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ZNACZENIE NIEKTÓRYCH 
FERMENTÓW W U STR O JU  ŻYW YM  ').

Najważniejszym bezsprzecznie czynni
kiem w przemianie materyi są fermenty. 
Czy to w organizmie żywym, czy poza 
nim dają pobudkę do rozszczepiania skom
plikowanych, a w 'stanie bardziej chwiej
nej równowagi znajdujących się połączeń 
na połączenia prostsze o równowadze 
dalszej, przyczem ich energia chemiczna 
przechodzi w energię innej natury, a 
(,o v.a tein idzie, ciała powstałe przedsta
wiają niniejszą wartość kaloryczną niż te, 
2 których powstały,—same zaś fermenty 
■ne wchodzą w żadne połączenia z roz- 
ktadanemi ciałami.

1‘ermenty wogóle dzielono według za
patrywań Pasteura na nieuorganizowane 
1 "organizowane. Mikroorganizmom, któ- 
" Jako przejaw swego życia powodują 
">żej wspomniane przemiany, a drożdżom 
Wzedewszystkiem nadano nazwę fermen- 

' u°rganizowanych. Produktom  zaś 
i'1 ''•'■iniany chemicznej w obrębie komó-

•(•,.! ''pl; lera  ̂ odczytany na posiedzeniu naukowem 
'' '  *'il‘li°teki ucz. wydziału lekarskiego Uniwcr- 

• Q[u Jagiellońskiego.

rek, których działanie nie jest  wprost 
złączone z życiem tychże komórek, które 
przeciwnie dopiero wydzielone z komórki 
są w stanie w minimalnej ilości rozszcze
piać bardzo wielkie ilości innych substan- 
cyj, nadano nazwę fermentów nieorga- 
nizowanych czyli enzymów (według Kiih- 
nego). Ferm ent więc w ścisłem tego słowa 
znaczeniu, miał być komórką żyjącą, en
zym, przeciwnie, produktem komórki, jej 
wydzieliną, k tóra może przeżyć komórkę 
macierzystą i działać niezależnie od niej.

Liebig jednak w r. 1870 wykazał, że 
niektóre z uorganizowanych fermentów 
Pasteura mogą być wyosobnione z komór
ki macierzystej i że działają niezależnie 
od życia komórki. Później Marya Manas- 
sein wykryła, że cukier fermentować 
może bez udziału drożdży, a tylko za do
daniem soku wyciśniętego z drożdży. 
Buchner potwierdził to i enzym wydoby
ty  nazwał zymazą. Do tych enzymów 
Pasteura  należą wszystkie fermenty dzia
łające w organizmie.

Dla ich działania potrzebne są pewne 
warunki: 1) przedewszystkiem obecność
wody, gdyż w suchem środowisku nie 
działają zupełnie, 2) odpowiednia reakeya 
otoczenia, 3) odpowiednia temperatura. 
W  organizmie żywym fermenty najważniej
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sze znaczenie mają dla spraw trawienia 
i oddychania. Pokarm  wprowadzony do 
ustroju spo tyka  się kolejno z różnego ro
dzaju enzymami; pokarm ten u zwierząt 
wyższych składa się z węglowodanów, 
białek i tłuszczów. W  ustach pokarmy 
spotykają się z zawartą w ślinie ptyaliną, 
k tóra skrobię zamienia na amidulinę t. j. 
skrobię rozpuszczalną, erytrodekstrynę, 
achroodekstrynę i cukier i to nie na glu
kozę, jak dość długo mniemano, lecz na 
maltozę (według badań O. Nassego i Me- 
ringa). Tutaj jednak  bardzo nieznaczna 
ilość Węglowodanów zostaje strawiona, 
reszta kęsu roztarta  między zębami i w y
mieszana ze śliną, i w ten sposób m echa
nicznie przygotowana, zostaje przeniesio
na do żołądka. Tu pokarm ten  spotyka 
się z dwoma fermentami: pepsyną i chy- 
mozyną. Pepsyna działa ty lko w razie 
reakcyi kwaśnej otoczenia. W  żołądku 
ma ku tem u dobre warunki, bo znajdują
cy się u człowieka kwas solny w ilości 
2—3 na tysiąc nadaje sokowi żołądkowe
mu reakcyę kwaśną; również i tem pera
tura żołądka je s t  bardzo odpowiednia dla 
działania tegoż fermentu. Trawi ona białka 
na albuminy i peptony. Chymozyna, obok 
niej w soku żołądkowym zawarta a dzia
łająca zarówno w reakcyi słabo-kwaśnej 
jak  i w obojętnej czy słabo alkalicznej, 
powoduje skrzepnięcie mleka i sernika i 
strawienie go. W ten sposób zmieniony 
przez dotychczas na niego działające 
czynniki, i wymieszany dokładnie z sokiem 
żołądkowym pokarm przedstawia masę 
o reakcyi kwaśnej, zawierającą trochę 
cukru, będącego produktem  rozszczepie
nia skrobi przez ptyalinę, dalej produkty 
strawienia białka, i resztę nienaruszonych 
jeszcze części pokarmów, i przenosi się j a 
ko* t. z. chymus do je l i ta  cienkiego. I tu 
taj niestrawione jeszcze zupełnie węglo
wodany i białka jak  i nietknięte do tego 
czasu tłuszcze zostają rozszczepione. Tu 
bowiem chymus spotyka się przedewszyst- 
kiem z sokiem trzustkowym, zawierają
cym trzy  fermenty: t, j. 1) amylopsynę,
2) trypsynę i .3) steapsynę. Amylopsyna, 
pokrewna ptyalinie, choć z nią nie iden
tyczna, działa bardzo energicznie w tem 
peraturze 37—40° C na skrobię i zamienia |

ją  na izomaltozę i maltozę i w niewiel
kich ilościach na glukozę. Glukoza, o ile 
powstaje, zawdzięcza swe powstanie ja
kiejś obecnej tu  prawdopodobnie inwer- 
tynie.

Trypsyna, enzym trawiący białko, róż
ni się od pepsyny tem, że podczas gdy 
tam ta  działa w roztworach kwaśnych, ta 
działa w słabo alkalicznych lub obojęt
nych. Jako  produkty strawienia białka 
powstają tu  albumozy, peptony, leucyna, 
tyrozyna, kwas asparaginowy. Trzeci 
ferment, steapsyna, posiada zdolność pod
wójną: emulgowania tłuszczów i rozszcze
piania ich na glicerynę i kwasy tłuszczo
we, które zmydlają się następnie. Żółć 
obecna w jelicie cienkiem ma tylko małą 
zdolność rozpuszczania tłuszczów, w wię
kszym stopniu zdolność potęgowania wła
sności rozszczepiania steapsyny (Nencki).

Te wyżej wspomniane fermenty znaj
dują się nietylko w przewodzie pokarmo
wym. Sehroder, Ascoli i Bonfanti z suro
wicy krwi wydzielili fermenty rozszcze
piające cukier, Erben zaś we krwi, zwłasz
cza w razie leukemii, wyosobnił fermen
ty  analogiczne z pepsyną i trypsyną, a 
które według niego pochodzić mają z leu
kocytów neutrofilowych.

Nie mniejsze znaczenie niż te powodu
jące trawienie fermenty mają dla ustroju 
t. z. katalizatory.

Katalizatory są to substaneye, które 
przez swą obecność powodują przyspie
szenie lub zwolnienie przebiegu już będą
cej w toku reakcyi, nie wchodząc same 
w reakcyę, ani nieprzechodząc w jej pro
dukty. Już Menschutkin obserwował, że 
w świecie nieorganicznym pewne reakeye 
przebiegają z różną szybkością, zależnie 
od tego, w jakim znajdują się roztworze. 
Ostwald uważa tu  działanie rozpuszczal
nika za katalityczne, o ile oczywiście on 
sam przy tem nie ulega zmianie.

Znane jest powszechnie zjawisko, że 
wydzielający się podczas rozpuszczania 
metali w kwasie azotowym kwas azota
wy znacznie przyspiesza rozpuszczanie. 
Tak miedź, rozpuszczająca się bardzo tru
dno w kwasie azotowym, rozpuszcza si? 
daleko łatwiej w kwasie, w którym  przed 
chwilą metal rozpuszczano.
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Zjawiska te, bądź oo bądź ciekawe, spo- 
vkaj;j się z różnemi tłumaczeniami. I tak 
Śerzelius tłumaczył katalizę w ten spo- 
,11). że katalizator już  przez swą obec- 
ośr może pobudzić nieczynne w danych 
arunkach powinowactwa chemiczne, i, 
mieniając przytem wzajemny stosnnek 
tomów do siebie w ciałach na siebie 
zialających, przyspiesza toczącą się re- 
kcyę. Euler, wychodząc z założenia, że 
•szystkie reakcye są sprawami toczące- 
ii się wśród jonów, i że ich szybkość za- 
żv od koncentracyi działających na sie^ 
ie jonów, sądzi, że katalizator właśnie 
mienia koncentracyę wchodzących w grę 
nów, i w ten sposób zmienia szybkość 
rzebiegu reakcyi.
Zależnie od tego, czy dany katalizator 

rzyspiesza, czy opóźnia reakcyę, dzieli
ły je na pozytywne i negatywne. 
Katalizatory mają też niezmiernie waż- 

e znaczenie w organizmie.
Już Ostwald zauważył, że zasadnicza 

zynność ustroju żywego, t. j. uzyskanie 
la niego koniecznej • energii chemicznej 
rzez spalanie na koszt tlenu atmosfe- 
'cznego, byłaby niemożliwa bez dziala- 
ia jakiegoś katalizatora, tlen bowiem w 
emperaturze takiej, jaką  ma organizm, 
ardzo leniwo łączy się z czemkolwiek, 

więc bez przyspieszenia tej reakcyi
trzymanie życia byłoby niemożliwe,
wierdzenie Ostwalda sprawdziło wielu 
nych autorów, którzy wykazali we krwi 

aializatory, mające wybitny wpływ na 
'■dychanie śród-tkankowe.
■ tak Rosenbaum opisał znajdujące się 

e krwi snperoksydazy, dające się wy- 
zapomocą alkoholu, inne zapo-

i,,;l CaCl2, N a H P 0 4. Bach i Chodat 
'"ierdzają istnienie trzech takich kata- 
zatorów we krwi. Pierwsze z nich a — 
'Mlazy, cechujące się tem, że niebiesz- 

7'l nalewkę gwajakową, pośredniczą w 
nianiu ciał łatwo się utleniających;

' ' n sPosób tworzą się nadtlenki, które 
1 ""lżone do czynności przez peroksy- 
V/-Y> drugi we krwi znajdujący się fer- 
’̂ 11- -lużą do spalenia ciał trudno się
'^mających.

01 êrmen^  superoksydazy, ma za 
u' usuwać z protoplazmy nadtlenki,

które, nagromadzone, mogiyby powodo
wać auto-intoksykacyę.

Na rozpoznanie tych fermentów mamy 
już odpowiednie odczyny, i ta k : 'a.— oksy
dazy powodują, jak  wspomniano, znie- 
bieszczenie nalewki gwajakowej; zauwa
żyć przytem należy, że jest ich w danem 
miejscu tem więcej, im więcej znajduje 

tam ciałek białych, najwięcej zatem 
jest ich w ropie. Z tego wniosek, że 
powstawanie ich znajduje się w zależnoś
ci od obecności c ałek białych, a możli
we, że one pochodzą wprost z białych 
ciałek. Drugie z pośród nich, peroksyda- 
zy niebieszczą nalewkę gwajakową w o- 
becności H2 0 2; trzecie t. j. superoksyda
zy odszczepiają tlen z nadtlenku wodoru.

Ponieważ nie tracą one swych własno
ści przez gotowanie ani przez dodawanie 
kwasów, np. kwasu siarkowego, Ewald 
uważa je nie za fermenty w ścisłem tego 
słowa znaczeniu, lecz za katalizatory nie
organiczne; za ich czynną część składo
wą uważa jon żelaza, zawarty też w he- 
maglobinie, a zdanie swe popiera tem, 
że in vit.ro udało się otrzymać podobne 
reakcye z niektóremi solami żelazowemi 
i nalewką gwajakową jak  z oksydazami.

Trzecie z tej grupy oksydaz, supero
ksydazy, badał dokładniej Ewald i do
szedł do niezmiernie ciekawych wyników.

Superoksydaza, zwana też katalazą a 
przez Senteura wydzielona i nazwana 
hemazą, powoduje poza organizmem re- 
dukcyę H20 3. Działanie tego katalizato
ra zależy od temperatury, czasu działania, 
od koncentracyi ciała, na które działa 
i od koncentracyi samego katalizatora.

W  organizmie tej funkcyi redukowania 
H30 3 prawdopodobnie nie ma, choćby z 
tego tylko powodu, że nikt jeszcze w or
ganizmie żywym nie wykazał wody utle
nionej. Słusznie natomiast Jolles i Ewald 
tłumaczą działanie tej hemazy w ten spo
sób, że jak  in vitro z H^O^, ma w orga
nizmie odszczepiać tlen z oksyhemaglo- 
biny. Dotychczas redukcyę oksyhemaglo- 
biny tłumaczono różnicą ciśnienia parcy- 
alnego tlenu w niej i w tkankach. Że je 
dnak obok tego czynnika i wspomniana 
katalaza ważny tu udział posiada, udo
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wodnił Ewald niedawno ogłoszonemi do
świadczeniami.

Oznaczył on czas, jakiego potrzeba na 
zredukowanie oksyheinaglobiny przez roz
twór siarczku amonu. O ile dodawał p o 
tem katalaz, oczywiście do pewnej grani
cy, o trzym ywał stale przyspieszenie od- 
szczepienia tlenu z oksyheinaglobiny, a 
wiec przyspieszenie reakcyi: o ile zaś u- 
sunął działanie katalaz przez zatrucie cy- 
ankiem potasu lub długotrwałe gotowa
nie, otrzymywał stale zwolnienie reakcyi.

W ykazał on przez to, że oddychanie 
śród-tkankowe zależne jest jeszcze od j e 
dnego czynnika i to potężnego a tym  są 
fermenty, zawarte w krwi samej, których 
energia działania zależy od wielu czynni
ków, jak stopień alkaliczności krwi, w y
sokość tem peratury  i t. d.

Doświadczenia te popierają teoretyczne 
wnioskowania prof. Poelila z Petersburga, 
k tóry  wydzielił z niektórych narządów 
substancye, mające pewne własności oksy
dacyjne, i sądził, że one mają zasadnicze 
znaczenie jako środek chroniący orga
nizm przed auto-intoksykacyą. Tkanki 
bowiem potąd mogą pracować prawidło- 
wo, dopókąd są uwalniane od swych pro
duktów przemiany materyi. Te to leuko- 
mainy usuwane zostają drogą utlenienia. 
P roduk ty  rozpadu białka tak  trujące jak  
i nietrujące odznaczają się wielką zdol
nością do oksydaoyi i dyfuzyi. Oksydacya 
odbywa się tylko częścią na koszt w dy
chanego tlenu (6/7) a zresztą na koszt 
tlenu tkanek, k tó ry  się oddziela pod wpły
wem fermentu, nazwanego przez prol. 
Schmiedeberga histozymem, a za k tóry  
prof. Poehl uważa sperminę.

Co do własności tej sperminy, zdania 
są bardzo podzielone, mimo że autor ten 
podaje wiele faktów na udowodnienie jej 
ważnego znaczenia.

Spermina pierwszy raz wydzielona przez 
Schneidra i oznaczona przez niego wzo
rem GjH jN była wydzielona później 
i badana dokładniej przez Poelila, k tóry  
znalazł j ą  w wielu organach, jak  w j ą 
drach, jajnikach, trzustce, grasicy, tarczy
cy, śledzionie; oznaczył on ją  wzorem 
C,Hi4N3. Spermina staje się nieczynną 
gdy przejdzie w fosforan sperminy, a na 

stępstwem zniesienia jej czynności ma 
być zmniejszenie oddychania śród-tkanko 
wego, a następczo zatrucie organizmu 
leukomainami, czemu towarzyszyć ma 
zmniejszenie alkaliczności krwi. Spermina 
ma pochodzić z rozpadłych leukocytów 
ma wpływ tylko na funkcye organizmu; 
zmian morfologicznych nie powoduje. Zni 
weczenie czynności sperminy przez przej 
ście jej w fosforan sperminy powodować 
ma to, że kwas moczowy nie utlenia się 
dalej lecz ciałami ksantynowemi osadza 
się w tkankach, co powoduje skazę 1110 
ezanową. Sztucznie wprowadzana spermi 
na powoduje rzeczywiście zwiększenie 
alkaliczności krwi, jak to Loewy i Richter 
w klinice prof. Senatora wykazali zapo 
mocą mianowania.

Ponieważ każda reakcya tak  w organiz 
mie jak  i in vitro w obecności sperminy 
przebiega szybciej, wcale przytem od iloś
ci sperminy nie zależąc, ponieważ z dru
giej strony spermina sama nie ul< 
żadnej zmianie wśród reakcyi, którą 
przyspiesza, Poehl uważa ją  za kataliza
tor i to za katalizator pozytywny wobec 
procesów utlenienia zarówno w oddychaniu 
płucnem jak  i śród tkankowem. Nie twier
dzi on, jakoby spermina była jedynym 
katalizatorem oksydacyjnym, owszem u- 
znaje tu w całej pełni rolę hemoglobin}, 
uważa jednak, że spermina właśnie naj 
ważniejsze spełnia tu  zadanie.

Poehl podnosi konieczność przyjęcia 

takiego katalizatora wobec zau w ażo n eg o  

przez Ostwalda faktu, że tlen w  płucach 
działałby sam bardzo słabo w tej tempe
raturze.

Ponieważ spermina jes t  nonnaln}'11 
składnikiem organizmu zdrowego, możn.i 
jej wpływ tylko tam stwierdzić, gdzie od
dychanie śród-tkankowe wskutek jakich 
kolwiek warunków zostało upośledzona 
Zdrowy organizm, nie potrzebujący sztucz 
nego katalizatora, nie reaguje na nie?0. 
Natomiast obserwacye przy łóżku choreg 
świadczą, że wszędzie, gdzie doszło 
upośledzenia oddychania śród-tkankoweg' ■ 
np. w cholerze, skorbucie i t. d., wl)|1 
wadzenie lcm3 dwuprocentowego roztw^1 
sperminy Poehla wystarcza, aby "• 
wołać efekt terapeutyczny, dający ' i;
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twierdzić badaniem moczu. Z doświad- 
zeń prof. Poehla. wynika, że i poza 
iiranizinein spermina ma własności kata- 
izatora przyspieszającego utlenianie. Mi- 
limalna ilość sperminy ma powracać krwi 
draconą własność utleniania np. aldehydu 
lenzoesowego na kwas benzoesowy lub 
ildehydu salicylowego na kwas salieylo- 
w. We wszystkich tych przypadkach 
uchodzi tylko przyspieszenie reakcyi pod 
vpłvwem tego katalizatora.

W ostatnich czasach znaczenie katali- 
atoru Poehl przypisuje również adrena- 
inie, jednemu z najważniejszych składni- 
•ów substancyi czynnej nadnercza.

Działanie wyciągów z nadnercza na 
ikcyę serca i na ciśnienie obserwowane 
>vło naprzód przez prof. Cybulskiego 
Szymonowicza i tłumaczone działaniem 

ki ośrodki naczynioruchowe, równocześnie 
v Anglii przez 01ivera i Schafera i tłu- 
laozone przez nich działaniem na mięś- 
■ i *' naczyń. Z biegiem czasu więcej zwo- 
■uników zyskało to drugie tłumaczenie, 
ikolwiek np. Cyon jedynie do działania 
‘rwa błędnego na ośrodki odnosi zwral- 
ianie akcyi serca po wprowadzeniu wry- 
iiigów z nadnercza, a podniesienie ciś- 
lenia do działania na ośrodki i nerwy 
aczynio-ruchowe, lub, jak Bied 1, do dzia- 
mia wspólnego na rdzeń przedłużony, 
dzeń kręgowy, zwoje obwodowe a wresz- 
Ie na sarnę ścianę naczynia, 

bo badań fizyologów wr tej kwestyi 
otijczyty się badania chemików, mające 
a c'*tn wydzielenie substancyi czynnej 
nadnercza.
badania Arnolda i Moora wykazały, że 

'•hstancya ta  zawiera w sobie pyrokate- 
' ‘n§, odznacza się dość znaczną roz- 
'■■zczalnością i zdolnością redukowania 

z,|tanu srebrowego.
"  ,:<̂ ug Moora substancya ta ma być 

°<hodną pirydyny.
U|,nkel z wyciągów wodnych i alko- 

"">ch z nadnercza otrzymał produkt 
11'<ijący azot i podnoszący ciśnienie 

\ nazwał go sfigmogeniną, uważał 
Za> za pochodną od ortodwuoksyben-

' ' atym szeregu badań Jokichi Ta- 
1 Aldrich wydzielili wreszcie sub-

stancyę czynną nadnercza w st-anie kry
stalicznym. Nazwano ją adrenaliną; two
rzy ona z kwasem solnym sól, w której 
na cząsteczkę adrenaliny przypada jedna 
również cząsteczka chlorowodoru. Odczy
nu na alkaloidy nie daje, chlorek żelazo
wy zabarwia jej roztwór na kolor szma- 
ragdowo zielony, który pod wpływem za
sad przechodzi w czerwony, redukuje azo
tan srebrowy i roztwór Fehlinga. Od wzo
ru podanego dla adrenaliny przez Aldrich a 
(CsH 13N 0 3) różni się nieco wzór Poehla, 
który ją również wydzielił i badał. Poda
je on wzór dla swej adrenaliny C10H 1r)NO4. 
Z silnych redukcyjnych własności adre
naliny (Poehl używał jej nawet do wywo
ływania płyt fotograficznych) sądzi on, 
że adrenalina ma w ustroju funkcyę ka 
talizatora pozytywnego wobec procesów 
redukcyjnych. Przypuszczenia zaś swoje 
Poehl stwierdza badaniem moczu, do k tó
rego to badania wprowadza kilka nowych 
czynników. Za niedostateczny i nieda.- 
ją c y  pojęcia o anomaliach w przemianie 
materyi Poehl uważa rozbiór moczu ma
jący  na celu wykazanie tego lub owego 
patologicznego składnika moczu, lub ozna
czanie ilościowe pewnych składników nor
malnych w moczu z całej doby.

Zasadnicze znaczenie dla poznania 
zmian w przemianie materyi, według 
Poehla, ma oznaczenie wzajemnego sto
sunku poszczególnych składników moczu 
do siebie, wprowadzone przez Ziilzera, 
Robina, Boucharda, Zernera i innych. 
Sam prof. Poehl, badając mocz chorych 
na klinice prof. Eichwalda, sądził o nasi
leniu spraw oksydacyjnych u nich ze sto
sunku ilości mocznika do całej ilości azo
tu w moczu. Przeważna część azot za
wierających produktów' wstecznej prze
miany białka zamienia się przez utlenie
nie i hydratacyę na mocznik i amoniak. 
W edług Neumeistra odbywa się to tak, 
że przeważna część azotu ciał białkowa
tych opuszcza narządy w postaci inlecza- 
nu amonowego, który doprowadzany sta
le do wątroby zamienia się tu  na węglan 
amonowy a ten dopiero drogą syntezy 
w komórkach wątroby przechodzi w mocz
nik. W ytwarzanie więc mocznika odby
wa się skutkiem oddychania środ-tkanko-
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wego, jest z niern w ścisłym związku, 
dlatego też może być słusznie (według 
Poehla) miarą procesów oksydacyjnych 
w tkankach. Im większa zaś ilość po 
średnich produktów wstecznej przemiany 
białka ( leukom ainów ) w moczu, tem 
mniejsze natężenie procesów oksydacyj
nych w tkankach . Z całego szeregu ana
liz Poehl wnioskował, że ten stosunek 
ilości azotu mocznika do całej ilości azo
tu  w moczu, nazwany przez niego „współ
czynnikiem utlenienia”, zmienia się zależ
nie od podniesienia lub upośledzenia pro
cesów oddychania śród-tkankowego.

W moczu chorych na przymiot w y k a
zał zmniejszenie się tego współczynnika, 
w moczu rekonwalescentów—zwiększenie- 
U osób anemicznych z upośledzonem od
dychaniem śród-tkankowem leczenie sper- 
miną miało przywracać tenże współczyn
nik do normy. Podania te Poehla po 
świadczają obserwacyę Noordena, k tó ry '  
również zauważył nagromadzenie pośred
nich produktów przemiany białka w razie 
oddychania upośledzonego. Normalnie s to
sunek ilości azotu mocznika do ilości ca
łej azotu w moczu wynosić ma 91 (96): 100. 
Jeżeli stosunek ten zmniejszy się do 
60 (47): 100, to świadczy o upośledzonem 
oddychaniu śród-tkankowem.

Z rozbioru moczu wnioskować też moż
na o stopniu alkaliczności krwi przez 
oznaczenie stosunku fosforanu dwusodo- 
wego do całej ilości kwasu fosforowego 
w moczu. Normalnie ma wynosić około 
40 : 100.

Również miarą alkaliczności krwi a 
równocześnie nasilenia oddychania śród- 
tkankow ego może być współczynnik Zer- 
nera, t. j. stosunek ilości kwasu m oczo
wego do ilości fosforanu dwusodowego.

W  warunkach normalnych wynosi on 
0,2 do 0,35. U pacyenta alkoholika, cier
piącego na marskość wątroby  i neura
stenię, współczynnik ten wynosił: 3,2.

Takich współczynników opisano więcej, 
a wszystkie z mniejszą lub większą do
kładnością rzucają światło na tempo 
przemiany m atery i w ustroju.

T ak  p rzedstaw iają  się środki, podawa
ne w ostatnich czasach jako  katalizatory  
wobec niektórych procesów przemiany

materyi. Że one w pewnym  stopniu funt. 
cyę tę posiadają, tego zaprzeczyć abso- 
lutnie nie można, ponieważ jednak bada
nia nad ich fizyologicznemi i chemiczne- 
mi własnościami dopiero są w toku, nie 
można z góry przesądzać, czy i o ile bę
dą one miały wartość praktyczną, i czv 
rzeczywiście, jak  się Poehl i jego szkoła 
po nich spodziewa, zyskamy w nich cen
ny środek leczniczy.

Stanisław Welecki.

OPAT T. MOREUX.

P L A N E T A  M A R S 

W ŚWIETLE BADAN NAJNOWSZYCH.

C Z 1*; Ś Ć l-sza.

Z pomiędzy wszystkich planet układu 
słonecznego Mars bezwarunkowo znany 
nam jest najlepiej; składają się na to dwie 
przyczyny.

Jeżeli pominiemy Księżyc nasz oraz 
małą planetę zwaną Erosem, która pod 
względem fizycznym z powodu drobnych 

swych wymiarów zdaje się być niedo
stępną dla naszych narzędzi to okaże się. 
że Mars jes t  światem najbliższym Ziemi. 
Co prawda prerogatyw a ta  wydać się mu
si dość ułudną, jeżeli zwócimy u"’1- 
gę, że podczas opozycyj niepomyślnych 
planeta oddalona jes t  od nas o 100 mi
lionów kilometrów w liczbie okrągłej; zda
rza się atoli co lat 15 lub 17, że Mars i 
Z ien ra  mogą znajdować się jednocześnie 

w najbliższych miejscowościach swyc.i 

orbit, a wtedy odległość pomiędzy menl! 
spaść m o ż e  do minimum, w y n o sz ą c e ? 0 
56 400 000 kilometrów. W warunkach naj
lepszych tarcza planety podpiera ky1- 
równy 257/, a chociaż tarcza ta podcz*1' 
owych opozycyj pomyślnych przedstaw i 

zaledwie powierzchnię 5 000 razy mni' 
szą od powierzchni księżyca w pełni, 1 
jednak ilość szczegółów, które na 
pozwala dostrzedz teleskop, jest popros “ 
nieprawdopodobnie wielka.

Prawdziwą przyczyną tego zjaffi-^
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jest ogromna przezroczystość atmosfery 
Marsa, która jes t  znacznie rzadsza od na- 
<zej. Rzeczą jest niewątpliwą, że miesz
kańcy Marsa, gdyby chodziło o badanie 
Ziemi, znaleźliby się w warunkach da
leko mniej pomyślnych. Langley w sze
regu prac o pochłanianiu promieni świetl
nych przez atmosferę ziemską *) wykazał, 
że powierzchnia naszego globu otrzymuje 
zaledwie 60°/0 promieni, przecinających 
warstwy atmosferyczne normalnie. Sam 
biały piasek rozprasza zaledwie czwartą 
część tych promieni, t. j. około 14 do 15%- 
Lecz ilość ta, już  dość niewielka, prze
chodząc ponownie przez atmosferę, do
znaje tej samej straty, co i za pierwszym 
razem, t. j. zmniejsza się o 40°/0. Stąd 
wynika, że obserwator, znajdujący się na 
Marsie podczas opozycyi pomyślnej, o- 
trzymywałby od środka pozornego tarczy 
ziemskiej nie więcej nad 8 do 9°/0 pro
mieni, czyli zaledwie */12 promieniowania 
całkowitego.

Mimo małą swą wartość ułamek ‘/ ia nie 
odpowiada jeszcze zupełnej ciemności i 
w warunkach tych możnaby liczyć na 
wykrycie zarysów planety, gdyby inna 
jeszcze przyczyna nie wpływała tu na 
zasłonięcie przed wzrokiem powierzchni 
gruntu; przyczyną tą, jak  wykazałem to 
dawniej z okazyi p lanety Wenus 2), jest 
zdolność rozpraszająca atmosfery.

•leżeli uwzględnimy to pochłanianie, 
^óre jest większe lub mniejsze w róż
nych częściach tarczy, to zobaczymy na
tychmiast, że jest  ono najmniejsze w po
zornym środku planety, tam,* gdzie pro
mień wzrokowy ma do przebieżenia naj- 
"euszą warstwę atmosfery, i że rośnie 
(,||(> ustawicznie w miarę zbliżania się do 
l,rzegów, gdzie osiąga maximum. To tłu
maczy nam w sposób bardzo prosty, dla
czego na planecie, obdarzonej atmosferą 
'zadką i przezroczystą, nie możemy już 
1 °'trzegać szczegółów w częściach po- 
"ierzchni, bardzo bliskich skraju limbu.

Zjawiska rozpraszania się muszą wy-
wać inny skutek, który dotąd rzad-

_ •

1 Am. Journ. o f Science tom XXYII( str. 163. 
g ■’ rl1- Moreux, L a rotation de Venus, Bullet. 

JC Astr de Fr. sierpień 1899.

ko bywał uwzględniany, a do którego po
wrócimy jeszcze niebawem; skutkiem tym 
są zabarwienia własne samej atmosfery. 
W  rozprawie p. t. „O przyczynie barwy 
niebieskiej nieba”, Sagnac wykazał, że 
barwa ta  jes t  wynikiem selekcyjnego roz
praszania się promieni słonecznych, od
bywającego się przeważnie w najwyż
szych warstwach atmosfery; zjawisko to 
jest więc niejako funkcyą rozrzedzenia 
gazów powietrza. Czyż można nie zasto
sować tej teoryi do rozrzedzonej atmos
fery Marsa?

Rozwiodłem się nieco obszerniej nad 
temi faktami, ponieważ w astronomii pla
netarnej zbyt często o nich się zapomina 
i skutkiem tego tłumaczy się błędnie 
szczegóły faktycznie stwierdzone i obry
sowane.

Nadzwyczajna przezroczystość atmosfe
ry Marsa pozwoliła oddawna obliczyć 
czas obrotu planety. Ostatniemi laty czas 
ten oznaczono z dokładnością niezmiernie 
wielką.

Już  w końcu wieku XVIII i na począt
ku XIX J. D. Cassini, Maraldi i W. Her- 
schel podali z wielką ścisłością czas obro
tu Marsa, lecz nie wzięli prawdopodobnie 
w rachubę tego faktu, że planeta ta traci 
pozornie jeden obrót podczas każdego 
obiegu dokoła Słońca.

W  czasach nowszych astronomowie t a 
cy, jak  Kaiser, Proctor, Marth i Backhuy- 
zen zgodzili się co do liczby sekund, a od 
roku 1864 niepewność dotyczyła już ty l
ko setnych części sekundy. Denning, 
dzielny astronom z Brystolu, podjął na 
nowo tę pracę, a własne jego obserwacye, 
obejmujące okres trzydziestoletni (1869— 
1899), pozwalają nam uznać wyniki, prze
zeń ogłoszone, za wyniki ostateczne.

Okres obrotu, obliczony przez Den- 
ninga, mieści się pomiędzy wartością, 
przyjętą przez Proctora, a wartością otrzy
maną przez Backhuyzena, i wynosi 24h 
37” 228,70.

1. Pierwsze prace o Marsie.

Byłoby rzeczą trudną zrozumieć prace 
lat ostatnich, gdybyśmy chcieli rozpatry
wać je  w odosobnieniu od całego szeregu
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ciekawych badań, k tórych  przedmiotem 
był Mars od czasu, gdy zajął się nim 
twórca astronomii fizycznej, William Her- 
schel.

Herschel nie pozostawił nam map, stresz
czających całokształt poczynionych spo
strzeżeń; zwrócił on wszystkie usiłowania 
ku utrwaleniu kilku zdobyczy zasadni
czych, a nie będzie przesadą, gdy pow ie
my, że narodziny Areografii datują się 
od prac tego badacza. Na postawie prac 
tych wywnioskowano, że Mars posiada po 
la lodowe lub śniegowe, których roz
ciągłość ulega wahaniom w zależności 
od pór roku na planecie. Zaczęto wówczas 
domyślać się trzech wielkich linij wytycz
nych topografii Marsa, i w r. 1783 wiel
ki astronom mógł napisać zdanie, którego 
słuszność w coraz to większym zakresie 
potwierdzały badania, prowadzone przez 
lat z górą 120:

„Analogia pomiędzy Marsem a Ziemią 
jes t  zapewne największa z pomiędzy 
tych, jak ie  zachodzą wr całym układzie 
słonecznym ”.

„Okoliczność ta, dodaje od sióbie pan
na Clerke, z której dzieła1) zapożyczyłem 
powyższą cytatę, nadaje szczególną wagę 
badaniu warunków fizycznych najbliższej 
naszej sąsiadki.”

W  pierwszej ćwierci wieku XIX-ego 
wiadomości, dotyczące warunków fizycz
nych  Marsa, m ogły być streszczone w 
punktach  następujących:

1) Pory roku na Marsie są podobne do 
naszych, tylko dwa razy dłuższe, a to 
w skutek czasu obrotu planety  (nachyle
nie osi Marsa je s t  prawie ściśle rów
ne nachyleniu osi ziemskiej).

2) Śniegi biegunowe topnieją prawie 
doszczętnie w ciągu lata  tamtejszego; 
nie zajmują one koniecznie biegunów" ge
ograficznych globu planety.

3) Na Marsie widać tukźe plamy ciem
ne, niebieskie lub zielone, które zdają się 
zmieniać swą rozciągłość a, być może, 
i położenie.

4) Rozmaitość w odcieniach wynika 
z rzeczywistych różnic istniejących na

') Miss Clerke. History of Astron. during the 
XIX century, str. 274.

I globie, złożonym z ziemi i wodyr, przy. 
czem części czerwonawe lub żółte są rze- 
czywistemi lądami, plamy zaś i smugi 
ciemne oceanami i cieśninami.

Ta ostatnia interpretacya, mniej lub wię
cej błędna, przeżyła wszystkie spory 
i dziś cała Areografia posługuje się, jak 
to zobaczymy, terminami wyprowadzone- 
mi z tych naprzód powziętych idei.

Prace Beera i Madlera (1830— 1841) 
otwierają nową erę w wiedzy areograficz- 
nej, rodzaj okresu przejściowego, niezmier
nie ciekawego, którego niepodobna nie 
wziąć w rachubę. Tym to dwom astro 
nomom zawdzięczamy pierwszą próbę ma
py Marsa, na której, mimo błędy nieunik
nione, rozpoznajemy pierwsze zarysy geo
grafii tego globu.

Udoskonalenia, które poczynił w tele
skopie W. Herschel, a potem ulepszeuia 
dokonane przez zręcznych optyków w 
objektywach, pozwoliły astronomii fizycz
nej rozwinąć się i zająć miejsce poważ
niejsze w szeregu umiejętności.

Zresztą, od czasu prac Beera i Madlera 
występują w szranki najsłynniejsi astro
nomowie. Sir John  Herschel, którego ry
sunki, przedstawiające mgławice, dziś 
jeszcze budzą nasz podziw, zajął się kwe- 
st.yą konfiguraoyi Marsa i pierwszy przy
pisał powierzchni gruntu planety ow j cha
rakterystyczne zabarwienie czerw onaw e.

Ojciec Secchi i Norman Lockyer dali 
nam pierwsze dobre bardzo rysunki, na 
k tórych szczegóły są tak liczne, że do
magają się utworzenia nomenklatury dla 
uniknięcia możliwego zamieszania. W ro
ku 1869 astronom Proctor nakreślił we
dług rysunków Dawesa zupełnie poważ
ną mapę Marsa; w podobny sposób Kai- 
ser wr r. 1872 zestawił wyniki w ła s n y c h  

obserwacyj. Wreszcie w r .  1874 Terby 
w areografii swojej ogłosił zestawienie 
wszystkich prac, począwszy od czasów 
Fontany (163(3), który  czynił s p o s t r z e ż e 

nia na 20 lat przed wynalezieniem lunety.
Pomijamy milczeniem znaczną liczbę 

obserwatorów, których wspólne usiłowa
nia przyczyniły się do nadania w i a d o m o 

ściom o Marsie owej cechy niejako iirzC' 
dowej, k tórą możemy streścić jak  na
stępuje:
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1 Wielkie konfiguracye areograficz- 
I ]ie zachowując znaczny stopień tożsa- 
I mości w przedziałach czasu kilkuletnich,
I ukazują się jednak pod postaciami nieco 
I „dmiennemi: brzegi ich podlegają zmia- 
I nom pod względem rozciągłości, podob- 
I uie jak i zabarwienie ich—wynik przewi- 
I dywany już w roku 1830.

2) Plamy ciemne uważane są za mo
rza — hypoteza potwierdzona, jak  mnie
mano, przez badania spektroskopowe Hug- 
irinsa w r. 1867 i Yogla w r. 1873.

3) Odkryto pasy mniej lub więcej wąz- 
kie, łączące morza; pasom tym  nadano 
miano rzek.

4 Mars miał posiadać meteorologię po
dobną do naszej, chociaż mniej wyraźnie 
zarysowaną.

Jeżeli wolno nam nazwać bohaterskim 
okres pierwszy od roku 1610 do 1830, to 
drugiemu okresowi, k tóry  ciągnął się od 
1830 do 1877. przystoi nazwa okresu kla
sycznego. W tedy to, zaznajomiwszy się 
ogólnie z fizycznym wyglądem Marsa, 
tary geometrowie jak Amigues, Hennes- 
sy, Young, podjęli drażniącą kwestyę 
spłaszczenia biegunowego, nie mogąc je
dnak zgodzić się ze sobą co do jej roz
wiązania. Zupełniejsze i dokładniejsze 
pomiary paralaksy słonecznej dały nam 
wprawdzie lepsze wartości na masę i gę- 
'tosc planety, ale mimo to pozostało 
jaszcze wiele punktów ciemnych. Okres, 
który nastąpił bezpośrednio po tamtym, 
wzbogacił znacznie nasze wiadomości 
ogólne, nie nadawał się jednak  do roz- 
"'ązania zagadki Marsa, jak  się wyraża- 
11(1 powszechnie. Z chwilą pamiętnej opo- 

z roku 1877 wkraczamy w praw- 
1 ziwy okres romantyczny.

U. Mars podług prac ostatnich.

/''Ko września 1877 r. Mars przedsta-
1 si? obserwatorom w warunkach naj-
P -zvch, ukazując tarczę o średnicy 25;/. | 

^  01 wystał z tego Schiaparelli, dyrektor 
"atoryum  medyolańskiego, i poku-

>l‘ 0 wyznaczenie trygonometryczne

put k'1̂ 0^ konfiSuraey i : zanotował 62
->) i na pierwszej jego mapie, wy- 

z, " końcu roku 1877, można było
znaczną liczbę szczegółów, które

j  zupełnie uszły były uwagi obserwatorów 
dawniejszych. Rzeki występują na niej 
w znacznej liczbie. W obec tego Schia
parelli obmyślił nomenklaturę mitologicz
ną, w której plamy ciemne stanowczo już 
przybierają miano mórz, a lądy znikają, 
ustępując miejsca prawdziwym wyspom 
mniejszym lub większym, okolonym głów- 
nemi rzekami.

Pierwsze to dzieło Schiaparellego jest 
praca dużą i poważną, która przynosi mu 
zaszczyt niemały. Rzeki przez niego wy
kreślone miały z pewnością, cokolwiek
0 tem powiedziano, byt rzeczywisty i ob- 
jektywny. Bezpośredniego dowodu na to 
dostarczył fakt, że można było je  utoż
samić ze szczegółami, które różnemi cza
sy dostrzegali astronomowie tacy, jak  
Dawes, Secchi i Holden. Rzeki te wy
kreślili także niezależnie od Schiaparel
lego, chociaż tylko częściowo, Burton i 
Dreyer na mapie swojej z roku 1879.

W  tym  samym czasie Schiaparelli 
sprawdził ponownie ich tożsamość i zdo
łał wyznaczyć 114 punktów podstawo
wych. Atoli od tej chwili jakaś ewolucya 
następuje w rysunkach tego astronoma, 
a ewolucya ta jest niemiernie ważna dla 
przyszłości areografii. Rzeki zwężają się
1 stają się bardziej prostemi: autor nazy
wa je  kanałami. Na trzeciej jego mapie, 
wydanej po opozycyi z r. 1881, wszyst
kie prawie kanały są liniami prostemi 
albo lukami wielkich kół, z k tórych nie
które, pozostając bardzo wązkiemi, dosię
gają długości 5 000 kilometrów.

Mapa ogólna, streszczająca wszystkie 
spostrzeżenia od roku 1877 do r. 1888, 
jest  jeszcze bardziej typowa; możnaby 
mniemać, że wykreślił ją  inny rysownik. 
Linie krzywe z wyjątkiem zarysów w y
brzeży są na niej wyjątkiem; wszystko 
jest zrobione jakgdyby linijką i ekierką 
i przypomina jakąś sztuczną siatkę obej
mującą planetę bardziej prawidłowo ani
żeli nasze linie dróg żelaznych, które j e 
dnak stosują się do właściwości gruntu, 
wymodelowanego przez erozyę lub przez 
ruchy orogeniczne globu.

Celem tych uwag nie jest, broń Boże, 
ośmieszenie ważnej pracy uczonego astro
noma włoskiego. Chwila nie jest odpo-
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wiednia do roztrząsania objektywności 
szczegółów, dostrzeżonych przez Schiapa- 
rellego, atoli zaznaczyć muszę, że na- 
próżno szukałem w ytłum aczenia dla tej 
ewolucyi, conajmniej dziwnej.

Być może, że sam autor mógłby ją  
wytłumaczyć lepiej niż kto inny. Niech 
tylko nikt nie mówi w danym razie o 
większej wprawie w obserwacyach — b y 
łoby to zbyt dziecinne! Astronom, już 
biegły w patrzeniu przez teleskop, nie 
zaostrzy nagle swego wzroku; raczej zda
rzyć się może wypadek przeciwny. Atoli 
pod wpływem poglądów, z góry powzię
tych, może on zmienić swój sposób in- 
terpretacyi a tem  samem i sposób przed
stawiania szczegółów.

tłum. S. B.

(Ciąg dalszy nastąpi).

FERDYNAND RICHTHOFEN.

W YNIKI I CELE BADAŃ W ST R E FIE  

PO D B IE G U N O W E J P O Ł U D N IO W E J ‘).

Pęd  ludzi do poznawania ziemi poza 
swoją siedzibą jes t  odwieczy. Ale dąże
nie to przejawia się 11 jednostek  i naro
dów w stopniu najrozmaitszym: najczę
ściej ogranicza się na okolicach bliższych, 
nieliczne zaś tylko ludy okazują popęd 
do oglądania krajów dalekich. Historya 
mówi, że były to zwykle ludy, odznacza
jące się wysoką kulturą, którym  umieję
tność żeglarska dawała możność zwiedza
nia wybrzeży sąsiednich i dalszych. N ę
ciły tam skarby, ukryte  w ziemi, oraz 
rzadkie wyroby; trafiały się okazye do 
zdobycia przez podróże kupieckie bo
gactw, a wraz z niemi i potęgi.

Pod  wpływem pobudek podobnych fe- 
nicyanie stali się częstymi gośćmi na wy
brzeżach oceanu Indyjskiego i morza

') Rozprawka niniejsza jest ostatnią, już niedo
kończoną, pracą słynnego geografa niemieckiego, 
zmarłego, ja k  wiadomo, 6 października 1905 r. 
(przyp. tłum.).

Śródziemnego, docierali nawet da brze
gów atlantyckich Europy. Grecy kiero
wali się pierwotnie takiemi samemi m0. 
tywami; lecz wkrótce przybył nowy, mia
nowicie kolonizacya, gdyż ojczyzna sta
wała się już zbyt ciasną dla wciąż licz
niejszej ludności heleńskiej. Jednocześ
nie, zupełnie niezależnie od czynników 
powyższych, rozwijało się jednak u gre
ków coraz potężniej idealne dążenie do 
poznawania jako celu samego w sobie, 
W  postaci zamiłowania do podróży awan
turniczych spotykamy je już w Odysei, 
Pociąg ten dopiero później przybrał u 
greków kształty  wyraźniejsze; kiedy rzy
mianie, pomimo wysoko rozwiniętej sztu
ki żeglarskiej, dążyli do poznawania in
nych krajów o ty le  tylko, o ile mogli 
niemi owładnąć, — to przeciwnie, grecy, 
wśród nich mieszkający, rozszerzyli w spo
sób niezwykły swój widnokrąg geogra- 
liczny i zostawili po sobie w spuściźnie 
obraz znanego im obszaru ziemskiego, 
wzbudzający - nasz podziw dziś jeszcze 
przez swą wyrazistość i zakrój. Kraje 
znane dopełniali oni przypuszczeniami; 
wyobrażali sobie np., że na południe od 
równika oceany Atlantycki i Indyjski 
ograniczone są lądem stałym.

Praca  kilkowiekowa greków wciąż udo
skonalała obraz ziemi. Potem nastąpi! 
raptowny upadek: dawne zdobycze znaj
dowały się lat przeszło tysiąc w zapo
mnieniu zupełnem. Nawet już wtedy, kie
dy dzięki kompasowi żegluga weszła na 
tory bezpieczne, kiedy wenecyanie i g«- 
nueńczycy zaczęli prowadzić handel roz
legły ze Wschodem, kiedy Marco Pol" 
i inni pisali o swoich podróżach dalekich 
i świetnych, a rozległe wiadomości g«°' 
graficzne arabów dotarły do krajów śród
ziemnomorskich, — nawet wtedyT powoli 

tylko dokonywał się w Europie postęp 
w znajomości ziemi. Z inicyatywy. entu* 1 
zyasty H enryka Żeglarza, portugalczyc} j  
całe dziesiątki lat ostrożnie posuwali sif 
wzdłuż brzegu zachodniego Afryki, zann!l 

przez opłynięcie naokoło lądu afry k ań 

skiego, osięgnęli cel swój: pozbawień^ 
arabów handlu z Indyami.

Dopiero w ciągu XV-go stulecia wskrz1 
szenie gmachu świata, stworzonego przeZ
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o-reków, posunęło sprawę potężnie naprzód. 
Posiadając kompas, można teraz było 
przystąpić do wykonania myśli, o której 
już grecy napomykali, mianowicie: mo
żliwości dotarcia do wschodnich brzegów 
Azyi przez żeglowanie w kierunku za
chodnim od Gibraltaru. Złote dachy Zi- 
pango, opisane przez Marka Polo, były 
gwiazdą przewodnią Kolumba. Opanowa
nie krajów obfitujących w złoto, korze
nie i inne skarby, było motywem wszyst
kich wypraw, zakończonych znanemi wie- 
kopomnemi odkryciami.

Hiszpanie i portugalczycy zamknęli 
pierścień naokoło ziemi. Zazdrośni o bo
gactwa przez nich zdobyte, holendrzy i 
anglicy usiłowali dotrzeć do Katai, Zi- 
pango i Indyj, krajów nawpół mitycznych, 
mających obfitować w  skarby bezcenne, 
przez opłynięcie Azyi i Ameryki ze stro
ny północnej; ale bohaterskie te przed- 
sięwzięcia napotkały nieprzezwyciężoną 
przeszkodę w postaci lodu. Jednego wszak
że dokonały i to nieoczekiwanie: wyrobi
ły dzielnych żeglarzy, co pozwoliło w 
strefie cieplejszej usunąć Hiszpanów i por- 
tugalczyków z ich ważnych _pozycyj.

Z kolei holendrzy i anglicy objęli w 
posiadanie ponętne wybrzeża i wyspy 
stref cieplejszych. Natomiast na południu 
rozpościerał się świat nieskończony, zu
pełnie jeszcze nieznany. Przypuszczano, 
że istnieje tam ogromny ląd, popierwsze 
dlatego, że Ptolemeusz tak  sądził, podru- 
(?ie, że prócz tego odkryto rozległe oceany, 
■l sądzono, że mądrość Stwóręy nie pozwo
liłaby.mu stworzyć dla ludzi kulę ziemską 
2 przeważającemi obszarami wodnemi. 
Kiedy Magalhaes przepłynął w 1520 r. 
przez cieśninę morską, odtąd zwaną jego 
"'"eniem, zapatrywano się na Ziemię 
Ognistą, jako na cząstkę wielkiego lądu 
południowego, do którego zaliczano zie- 
ln|e, odkryte na drugiej półkuli, a stano
wiące północną część dzisiejszej Australii. 
Kiedy w sto lat prawie później, w roku 

holendrzy Lemaire i Schouten, pły- 
-1-1' wzdłuż wschodniego brzegu Ziemi 

gnistej, odkryli jej część, najwięcej na
I,,jUidnie wysuniętą, którą od imienia swo- 

~(> 'niasta rodzinnego nazwali przyląd 
1,111 Horn, ujrzeli oni na wschodzie no

wy ląd, który nazwali „Staatenland”. 
Okazało się później, że była to mała w y 
spa, ale wtedy, po stwierdzeniu przez 
opłynięcie dookoła wyspowatości Ziemi 
Ognistej, widziano w niej skrawek wiel
kiego lądu południowego. Kiedy Abel 
Tasman nieco później opłynął dookoła 
Australię i odkrył 18 grudnia 1642 roku 
dzisiejszą Nową Zelandyę, przybiwszy do 
jej brzegu zachodniego, nazwał ją  rów
nież „Staatenland”, sądząc, że jestto in
na część tego samego lądu południowego.

tłum. L. 11.

(Dalszy ciąg nastąpi).

SPRAWOZDANIE.

J a n  S o s n o w s k i .  Z pracowni fizyologa, 
podręcznik do doświadczeń fizyologicznyeh 
bez przyrządów i z przyrządami. Str. 94, 
rysunków 14. Warszawa 1907. Nakładem 

M. Arcta.
Jak wykład systematyki roślin lub zwie

rząt bez wycieczek i zbierania okazów, tale 
i wykład fizyologii bez doświadczeń nie osią
ga celu w  zupełności. Wykład fizyologii, 
ilustrowany doświadczeniem, łatwiej utrwa
la się w pamięci słuchacza, więcej go_zaj- 
muje i rozwija.

Dotychczas jednak w literaturze naszej 
był brak podręcznika, zastosowanego do 
poziomu szkół średnich, któryby zawierał 
doświadczenia podstawowe z fizyologii zwie
rząt. Obecnie luka ta została wypełniona 
przez niniejszą książeczkę, obejmującą naj
prostsze doświadczenia, łatwe do wykona
nia ze względu na niewielką ilość potrzeb
nych przyrządów, które eksperymentator 
może sam przygotować.

Autor podaje opis zasadniczych doświad
czeń, dotyczących własności mięśni i ner
wów, ruchu amebowatego i rzęskowego, 
taktyzmów, czynności mózgu i rdzenia, od
dychania i trawienia, własności i krążenia 
krwi i t. d.

Przy każdej kategoryi doświadczeń^.wska
zane są przedmioty potrzebne do ich wy
konania. Książeczka ta może więc oddać 
usługi nietylko nauczycielowi; polecić ją 
można również uczniom i amatorom fizyo- 
logom, posiadającym trochę podstawowych 
wiadomości z zakresu anatomii i chemii.

Cz. St.
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KRONIKA NAUKOWA.

Działan ie  drgań e lek tryczn y ch  na c ia ła  
n am agn esow an e,  wiadomo, że wykrywacz 
fal elektrycznych, wynaleziony przed kilku 
laty przez Marconiego, zasadza się na dzia
łaniu, jakie drgania elektryczne, przebiega
jące przestrzeń, Wywierają na ciała nama
gnesowane. Marconi stwierdził, mianowicie, 
że piądy oscylacyjne, wytwarzane przez fa
le elektryczne osłabiają natężenie magne
tyczne kawałka żelaza namagnesowanego; 
prąd wtórny, wzbudzony tom osłabieniem 
natężenia magnetycznego, zostaje zużytko
wany do wykrywania obeeności fal.

Działanie to wyjaśniają zwykle w taki 
sposób, że drgania elektryczne wywierają na 
żel&zo mniej więcej taki sam wpływ, jak 
drgania mechaniczne, to jest, że niweczą 
albo zmniejszają hysterezę, doprowadzając 
tym sposobem żelazo do stanu zupełnie 
normalnego, w którym nie byłoby straty 
przez hysterezę.

Przedmiot ten podjął nanowo p. W. Ec- 
les, który streszcza wyniki swoich doświad
czeń w rozprawie, przedstawionej niedaAvno 
londyńskiemu Towarzystwu Fizycznemu.

Autor posługuje się dwiema jednakowe- 
mi wiązkami drutu żelaznego, namagneso- 
wanemi zapomocą dwu jednakowych ce
wek, połączonych w szereg, ustawiając 
i cewki i wiązki w taki sposób, aby działa
nie ich na magnetometr, umieszczony mię
dzy dwoma układami, znosiło się wzajemnie. 
Ce\yka, poprzez którą wysyła się drgania 
elektryczne, otacza jednę z tych wiązek 
drutu.

Doświadczenia wykonane były w ten 
sposób, że wiązki drutu poddawano nama
gnesowaniu aż do osiągnięcia stanu trwa
łego. Wówczas dopiero we wspomnianej 
powyżej cewce wytwarzano drgania, któ
rych działanie na namagnesowanie żelaza 
można było oznaczać, notując zmiany od
chyleń magnetometru, przystosowanego do 
najwyższej czułości. Pomiary, wykonane 
przez autora, dotyczą rozmaitych punktów i 
pętlic hysterezyjnych, odpowiadających ro
zmaitym natężeniom maksymalnym nama
gnesowania.

Drgania wytworzone były przez wyłado
wanie maszyny elektrostatycznej; wybór 
bieguna tej maszyny, Uczonego z cewką 
oscylującą, okazał się najzupełniej oboję
tnym. Autor stwierdza, że w warunkach 
podobnych zboczenia magnetometru są je 
dnakowe. Działanie, jakie wywierają oscy- 
lacye, zależy od stopnia namagnesowania, 
dochodząc do maksyimun, kiedy stan ma

gnetyczny żelaza jest taki, jaki odpowiada 
punktowi zgięcia krzywej hysterezyjnej.

Najciekawszym wynikiem tych badań 
jest wszakże fakt, stwierdzony przez auto
ra, że oscylacye wywierają działanie jedna
kowe na gałąź górną i dolną krzywej hy
sterezyjnej; to jest, że i w jednym i dru
gim wypadku natężeire magnetyczne żela
za osłabia się, pdy tymczasem, jak wiado
mo, w żelazie, poddanem wstrząśnieniom 
mechanicznym, natężenie magnetyczne po 
stronie górnej krzywej zwiększa się. A za
tem działanie, jakie wywiera oscylacya, nie 
może podlegać na niweczeniu hysterezy; 
tłumaczenie zaś dotyczasowe musi być myl
ne. Jakkolwiek niewiadomo jeszcze dokład
nie, na czem może polegać to działanie 
drgań elektrycznych na magnesowanie że
laza, autor skłania się jednak do przypuszcze
nia, że wewnątrz żelaza istnieją siły we
wnętrzne, zdążające do sprowadzenia żela
za do pewnego stanu trwałego, ale odmien
nego od tego, jaki określa zwykła krzywa 
magnesowania. Drgania elektryczne zuży
wałyby w rzeczywistości na rzecz żelaza 
energię, znikającą w formie hysterezy ma
gnetycznej. Hypotezę tę potwierdzają nie
które inne wyniki, otrzymane przez autora.

Opisane powyżej doświadczenia dowo
dzą, jak widzimy, że prądy oscylacyjne 
wywierają w jednym wypadku działanie 
idące w kierunku siły magnesującej, w dru
gim zaś— działanie, idące w kierunku prze
ciwnym. W. B.

R. g. d. Sc.
—  Z badań nad Saharą, z  nowszych ba

dań francuzów w Saharze środkowej zasłu
gują na uwagę geologiczne i archeologicz
ne prace geologa Chudeau na obszarach, 
położonych na południe od płasko wzgórza 
Tuaregów. Jako towarzysz Gautiera, Chu
deau latem 1905 r. zwiedzał kraj, leżący na 
południe od oaz Tuat; później rozstał si§ 
z Gautierem i podążył do Zinder z początku 
w kierunku wschodnim, później południo
wym, przez zupełnie dotychczas niezna
ne części pustyni. Od Tassili tan Adrar, 
w którego środku znajduje się znane źródło 
Timissao, droga prowadziła w kierunku 
wschodnim do Titi Tainanghasset wdluż 
granicy południowej masywu Hoggar, a stąd 
w kierunku południowym — do Air i Zin
der. Tassili tan Adrar jest płaskowzgórzem 
zapewne z czasów dewońskich, okolonem 
z trzech stron meprzepuszczalnemi warstwa
mi sylurskiemi, co tłumaczy obfitość wody 
w źródle Timissao. Utwory sylurskie i ar' 
chaiczne składają się na większą część prze' 
ciętego obszaru, często również Chudeau 
spotykał świeże wylewy wulkaniczne. " 
okolicach miejscowości Tit aluwium było 
tak silnie rozwinięte, że rośliny niezb}1
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silnie ucierpiały nawet od trzyletniej posu- 
,.liv. Szczególną uwagę Chudeau zwróciła 
nieokreśloność i niewykończęnie sieci h) - 
ilrografiozn.ej kraju, co poniekąd przypomi
nało Finlandyę lub Kanadę; w tych ostat
nich krajacłi erozya zaczęła funkcy onować 
zbyt późno, aby zdążyła wyrzeźb ć prawi
dłowy układ wodny, w Saharze zaś działal
ność erozyjna ustała zbyt na to wcześnie. 
Poszukiwania archeologiczne dotyczyły na
rzędzi kamiennych, grobów, napisów i ry
sunków. Z braku na masywie Hoggar na
rzędzi kamiennych starszego pochodzenia 
Chudeau wnioskuje, że ludność neolityczna 
zamieszkiwała tylko brzegi wielkich „wadi‘!>); 
dopiero późniejsze pokolenia pod wpływem 
suszy zostały odsunięte wgóry. Groby znaj
dowano przeważnie nieopodal miejscowości 
dotychczas jeszcze zamieszkałych oraz przy 
miejscach łączenia się „wadi”, zamieszka
łych dawniej. Napisy odkryto w mniejszej 
ilości, piawdopodobnie z powodu małej wy
trzymałości skał. Napis w Tin Zoruten był 
szczególnie interesujący z powodu tego, że 
był znaleziony w miejscu najniżsiem, 
na poziomie wadi; na masywie Hoggar zna
leziono napisy jedynie na lawie lub fonoli- 
eie. Rysunki dają się podzielić na 2 wy
raźne okresy: starsze rysunki wyobrażają 
rozmaite zwierzęta, żyrafy i woły, pochodzą 
z okresu rolniczego; późniejsze są bardzo 
schematyczne z jedynein zwierzęciem—wiel
błądem. (Geogr. Zeitschr. 1906, VI) L. H.

Czynniki w p ływ ające  na dzielen ie  s ię
komórki badała pani Maltaux i p. Massart 
na wiciowcu ChilomonasParamaecium. Wy
niki były następujące:

Przez podniesienie się temperatury w ho
dowli Chilomonas Paramaecium znacznie 
zmniejsza się czas trwania podziału komór
ki. Podobne zjawisko można zauważyć po 
dodaniu alkoholu do hodowli. Ciepło przy
spiesza nietylko podział komórki, lecz wy
w i e r a  także wpływ na wszystkie zjawiska, 
towarzyszące podziałowi. Raptowne ogrza
nie doprowadza liczne komórki do podzia
łu.

Istnieje pewna granica pobudliwości, przy 
K "rej ogrzanie nie wywołuje żadnej rea- 

i- Oranica ta znajduje się między ogrza- 
"jl'm o 1°, a ogrzaniem o 2°. Ogrzanie o 1° 
1110 wywiera żadnego działania, gdy tym- 
! zasęin ogrzanie o 2U pobudza już około 7 % 
■'nnórek do podziału. Maximum pobudli- 
" o.ści następuje za ogrzaniem do 14°—20°.

l(! a 'h“ są to rzeki w pustyniach, odznacza
li  !wSI? *c.m’ "  przeciągu szeregu lat niekiedy
■li- a 'vi.°ne wody. Głębokie łożyska tych ,wa- 
i dzięeztiją swoje pochodzenie niszczącej
ulew 0 J^ceJ sile rzadkich, ale gwałtownych

Intensywność reagowrania komórek jest tem 
większa, im silniejsze ogrzewanie i im trwa 
dłużej.

Dodanie alkoholu do hodowli wogóle wy
kazuje takie samo działanie, jak ogrzewanie, 
leez iłość komórek, podlegających w tym 
razie podziałowi, jest znaczniejsza. Jeżeli 
np. do hodowli dodano 6°/0 alkoholu, to 
już w ciągu pierwszej godziny wszystkie 
komórki dzielą się, a 48°/0 ich poczyna na
wet dzielić się po raz drugi.

„Widzimy przeto, powiada Massart, że 
podział komórki Chilomonas Paramaecium 
nie może być uważany za odruch nerwo
wy." Cz. St.

(Naturw. Rund.)
—  Wpływ czynników zew nętrznych n i  

kształt i barwy łu sk  motyli. Przed 50 laty
Kettelhoit zauważył, że kształt luslc motyli 
jest  ważną wskazówką w systematyce tych 
owadów. Później Schneider dowiódł, że łus
ki w rozmaitych częściach ciała i skrzydeł 
znacznie różnią się co do swego kształtu. 
Przyczyna tych różnic dotychczas była nie
zbadana.

Pani M. Lindenowa podjęła szereg badań 
w celu wyświetlenia z jednej strony cha
rakterystycznych cech łusk w rozmaitych 
okresach rozwoju ontogenetycznego, z dru
giej zaś strony wpływu czynników zewnętrz
nych na kształt łusk. Badania prowadzone 
były nad żeglarkiem (Papilio podalirius). 
Łuski były badane w pięciu idących po 
sobie okresach rozwojowycłi poczwarki. 
W pierszych dwu okresach skrzydła nie po 
siadają jeszcze żadnego rysunku. W pierw
szym okresie są one żółtawo-białe; w dru
g im — w niektórych miejscach występują 
grubsze łuski. W trzecim okresie ukazują 
się ciemne wstęgi żółto-szarego koloru, 
w czwartym okresie odznaczają się jeszcze 
ciemniejsze paski, piąty wreszcie okres 
odpowiada skrzydłu ostatecznie już zabar
wionemu.

Z porównania rozmaitych łusk we wspo
mnianych okresach wynika, że początkowo 
wszystkie łuski posiadają kształt lanceto
watych utworów, podobnych do włosów. Do
póki łuski są w tym stanie, skrzydła odzna
czają się nadzwyczajną delikatnością, dają 
się bardzo łatwo rozciągać i składać. Z chwi
lą, gdy kształt skrzydeł ustali się, łuski 
ich otrzymują wygląd dość jednostajny; od 
nasady do połowy szerokość ich wzrasta, 
poczem zwężają się ku końcowi wolnemu, 
zaopatrzonemu w liczne śpiczaste wyrostki. 
Łuski tylnej plamy (na dolnej stronie ty l
nych skrzydeł) pod względem wielkości 
przewyższają pozostałe: długość ich wynosi 
125 ja, szerokość 43,7 jj., grubość 3— 4 jł, 
gdy tymczasem długość innych łusk docho
dzi do 118 [A, a grubość :— 1—2 jj.. Wszys.tr



190 W s z e c h ś w i a t Ne 12
kie łuski w pierwszym okresie na ciemnem 
podłożu wydają się białawe, w świetle prze- 
chodzącem bezbarwne, w późniejszych 
zaś okresach odbywa się gromadzenie 
barwnika, skutkiem czego zabarwienie staje 
się coraz ciemniejsze. Najwięcej barwnika 
gromadzi się zwykle na wolnym brzegu 
łusk. Wyjątek stanowią niebieskie łuski 
w okolicy tylnej plamy, nie posiadające zu
pełnie lub bardzo mało ziarnistego barwni
ka, a barwa ich oczywiście zależy od odbi
cia światła, uwarunkowanego szczególną ich 
budową. Jak  barwa, tak i kształt łusk sto
pniowo zmienia się, przyczem przybierają 
wygląd łopatkowaty, spiczaste wyrostki sta
ją się krótsze, zaokrąglają się, a ilośd ich 
się zmniejsza. Wreszcie wzrost lusk pod
czas rozwoju jest niejednakowy. Już Schnei
der zauważył tę okoliczność. P. Lindenowa 
przypuszcza, że wzrost łusk zależy od wa
runków odżywiania się: lepsze' odżywianie 
się' wywołuje silniejszy wzrost.

Dalsze spostrzeżenia doprowadziły p. Lin- 
denową do wniosku, że rozwój i kształto
wanie się komórek łuskowych musi zależeć 
od wpływTów zewnętrznych. Komórki łusko
we pod względem budowy przypominają 
komórki gruczołowe. Wszystkie czynniki 
według przypuszczenia p. Lindenowej, wpro
wadzające zmiany w przemianie materyi 
organizmu poczwarki, muszą wpływać i na 
rozwój łusk. Badała ona poczwarki fuksa 
(Vanessa urticae) wr rozmaitych warunkach, 
w pow ietrzu osuszanem przez kwas siarcza
ny, w atmosferze czystego dwutlenku wę
gla lub azotu (w ciągu 24 godzin), wysta
wione na działanie radu (4 godziny), w po
wietrzu rozrzedzonem (12 godzin) i wresz
cie w atmosferze czystego tlenu. U po- 
czwarek trzymanych w atmosferze czystego 
tlenu wszystkie utwory chitynowe wykaza
ły słabszy rozwój; okoliczność tę Lindeno
wa objaśnia brakiem azotu i dwutlenku 
węgla. Znaczne zwiększenie lusk i ich w y
rostków zauważyła u motyli, których po
czwarki były' poddane działaniu powietrza 
suchego i radu, motyle zaś rozwijające się 
w powietrzu rozrzedzonem posiadały naj
mniejsze łuski.

Badania Federlyego również stwierdziły 
wpływ czynników zewnętrznych na kształto
wanie się łusk. Badacz ten otrzynnywał z mo
tyli, których poczwarki podane były k r ó t 
kiemu działaniu umiarkowanej temperatury, 
łuski większe i szersze, niż u tych, których 
poczwarki były wystawiono na dłuższe dzia
łanie tego czynnika, Za podwyższeniem tempe 
ratury do 39° wzrost łusk słabnie, są one 
długie i cienkie; jeszcze wyższa temperatu
ra prowadzi do degeneracyi łusk, występu
jących tylko pojedyńczo i mających kształt

j nieprawidłowy. Temperatura niska działa 
j zupełnie tak samo jak wysoka.

(Naturw. Rund.) Cz .St.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Komitet Kasyr Pomocy dla osób pracują
cych na polu naukowem imienia Doktora 
Józefa Mianowskiego zawiadamia, że w 
czerwcu 1907 roku przyznane zostanie 
stypendyum imienia Tadeusza Kowalskiego 
w kwocie rubli 513, przeznaczone dla kszal- 
cących się w jednej ze specyalności teoryi 
lub praktyki rolniczej i za prace w tym 
zakresie,

Kancelarya Kasy, w Warszawie, ul. Nie
cała JNe 7, za osobistem lub listownein 
zgłoszeniem się wyrdawaó albo wysyłać 
będzie szczegółową wiadomość o wymaga
nych od kandydatów dowodach i warun
kach, pod jakiemi stypendyum przyznane 
będzie. Podania przyjmowane będą w biu
rze Kasy do końca kwietnia bieżącego 
1907 roku.

ROZMAITOŚCI.

—  W ejście  na sz c y t  Ruwenzori planował 
Ludwik Sabaudzki, książę Abruzzów, zna
ny' zaszytnie z wypraw na szczyt góry św. 
Eliasza w Ameryce Półn. (1897) oraz ku 
biegunowi północnemu (1900). Masyw gór
ski Ruwenzori, położony na 1° szer. półn. 
między jeziorami Alberta a Alberta Edwarda 
stanowił, od czasu jego odkrycia przez 
Stanley a w maju 1888 r., cel kilku wypraw, 
żadna z nich jednak nie dotarła do szczytu. 
Stairs posunął się w czerwcu 1889 r. do 
wysokości 3500 m, Stuhlmann w  czerwcu 
1891 r.—-do wysokości 4063 m, Scot Elliot 
po czteromiesięcznych daremnych w y s i ł k a c h  

w r. 1893—zaledwie do 3900 m, w r e s z c i e  

jeden z najbardziej doświadczonych i wy
próbowanych alpinistów", Douglas W. Fresh- 
field, dobrze się prz> gotowawszy, podjął 
latem 1905 r. ponowną pióbę d o s i ą g n i ę c i a  

szczytu góry, ale musiał się cofnąć, będąc 
oddalonym od celu zaledwie o  30Om, ze 
względu na nieprzeniknioną mgłę. T e r a z  

chce w tym kierunku sprobowaó s z c z ę ś c i a  

śmiały książę Abruzów, opierając się 118 
starannem przestudyowaniu opisów d o t y c h *
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zasowych wypraw oraz wyników badań; 
arazem ma on zamiar gruntownego pozna- 
iia'całego masywu górskiego. W planowa- 
,rj wyprawie wezmą udział toworzysze je- 
,0. wypróbowani w poprzednich ekspedy- 
:v;,uh; komendant Cagni, główny lekarz szta- 
, ' )wv Cavalli, porucznik Winspeare, Yittorio 
;0llń, Botta i dwu przewodników alpej- 
ikich z Piemontu. Wyprawa miała opuścić 
\'łoehy w kwietniu 1906 r., wylądować 
; Mombassa, pojechać koleją Ugandzką do 
>ort Florence, stąd przeprawić się przez 
ozioro Wiktoryi i pieszo udać się na Ru- 
renzori. Książe spodziewał się w czerwcu 
lotrzeó do szczytu, we wrześniu zaś za- 
nierzał wrócić Nilem do Kairu, 

ideogr. Zeitschr. 1906, IV) L. II.
-  Do bieguna północnego balonem ch ce

ulać się tym razem amerykanin Wellman. 
Delegacya Towarzystwa Narodowego Geo
graficznego w Washingtonie orzekła po do 
dadnem rozpatrzeniu, że plan Wellmana 
na wszelkie widoki powodzenia, i obiecała 
iijpieraó go czynnie; przedstawiciel delega- 
:yi major Hersey, ma nawet wziąć udział 

ekspedycyi. Koszty wyprawy, narazie 
>ceniono na 250 000 dolarów, ponosi Wiktor 
Lawson, główny współwłaściciel „Chicago- 
{ccDrcl-Herald”, plany przyszłego balonu 
sostaly przedstawione do oceny najsławniej
szym amerykańskim i francuskim znawcom 
ieglugi powietrznej, zbudowanie balonu 
powierzono aeronaucie francuskiemu Go- 
ilanlowi, który miał go wykończyć do koń- 
''•> maja 1906 r. W czerwcu całe wyekwi
powanie wyprawy miało być wysłane do 
I romsde, skąd dalej miał je zabrać na 
zpicberg parowiec „Thegeth”, należący do 
kspcdyeyi Zieglera do bieguna północnego. 

Wellman, który nie jest nowicyuszein w ba
daniach arktycznych, albowiem udawał się 
' 'wt bez powodzenia, w* roku 1898/99-ym 
n‘l ziemię Franciszka Józefa dla odszuka- 
"la -^'idrćego, zamierza na główną kwaterę 
'.'Prawy wybrać wyspę Niską z grupy 
zpiebergu północnego i przystąpić natych

miast do budowania potrzebnych domów 
ra<1 szopy do umieszczenia balonu napeł

nionego. I)la otrzymania wodoru ma być 
-'! ,rane 105 ton kwasu siarczanego oraz 

' '''n opiłek żelaznych. W drugiej poło- 
, 1 ''PCa miały być dokonano wzloty pró- 

jeśli możność kierowania balonem,
'•iaen i S‘ę zadawalającą, to jeszcze w 

ul)t> r. miał nastąpić wzlot do bieguna 
W przeciwnym razie, wzlot 

" "M; odłożony do 1907 r., aby zwię- 
. „ |'v leszcze szanse powodzenia; cała wy- 
atn i ,'Vrócilaby wtedy jesionią do domu,
■ <nie' fw0"a<S odpowiednich ulepszeń w ba- | 

-î 0 możność kierowania balonem i  

,,,an spodziewa się dotrzeć do bieguna i

w przeciągu 10 dni — 240 godzin; a ponieważ 
zdolność unoszenia się balonu w powietrzu 
ma trwać 20 do 25 dni i w przeciągu te
go czasu spali się w motorach około 5 500 
funtów gazoliny, więc pierwotny ciężar ba
lonu o tyleż się zmniejszy, co więcej niż 
wyrówna stratę codzienną na gazie, wyno
szącą 200 funtów. Oprócz możności kiero
wania balonem, spożytkowany ma być inny 
wynalazek, dokonany od czasu nieszczęśli-. 
wego wzlotu Andróego: telegraf bez drutu. 
Zapomocą dwu stacyTj, w Hammerfeścio 
i w głównej kwaterze na Szpicbergu, Well
man ma nadzieję w czasie podróży balonem 
znajdować się w stałem połączeniu ze światem, 
nawet wtedy, kiedy będzie u bieguna. Jak  
widzimy, zdołano zastosować w jaknajszer- 
szym stopniu zdobywcze naukowe dla ce
lów ekspedycyi, pomimo to jednak jest 
rzeczą wątpliwą, czy wystarczy to wszyst
ko do udania się tego arcy śmiałego pomysłu.

(Geogr. Zeitschr. 1906, VI.) L. H.

ODPOWIEDŹ REDAKCYI.

W  Parni W. Pod nazwą soli amoniackiej 
rozumieją chlorek amonu czyli salmiak. 
Urządzenie, o które Sz. Pan pyta, jest opi
sywane także w dawniejszych książkach fi
zycznych, a działanie jego, mk polegać na 
zmianie rozpuszczalności zależnie od zmian 
temperatury. Czy ono może być uważane 
za wskaźnik zmian pogody— wątpimy'.

KSIĄŻKI, BROSZURY I CZASOPISMA,
N A D E S Ł A N E  DO K ED A K C Y I W SZE C H ŚW IA TA .

Wł. NfttanSOn. Szkice z dziedziny fizyki 
elektronowej. Kraków, 1907 r. str. 1— 15

D-r W. Jasińsk i,  (podług d-ra R. Silber- 
steina, O. Jankego i innych). Choroby 
dzieci w wieku szkolnym. (Robotnicza bi
blioteczka hygieniczna A? 2). Łódź, 1907 r. 
str. 1—24. Cena 10 groszy.

D-r Wł. Schoeneich. (podług d-ra r .  Sii-
bersteina). Dziecko w pierwszym roku ży
cia (Robotnicza biblioteczka hygieniczna 
JV» 1.). Łódź, 1907 r. str. 1—22. Cena 10 gr.

J Brzeziński. W sprawie recenzyi p. Ra
ciborskiego w „Kosmosie1*. Kraków, 1907 r. 
str. 1—35.

Sprawozdanie z działalności i obrotu fun
duszów Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
w Warszawie za 1906 r., ułożone przez Za
rząd Muzeum. Warszawa, 1907, 1— 54.
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T- W iśniow ski.  Uber die Fauna der Spas- 
ser Sohiefer un^l das Alter des massigen Sand- 
steins in den Ostkarpaten Galiziens. Kra
ków, 1906 r. z tablicą.

Spraw ozdanie  przyrodniczo-historycznego 
muzeum gubernialnego ziemstwa Tauryc- 
kiego z roku 1906. Symferopol 1906 r. 
str. 1;—20 (po rossyjsku).-

Spraw ozdanie  z działalności gubernialnego 
entomologa ziemstwa Tauryckiego Z. Mo- 
krzeckiego za rok 1906. Symferop 1, 1906. 
str. 1— 13 (po rossyjsku).

Builetin b i o l o g ip e .  Feuille de rensełgne- 
ments biologistes. JN? 1. Wydawane w Dor
pacie pod redakcyą prof. O. FSaint-Hilairea.

w języku francuskim, niemieckim i rossyi. 
skim.

NEKROLOGIA.

Marcelin Berthelot, w ielk i  c h e m ik  fran, us-
ki, najpłodniejszy i najbardziej wszechstron
ny w swojej nauce badacz i autor, sekre
tarz dowożytni Akademii, w swoim czasie 
minister oświaty, zmarł w Paryżu 18 b. ni, 
przeżywszy lat 80.

Z  p o c z ą tk ie m  k w ie tn ia  r e d a k c y a  W s z e c h ś w ia ta  przenosi 

s ię  na u!. K r u c z ą  JV° 32.

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

za czas od d. 1 do d. 10 marca 1907 r.
(Ze spostrzeżeń  n a  s ta c y i m eteorologicznej p n .y  Muzeum Przem ysłu  i Rolnictwa* w Warszawie).

<v
N

B aro m etr red. 
do 0° i n a  c ięż
kość; 700 mm-\-

T em p era tu ra  w st. Cels.
K ierunek i prędk. 

w iatru  w m/sek.

Z achm urze

nie (0— 10)
— ^

UWAGI
Q 7 r. 1 P 9 w. 7 r. lp . 9 w. Ń ajw . N ajn . 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. lp . 9 w. mm

i P . 52,1 54,0 58,7 —2 ^ - 0,8 - 4 ,0 + 1 ,5 - 4 , 0 NW, n6 NWS*10 9 0 1,0 * a.

2 s. 57,0 55,3 51,9 —5,4 + 0 ,7 + 0 ,5 + 2,0 - 5 ,5 w, w 3 n w 6 10 10 10 2,8 * P, i. dr.

3 n. 53,5 57,3 59,9 - 0,6 —0,1 - 0,2 + 1 ,5 - 1,2 NE, N5 N« 10 10 10 —

4 p. 63,7 65,3 66,3 - 1,6 + 1,2 - 1,2 + 2 ,3 - 1,6 n 3 N, n2 9  1 0 5 0 — u  a.

5 w. 0(1,7 64,9 63,4 - 4 ,4 + 2,0 - 1 ,5 + 4 ,5 - 5 , 0 NW, NW, SE, 0 3 0 4 0 — u  a, =

6 ś. 58,7 57,1 56,1 —5,8 + 2,6 +  M +4,5 - f i , 0 SE, e 5 s2 3 7 0 — u.i a.

7 c. 57,2 58,1 58,0 —2,4 + 3 ,8 + 3 ,2 + 5 ,6 - 3 ,0 SE, 0 0 0 3 0 6 0 — u  a.

8 'p . 54,5 51,4 46,4 - 1,6 + 5 ,4 + 2,2 + 6,2 - 2,2 0 s. 6 0 6 0 0,9 u  a 0  w nocy

9 s. 43,5 44,0 46,3 + 1,6 + 3 ,4 + 1,0 + 5 ,2 + 1,0 0 w 2 w 2 10 10 10 0,7 © a. P-
10 n. 45,3 43,5 42,2 — 1,2 + 0,6 - 2,8 + 2,5 - 3 ,0 SW , w 5 W 2 10 © 3 3 1,8 * 9a 1 pin.

^l-ed-
u ie 55,2 55,1 54,9 —2°4 + 1°9

oO+

+3°6 j—3°l| 2,9 | 2,9 2,6 6,6 7,0 3,3 —

| S tan  średn i barom etru  za  dekadę: '/3 (7 r. +  1 p. -)- 9 w ) =  755,1 mm

{ T em p era tu ra  ś re d n ia  za  dekadę: '/a (7 r. +  1 p. - f  2 X  9 w,) =  — 0°,2 Cels.

I Sum a opadu za dekadę: =  7,2 mm

T B E  Ś Ć: Z naczen ie  n iek tó ry ch  ferm entów  w u stro ju  żyw ym , przez S tan is ław a  W e l e c k i e g 1? '
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