczeniu prądu na 
jednej z nich, a mianowicie na złączonej 
z biegunem odjemnym maszyny dynamo- 
elektrycznej, osadzać się będzie nikiel 
i pokryje ją  mniej lub więcej grubą 
w arstw ą, zależnie od czasu trw ania 
elektrolizy. Z tej to  własności skorzy
sta ła  technika i dziś już niklowanie 
przedmiotów np. żelaznych przybrało 
ogromne rozmiary; nikiel bowiem jest 
metalem bardzo opornym na działanie

kwasów i wilgoci, i zabezpiecza przed
mioty żelazne od rdzewienia. Narzędzia 
chirurgiczne, przedm ioty stalowe służące 
do domowego użytku i t. p. nikluje się, 
aby można je  było zawsze utrzym ać 
w  nieposzlakowanej czystości.

Gdybyśmy zam iast siarczanu niklu 
użyli siarczanu miedzi, to po puszczeniu 
prądu na płytce osadzałaby się z roz
tworu miedź. Tę to własność zastoso
wali do przemysłu w  roku 1839 wspom
niani już wyżej Jacobi i Spencer, aby 
przez osadzenie w arstw y miedzi i zdję
cie jej otrzym ać dokładną kopią; w  tym 
celu na model, którego dokładną odbitkę 
mieć chcemy, wylewa się roztopioną 
masę gutaperkową, k tórą po oziębieniu 
zdejmuje się i tworzy dokładny negatyw  
czyli t. zw. w  technice matrycę. P o 
nieważ gutaperka jes t złym przewodni
kiem elektryczności, pokrywa się przeto 
jej powierzchnię od strony, gdzie wyci
śnięty został model,-^warstwą grafitu; po- 
czem owija się drutami, łączy z biegu
nem odjemnym i wkłada do naczynia 
z roztworem siarczanu miedzi na miej
sce płytki lewej; prawą, miedzianą, łączy 
się z biegunem dodatnim i puszcza prąd. 
Po chwili na m atrycy osadzać się zacznie 
w arstw a miedzi, k tó rą  po pewnym czasie 
zdejmujemy z gutaperki. Daje ona do
kładną odbitkę modelu. Sposób powyż
szy nosi nazwę galwanoplastyki i jest w na
szych czasach szeroko stosowany w  tech
nice. Otrzymane na drodze galwano- 
plastycznej przedm ioty po oczyszczeniu 
ich powierzchni pokrywa się w  tak i sam, 
jak  powyższy sposób w arstw ą innego 
metalu. Przew ażna część t. zw. w yro
bów platerow anych powstaje właśnie na 
tej drodze.

Wydzielenie innych metali, jak  złota, 
cynku i t. p. uskutecznia się tak  samo 
według wyżej opisanego sposobu. Dalej 
w kopalniach złota rudę trak tu ją  wpierw 
płynami, które złoto rozpuszczają, a na
stępnie rozpuszczone złoto strącają elek
trolitycznie.

Zwracaliśmy dotychczas uw agę na je 
den tylko z produktów elektrolizy, na 
ten, który »się tw orzy przy biegunie od
jemnym (lewym). Należałoby przez chwi
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lę zatrzym ać się na produkcie, jak i się 
tw orzy przy drugim  biegunie. W  opi
sywanych przez nas doświadczeniach 
elektrolizy siarczanu niklu lub siarczanu 
miedzi zbierał się przy biegunie dodat
nim (prawym) kw as siarczany; m ogliby
śmy go oddzielić od reszty, lecz metoda 
ta  byłaby dla kw asu siarczanego za 
droga, wobec niskiej jego  ceny. Zato 
w  innym przypadku, w  przypadku kiedy 
w roztworze, k tóry  poddajem y elektroli
zie, znajduje się zw ykła sól kuchen
na—przy «biegunie praw ym  wydzielać 
się będzie chlor gazowy, k tó ry  odpro
w adza się zapomocą rur; wapno gaszone 
pochłania silnie chlor dając z nim to, co 
nazyw am y chlorkiem bielącym. Ponie
waż chlor ma szerokie w  technice zasto
sowanie, duże już jego ilości w ytw arza 
się elektrolitycznie. Dodać tu  należy, 
że podczas elektrolizow ania soli kuchen
nej przy biegunie odjemnym (lewym) 
tw orzy się również w artościow y produkt, 
a mianowicie ług  sodowy czyli roztw ór 
wodzianu sodu.

E lektroliza daje w ięc nam  dwa pro
dukty przy dwu biegunach i te  tylko 
m etody elektrolityczne m ogą liczyć na 
powodzenie, k tóre oba produkty potrafią  
zużytkow ać handlowo. W  tym  kierunku 
zastosowanie prądu jes t już  bardzo w y
datne i w  przyszłości zyskać jeszcze 
bardziej może na znaczeniu. Zbytecz- 
nem byłoby opisywać inne jeszcze po
szczególne przypadki rozkładu elektroli
tycznego, jak  rozkład wody, w ytw arza
nie bieli ołowianej, tlenków  m etalicz
nych i t. p., wszystkie one sprow adzają 
się do schem atu opisanego powyżej.

Odmiennym nieco sposobem, choć po
legającym  na tejże samej zasadzie elek
trolitycznej, je s t  w ytw arzanie takich me
tali, jak  magnez i glin (aluminium); 
ponieważ z roztw orów  wodnych ich soli 
nie dają się wydzielić, elektrolizujem y 
więc ich sole, np. chlorki lub fluorki, 
w postaci stopionej, aby zaś ich punkt 
topliwości obniżyć dodajem y chlorków 
lub fluorków innych m etali, jak  np. sodu 
lub potasu. Zam iast p ły t m etalow ych 
używam y p ły t albo prętów  koksowych, 
m etalowe bowiem szybkoby się zniszczy

ły. Po  puszczeniu prądu, tak  jak  w po
przednich przypadkach w ydzielał się ni- 

! kiel lub miedź, tak  tu  przy biegunie od
jemnym (lewym) wydzielać się będzie 
magnez lub glin. Cała różnica polega 
na tem, że elektrolizujemy nie roztw ór 
wodny lecz sól stopioną. Ogromna fa
bryka w Szwajcaryi korzysta z wodo
spadu Renu pod Szafuzą, aby z gliny 
(której glin jest jedną ze składowych 
części) po jej przetworzeniu wydzielać 
glin metaliczny, który, jak  to już prze
powiadano, ma być metalem przyszłości.

Z przytoczonych faktów  i z całego 
przebiegu rozum owania widzimy, że 
między działaniem wyłącznie tylko ciepl- 
nem prądu elektrycznego, gdzie posłu
giwaliśmy się łukiem jako źródłem cie
pła, a elektrolizą, gdzie prąd przebiega
jąc  w  cieczy rozdziela rozpuszczoną lub 
stopioną sól na części składowe, istnieje 
zasadnicza różnica i dwu tych działań 
prądu nie można podciągnąć pod jednę 
kategoryą.

Ciemne lub ciche wyładowania.

Oprócz dwu powyższych istnieje jesz
cze trzecia kategorya zjawisk, odbywa
jących się w «gazach pod wpływem 
cichych lub ciemnych wyładowań prądu 
elektrycznego. Polegają  one na tem, 
że pomiędzy dwiema szklanemi płytami, 
zwróconemi do siebie i pokrytem i od stron 
zewnętrznych powłokami metalowemi, 
k tóre łączą się z różnoimiennemi biegu
nami cewki indukcyjnej, odbywają się 
wyładowania, widzialne zaledwie dla 
oka, jako  słabo w  niebiesko-fioletowym 
odcieniu fosforyzująca przestrzeń. J e 
żeli w  przestrzeni tej przepływać bę
dzie tlen gazowy, to pod wpływem 
owych w yładow ań utw orzy się tak  
zwany ozon, któryby można popularnie 
określić jako tlen zgęszczony. Chemik 
przyjmuje, że każda cząsteczka tlenu 
składa się z dwu atom ów tlenu, podczas 
gdy cząsteczka ozonu składa się z trzech 
atom ów tlenu. Trzeci ten atom łatw o 
może się wydzielić i w  tem  stadyum 
wydzielenia działa niesłychanie silnie 
utleniająco. Z tej to  własności technika
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już dawno skorzystała i dziś już na 
w ielką skalę wydobyw ają ozon.

Rysifnek (fig. 3) przedstaw ia nam szcze
góły aparatu, jak i używ a się do zamie
niania tlenu w  ozon, t. j. do ozonowania 
tlenu. Zam iast p ły t szklanych aparat 
posiada dwie rurki, zatopione u dołu 
i wstaw ione jedna w  drugą tak, aby 
w przestrzeni przez nie utworzonej swo
bodnie od góry do dołu przecho
dzić mógł wysuszony od w ilgoci tlen 
lub, co na jedno wychodzi, powietrze, 
w którem  się, jak  wiadomo, tlen znaj
duje. W  środkową rurkę wlewamy 
10%-owy roztw ór kwasu siarczanego, 
który to roztw ór odgrywa rolę powłoki

metalicznej, gdyż jest dobrym przewod
nikiem elektryczności; zanurzony w roz
tworze drut platynow y (6) łączymy z jed
nym z biegunów cewki indukcyjnej. 
Obie rurki pogrążam y znów do takiego 
samego 10%-ego roztw oru kwasu siar
czanego, k tó ry  odgrywać ma rolę dru
giej powłoki metalowej; i tu  również 
zanurzony drut platynow y (a) łączymy 
z drugim biegunem cewki indukcyjnej. 
Po puszczeniu prądu przez cewkę in
dukcyjną tw orzyć się w niej będą prądy 
przerywane o silnem napięciu, które 
w  przestrzeni (c) pomiędzy rurkami, gdzie 
przepływa tlen, w ytw orzą słabo fosfo
ryzujące wyładowania, pod których wpły

wem tlen stopniowo zamienia się na 
ozon.

W technice zbudowano już znacznych 
rozmiarów przyrządy, opierające się na 
tejże samej zasadzie, jaką  wyżej wy- 
łuszczyliśmy, a otrzymany tą  drogą ozon 
znalazł już zastosowanie, zwłaszcza do 
sterylizacyi wody. W  roku 1898 miasto 
Lille zastosowało na szerszą skalę sy
stem sterylizacyi wody zapomocą ozonu; 
do owej pory miasto to korzystało z wo
dy, pochodzącej z okolic błotnistych, nic 
więc dziwnego, jeżeli rokrocznie w  po
rze jesiennej wybuchał epidemicznie ty 
fus. Po zaprowadzeniu sterylizacyi wo
dy, przypadki tyfusu prawie zupełnie 
ustały. Ja k  zaś jest cenną ta  steryliza- 
cya dowodzą cyfry następu jące: zwykła 
zanieczyszczona woda zawiera od 100000 
do 600 000 bakteryj w  centymetrze sze
ściennym; po odfiltrowaniu i sterylizacyi 
ozonem cyfra ta  spada do jakichś 10, 
podczas gdy obecnie za normę zaw arto
ści bakteryj w centymetrze sześciennym 
podaje się 100. Nie ulega w ątpli
wości, że sterylizowanie wody do picia 
stanie się kiedyś nieodłącznym tow arzy
szem stacyi filtrów.

Ozon oprócz do sterylizacyi znalazł 
jeszcze, na skutek swych utleniających 
własności, zastosowanie do bielenia np. 
tkanek i t. p. W  aparacie do ozonowa
nia tlenu wykonany został szereg innych 
jeszcze badań, lecz te  nie znalazły do
tychczas w  technice żadnego zastoso
wania.

Streszczenie i rzut oka na przyszły 
rozwój elektrochem ii.

W tych oto zarysach przedstaw ia się 
zastosowanie elektryczności w  chemii. 
Streścimy w paru słowach cały nasz 
dotychczasowy sposób podziału, a mia
nowicie : 1) cieplne działanie prądu,
gdzie reakcye chemiczne odbywają się 
tylko w skutek wysokiej tem peratury, 
jaką  daje łuk Volty; 2) w drugim rzędzie 
umieściliśmy działanie elektrolityczne, 
a więc działanie jego podczas przecho
dzenia przez płyty, w  których znajdowa
ły  się ciała podległe rozkładowi; cieplne
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działanie prądu nie ma tu  praw ie żadne
go znaczenia i w  większości przypadków 
cały proces odbywa się w  tem peraturze 
zwyczajnej; 3) wreszcie trzeci rodzaj 
działań, a tym  są zm iany w gazach pod 
wpływem  ciemnych lub inaczej cichych 
w yładow ań elektryczności.

Trzy te  rozm aite rodzaje zastosowania 
prądu elektrycznego w chemii w yczer
pują, jak  obecnie, cały zakres dotychcza
sowego działania prądu. A zakres to 
olbrzymi. W  ostatn ich  zwłaszcza latach  
przemysł elektryczny tak  ogromne zro
bił postępy, że w alczyć zaczyna o lepsze 
z oddawna już przyjętem i i szeroko 
rozpowszechnionemi metodam i. N ajlep
szy przykład daje nam Ameryka, gdzie 
w alka obu tych system ów prowadzona 
je s t z niebyw ałą zaciekłością. I  dziwić 
się niema czemu: tam  fabryki korzystają 
z nadzwyczaj tan ich  źródeł elektryczno
ści, jakiem i są np. wodospady. Jeżeli 
się zauważy, że tak i wodospad N iagara 
całą Amerykę m ógłby zasilać elektrycz
nością i jeszcze coś może zostałoby dla 
Europy, to  nie w yda się przesadą, jeżeli 
elektrochem ii św ietną przyszłość rokują, 
jeżeli kiedyś w ęgiel stanie się może 
m ateryałem  bezwartościowym, jeżeli k ie
dyś elektryczność zapanuje wszechwład
nie. Zdaw ałoby się więc, że nic nie 
powstrzym a, abyśmy np. tem peraturę 
bezgranicznie zwiększali, abyśmy bez
graniczne ilości energii m ogli w ytw arzać 
i rozsyłać je  po drutach do w szystkich 
punktów  na naszej kuli ziemskiej. A jed 
nak! A jednak nie jesteśm y w  stanie 
podnosić żaru pieca ponad pew ną tem 
peraturę nie możemy dojść naw et do tej, 
jak a  istnieje na słońcu, t. j. przybliżenie 
6 000° C, bo ciał nie znajdziemy, bo 
ciepło parow ania w ęgla nie pozwoli 
nam pewnej gran icy  przekroczyć! Nie 
możemy prądu elektrycznego zwiększać: 
na to  przewodników nie mamy!

Zdaje się, że i tu, jak  we wszystkich 
objawach pracy ludzkiej, istnieć musi 
pew na granica, poza k tó rą  przejść nie
ma sposobu. Zdaw ałoby się, że natu ra  
zazdrosna o swe praw a kładzie nam 
tam y na drodze naszego rozw oju i staw ia 
nam rękę wpoprzek naszych działań tak,

jakby wołać chciała; „Stój! Dalej nie 
pójdziesz “!

ORGANIZAOYA CHEMICZNA 
KOMÓRKI.

(Dokończenie).

W yrażona wyżej myśl, że pi’Oces che
miczny zachodzący w komórce, doszedł
szy do pewnego punktu, mógłby spro
wadzić czynną funkcyą drzemiącego pra- 
fermentu i wyzwolić w  ten  sposób nowy 
proces chemiczny, który  znów z kolei 
budzi do życia reakcyą dalszą, myśl ta  
nasuw a też pewne objaśnienie przy roz
w ażaniu najtrudniejszego zagadnienia 
biologicznego, mianowicie kw estyi z a 
płodnienia i rozwoju.

Budowa chemiczna ja ja  jest niezm ier
nie prosta w porównaniu z budową 
zwierzęcia z ja ja  powstałego. Jednakże 
podczas rozwoju zarodka równolegle 
z różnicowaniem morfologicznem zacho
dzi też różnicowanie chemiczne, czego 
zresztą dowodzą rozm aite badania oko
licznościowe. Nie możemy sobie w ytłu
maczyć pow staw ania nowych części 
składowych chemicznych inaczej, jak  
przyjm ując kolejne występowanie no
wych czynników chemicznych, za czem 
zresztą przemawia dowiedzione, choć nie 
całkiem jeszcze ściśle, ukazywanie się 
rozm aitych ferm entów w pewnych okre
sach rozwoju zarodkowego. W  jaju  
pierwotnem owe działające w  następ
stwie ferm enty m usiały być zaw arte 
w  postaci pewnych poprzedników (pra- 
fermenty). Trudno też istotnie w ytw o
rzyć sobie pogląd na rozwój chemiczny 
podczas pierwszych stadyów wyłaniania 
się zarodka, o ile nie przypuścimy, że 
nasamprzód poczyna działać pewna nie
znaczna liczba fermentów, k tó ra  z ma- 
teryału  istniejącego tw orzy nowe ciała, 
a pomiędzy niemi praferm enty lub nowe 
fermenty, które z kolei w yzw alają nowe 
procesy; te  zaś znów zostają wypierane 
przez następne niejako pokolenie fer
mentów i t. d., aż przebieżony zostanie
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cały łańcuch rozwoju chemicznego, ja 
kiego wym aga historya pokolenia. Epi- 
geneza kształtów , formy byłaby więc 
tylko wyrazem epigenezy sił chemicz
nych.

W  takiem  pojmowaniu, jeżeli tylko 
nie przekładamy objaśnień transceden- 
talnych, znajdujemy jednocześnie klucz 
do zrozumienia współcześnie przebiega
jącego różnicowania morfologicznego.

To, czego żądamy w dziedzinie sztuki, 
mianowicie, ażeby treść w arunkowała 
formę, jes t prawem rządzącem w przy
rodzie. Jeżeli z komórek jajow ych bar
dzo podobnych rozw ijają się zgoła różne 
gatunki zwierzęce, to oczywiście muszą 
tu  być pewne różnice m ateryalne. B y
najmniej wszakże nie jest dla tego ko- 
niecznem przypuszczenie, że każdy ga
tunek zwierzęcy lub roślinny posiada np. 
swoje własne ciała białkowe lub t. p. 
substancye. "Wystarcza może niejedna
kowy skład ilościowy lub jakościowy, 
jak  to  można wnosić choćby z różnego 
ciśnienia osmotycznego cieczy zaw ar
tych w różnych gatunkach tkanek i or
ganów. Nie poznajemy bowiem lub nie
doceniamy wpływu wywieranego przez 
skład chemiczny roztworu na formę 
utworów morfologicznych, jakie się 
w nim kształtują. W  tym względzie za
równo cząsteczki, jak  i gotowe organiz
my, podlegają wpływom otoczenia. Do 
najpospolitszych doświadczeń chemicz
nych należy fakt, że rozpuszczalność 
i forma krystaliczna zmieniają się, nie
raz w wysokim stopniu, zależnie od 
pewnych domieszek w roztworze. Tak 
np. kryształy soli gorzkiej otrzymane 
z roztw oru czystego i z zanieczyszczo
nego, np. drobnym dodatkiem boraksu, 
wskazują stale dużą różnicę w  wielko
ści, w ytworzeniu swych płaszczyzn, prze
zroczystości i twardości; tylko przez do
kładne wymierzenie w artości kątow ych 
można dowieść, że mamy w obudwu 
razach do czynienia z jednem i tem sa
mem ciałem. Należy przeto nietylko 
fermenty uważać za coś swoistego, w ła
ściwego danemu gatunkow i morfologicz
nemu, lecz i w ogóle w całym składzie 
protoplazm y widzieć czynnik nadający

pewien kierunek charakterystyczny ob
jawom życia.

Rozpatrując to gospodarstwo komór
ki, mieliśmy dotychczas na oku tylko 
narzędzie działające chemicznie. Pozo—

| staje nam wszakże jeszcze przyjrzeć się 
tym urządzeniom, które pod względem 
przestrzennym zapewniają bieg praw id
łowy reakcyom życiowym. Czy komór
ka jako całość jest naczyniem wypełnio- 
nem roztworem jednorodnym, w którym 
odbywają się wszelkie reakcye che
miczne, czy też obejmuje w sobie pew
ną liczbę naczyń oddzielnych, w których 
reakcye chemiczne zachodzą obok siebie 
jednocześnie lub w  pewnym uporządko
wanym biegu kolejnym?

Co dotyczę m ateryj łatw o dyfundują- 
cych, gazów i soli, wielu związków od
żywczych i prawie wszystkich produk
tów wydalinowyćh, to wszystkie one 
muszą spotykać się ze sobą wszędzie 
w komórce i wszędzie muszą módz dzia
łać na siebie wzajemnie. W  rzeczywi
stości wszakże zjawiska tego rodzaju, 
jak  np. wiązanie kwasu węglowego przez 
alkalia, stanowią nieznaczną tylko część 
reakcyj życiowych. Przew ażnie zaś zja
wiska życiowe przyw iązane są do pod- 

j łoża koloidalnego, a przynajmniej do 
pośrednictwa odczynnika koloidalnego, 
fermentu, a w  budowie koloidalnej pro
toplazmy mogą doskonale znaleźć wła- 

j ściwe umiejscowienie. Co do prafermen- 
tów i fermentów wewnątrzkomórkowych, 
to wobec tego, że sąto ciała nie dyfun- 
dujące, należy oczekiwać, że pozostają 
tam, gdzie pow stają w komórce i wów
czas dopiero w yw ierają swe działanie, 
gdy do miejsc tych dopłynie właściwy 
m ateryał chemiczny. Pogląd tak i w y
maga oczywiście przypuszczenia, że is t
nieją w  protoplazm ie liczne ściany ko
loidalne, co nie powinno nas bynajmniej 
dziwić, gdy zważymy, jak  znaczna jest 
w łaśnie skłonność koloidów do tw orze
nia błon wobec najsłabszych bodźców od- 

| powiednich. A samo istnienie pewnych 
dla oka dostrzegalnych organów w ko
mórce: jądra, chromatoforów i t. p., w y
stępowanie różnych zaw artości w wa- 
kuolach, barw ników  i t. d., wskazują
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przecie w yraźnie różnowartościowość ! 
chemiczną i zaw iłą budowę protoplazmy.

I  gdyby naw et tych  dowodów nie by- [ 
ło, przyczyny pewne a priori zniew ala
łyby nas do takiego przypuszczenia, j  

Przedew szystkiem  bowiem trudno byłoby j  

zrozumieć, jak  w  protoplazm ie bez za
kłóceń zachodzić m ogą tuż obok siebie 
zgoła różne, w  części wręcz przeciwne 
reakcye chemiczne, jak  przyłączenie wo
dy (hydratacya) i odszczepianie się jej 
(dehydratacya), utlenianie i odtlenianie 
i t. p. Następnie, przypuszczając, że 
w  komórce jedna je s t tylko jednorodna 
dla wszystkich reakcyj przestrzeń, w yłą
czylibyśmy z góry bardzo w ażną możli
wość w yjaśnienia chemizmu kom órkowe
go. W  protoplazm ie zachodzi pow sta
w anie i rozpadanie się zw iązków  naj
rozm aitszych przez szereg stopni po
średnich, przyczem bynajm niej nie u jaw 
nia się zawsze jeden i ten  sam rodzaj 
reakcyi chemicznej, lecz zazwyczaj cały 
szereg reakcyj najrozm aitszych. Tak np. 
przem iany glikokolu na mocznik nie mo
żemy sobie wyobrazić inaczej, jak  tylko 
w  sposób taki, że grupa N H 2 odszczepia 
się w  pewnej części cząsteczek glikoko
lu, pozostała część zaś się utlenia, po- 
czem te  nowe produkty sprzęgają się ze 
sobą. Lecz te  reakcye odbywać się mu
szą w  pewnym kolejnym  porządku; 
w  przeciwnym  razie nie m ógłby się w y
tw orzyć mocznik, podobnie jak  np. 
ż benzolu nie w ytw orzyłaby się anilina, 
gdybyśmy, odw racając zw ykły bieg re
akcyi, naprzód działali na benzol środ
kami redukuj ącemi a potem  nitrow ali.
A tak i kolejny porządek reakcyj che
micznych w  komórce w ym aga odrębnej 
pracy pojedyńczych czynników chemicz
nych i pewnego kierunku ruchowego 
w ytw orzonych produktów , słowem, orga- 
nizacyi chemicznej, k tó ra  nie daje się 
pogodzić z rów now artościow ością całej 
przestrzeni protoplazm atycznej, lecz zato 
czyni zrozum iałą szybkość i pewność 
działania. W  pew nych zresztą stosun
kach przestrzennych komórek, np. komó
rek w ątrobow ych z jednej strony w zglę
dem naczyń krwionośnych, z drugiej 
względem kapilarów  żółciowych, dojrzeć

możemy wskazówki tłum aczące ów po
rządek i odrębność w  reakcyach che
micznych.

W skazaliśmy już najogólniej, jak  
wyobrażać sobie należyty ten po
dział przestrzenny procesów chemicz- 

| nych w protoplazmie. Dość jest przy
puścić, że odczynniki koloidalne są 
od siebie oddzielone błonkami nieprze- 

| puszczalnemi. Wobec dużej rozmaitości 
zjawisk chemicznych musielibyśmy dojść 
do wniosku, że protoplazm a posiada 
wielkie mnóstwo wakuol, a w  ten spo
sób rozw ażania fizyologiczno-chemiczne 
popierają doskonale pogląd morfologicz
ny o budowie piankowej protoplazmy. 
Zycie przywiązane być musi, jak  wynika 
z powyższego, do podścieliska natury  
koloidalnej, albowiem takie tylko podło
że umożliwia budowę zaw iłą w  najm niej
szej przestrzeni wobec dostatecznej prze
puszczalności ścian dla m ateryj dyfundu- 
jących.

Jakkolw iek bądź wyobrazim y sobie 
w  szczegółach przestrzennych tę  organi- 
zacyą chemicznę w  komórce, jednego 
postulatu pominąć nie możemy, m iano
wicie, że ściany owych drobnych prze
strzeni, w  których reakcye chemiczne 
zachodzą, muszą być stosunkowo odpor
ne, że więc np. tam, gdzie zachodzi 
utlenianie, ściana nie może być narusza
na przez odpowiednią oksydazę, gdzie 
zaś odbywa się rozszczepianie białka, 
nie może się zm ieniać' pod wpływem 
właściwego . ferm entu proteolitycznego. 
Gdybyśmy w  komórce mieli do czynienia 
z odczynnikami chemicznemi, podobnemi 
do stosowanych w  pracow niach naszych, 
postulat ten  praw ie byłby nie do osiąg
nięcia. Lecz wobec znanej specyficz
ności ferm entów daje się on osięgnąć. 
Taż np. oksydaza dokonywająca syntezy 
indofenolowej nie jes t w  stanie utlenić 
aldehydu salicylowego, a ferm ent pro
teolityczny z wątroby, rozszczepiający 
doszczętnie globulinę wątrobow ą, praw ie 
zupełnie nie działa na występujące tuż 
przy niej ciało natu ry  albuminowej. Od
porność naturalna organów w ytw arza
jących ciała tru jące względem tych 
w łaśnie trucizn, a również odporność
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nabyta m ają pierwowzór swój w  sto- | 
sunkach normalnych, prawidłowych.

Możnaby wreszcie zapytać, czy proto- j  

plazma rozporządza także urządzeniami 
takiemi, k tóre odpowiadałyby owym roz
m aitym  naczyniom, jakiem i posługujemy 
się w  laboratoryach i spełniającemi prze
ważnie zadania mechaniczne. Jestto  
w  istocie bardzo możliwe. Pew ne szcze
góły budowy komórkowej, jak  np. 
włókna, rurki, m igawki i t. p. zdają się 
wskazywać, że ruch cieczy proto plazma- 
tycznej w  pewnym kierunku mniejszy 
napotyka opór, a porównanie z ruram i 
przewodzącemi ciecze, z lejkami i filtrami 
samo się przez się tu  nasuwa. Lecz 
przypuszczać należy, że tego rodzaju 
urządzenia mechaniczne m ają znaczenie 
tylko dla pewnych szczególnych zadań ! 
życia komórkowego.

Gdy w końcu rzucimy okiem wstecz 
na rozwinięte tu  poglądy, przyznamy, 
że nie wszystko, o czem tu  była mowa, 
wzbudza w umyśle naszym tę  pewność, 
jakiej w ym aga się słusznie od badań 
szczegółowych. Leży to wszakże w na
turze rzeczy. Każdy krok ku poglądom 
ogólniejszym, wyższym oddziela nas od 
pewnego gruntu faktów. Jednakże r«.z- 
w ażania takie mogą być pożyteczne.

Jeżeli z jednej strony morfolog stara 
się poznać budowę protoplazm y w  szcze
gółach najdrobniejszych, a z drugiej 
strony biochemik usiłuje stwierdzić pra
cą chemiczną tejże protoplazmy, to w rze
czywistości chodzi tu  tylko o dwie 
rozm aite strony jednej i tej samej rzeczy. 
Pogodzenie tych obudwu obrazów, po
zyskanych tak zgoła odmiennemi środka
mi, będzie zmudnem, lecz wdzięcznem 
zadaniem przyszłości. Lecz te  wiadomo
ści, jakie już obecnie posiedliśmy, po
zw alają się spodziewać, że nie będzie 
w  przyszłości powodu do owej rozpacz
liwej rezygnacyi, k tóra już to ujawnia 
się w  tak  często powtarzanem  „ignora- 
bim us“, już też się ucieka do wniosków 
treści witalistycznej.

M. FI.

SZCZEGÓLNA WŁASNOŚĆ 
WODY.

Poszukując praw rządzących zjawiska
mi, żywimy zawsze pium desiderium, by 
się okazały najprostszemi, a wszelkie 
zboczenia od zakreślonej prawidłowości 
sprawiają nam pewien zawód. Nie przy
puszczalibyśmy w takiej chwili, jak  

j odmienny nieraz w ygląd przybierałaby 
nasza ziemia żywicielka po wyrównaniu 
tych drobnych odchyleń od pożądanej 
prostoty praw. Jeden z przykładów roz
patryw ał właśnie niedawno W itt w  szki
cu popularnym; pójdziemy tedy za jego 
przykładem.

Wiadomo, że woda należy do cieczy, k tó 
re za oziębieniem gęstnieją. Jednak prze
bieg tego procesu prawidłowo posuwa 
się tylko do pewnego stopnia oziębienia, 
mianowicie pod zwykłem ciśmieniem do 
-f-4° C, niżej woda staje się lżejsza, aż 
w 0° ścina się w lód. W -(-4° tedy w o
da dobiega swej największej gęstości 
i ciężaru właściwego, niżej i wyżej od 
tej tem peratury staje się lżejszą. Jeżeli 
ciężar właściwy wody w 4° C uznamy 
za 1, to  cięż. wł. lodu będzie 0,901. 
Stąd wniosek, że gdy w zimie od chłod
nego powietrza wody rzek i jezior zacz
ną się oziębiać, oziębianie to nie prze
kroczy granicy 4°, albowiem po dojściu 
do tej tem peratury woda powierzchni 
nabywca większego ciężaru właściwego 
i opada na spód, a cieplejsza woda z głę
bi podnosi się ku powierzchni. Taka 
wymiana musi się odbywać dopóki tem 
peratura wodozbioru nie stan ie i się jed 
nostajną, dopóki więc nie zostanie osięg- 
n ięta gęstość jednostajna cieczy. Przez 
dalsze oziębienie ochłodzone poniżej 4° 
w arstw y wody, jako lżejsze będą już 
zostawały na powierzchni i dalsze ozię
bianie wodozbioru może następować ty l
ko przez przewodnictwo. Gdy wreszcie 
oziębianie dojdzie do 0° na powierzchni 
zacznie się tworzyć w arstw a lodu, k tó
ry  całunem nieznacznej grubości okryje 
toń, ochraniając ją  od energiczniejszego 
oziębiania i nadomiar usuw ając jeden
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z jego  czynników—parow anie. Trudno 
się tedy spodziewać, by cały wodozbiór 
ściął się w  lód. Grubość narastan ia  w ar
stw y lodu będzie zależała od stopnia 
oziębienia pow ietrza i o ile tem peratura 
tego ostatniego je s t stała, nastąpi pe
wien stan  rów now agi między fazą w o
dy ciekłą a stałą. Ta okoliczność, że j  

lód na wodzie się unosi, sprawia, że na
w et gruby lód szybko stopnieje, gdy po
w ietrze zacznie dostarczać ciepła, albo- | 
wiem woda, z topnienia lodu pow stała, 
jako posiadająca w yższy ciężar w łaści
wy, będzie spływ ała i odsłaniała dla 
dostępu ciepła coraz świeżą powierzch- | 
nię lodu. Gdyby woda, przechodząc do 
stanu stałego, t. j. w  lód się ścinając, 
staw ała się cięższą od swej cieczy, jak 
to  dzieje się z ciałam i innemi, w  zimie 
lód zaraz po pow staniu opadałby na dno 
i tam by pozostawał, nie m ając możno
ści i na wiosnę w ypłynąć na powierzch
nię, by skąpać się w falach ożywczych 
energii słonecznej, i tw orzyłby złoża 
wiecznego lodu, przez co bujność życia, 
jak ą  dziś w  zbiornikach w ody widzimy, 
ucierpiałaby niechybnie. Lądowe tedy 
zbiorniki wody zostaw ałyby skute w  zło
ża lodowe i na wiosnę pokryw ałyby się 
zaledwie w arstw ą wody, pow stałej z top 
nienia tej wiecznej powłoki skrzepłej.
W  tak ich  samych tedy jak  dziś w arun
kach ciepła ziemskiego żylibyśmy w okre
sie wiecznego lodu, i tylko takie kraje 
m iałyby większe wodozbiory, gdzie tem 
peratura w  zimie nie opada poniżej 0°.

Między wodą rzek i jezior a m orską 
zachodzi pew na różnica. Albowiem gdy 
woda lądow a zaw iera zaledwie nie
znaczne domieszki soli m ineralnych i jest 
w  całem słow a znaczeniu słodką, woda 
morska jest słoną i jiiż nie domieszki, 
lecz takie ilości soli zawiera, że można- 
by ją  nazyw ać raczej roztw orem  w zna
czeniu fizycznem. W iem y zaś, że roz
tw ory nieco inaczej się zachowują 
względem oziębiania i inny m ają punkt 
zam arzania i ciężar właściwy, aniżeli 
odpowiednie rozpuszczalniki. W arunki 
tedy zlodow acenia wód podbieguno
wych, np. w znacznej mierze zależą od 
tego, w  jak i sposób w łasności fizyczne

wody morskiej m ają się do odchyleń od 
normy, które dla wody słodkiej spostrze
gamy.

Gdy sobie wyobrazimy ogromne góry 
lodowe urządzające sobie regaty  na w o
dach oceanu północnego i zważymy, że 
sięgają wiekiem czasów dość nieraz 
odległych od chwili obecnej, nie będzie
my się w  stanie oprzeć przypuszczeniu, 
że w arunki tu  są nieco inne od rozpatry
wanych przez nas poprzednio. Bo w jak i 
sposób naw et podczas najostrzejszej zi
my m ogłyby powstać tak ie  góry lo
dowe, które nawret znalazłszy się na 
otwartem  morzu w wodach A tlantyku 
roztaczają dokoła siebie chłód przenikli
wy na kilka mil. K to choć raz widział 
te olśniewające swem pięknem olbrzymy, 
oddychał ich atm osferą lodową, nie 
rychło zatrze w  pamięci wrażenia do
znane. Białe szczyty sterczące z pa
łającego morza ku niebu są drobną 
cząstką tych wędrownych dzieci Półno
cy. Daleko w  głąb sięgają swoją podsta
w ą pod powierzchnię oceanu i biada 
statkowa, k tóry  zbyt poufale się zbliży. 
A jednak po bliższem przyjrzeniu się 
tym  „enfants terrib les“ św iata podbiegu
nowego, myśl powoli pozbywa się lęku. 
Jakkolw iek są ogromne i bardzo głębo
ko sięgają pod powierzchnię m o rza ... 
pływ ają jednak. A więc nie w ybiegają 
poza sferę tych samych praw, jakim  
podlega woda naszych rzek i jezior. 
A ponieważ pływają, pomimo ogrom
nych rozmiarów, nie ostoją się w  naszej 
strefie zgubnym dla ich istnienia w pły
wom—muszą topnieć i u legają  tej ko
nieczności r ;e bez pewnego z takiego 
stanu rzec.-j niezadowolenia, którego 
przejawom  folgują niekiedy zlewając 
nam za kołnierz łzy rozpaczy w postaci 
przenikliwego deszczu.

W  pewnym miesięczniku angielskin 
ukazała się niedawno nowina, jakoby 
tow arzystw o zajm ujące się urządzaniem  
wszelakiego rodzaju widowisk, zamierzało 
przyholować do Londynu tak ą  górę lo
dową w  celu pokazywania publiczności 
i urządzenia w  porze letniej najrozm ait
szych zabaw zimowych. Z jedną tylko 
okolicznością nie policzył się w  wiedzę
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przyrodniczą niezbyt uposażony poskro- 
miciel lodowców, że szczęśliwie spro
wadzony pewnego pięknego poranka 
olbrzym lodowy najzgubniejszy dla kli
m atu m iasta wpływ wywieraćby zaczął. 
Lepiej tedy nie zwabiać takich gw ałci
cieli pogody powszechnej i przyglądać 
się im zdaleka od siedzib ludzkich, co 
też uczynimy, przenosząc się myślą aż 
do ich ojczyzny-—stref podbiegunowych.

Pływają! jestto  pociechą poniekąd, ale 
czemu tę  okoliczność przypisywać nale
ży? Przedewszystkiem należy pamiętać, 
że są dwa rodzaje brył lodowych, deko
rujących wspaniale widnokrąg morza po
larnego—góry lodowe i płyty, z p ła
skich, niekiedy spiętrzonych między so
bą, tafli zbudowane. Tylko te  ostatnie 
właściwie morzu zawdzięczają istnienie, 
góry lodowe bowiem są pochodzenia 
lądowego. Sąto końce lodowca pow sta
łego z gromadzonych ód wieków opa
dów atmosferycznych, uległych pod cię
żarem coraz przybywających w arstw  
nowych sprasowaniu i obtopionych z wierz
chu pod wpływem peryodycznie spa
dających na nie promieni słonecz
nych, a z dołu pod wpływem tarcia 
podczas ześlizgiwania się z wyżyn pod 
działaniem własnego ciężaru. Gdy ko
niec takiego ześlizgującego się lodowca 
dotrze do brzegu morskiego, zacznie się 
od ciężaru własnego przełamywać na 
kraw ędzi lądu i falom oceanu dostarczać 
w tak i sposób tych groźnych podróżni
ków, z którym i spotkania tak  starannie 
unikają s ta tk i żeglugi transatlantyckiej. 
Poniew aż składają się z lodu, ze słodkiej 
wody powstałego, z jeszcze większą ła t
wością unoszą się w wodzie morskiej, 
niżby to  w  lądowej wobec jej gęstości 
maksymalnej miejsce mieć mogło. W  ten 
sposób stają  się zrozumiałemi nietylko 
zdolność pływ ania gór lodowych po po
wierzchni morskiej, ale i ich znaczne 
rozmiary. Dlaczego jednak pływ ają 
p ły ty  lodu, będącego produktem samej 
wody morskiej i jak i tu  stosunek panuje 
między cieczą a produktem  jej zamarza- 
nia, jej stanem stałym? Albowiem woda 
morska jes t roztworem, zawierającym  
do 3,7% soli mineralnych, ciężar tedy

jej właściwy od domieszek powinien się 
stać większy i tem peratura zam arzania 
niższą. Tak też jest w rzeczywistości- 
Obecność soli sprawia, że ciężar w łaści
wy wody słodkiej i gęstość jej naj
większa wynosząca 1,028 przypada nie 
w +4° C, ale w  —3,55°, jak to w yka
zały badania Rosettiego. Ale z dalszego 
ciągu tych badań okazuje się, że punkt 
zamarzania trójprocentow ego roztworu 
soli zaw artych w wodzie morskiej 
leży w  tem peraturze —2,1°. Stąd nale
żałoby wyprowadzić wniosek, że lód 
z roztworu trójprocentowego, a zatem 
i wody morskiej powstały, powinien być 
cięższy od cieczy powyżej swej tem pe
ratu ry  zamarzania będącej. Tedy z mo
rzem powinno się dziać tak, jak  to 
miałoby miejsce w  razie jednostajnego 
zwiększania się gęstości wody aż do 
punktu zamarzania, mianowicie oceany 
z biegiem czasu musiałyby się zamienić 
w skorupę lodową. R atuje jednak sy- 
tuacyą znaczna różnica w  wydzielaniu 
się lodu z rozpuszczalnika i z roztworu. 
Gdy lód z czystego rozpuszczalnika jest 
w zupełnem znaczeniu stanem  stałym  
wody, bo ma zupełnie tak i sam skład, 
lód pow stały z roztw oru ma inny skład 
aniżeli ciecz. Mianowicie, gdy roztw ór 
trój procentowy się ścina w  —2,1°, lód 
nie jest tu  wcale tą  wodą słoną „stwar- 
dn iałą“, ale czystą wodą skrystalizowa
ną, k tóra zawiera sole o tyle tylko, o ile 
te podczas krystalizacyi mechanicznie 
zamieszały się w  masie osiadającego 
z roztw oru lodu. Gdy tak i lód poddamy 
powtórnie topnieniu i ścinaniu się, 
a zwłaszcza powtórzymy tę czynność 
parę razy, możemy go zupełnie uwolnić 
od tej ubocznej domieszki. Stąd staje 
się oczywistością, że lód morski płytow y 
nie jes t wcale ściętą wodą morską, ale 
czystym słodkim lodem do lądowego ze 
składu podobnym, z tą  tylko różnicą, że 
zawiera domieszki soli mechanicznie po
chwycone w chwili ścinania się, a także 
w  tak i sam sposób zabłąkane kropelki 
wody morskiej, w  masie lodu tkwiące. 
Obecność tych domieszek zwłaszcza w o
dy morskiej sprawia, że punkt topnienia 
lodu morskiego jes t nieco inny aniżeli
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lądowego, m ianowicie około —1°. Po 
całym szeregu okresów topnienia czę
ściowego i ponownego zam arzania lód 
morski sam przez się w yzbyw a się do
mieszek, co spraw ia, że naogół lód 
morski w  stosunki do cieczy, z której 
powstaje, je s t lżejszy naw et, aniżeli lód 
pow stały z wody słodkiej względem 
swej cieczy. W skutek tego unosi się na 
powiei’zchni ta k  samo jak  i lód lądow y 
i osłania wodozbiór od zupełnego ozię
bienia.

W  tak i sposób energii słonecznej, m a
jącej w  m orzach podbiegunow ych dostęp 
podczas krótkiego lata , zaledwie w ystar
czy na stopienie części pow łoki lodowej, 
odziewającej ocean podbiegunowy, k tóra 
w  zimie dorasta znowu do poprzedniej 
grubości i tak  utrzym uje się pewien stan 
równowagi, zapobiegający rozpanoszeniu 
się lodów z ich ojczyzny podbiegunowej 
do stref, gdzie mniej piękne kw iaty  
roślin są bardziej pożądane niżeli naj
cudniejsze i najpomysłowsze, na jakie 
tylko stać królestw o lodów—kw iatk i 
i gw iazdki śniegowe.

J . Sioma.

SPRAWOZDANIE.

— Prace matematyczno - fizyczne, wydawane 
przez S. Dicksteina, Wł. Gosiewskiego, Wł. 
Natansona, A. Witkowskiego i K. Zorawskie- 
go. Tom XII. Warszawa, 1901.

Tom dwunasty „Prac“, peryodycznie wy
chodzących od r. 1888, zawiera następujące 
rozprawy:

1) K. Żorawskiego : O warunkach niezmien
ności pewnych równań różniczkowych przy 
nieskończenie małych przekształceniach. Str. 
1 — 10 .

2) G. Ricci i Levi-Civita: Metody rachun
ku różniczkowego bezwzględnego i ich za
stosowania. Przekład, z upoważnienia auto
rów, przez S. Dicksteina. Str. 11—94.

3) Ł. E. Bottchera: Zasady rachunku ite- 
racyjnego. Część III. Str. 95—111.

4) M. Smoluchowskiego: O nowszych po
stępach na polu teoryj kinetycznych materyi. 
Referat, wygłoszony na IX Zjeździe lekarzy 
i przyrodników polskich w Krakowie w ro
ku 1900. Str. 112—135.

5) G. A. Milicera: O pewnem twierdzeniu 
elementarnem w teoryi grup podstawień. 
Str. 136—138.

6) Er. Mertensa: Z teoryi eliminacyi. Str. 
139—219.

7) M. E rnsta: O nowym wzorze interpola
cyjnym dla widma pryzmatycznego. Str. 
220—224.

8) Korespondencya Kochańskiego i Leibni
za według odpisów dr. E. Bodemanna z ory
ginałów, znajdujących się w Bibliotece Kró
lewskiej w Hanowerze, poraź pierwszy do 
druku podana przez S. Dicksteina. Str. 225 
do 273.

9) J. Jędrzejewicza pomiary mikrometrycz- 
ne gwiazd podwójnych (serya IV), wykonane 
w obserwatoryum astronomicznem w Płońsku 
w roku 1887. Według rękopismu ogłoszone 
przez R. Mereckiego, obserwatora Obserwa
toryum astronomicznego imienia Jędrzejewi
cza w Warszawie. Str. 274—283.

10) S. Dicksteina, S. Kępińskiego i K. Zo- 
rawskiego: Sprawozdania z piśmiennictwa 
polskiego w dziedzinie nauk matematyczno- 
fizycznych za rok 1899. Część I (Matematy
ka). Str. 285—300.

Tom dwunasty „Prac“, podobnie jak i to
my poprzednie, lecz w zwiększonej ilości 
obejmuje sporą wiązankę rozpraw, interesu
jących specyalistów. Odróżnia go nieco od 
przeszłych tomów odmienny trochę dobór 
zamieszczonych prac; gdy bowiem, zwłaszcza 
od czasu wychodzenia „Wiadomości Matema- 
tycznych11, „Prace" skupiały wyczerpujące, 
lub przynajmniej większe rozprawy, to w ni
niejszym tomie treść pod tym względem jest 
dość różnorodna. Tak np. obok większej 
pracy o „Metodach rachunku różniczkowego 
bezwzględnego i ioh zastosowaniach11, obej- 

J mującej sześć rozdziałów (na 84 str.), znajdu
jemy półtorastronicową rozprawkę . „O pew
nem twierdzeniu w teoryi grup podstawień", 

j  lub dalej obok specyalnej pracy „Z teoryi 
j  eliminacyi" mamy ogólny referat, streszcza- 
j  jący „nowsze postępy na polu teoryj kine

tycznych materyi".
„Prace", wychodzące od początku corocznie 

bez przerwy, zawierają zawsze sprawozdania 
z piśmiennictwa polskiego we właściwej im 
dziedzinie za rok przedostatni względem 
czasu wydania. W obecnym tomie znajduje
my tylko sprawozdania z dziedziny matema
tyki czystej (za rok 1899), wymieniające 25 
tytułów; sprawozdania z nauk fizycznych od
łożone są do następującego tomu.

Mówiąc o tak ważnym organie naszej lite
ratury matematycznej, jakiemi są „Prace", 
nie możemy nie wspomnieć o całym szeregu 
dzieł, wydanych przez redakcyą „Prac mat.- 
fizyczn.", łącznie z redakcyą „Wiadomości 
matematycznych". Od r. 1888 wydane zo
stało 16 dzieł w 20 tomach, co razem z 12 
tomami „Prac" stanowi pokaźną liczbę 33 
tomów. Wśród tych dzieł, prócz doskonałe
go „Wstępu do fizyki teoretycznej" Wł. Na
tansona i nieukończonej jeszcze pracy S. Dick
steina „Pojęcia i metody matematyki", mają 
podstawowe znaczenie pedagogiczne dzieła 
Ernesta Pascala, profesora uniwersytetu w Pa- 
wii. Dzieła te, obejmujące wszystkie prawie 
działy matematyki, wydane zostały w 5 to
mach w przekładzie polskim p. S. Dicksteina.
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W przedmowie do pierwszych trzech tomów, 
obejmujących rachunek różniczkowy, całko
wy i waryacyjny, znajdujemy następujące 
„Słowo od tłumacza11, wyjaśniające konieczną 
potrzebę przyswojenia literaturze polskiej 
dzieł, poświęconych tym naukom : „Od chwili 
wydania „Zasad rachunku różniczkowego 
i całkowego14 Wł. Folkierskiego (tom 1, w ro
ku 1870, 2-gi w r. 1873) nie ogłoszono u nas 
żadnego dzieła elementarnego, wykładowi tych 
nauk poświęconego. Tymczasem, w ciągu 
upłynionej ćwierci wieku, tak w pojęciach 
zasadniczych jak i w metodach rachunku 
wyższego uczyniono postęp tak znaczny, że 
okoliczności te, w połączeniu z wyczerpaniem 
zupełnem pierwszego tomu Rachunku Folkier
skiego, uczyniły niezbędnem wydanie nowe
go „Rachunku różniczkowego i całkowego

„Gdy na ogłoszenie dzieła oryginalnego, 
naukom tym poświęconego, wypadnie nam 
czekać zapewne jeszcze dość długo, uważałem 
za właściwe przyswoić literaturze naszej 
dzieło obce, nowoczesnym wymaganiom nau
kowym i dydaktycznym odpowiadające. Ta- 
kiem dziełem wydały mi się „Sekcye rachun
ku nieskończonościowego“ prof. Pascala (Me- 
dyolan, Hoepli, 1895), które ze zwięzłością 
i prostotą wykładu łączą należytą ścisłość 
i, co ważniejsza, uwzględniają wyniki naj
nowszej krytyki naukowej. Dzięki łaskawemu 
upoważnienieniu tak autora jak i wydawcy 
dzieło to wydajemy w przekładzie polskim“.

I faktycznie uczyniony wybór jest nadzwy
czajnie trafny i na czas dłuższy wypełnia 
poważną lukę w naszej literaturze matema
tycznej. W tomie pierwszym, poświęconym 
rachunkowi różniczkowemu, podane są krót
ko również zastosowania geometryczne; w to
mie drugim, zawierającym rachunek całkowy, 
znajdujemy także geometryą całkową i rów
nania różniczkowe. Te ostatnie wyłożone są 
wprawdzie doskonale, lecz w porównaniu 
nawet z innemi działami zbyt zwięźle i po
bieżnie; zwłaszcza teorya równań o pochod
nych cząstkowych jest prawie zupełnie za
niedbana, co ze względu na ważne zastoso
wania tej grupy równań stanowi potężny 
brak dla każdego posiłkującego się „Rachun- 
kiem“ Pascala.

Niech nam wolno będzie przy tej sposob
ności wogóle nadmienić, że wydanie w języ
ku polskim nowego podręcznika teoryi rów
nań różniczkowych, któryby szeroko uwzględ
niał zwłaszcza zastosowania w fizyce teore
tycznej, byłoby faktem nader ważnym dla 
wszystkich studyujących lub uprawiających 
specyalnie nauki matematyczne.

Tom trzeci poświęcony jest rachunkowi 
waryacyjnemu i rachunkowi różnic skończo
nych. Część ta wyłożona jest dosyć obszer
nie i kończy się teoryą równań różnicowych.

Nie potrzebujemy nadmieniać, że przekład 
jest wzorowy; znajomość przedmiotu i kom- 
petencya tłumacza przebija na każdym kro
ku, czego świadectwem jest szereg zmian 
i ulepszeń, dokonanych podczas przekładu 
dzieła po porozumieniu się z autorem. Do
damy nawiasem, że ważne miejsce, jakie 
znalazły sobie wrońskiany we wszystkich

zagranicznych traktatach rachunku nieskoń- 
czonościowego, czego świadectwem jest i ni
niejsze dzieło Pascala, ma wiele do zawdzię
czenia działalności tłumacza i jego studyom 
nad pismami Hoene-Wrońskiego.

Prócz powyższego trzechtomowego „Ra- 
! chunku“ przyswojone zostało naszej literatu

rze dwutomowe „Repertoryum“ tegoż autora, 
którego celem jest zwięzłe przedstawienie 
wszystkich głównych teoryj matematyki no
woczesnej. Tom pierwszy obejmuje analizę 
(na 556 str.), drugi, większy (str. 728), po
święcony jest geometryi.

W wielu dziedzinach matematyki wyższej, 
powiada tłumacz w przedmowie, nie posia
damy dotąd wcale podręczników, a brak ten 

I odbija się niekorzystnie i na rozwoju języka 
naukowego polskiego; rozwój ten bowiem—

| nawet obok żywego słowa wykładowego— 
trudnym się staje bez utrwalenia myśli nau
kowej w postaci wykładu książkowego we 
wszystkich przedmiotach, nad któremi pra
cuje matematyka nowoczesna. Otóż w książ
ce tej, obejmującej w treściwym zarysie naj
ważniejsze dobytki nauki, czytelnik znajdzie 
wyrażone w mowie ojczystej niejedno w tych 
jej działach, o których w książkach matema
tycznych polskich dotąd wcale nie pisano.

W wypełnieniu tego celu tłumacz w poro
zumieniu z autorem uzupełnił przekład sze
regiem dopełnień i, co szczególniej podnieść 
należy, nie zaniedbał dokładnie zaopatrzyć lite- 

| ratur odpowiednich rozdziałów wskazówkami 
[ bibliograficznemi, dotyczącemi rozpraw uczo

nych polskich. Jasną jest rzeczą, że przy
swojenie dzieła obcego, doskonałego samo 
przez się, ma w takich warunkach dla czy
telników polskich ważność wprost nieoce
nioną.

Na zakończenie kilka myśli utylitarnych 
j  o rozpowszechnieniu się dzieł Pascala wśród 

młodzieży naszej. Wiadomo, że specyalne 
traktaty matematyczne nigdzie, a tembar- 
dziej u nas, nie mogą liczyć na większą 
liczbę nawet fachowych czytelników, co się 
naturalnie nie stosuje wogóle do podręczni
ków, zawierających wykłady elementarnych 
działów matematyki wyższej. Te ostatnie są 
dla każdego, kto bądź specyalnie uprawia 
matematykę lub stosować ją musi przy ba
daniach przyrodniczych i technicznych, rzeczą 
koniecznej potrzeby, bez której obyć się nie 
może. Dlatego też sądzimy, że dzieła Pasca
la, odpowiadając tej nieodzownej potrzebie, 
muszą znaleźć rozpowszechnienie wśród 
wciąż zwiększającego się grona młodzieży 
naszej, studyującego matematykę czystą lub 
stosowaną. Takie rozpowszechnienie jest już 
nawet niezależne od specyalnego upodobania 
do matematyki lub dążności do czytywania 
dzieł w ojczystym języku, albo popierania 
swojej literatury. W razie braku podobnych 
swojskich dzieł musianoby uciekać się do 
prac niemieckich lub francuskich, co nie jest 
w większości przypadków ani dogodnem, ani 
w wielu razach nawet dostępnem; dla tych 
wszystkich spolszczone dzieła Pascala będą 
możliwie najprostszą i najłatwiejszą drogą do 
uzyskania potrzebnego podręcznika. Stąd wy
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pływać będzie korzyść zarówno z posiadania 
treściwego, pedagogicznie doskonałego kursu 
matematyki, jak i z obeznania się ze słow
nictwem matematycznem polskiem tudzież 
z pracami swych rodaków.

Dlatego też jest zupełnie uprawnioną na
dzieja, że wydawnictwa, z takim ogromem 
trudu i kosztów podjęte dla pielęgnowania 
i rozwoju naszej literatury matematycznej, 
osięgną także swój cel zasadniczy i dojdą do 
rąk tych wszystkich, dla których są bezpo
średnio przeznaczone.

G.

KRONIKA NAUKOWA.

— Działanie fizyologiczne zmniejszonego ciśnienia.
P. Ward z uniwersytetu w Harward podaje 
w Science wyniki swych obserwacyj, czynio
nych nad sobą samym podczas swych dwu
krotnych wycieczek na szczyt El Misti w Peru, 
odbytych w celu zwiedzenia stacyi meteo
rologicznej, założonej tam przez Baileya na 
wysokości 5 760 m. Wycieczki te zostały 
odbyte na grzbiecie muła, wpływ więc bez
pośredniego zmęczenia fizycznego był wyłą
czony.

Podczas pierwszej wycieczki (d. 7 paździer
nika 1897 r.) p. Ward wyjechał z obserwa- 
toryum, na 2415 m. Pomimo, że uczony 
posiadał przy sobie czułe termometry i sfig- 
mograf, nie'mógł on zrobić z nich należytego 
użytku, cierpiał bowiem niewymownie na 
„chorobę górską11. Temperatura jego ciała— 
zamiast zwykłej 36°,8—spadła do 35°,7, nato
miast puls wzniósł się od 90 uderzeń do 110, 
oddychanie od 24 do 34.

W ciągu drugiej wycieczki (w miesiąc 
później) „choroba górska11 mniej trapiła na
szego fizyologa. Na wysokości 4 710 m mu
siał on zatrzymywać się dwa razy w ciągu 
przechadzki pieszej na przestrzeni 100 m, 
dla schwycenia oddechu. W godzinę później 
puls uderzał 128 razy, temperatura ciała 
wynosiła 36°, 1, częstość oddychania wzniosła 
się do 30. W przeddzień zaś, w warunkach 
zwykłych też same cyfry wynosiły 91, 37 i 20.

Po nocy, spędzonej na wysokości 4710 m, 
temperatura równała się 35°,6, puls 112, od
dychanie 30. Po dostaniu się na szczyt góry, 
p. Word stwierdził temperaturę, wynoszą
cą 36°,2, puls =  120 i częstość oddychania 32. 
Po upływie półtorej godziny częstość oddy
chania wzniosła się do 35 mimo niezmienionego 
pulsu i temperatury.

Po dwu i pół godzinach p. Word udał się 
w drogę powrotną. Na przystanku znajdują
cym się u podnóża góry (4710 m), puls 
podniósł się do 130, lecz oddech zniżył się i 
do 30.

Dodać należy, że na szczycie góry dla 
mierzenia częstości pulsu nie było potrzeba 
wymacywać tętnicy, gdyż słychać było bardzo 
wyraźnie uderzenia samego serca.

— Badania nad zjawiskami płciowemi u drożdży
prowadził w czasach ostatnich Guilliermond. 
Opisał on jeszcze w lipcu roku zeszłego 
zlewanie się ze sobą dwu komórek siostrza
nych, t. j. pochodzących z podziału jednej 
macierzystej, w celu utworzenia woreczka 
(ascus). Proces ten mający miejsce u drożdży 
Schizosaccharomyces octosporus i Sacch. Pom- 
be, nazwał on „konjugacyą izogamiczną“.

Obecnie ten sam autor podaje szczegóły 
cytologiczne, przy procesie powyższym zacho
dzące. Obie komórki wypuszczają wyrostki, 
które się stykają, a następnie zlewają się 
pomiędzy sobą, poczem zlewają się i same 
ciała komórek. Podczas tego i jądra mają 
się podobno zbliżać ku sobie i łączyć, a no
woutworzone jądro złożone ma natychmiast 
się dzielić. W procesie powyższym czasami 
zachodzą pewne zboczenia: czasem jedna
z dwu komórek dzieli się przed konjugacyą, 
niekiedy zaś utworzenie się woreczka nie 
jest poprzedzone przez zlanie się zupełne 
dwu komórek.

Hansen zauważył u Saccharomyces Ludwi- 
g-ii, zbliżonego pod pewnemi względami do 
Schizosaccharomyces, zlewanie się dwu spor 
podczas kiełkowania. Badania Guilliermonda 
wykazały, że proces ten, zdarzający się 
zresztą niezmiernie rzadko, nie posiada cech 
płciowych. Jednocześnie Barker zauważył 
zlewanie się komórek u drożdży podczas fer- 
mentacyi imbieru, lecz badacz ten nie podaje 
żadnych wskazówek co do zjawisk cytolo
gicznych przytem zachodzących.

Opierając się na faktach powyższych Guil
liermond uważa, że stanowisko drożdży 
w obrębie woreczniaków (Ascomycetes) nie 
może obecnie ulegać wątpliwości. W ten 
sposób długi spór pomiędzy Brefeldem a jego 
przeciwnikami co do pochodzenia i stano
wiska układniczego drożdżaków zdaje się 
być zakończony.

(C. R ). J. T.

— Badania nad siwizną prowadził w czasach 
ostatnich słynny twórca teoryi „fagocytozy“, 
E. Mieczników, i przekonał się, że proces 
siwienia włosów jest spowodowany przez 
specyalne komórki, pochłaniające ziarnka 
barwnikowe. Te fagocyty włosów powstają 
w substancyi rdzeniowej i następnie przedo
stają się do warstwy korowej. Sąto komórki 
jednojądrowe, wypuszczające liczne nibynóżki 
protoplazmatyczne. Badając włosy osiwiałe 
do połowy, gdzie jeszcze przechowała się 
część zawierająca barwnik, można znaleźć 
znaczne ilości tych fagocytów, zapuszczają
cych swe wyrostki nawet do zrogowaciałej 
warstwy zewnętrznej włosa. We włosach zaś 
już zupełnie barwnika pozbawionych, fagocyty 
spotykają się rzadko lub wcale nie.

Mieczników badał także siwiznę u psów 
i znalazł też znaczną ilość podobnych fago
cytów, zbierających się licznie u podstawy 
włosów i wypełnionych pochłoniętemi przez 
się ziarnkami barwnika.

Podobny udział fagocytów w procesie si
wienia pozwala objaśnić wiele szczegółów,
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dotąd niezrozumiałych. Tak np. znane po
wszechnie przypadki osiwienia w przeciągu 
jednej nocy lub też dni kilku można wytłu
maczyć przez przypuszczenie, że działalność 
fagocytów owych może się niekiedy wzma
gać niezmiernie, tak, że mogą one nietylko 
pochłonąć, lecz i przenieść do innych miejsc 
ustroju znaczne ilości barwnika w krótkim 
przeciągu czasu. Z drugiej strony wskutek 
przytoczonych badań staje się możliwem 
podciągnięcie procesu siwienia pod prawa 
ogólne atrofii części twardych ustroju.

(Rev. gen. d. Sc.). J. T

— Wzrost strąkowych. Wiadomo dziś, że ro
śliny strąkowe przyswajają sobie azot atmo
sferyczny o tyle tylko, o ile posiadają na 
korzeniach brodawki, nowotwory pochodzenia 
bakteryalnego. Ciekawa też rzecz, czy za
rodki tych bakteryj są rozsiane we wszela
kiego rodzaju glebach i czy niepowodzenia 
we względzie hodowli strąkowych nie zależą 
od ich braku? Deherain i Demoussy hodo
wali koniczynę na glebie z pod krzaków. 
Koniczyna rosła ale słabo, nawet po dodaniu 
wapna i superfosfatu, aż dopóki nie dodano 
wraz z ziemią ogrodową bakteryj skutecz
niejszych aniżeli te, które zawiera ziemia. 
Inaczej się rzecz miała z ziemią z Brytanii 
bez wapna i kwasu fosforowego. Dość było 
dodać tych dwu związków, by koniczyna 
bujnie się rozwinęła. Ziemia ta oczywiście 
zawierała bakterye zdolne do symbiozy. Na 
pewnych glebach tedy można założyć sztucz
nie wspaniałe łąki przez dodanie jedynie 
soli mineralnych; innym zaś należy jeszcze 
zaszczepić bakterye sztuczne.

ROZMAITOŚCI.

— Wpływ prądu elektrycznego na drzewo.
W La Naturę, a następnie w streszczeniu 
w Czasopiśmie technicznem lwowskiem po
dane jest ciekawe zastosowanie elektryczno
ści do rozwiązania zagadnienia, w jaki sposób 
można nadać surowym materyałom drzewnym 
własności, które dopiero dadzą się uzyskać 
po dziesiątkach lat przez naturalne suszenie.

Wiadomo, że dotychczas używane metody 
suszenia sztucznego niezupełnie odpowiadają 
celowi, bo nawet w suszarniach o jednostaj
nej temperaturze trudno się ustrzedz często 
się zdarzających rys i pęknięć. Niewiele 
też pomaga t. zw. impregnowanie, czyli 
napuszczanie drewna materyałami, które mają 
zastąpić sok naturalny, zwłaszcza u dębiny
0 silnej tkance łub u drzew iglastych, 
zawierających mniej lub więcej żywicy. 
Wprawdzie używa się impregnowane drzewo 
na podkłady kolejowe, słupy telegraficzne
1 kostki brukowe, lecz drzewo takie nie 
jest stosownym materyałem dla cieśli i sto
larzy.

Do lepszych wyrobów stolarskich materyał 
schnąć powinien przez lat pięć; fabrykanci 
fortepianów i innych instrumentów struno
wych używają tylko drzewa, które leżało na 
składzie lat 15 i więcej. Wymaga to znacz
nych wydatków, a i samo przechowywanie 
wskutek niebezpieczeństwa pożaru i t. p. jest 
niedogodne.

System Nodon Bretonneau, zapomocą któ
rego otrzymać można dla przemysłu drzewo 
o własnościach dobrze odlcżałego materyału, 
polega na następującem doświadczeniu. Jeżeli 
do zagiętej rurki szklanej wiejemy pewną 
ilość zakwaszonej wody i następnie wpuścimy 
kroplę rtęci, to w poziomem położeniu 
rurki za zbliżeniem do obu końców drutów 
elementu, kropla rtęci zacznie się poruszać 
od bieguna dodatniego do odjemnego. W po
dobny sposób wypędza się przy pomocy prą
du elektrycznego sok świeżego drzewa w jed- 
nę stronę i w końcu wydziela go się zupełnie. 
Odbywa się to w dużej drewnianej kufie, 
w której rama wykładana ołowiem stano
wi dno podwójne i połączona jest z biegunem 
dodatnim prądu. Nad szerokiemi otworami 
tej ramy, która daje się poruszać zapomocą 
śruby hydraulicznej w kierunku pionowym, 
umieszcza się materyał drzewny; na to iiła- 
dzie się czworograniate niskie skrzynie, które, 
napełnione wodą, przedstawiają naczynia 
włoskowate. Zbiorniki te łączą się z biegunem 
odjemnym źródła elektryczności. Następnie 
napełnia się kufę ciekłym preparatem che
micznym, który, wsiąkając zwolna w drzewo, 
wypędzać ma sok w niem zawarty, równo
cześnie zastępując jego miejsce. Temperatura 
w kufie zapomocą prądu pary, krążącego na 
dnie, utrzymuje się stale między 30° a 40° C. 
Prąd elektryczny przechodzi przez całą gru
bość drzewa między ramami oprawione- 
mi ołowiem aż do porowatych zbiorników 
wody.

Pod wpływem prądu odbywa się w drzewie 
pewnego rodzaju endosmoza, ponieważ pory 
drzewa wciągają w siebie preparat chemicz
ny, który wypędza z nich sok naturalny. 
Operacya trwa kilka godzin, a wtedy im- 
pregnacya jest zupełna. Tak przerobione 
drzewo zostawia się przez dni kilka na świe- 
żem powietrzu, póki nie ocieknie i kończy 
potem suszenie w komorach o stopniowanej 
temperaturze. Zaraz po opuszczeniu komor 
drzewo jest przydatne do użytku.

T-

— Pośpieszne koleje elektryczne. Towarzystwo, 
utworzone do zbadania sprawy pośpiesznych 
kolei elektrycznych, zamieściło w Elektro- 
technische Zeitschrift trochę danych o prze
biegu prób wykonanych. Ze względu na 
ogólne zaciekawienie, obudzone przez pod
jęcie wspomnianych badań, przytaczamy głów
niejsze ich wyniki.

Próby rozpoczęto w początku września na 
królewskiej drodze żelaznej wojskowej pod 
Berlinem. Początkowo dwa wagony elek
tryczne, przeznaczone do podróży pośpiesz
nych, jeździły ciągnięte przez lokomotywę 
aby wypróbować regulacyą oddzielnych czę
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ści. Po ukończenia prób przedwstępnych, 
rozpoczęto jazdę przy pomocy elektryczno
ści. Zaczynając od 60 km na godzinę zwięk
szano stopniowo szybkość do 100, 120, 140 krn 
i osięgnięto w końcu najwyższą szybkość 
160 km. Napięcie prądu w przewodnikach do
prowadzających prąd do punktów dopływu, 
wynosiło przeszło 10000 woltów. Najwyższa 
szybkość, praktykowana dotychczas na ko
lejach europejskich, stanowi 130 km na go
dzinę, w Ameryce zaś dochodzi 140 km.

Wszystkie próby wypadły pomyślnie i da
ły możność zrobienia licznych spostrzeżeń 
nad szybkością ruszania, hamowania podczas 
najwyższej szybkości, widzialnością sygna
łów, zużyciem siły, oporem powietrza i t. d. 
Działanie przewodników, przyrządów do do
prowadzania prądu do motorów i same wa
gony nie pozostawiają nic do życzenia, tak 
ze pod tym względem zastosowanie jeszcze 
wyższych szybkości nie daje powodu do 
żadnych obaw. Natomiast nasypy kolejowe 
wspomnianej kolei wojskowej, zresztą nor
malne i dobrze budowane, uznane zostały za 
nieodpowiednie do jazdy z większą szybko
ścią: Przed podjęciem więc nowych prób,
należy ze względów bezpieczeństwa, wzmoc
nić szyny i poprawić nasypy i podkłady na 
próbnej przestrzeni.

w .  w.

— Obyczaje moskitów zaczynają w czasach  
ostatnich zwracać na siebie uwagę nietylko 
entomologów fachowych, a to z powodu 
udziału, jaki owady te mają w sprawie prze
noszenia zarazków malaryi. Tak w Mede- 
cine Moderne p. E. Nuttall podaje następu
jące spostrzeżenia co do rodzaju Anopheles: 

Ulubioną barwą moskitów jest niebieska, 
a właściwie granatowa, poza tem barwy przez 
owady te lubione idą w porządku następują
cym : ciemno-czerwona, brunatna, czerwona, 
czarna, szara, ciemno-zielona, fiołkowa, jasno
niebieska, perłowa, jasno-zielona, biała, po
marańczowa i wreszcie żółta. Moskity barwy 
żółtej nie znoszą, tak więc kolor „khaki*1 
nadaje się rzeczywiście najlepiej w krajach 
przez owady te zamieszkiwanych.

P. Nuttall przypuszcza, że możliwem jest 
tępienie moskitów zapomocą przynęcania ich 
do pułapek o barwie granatowej.

Z drugiej strony p. Brennan z Jamajki za
uważył, że moskity okazują pewną wrażli
wość nietylko na barwy, lecz i na dźwięki, 
szczególnie ciągłe, jak śpiew, i że całemi 
rojami zbierają się nad głową człowieka 
śpiewającego lub też wydającego krzyki 
przeciągłe.

J. T.

B U L B T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y

za tydzień od d. 8 do 14 stycznia 1902 r.

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