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AMITOZA I KARYOKINEZA.

Jednem z najciekawszych zjawisk przy
rodniczych, zjawisk napozór prostych, 
a jednak niesłychanie skomplikowanych, 
jest podział komórek. Wiemy, że orga
nizm każdy wychodzi z jednej komórki, 
że przez podział jej wzrasta, że podzia
łowi mechanicznemu towarzyszy zarazem 
ujawnienie się w poszczególnych komór
kach pewnych cech dla danego gatunku 
charakterystycznych, które początkowo, 
in potentia. niejako, były  zawarte w  jed
nej albo dwu komórkach rodzicielskich. 
W ynika stąd, że podział komórki nie 
może przebiegać jakoś przypadkowo, że 
przeciwnie cały mechanizm podziału jest 
rzeczą bardzo skomplikowaną i niezmier
nie subtelną.

Badając podział komórki, widzimy, że 
przebiegają tam równocześnie dwa pro
cesy: podział jądra i podział masy pro- 
toplazmatycznej. Nawet nie stając ściśle 
na stanowisku teoryi, bronionej przez 
Hertwiga, Strasburgera i innych, którzy 
w jądrze jedynie chcą widzieć przenosi' 
cielą cech dziedzicznych, przeciwnie przy

znając równorzędne znaczenie w proce
sach wewnętrznego kształtowania plaz
mie i jądru, musimy jednak przyznać, że 
przebieg podziału jądra ma niesłychane 
znaczenie i że dokładne poznanie faz te
go podziału jest rzeczą pierwszorzędnej 
wagi.

Pośród substancyj, wchodzących w skład 
jądra, rozróżniamy: 1) chromatynę, bar
wiącą się intensywnie barwnikami zasa- 
dowemi; 2)pyreninę czyli nukleinę, wcho
dzącą w  skład jąderka i barwiącą się 
barwnikami kwaśnemi; 3) lininę, stano
wiącą rusztowanie jądra, słabo barwną;
4) sok jądrow y, wypełniający miejsca pu
ste; wreszcie 5) amfipyreninę, z której 
utworzona jest osłonka jądrowa.

W  okresie pomiędzy jednym a drugim 
podziałem jądro znajduje się w  tak zwa
nym stanie spoczynkowym. Przedstawia 
ono wówczas delikatną siatkę lininową, 
na której substancya chromatynowa uło
żona jest już to w postaci piankowatego 
zrębu chromatynowego, już też ziarnek 
leżących w  węzłach rusztowania linino- 
wego. Często wśród zrębu można w y 
różnić ciałko barwiące się barwnikami 
kwaśnemi, temi samemi więc co plazma. 
Jest to jąderko. Wszystko to otoczone 
jest błoną. Stan spoczynkowy jądra zo
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staje przerwany podziałem, który nastę
puje w komórce. W  opisach podziału 
jądra podawany jest dwojaki sposób, 
w jaki ten podział przebiega.

Pierw szy z tych podziałów t. zw. „po
dział bezpośredni" czyli „amitoza“ był 
znany znacznie dawniej. Polega on na 
tem, że z jednej strony jądra następuje 
wcięcie, które rozszerza się coraz dalej, 
obejmując jądro . jakby zaciskającym się 
półpierścieniem. Podział ten może prze
biegać już to w obrębie macierzystej 
błony jądrowej, pod którą dopiero w y 
twarza się błona jądrowa potomna, lub 
też osłonka macierzysta dzieli się rów 
nież, ale później następuje jej zanik i nowe 
osłonki otaczają jądro potomne. W ięk
szość autorów, opisujących amitozę, jest 
zdania, że podział jądra zawsze w yprze
dza podział jąderka, które przewęża się 
biszkoptowato i przechodzi na dwa prze
ciwległe końce jądra, wyznaczając tem 
.płaszczyznę podziału, która będzie leżeć 
prostopadle do osi, przechodzącej przez 
obadwa jąderka. W  całym przebiegu te
go podziału nie widać żadnych zmian 
w strukturze wewnętrznej jądra. A czkol
wiek podział karyokinetyczny—ze w zglę
du na niesłychaną doniosłość, jaką mu 
przypisują w sprawie przenoszenia cech 
rodzicielskich na potomstwo, a więc 
w  kwestyi dziedziczenia — był już wielo
krotnie opisywany, sądzę, że nie od rze
czy jednak będzie przytoczyć jego mo
menty zasadnicze, aby tem dobitniej pod
kreślić różnice, zachodzące między ami- 
tozą a karyokinezą.

N ajżyw szy udział w  przebiegu podziału 
karyokinetycznego biorą cliromatyna, li- 
nina wraz ze znajdującemi się poza obrę
bem jądra i często w  stadyum spoczyn- 
kowem niewidzialnemi centrosomami.

W  procesie podziału karyokinetyczne
go możemy rozróżnić 4 fazy, które na
zyw am y, posługując się nomenklaturą 
Strasburgera: Pro- meta- ana- i telofazą.

Profaza. Jądro, w stanie spoczynkowym  
mające charakter mniej lub więcej zbitej 
masy, w ygląda teraz luźniej. Chroma- 
tyna, czy to rozsiana w  postaci drob
nych ziarnek, czy też tworząca zrąb chro- 
matynowy, przybiera postać nici luźno

splątanej. Przytem widzimy, jak poszcze
gólne ziarnka zbiegają się i łączą ze sobą 
w  nić. Nić ta, wedle jednych autorów 
jednostajna, wedle innych z kilku skła
dająca się odcinków, ma z początku w y 
gląd kosmaty, jakby wskutek nabrzmień 
w tych miejscach, gdzie poszczególne 
ziarnka się zlały, wreszcie jednak na
biera gładkości i ciągłości. To stadyum 
luźno splątanej nici nazywamy „stadyum 
spiremy" (rys. 1). Nie widzimy tu już

ani śladu jąderka. W edług niektórych 
autorów, np. W asielewskiego, wchodzi 
ono również w skład spirenty. Jedno
cześnie centrosom, dotąd niewidoczny, 
występuje otoczony sferą promienistą, 
nazwaną przez Rabla polem biegunowem. 
U niektórych zwierząt, jak  np. u Ascaris 
megalocephala, bardzo dokładnie widzieć 
można, jak  ten centrosom, początkowo 
pojedyńczy, dzieli się następnie na dwie 
części, połączone ze sobą cieniutką ni
teczką, zadatkiem jakby przyszłego wrze- 
cionka ka^okinetycznego. Jednocześnie 
rozdwaja się także i pole biegunowe. 
Odstęp między centrosomami ciągle w zra
sta, wreszcie jeden z centrosomów wraz 
ze swem polem biegunowem łukiem okrą
ża jądro, którego błona jednocześnie nik
nie, i umieszcza się na stronie przeciw
ległej tej, gdzie początkowo powstał.

Metafaza. Nitka spiremy początkowo 
cienka i jednolita, wskutek przesiąknię
cia sokiem jądrowym grubieje i jedno
cześnie dzieli się na części, których licz
ba jest dla danego gatunku stała, lecz 
dla różnych gatunków zmienna. Te czę
ści, t. zw. chromosomy, lub, jak propo
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nuje O. H e rtw ig ’ ), „segmenty jądrowe", 
układają się w  środku wrzecionka karyo- 
kinetycznego, które jednocześnie powsta
ło z lininy jądra i przebiega między dwo
ma centrosomami. W  tym okresie plaz
ma komórki zaczyna również brać 
udział w podziale w ten sposób, że ukła
da się promienisto dokoła każdego cen- 
trosomu, tworząc tak zwane „sfery atrak
cyjne” , które np. u jeżowców są bardzo 
wybitne. Chromosomy mają po większej 
części kształt pętli, której zgięcie zwró
cone jest teraz do środka, końce zaś 
sterczą na zewnątrz. Figura taka nosi 
nazwę „gw iazdy macierzystej.“ U nie
których gatunków w stadyum spiremy, 
u innych natomiast w  stadyum gwiazdy 
macierzystej pętle dzielą się wzdłuż, tak, 
że pod koniec metafazy gwiazda macie
rzysta składa się z dwu tuż obok siebie 
ułożonych szeregów pętli chromatyno- 
wych (rys. 2).

Rys. 2.

Anafaza, Ułożenie to, jakie widzimy 
w stadyum metafazy, ' nie trwa długo, 
gdyż wskutek przyczyn, które różni auto
rowie różnie tłumaczą, rozsuwają się te 
dwa szeregi, ku dwum przeciwnym po
lom biegunowym. Nie dochodząc do 
nich zupełnie, układają się znowu gwiaź
dzisto tworząc dwie „gwiazdy potomne” , 
po obu końcach dokładnie widocznego 
wrzecionka karyokinetycznego. Jedno
cześnie komórka cała zaczyna się dzielić, 
przyczem początkowo wcięcie powstaje 
na jednej stronie i obejmuje pierścieniem 
całą komórkę. Głębsze wcięcie po jed-

')  O Hertwig. Allgemeine Biologie.

nej stronie wskazuje, skąd podział się 
zaczął (rys. 3).

Rys. 3.

Telofaza. W  tem stadyum następuje 
uporządkowanie jakby tego procesu, 
który dopiero co się skończył i dopi'o- 
wadzenie jądra znowu do stadyum spo
czynkowego. Chromosomy wskutek prze
siąknięcia sokiem jądrowym  zamieniają 
się pomału w nabrzmiałe pęcherzyki, 
które zlewają się następnie między sobą. 
Całość otacza się błoną jądrową. Wrze- 
cionko środkowe niknie zupełnie. Rów 
nież centrosom staje się niewidoczny, i, 
jak przypuszcza Rabl, ukrywa się wśród 
masy protoplazmy komórki (rys. 4).

W badaniu podzia
łu karyokinetyczne
go uwagę naszę 
zwraca dokładny po
dział wszystkich za
sadniczych składni
ków na połowę. Mia
nowicie w skład każ
dego jądra potomne
go wchodzi tylko ta 
część lininy, która 
leżała w obrębie 
gwiazdy potomnej; 
również każdemu jądru przydany jest 
jeden cetitrosom. A le najwybitnięj w y
stępuje ta dokładność podziału w sub- 
stancyi chromatynowej. Widzieliśmy, że 
chromatyna rozpada się na segmenty, 
których ilość i kształt dla każdego g a 
tunku jest stały i że segmenty te — 
chromosomy — zostają następnie podzie
lone podłużnie na połowy. Ten dokład
ny podział według Boveriego, Rabla i

Rys. 4.
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innych ma na celu istotnie równe roz
dzielenie wszystkich substancyj komórki 
macierzystej, między dwie komórki po
tomne.

Fakt, że w  podziale karyokinetycznym 
najwybitniejsze znaczenie zdają się mieć 
chromosomy i zdaje się jakb y  główne 
zadanie karyokinezy polegało na tem, 
aby te segmenty jaknajdokładniej podzie
lić, wspólnie z tym faktem, że ilość i 
kształt chromosomów zawsze pozostają 
w danym gatunku jednakowe, został spo
strzeżony już przez Rabla. Na tych dwu 
zasadniczych faktach, dokładnego podzia
łu chromatyny i identyczności liczby i 
kształtu segmentów jądrow ych, Boveri 
oparł swoję teoryę, która w  nauce znana 
jest pod nazwą „teoryi indywidualności 
chromosomów11.

Boveri twierdzi, że każdy chromosom 
jest jednostką materyalną, która w  jądrze 
żyje oddzielnie, rośnie samodzielnie, po
mnaża się przez podział i przenosi się 
w swych produktach podziału z genera- 
cyi na generacyę, tak, że w  chromoso
mach jakiejś tkanki mamy w rzeczyw i
stości potomków chromosomów jajowych. 
Tym  sposobem uczony ten stara się obja
śnić zawsze stałą liczbę i kształt chro
mosomów u osobnika danego gatunku.

Lecz ta jakby pieczołowitość organi
zmu w zachowaniu stałej liczby chromo
somów musi mieć swoje znaczenie. Otóż 
Boveri a za nim Rabl, Roux i inni przy
puszczają, że chromosomy są przenosi- 
cielami cech rodzicielskich na potomstwo, 
że każda cecha rodzicielska jest zawarta 
w  jednym z chromosomów, że więc gdy
by tego chromosomu zabrakło, osobnik 
nowopowstały m usiałby być pozbawiony 
pewnej cechy gatunkowej, musiałby być 
potworem.

W obec takiego pojmowania kwestyi 
zrozumiałą jest rzeczą, że zwolennicy teo
ryi indywidualności chromosomów mu
szą przyjmować, że i w stadyum spoczyn- 
kowem te chromosomy jako jednostki 
istnieć muszą. W  rzeczywistości jednak 
w  jądrze spoczynkowem trudno dostrzedz 
choćby jakiegoś śladu poszczególnych 
chromosomów.

Jakeśm y wyżej powiedzieli, w  jądrze

spoczynkowem chromatyna znajduje się 
zebrana już to w ziarnka, luźno leżące 
w  węzłach rusztowania lininowego, już 
też tworzy t. zw. zrąb chromatynowy.

W edług Boveriego chromosomy w  sta
dyum telofazy przesiąkają nadmiernie 
sokiem jądrowym, wskutek tego pęcznieją 
i w ysyłają  wypustki na wszystkie strony. 
T e wypustki łączą się ze sobą i tak po
wstaje struktura piankowata, którą na
zyw am y zrębem.

Licząc się z faktem, że w niektórych 
jądrach chromatyna występuje w postaci 
ziarnek, leżących w węzłach lininy, nie
którzy autorowie jak W ilson, Hertwig, 
Eisen i inni występują z hypotezą po
mocniczą. Sądzą oni mianowicie, że chro
mosom nie jest jeszcze osobnikiem, jed
nostką materyalną, ale przeciwnie stano
wi pewne zbiorowisko tych jednostek. 
Osobnikiem będzie tu każde ziarnko, któ
re też przenosi—każde—jednę cechę ro
dzicielską. Charakterystyczną rzeczą jest, 
że pewne ziarnka łączą się tylko ze sobą, 
tak że dany chromosom, w całym szere
gu pokoleń komórkowych, zawsze się skła
da z tych samych ziarn. Taką budowę 
chromosomów z poszczególnych ziarn 
Eisen obserwow ał u Batrachoseps attenu- 
atus. Boveri w ostatnim (VI) tomie 
swoich „Zellen-Studien" przychyla się 
również do takiego pojmowania kwestyi.

T eorya indywidualności chromosomów 
cieszy się w  nauce prawie ogólnem uzna
niem. Fakt, że ilość chromosomów po
zostaje zawsze niezmienna, wspólnie z tym 
faktem, że różnią się one między sobą 
kształtem i że kształt chromosomów przez 
cały szereg pokoleń komórkowych się 
utrzymuje, fakt ten nie dający się skąd
inąd wyjaśnić, staje się zrozumiałym je 
żeli przyjmiemy, że chromosomy są prze
nośnikami cech dziedzicznych, niezależnie 
od tego, czy będziemy uważać, że w chro
mosomie zawarta jest jedna cecha, czy 
też cały ich kompleks.

Ja d w ig a  Młodowska.

(Dok. nast.).
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SOLE W WODZIE MORSKIEJ.

W historyi rozwoju kuli ziemskiej szcze
gólniej zasługuje na uwagę pytanie, do
tyczące słoności wód, wypełniających 
oceany. Znając granice i wymierzywszy 
głębokość tych ostatnich, można było 
obliczyć ich objętość. Okazało się, że 
gdyby ziemia była kulą o gładkiej po
wierzchni, woda, rozlana na niej jedno
stajnie utworzjdaby warstwę mniej w ię
cej 2500 metrów grubą. Ponieważ ilość 
soli, zawartych w wodzie morskiej, w y
nosi V30 wagi i */63 objętości wody, gdy
by więc sole rozpuszczone w oceanach 
i morzach osadziły się na gładkiej po
wierzchni kuli ziemskiej, utworzyłyby na 
niej warstwę grubości 40 metrów. A by 
pojąć rozmiary tej w arstw y, uprzytom- 
nijmy sobie, że starczyłoby jej na utwo
rzenie wznoszących się ponad poziomem 
oceanu lądów Emropy i Ameryki północ
nej wraz z ich górami i wyżynami. W i
dzimy więc, że soli tych starczyłoby na 
wzniesienie z nich piątej części całego 
obszaru lądowego kuli ziemskiej. W  do
datku w  tym obrachunku nie zostały 
uwzględnione olbrzymie masy soli, które 
osadzały się na skorupie ziemi w roz
maitych okresach jej historyi, a które, 
utw orzywszy potężne pokłady, dostar
czają nam dzisiaj soli kuchennej. Nie za
pominajmy, że i te pokłady soli znajdo
w ały się niegdyś w  stanie rozpuszczo
nym w wodzie morskiej.

Skąd powstała woda? Jakiego pocho
dzenia są zawarte w  niej sole? Pytania
mi temi zajmowano się nieraz. O ile do
tyczą one pochodzenia wody, odpowiedź 
nie nastręcza szczególnej trudności. Po
nieważ ciężar w łaściw y w ody mniejszy 
jest od ciężaru właściwego ciał, wcho
dzących w  skład skorupy ziemskiej i po
nieważ woda w temperaturze wysokiej 
przechodzi z łatwością w stan lotny, bez 
trudności więc możemy wyobrazić sobie, 
że gdy ziemia miała postać kuli ognisto- 
płynnej, otaczała ją  warstwa gazówT, 
z których po obniżeniu się temperatury 
wydzieliła się woda. Owa lotna powło
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ka, którą pierwotna kula ziemska była 
otoczona, zawierała, należy pamiętać, 
wodę nietylko oceanów współczesnych, 
ale również tę całą masę wody, która, 
wszedłszy w skład skał, będących czę
ścią skorupy ziemskiej, znalazła się w głę
bi ostygłego globu naszego.

Odpowiedź na pytanie, dotyczące po
chodzenia soli zawartych w wodzie mor
skiej, jest daleko trudniejsza. W  solach 
tych widziano rozpuszczalną część masy 
lądów, tę część, która od czasów niepa
miętnych skutkiem obiegu wody wciąż 
była znoszona do oceanów. Jako czy
sta para wodna woda znów opuszczała 
ocean, aby doń powrócić, spływając z po
wierzchni ziemi i przynosząc ze sobą 
w stanie rozpuszczonym sole zabrane po 
drodze.

Sama przyroda drogą doświadczenia, 
przeprowadzonego na olbrzymią skalę, 
wykazuje nam, czy powyższe tłumacze
nie zjawiska jest możliwe. Spotykamy 
bowiem na ziemi obszary, wśród których 
proces powyższy ma przebieg nader w y
raźny i „czysty".

W środkowych okolicach lądów pro
dukty zniszczenia skorupy ziemskiej, roz
puszczone w wodzie deszczowej, spły
wającej bądź po powierzchni ziemi, bądź 
też po szczelinach w  jej warstwach głęb
szych, produkty te, powtarzamy, groma
dzą się w jeziorach bezodpływowych i 
tutaj wskutek parowania wody podlegają 
ciągłej koncentracyi.

Jeżeli zbadamy sole osadzające się w ta
kich jeziorach, okaże się, że one nie zu
pełnie odpowiadają solom oceanu. Je 
żeli dalej dokonamy analizy wody, która 
płynie w  rzekach i potokach, przekona
my się, że sól kuchenna, będąca głów 
nym składnikiem mineralnym wód mor
skich, w wodach lądowych zawarta jest 
w  tak nieznacznej ilości, że nasuwa się 
powątpiewanie, żeby sól morska była 
wypłókana przez wodę bieżącą z warstw, 
które niegdyś zalegały dno morza. Co 
zaś dotyczę „nowej" soli kuchennej, to, 
zdaje się, jako produkt wietrzenia skał 
powstaje ona w ilości nader ograniczo
nej, jeżeli wogóle powstaje. Tymczasem

W SZECH ŚW IA T



W SZEC H ŚW IA T W  7

w oceanach ta właśnie sól kuchenna 
ma znaczenie pierwszorzędne. W  wyżej 
wspomnianej 40 metrowej w arstw ie osa
dzonych soli, więcej niż 31 metrów przy
padłoby na sól kuchenną.

Chcąc otrzymać z ziemi taką ilość so
du, jaka znajduje się w oceanach, mu
sielibyśmy trzykrotnie powiększyć obszar 
istniejących lądów w przypuszczeniu, że 
znane nam skały zawierają średnio sól 
w  ilości odpowiadającej 2 ,38°lo swej wagi. 
Chlor, połączony z sodem, przewyższa 
jeszcze wagą ten ostatni, a tymczasem 
chloru skorupa ziemska mogłaby dostar
czyć w  ilości mniejszej jeszcze, ponieważ 
udział pierwiastku tego w  budowie sko
rupy ziemskiej w yraża się zaledwie przez 
0,01°/o .

Obliczenia powyższe, które dopiero po 
wymierzeniu głębi oceanów stały się mo- 
żliwemi, wskazują nam, jak  dalece ważne 
znaczenie wśród soli morskich posiada 
sól kuchenna; obok tego zaś z obliczeń 
tych wynika, że obadwa pierwiastki, 
wchodzące w  skład soli kuchennej, 
w szczególności zaś chlor, gdy zwrócim y 
uwagę na jego ilość, ma równie mało 
wspólnego ze skorupą ziemską, jak wo
góle oceany z lądem.

Dla wyjaśnienia kwestyi pochodzenia 
soli morskich zwrócić należy uwagę na 
procesy hydrotermiczne, które znajdują 
się w  związku ze zjawiskami wulkanicz- 
nemi i których zbadanie zapoczątkował 
St. Claire-Deville i Robert Bunsen. Obec
nie badania te zostały wznowione pod 
wpływem  wybuchu wulkanu na M arty
nice. Już w  roku 1842 wypowiedziano i 
uzasadniono pogląd, że m asy skał w  g łę
bi skorupy ziemskiej, mające niezmier
nie w ysoką temperaturę i zostające pod 
olbrzymi em ciśnieniem, przesycone są 
gazami w stanie dysocyacyi i że gazy te 
w  razie obniżania się temperatury mogą 
wytw arzać związki, które są właśnie być 
może głównemi sprawcami działalności 
wulkanów Obok tego należy liczyć się 
z faktem ciągłego oziębiania się kuli 
ziemskiej, jak  również i miejscowego 
wznoszenia się mas skalnych, przesyco
nych gazami, do okolic skorupy ziem
skiej, gdzie panuje temperatura niższa.

B ad ania,. przeprowadzone nad minerała' 
mi, które, będąc składnikami skorupy 
ziem skiej, bądź też znajdując się na je 
powierzchni, pochodzą z głębi ziemi, 
badania te dowodzą między innemi róż
norodności zjawisk wulkanicznych. Tam, 
gdzie następowało zmniejszenie się ciś
nienia, albo gdzie powstawały szczeliny) 
można było obserwować w yp ływ  law y 
przesyconej gazami lub też zjawiska w y
buchowe. Szczeliny w skałach, działa
niem wulkanu objętych, m ogły przytem 
zapełniać się produktami łączenia się ciał 
lotnych, a mianowicie rozmaitemi krusz
cami i minerałami. W  innych znów miej
scach masy ognisto-płynne, przesycone 
parą wodną, m ogły zapełniać i powięk
szać puste przestrzenie, znajdujące się 
w skorupie ziemskiej. W e wszystkich po
dobnych wypadkach gazy, które wydzie
lały się z magmy, miały możność wydo
stawać się na powierzchnię ziemi drogą 
solfatar lub źródeł gorących i powięk
szać tutaj ilości wody i ciał należących 
do wnętrza ziemi. Dzisiejsze badania zja
wisk wulkanicznych najzupełniej praw- 
dopodobnem czynią przj/puszczenie, że. 
podczas działania wulkanu wydostają się 
z magmy na powierzchnię ziemi rozmai
te metale i metaloidy, w szczególności 
zaś sód w  połączeniu z chlorem i inne
mi chlorowcami.

Jeżeli w ięc cofniemy się myślą ku te
mu okresowi historyi ziemi, kiedy ona 
nie posiadała jeszcze na swojej powierzch
ni skorupy, to z całą słusznością będzie
my mogli wypowiedzieć przypuszczenie, 
że w okresie zastygania zewnętrznej w ar
stw y kuli ziemskiej z magmy w ydzielały 
się w obfitości gazy, w których postaci 
w ydostały się z głębi ziemi na jej po
wierzchnię rozmaite pierwiastki, co szcze
gólniej musiało odbywać się za sprawą 
różńych chlorowców.

Jeżeli współczesne zjawiska wulkanicz
ne uważać należy za słabe jedynie od
bicie tych przemian, które na olbrzymią 
skalę przebiegały niegdyś w skorupie 
ziemskiej, to z łatwością będziemy mogli 
uprzytomnić sobie, skąd w znacznej .czę
ści pow stały wody pierwotnego oceanu 
i jego sole i oczywiście dojdziemy wtedy
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do przekonania, że oceany zawdzięczają 
swe wody i zawarte w nich sole gazom, 
które wydzielały się ze stygnącej ziemi.

(z referatu F. v. Richthofena)

Streścił A. K.

H A. LORENTZ.

ŚWIATŁO 
A BUDOWA MATERYI.

(Dokończenie).

Przypadek najciekawszy stanowi atmo
sfera. Czy powietrze zupełnie czyste, 
w którem nie unosi się najmniejszy py
łek, ani najmniejsza kropelka wody, mo
że stać się nieprzezroczystem wskutek 
samej tylko struktury cząsteczkowej na 
wzór drobnej mgły? Rayleigh odpowie
dział na to pytanie rachunkiem, ja  zaś 
mogę panom przedstawić w kilku sło
wach bieg jego rozumowania, nieco zmo
dyfikowany wedle poglądów nowoczes
nych. Z  w pływ u ciała, złożonego z mo
lekuł, zdajemy sobie sprawę, wyobraża
jąc sobie, że w każdej molekule, a na
wet w atomie są cząstki jeszcze mniej
sze, które światło zmusza do współdrga- 
nia. Muszę dodać, że siły czynne w pro
mieniu świetlnym są natury elektrycz
nej i że przeto, aby zrozumieć, w  jaki 
sposób drgania świetlne mogą wprawić 
w ruch te drobne cząstki, przypisujemy 
tym cząstkom ładunki elektryczne. S ą  to 
właśnie owe elektrony, z któremi tak 
dużo mamy teraz do czynienia.

Wedle zasady Huyghensa każdy elek
tron, skoro tylko rozpocznie współdrga- 
nie, staje się sam punktem środkowym 
nowych fal świetlnych, i w tem to leży 
przyczyna rozproszenia, o którem mowa.

Wielkość tego rozproszenia zależy nie 
tyle od wym iarów molekuł oraz od ich 
mas, ile raczej od tego, co się dzieje we
wnątrz każdej molekuły, a o tem można 
nabrać wyobrażenia, zmierzywszy współ
czynnik załamania danego ciała, który 
z kolei uwarunkowany jest stopniem je 
go współdrgania. Jeżeli znamy współ

czynnik załamania, długość fali i liczbę 
molekuł, przypadającą na centymetr sze
ścienny, można obliczyć, jaka ilość św ia
tła padającego ulega rozproszeniu na 
w szystkie stronj^ i jakiemu osłabieniu 
ulegnie promień, gdy przebiegnie pewną 
drogę. Dla światła żółtego i powietrza 
o gęstości zwyczajnej znajdziemy z po
mocą tego, co wiemy o liczbie molekuł, 
że po przebyciu 100 kilometrów siła 
wiązki świetlnej spada mniej więcej do 
połowy pierwotnej swej wartości.

W obrębie więc odległości, na jakich 
zwykle widzimy, powietrze czyste może 
być uważane za przezroczyste, ale na 
odległościach większych, jakie zdarzają 
się przecież w obrębie atmosfery, roz
proszenia światła pomijać nie mamy pra
wa. Podług naszkicowanych powyżej 
obliczeń promienie gwiazdy w zenicie, 
zanim dobiegną do ziemi, tracą około 
6°/o ze swego natężenia. Można to po
równać z wynikami spostrzeżeń nad na
tężeniem świetlnem jednego i tego sa
mego ciała niebieskiego na różnych w y 
sokościach: zmniejszenie natężenia w y 
nosi w  tych razach około 20%.

Nie stanowi to jeszcze dowodu mole
kularnej budowy powietrza, ponieważ 
zawsze można przypisać rozproszenie 
światła unoszącym się pyłkom kurzu. 
Powinniśmy być zadowoleni, że obser
wacye te nie przeczą teoryi cząsteczko
wej. W ynik nasz, że trzecią część zau
ważonego rozproszenia przypisać można 
samymże molekułom powietrza, jest, być 
może, tak zadowalający, jak  tylko można 
było się spodziewać.

Muszę wskazać jeszcze, że podług teo
ryi Rayleigha rozproszenie wywoływane 
czy to przez same molekuły powietrza, 
czy to przez drobne unoszące się w niem 
cząstki, musi być tem większe, im mniej
sza jest długość fali. Silniejsze rozpra
szanie się promieni niebieskich możemy 
uważać za przyczynę niebieskiej barw y 
nieba, a podług Rayleigha niebo w yda
wałoby się nam niebieskiem nawet i 
w takim razie, gdyby powietrze było 
doskonale czyste — tylko wtedy barw a 
byłaby bardzo ciemna. Jeszczebyśmy po
wietrze fakt}rcznie widzieli, a ta widocz
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ność opierałaby się na tem, że składa 
się ono z molekuł. W  samej rzeczy, 
z wzoru, zapomocą którego znaleziono 
wyżej przytoczone liczby, wynika, że dla 
danego współczynnika załamania rozpro
szenie jest tem mniejsze, im bliżej sie
bie położone są molekuły, im więc bar 
dziej „drobnoziarnisty" jest dany ośro
dek. W ośrodku doskonale jednorodnym 
i ciągłym rozproszenia nie byłoby wcale.

Tak zbudowane, jak je  sobie w yobra
żamy, powietrze na odległościach, w y
noszących kilka tysięcy kilometrów, musi 
działać, jak gęsta mgła, i smutno, zaiste, 
wyglądalibyśm y, gdyby rozciągało się 
ono od ziemi aż do słońca. Prawdopo
dobnie bylibyśm y w tedy pogrążeni w  g łę
bokiej ciemności i z pewnościąbyśm y 
słońca nie widzieli. Zupełna, o ile nam 
wiadomo, przezroczystość eteru, w ypeł
niającego przestrzenie niebieskie, prze
mawia silnie za tem, że ośrodek ten nie 
ma budowy ziarnistej, co do czego pa
nuje też zgoda pomiędzy wielu fizykami.

Że w razie substancyj takich, jak  w o
da, szkło, kwarc i szpat wapienny, nie 
może być mowy o uwidocznieniu budo
w y  molekularnej zapomocą rozproszenia 
drgań świetlnych, tego zapewme nie mam 
potrzeby tłumaczyć. Atoli wiadomo pa
nom dobrze, jak wiele na drodze pośred
niej pouczyć nas może o tej budowie i
0 własnościach najdrobniejszych cząstek 
badanie zjawisk świetlnych. Z  prędkości 
rozchodzenia się promieni usiłujemy 
wyprow adzać konsekwencye, dotyczące 
elektronów, znajdujących się w  cząstecz
kach i w praw ianych we współdrganie, 
oraz układu cząsteczek w  kryształach i 
tkankach organicznych. Dalej, zmiana 
kierunku, której doznają w  niektórych 
ciałach rozchodzące się drgania, dopro
wadza nas do wyobrażeń, na których 
opiera się stereochemia, dziś tak daleko 
posunięta. W innych znowu razach uwa
gę naszę zajmuje absorpcya św iatła 
W cłałach niezupełnie przezroczystych,
1 na tej drodze dochodzimy do pewnych 
wyników, które dotyczą cząstek drgają
cych w molekułach i atomach. Najdalej 
zaś posunąć się możemy pod tym w zglę
dem, gdy wprawim y cząstki we w spół

drganie nie zapomocą światła, padające
go z zewnątrz, lecz czyniąc z nich sa
modzielne centry drgań, a mianowicie 
zmuszając w  ten lub inny sposób dane 
ciało do wyprom ieniowywania światła.

Z  wielu rzeczy, które wtedy wypro
wadzić możemy drogą badania widmo
wego, wymienię tu tylko niektóre.

G dy ciało, w ysyłające drgania świetlne 
o pewnym oznaczonym okresie, a więc 
dające jasną linię w  pewnem oznaczo- 
nem miejscu widma, zbliża się do obser
watora, wtedy liczba drgań, które w cią
gu sekundy dosięgają szpary spektro
skopu, zwiększa się: linia widmowa prze
suwa się nieco w stronę części fioleto
wej. I odwrotnie, oddalanie się źródła 

; świetlnego od obserwatora wywołuje 
przesuwanie się danej linii w  stronę czer
wieni. Są  to przesunięcia lini) widmo
wych, które.w wielu wypadkach obserwo
wano w widmie ciał niebieskich i z któ
rych wyprowadzono prędkość ruchu 
tych ciał w  kierunku promienia wzroko 
wego.

Podobny w pływ  zmiany miejsca źródła 
świetlnego na postrzeganą liczbę drgań 
usiłowano z dobrym skutkiem w ykryć 
również w  przypadku poruszających się 
cząsteczek łub atomów. W wyładow a
niu elektrycznem w  rozrzedzonych ga
zach powstają w  odpowiednich warun
kach tak zwane promienie kanałowe, 
uważane nie bez słusznej racyi za roje 
atomów, naładowanych dodatnio, które 
poruszają się wszystkie w  jednym kie
runku ze znaczną prędkością. Z prze
strzeni, w  której to się odbywa, wycho
dzi promieniowanie świetlne. Prof. Stark 
w Hanowerze zbadał widmo promieni, 
w ysyłanych w różnych kierunkach, i zna
lazł, że linie tem więcej położone są 
w stronę fioletu, im mniejszy jest kąt, 
zaw arty pomiędzy kierunkiem w ysyłane
go św iatła a kierunkiem samych pro
mieni kanałowych. Wielkość przesunię
cia zgadza się dobrze z prędkością, jaką 
z innych powodów przypisać musimy 
odlatującym atomom, a tym sposobem 
dowiedzione jest, że to rzeczywiście te 
atomy spełniają funkcye centrów drga
nia. To też Stark  doszedł do tego waż
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nego dla teoryi promieniowania wyniku, 
że w  wielu pierwiastkach widmo liniowe 
wytwarzane jest wyłącznie przez pewien 
określony rodzaj cząstek drgających, mia
nowicie przez cząstki, które razem w zię
te posiadają ładunek elektryczny do
datni.

Na inny a bardzo ogólny wypadek, do 
którego również stosuje się zasada, zu
żytkowana przez Starka, zwrócił uwagę 
przed kilku laty Michelson. Nieprawi
dłowy ruch cząsteczek we wszystkich 
kierunkach, taki, jakiśmy przedtem w y
obrażali sobie w wodzie, zachodzi także 
i w gazach: w gazie świecącym przed
stawiamy więc sobie niezliczone centry 
drgania, przelatujące tam i z powrotem. 
Jeżeli światło wj^promieniowywane zba
damy w spektroskopie i jeżeli okaże się 
ono takiem, że w  razie spoczynku czą
steczek powstałaby linia widmowa dosko
nale zarysowana, to skutkiem ruchu czą
steczek w różnych kierunkach światło, 
pochodzące od niektó^ch  z pomiędzy 
nich, padnie nieco bardziej w stronę fio
letu, światło zaś, pochodzące od innych— 
nieco bardziej w stronę czerwieni: linia 
widmowa będzie miała pewną szerokość. 
Michelson dowiódł, że tak jest w rzeczy
wistości. Metodą pośrednią, niezmiernie 
pomysłową zmierzył on tę szerokość i 
znalazł, że zgadza się ona z tą warto
ścią, która wypaść powinna z wyobra
żeń naszych o prędkości ruchu cząstecz
kowego. Schónrock, który ostatniemi 
czasy powtórzył z większą ścisłością 
obliczenia Michelsona, doszedł do tego 
samego wniosku, tak, iż obecnie mamy 
prawo powiedzieć, że ruch cząsteczek 
daje się postrzegać w ten sam sposób, 
w  jak i ujawnia się zmiana miejsca gwiazd 
w kierunku linii widzenia.

Przykłady, jak  powyższy, dowodzą, że 
chociaż najdrobniejsze cząstki materyi 
są niewidoczne, to jednak wielkości, do
tyczące oddzielnych cząsteczek, nie są 
dla nas tak zupełnie niedostępne, jak to 
niekiedy mniemano. Najciekawszą może 
ilustracyę tego twierdzenia można zna
leźć w teoryi promieniowania cieplnego. 
W yobraźm y sobie, ża sala ta jest najzu
pełniej odcięta (od reszty świata) przez

ciała nieprzezroczyste i że ściany jej oraz 
wszystkie przedmiot}^ mają temperaturę 
jednakową; w takim razie powietrze, 
albo raczej eter byłby przecinan}^ we 
wszystkich kierunkach przez promienie 
cieplne o bardzo rozmaitej długości fali, 
wśród których jednak górowałyby pro
mienie o jednej określonej długości fali. 
Możnaby to porównać z hałasem, w któ
rym panuje jedna wysokość tonu. Mo
żemy teraz wziąć pod uwagę mały sze
ścian, którego krawędzi mają długość 
owych najczęściej zdarzających się fal i 
rozważyć ilość energii, jaka wskutek 
promieniowania zawarta jest w takiej 
„sześciennej długości fali.“ Kto zna ba
dania z lat ostatnich nad promieniowa
niem ciepła, ten wątpić nie może, że po
wyższa ilość energii jest wielkością tego 
samego rzędu, co i energia cynetyczna 
oddzielnej cząsteczki gazu w  uważanej 
temperaturze. A le długość fali jest rze
czą, która daje się bardzo dobrze po
strzegać i przeto można było zmierzyć 
faktycznie ilość energii, zawartą w sze
ściennej długości fali, przez co poznano 
zarazem energię cząsteczki. Jest to rze
czywiście jedna z najlepszych dróg, pro
wadzących do poznania wielkości czą
steczek i atomów.

Uwagi, które pozwoliłem sobie w ypo
wiedzieć tutaj, stały się punktem obrony 
dla teoryj cząsteczkowych i atomowych, 
któremi tak często posługują się fizycy 
celem wytworzenia sobie żywego i jas
nego wyobrażenia o zjawiskach oraz ich 
związku wzajemnym.

Umyślnie nie powoływałem się przy- 
tem na potrzebę naszego ducha, który 
w owych najmniejszych cząstkach, o któ
rych mowa, znajduje punkt krańcowy 
dla analizy zjawisk. Sądzę, że ze w ska
zywaniem takiej potrzeby należy być 
ostrożnym. Albowiem doświadczenie 
uczy, że teorye, w  których materya 
przedstawiona jest jako coś ciągłego, 
najbardziej zadawalają nasz umysł, że 
niejeden fizyk oddaje stanowczo pierw
szeństwo takiemu właśnie poglądowi i 
najchętniej unika roztrząsari, dotyczących 
molekuł i że, jak to widzieliśmy, wiele 
osób nie waha się pojmować eter jako
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continuum. Nie wyklucza to jednak te
go, że jeśli w innych razach atomistyka 
okazała się bardziej niż każda inna teo
rya  zdolną do dostarczenia nam jasnego 
poglądu, to przyczyna tego musi leżeć 
nie tylko w  istocie rzeczy, poza nami 
będących, lecz także i we właściwościach 
naszego ducha, gdyż wogóle pojmowanie 
pewnego zjawiska przyrodniczego uwa
runkowane jest jakiem ś pokrewieństwem 
pomiędzy zjawiskiem tem a duchem czło
wieka.

Cokolwiekby o tem myśleć można, naj
lepszą obroną atomistyki jest ostatecznie 
stwierdzenie jej płodności i celowości.

Zapewne, w  dziedzinie czysto fizycz
nej istnieją jeszcze liczne trudności, o 
których nie wspomniałem, nie dlatego, 
oczywiście, aby wszystko ładnie w yglą
dało, ale dlatego, że faktycznie trudno 
mi było je  w yłożyć w danych warun
kach. Jednakże jakkolwiek wielka może 
być doniosłość tych trudności, niepodob
na zaprzeczyć, że bez pomocy teoryi 
cząsteczkowej bylibyśm y całkiem bezra
dni wobec niektórych z pomiędzy opisa
nych przeze mnie zjawisk, jak również 
i wobec wielu innych, które mógłbym 
dołączyć do tego spisu. Kto chce w y
rokować o działalności fizyków, ten nie 
może uchylić się od obowiązku zapozna
nia się .z takiemi zjawiskami, zagłębienia 
się w  ich treść, i nie może odrzucić pew 
nej metody rozważania rzeczy, nie zapy
taw szy nawet siebie, jaką inną metodą 
możnaby ją  zastąpić.

Oceniając te rzeczy, nie zapominajmy 
także i o tem, że jesteśm y przekonani o 
rzeczywistości całego mnóstwa rzeczy, 
których nie postrzegamy tak bezpośre
dnio, jak  spostrzegamy kamień lub ka
wał żelaża, a których istnienie przyjm u
jem y wprawdzie na podstawie postrze
gania, ale postrzegania, do którego przy
łączył się już dłuższy lub krótszy szereg 
rozumowań. Nikt nie wątpi o tem, że 
punkciki świetlne w ułtramikroskopie 
przedstawiają nam oddzielne cząstki zło
ta, że tak zwane halo dokoła słońca i 
księżyca przypisać należy drobnym krysz
tałkom lodu, zawieszonym w atmosferze, 
że pierwiastki chemiczne ziemi naszej

istnieją na słońcu i na najdalszych gw iaz
dach i że gwiazda, która, jak  wnosimy 
z ruchu wahadłowego jej linij widmo
wych, naprzemian zbliża się do nas i od
dala, faktycznie zatacza koła dokoła in
nego ciała niebieskiego; nikomu nie przyj
dzie na myśl ganić astronoma za to, że 
wyprowadza ze swoich postrzeżeń masę 
tego, być może, niewidocznego ciała. Otóż 
w tem, co przjrjmujemy o cząsteczkach i 
atomach, idziemy w tym samym kierunku 
o krok tylko dalej, i dlatego też nie tak 
znacznie słabiej możemy być przekonani 
o rzeczywistości tych cząstek, aniżeli o 
rzeczywistości igiełek lodowych w atmo
sferze.

Inną rzeczą, godną zastanowienia, jest 
bogata, urągająca wszelkiemu opisowi 
organizacya materyi. W centymetrze sze
ściennym powietrza, które nas otacza, 
jest tyle cząsteczek, że, chcąc liczbę ich 
przedstawić, trzebaby napisać 20 cyfr. 
Podczas nieustannego przebiegania i cią
głego zderzania się wzajemnego tych 
cząsteczek, niezliczone krzyżujące się ze 
sobą promienie świetlne i cieplne wpra
wiają w ruch ich elektrony, które z ko
lei w ysyłają  we wszystkich kierunkach 
swoje fale. Nie mniej, lecz bardziej jesz
cze powikłany byłby obraz, któryby nam 
przedstawił miligram ciała białkowatego, 
a tym sposobem staje się rzeczą, nie po
wiem zrozumiałą, ale nieco mniej cudow
ną, że niezmiernie małe ilości materyi 
mogą być pośrednikami dziedziczności, 
zjawiającej się w najsubtelniejszych szcze
gółach.

W  razie, gdy ośmielimy się sięgnąć 
myślą naszą do związku pomiędzy zja
wiskami cielesnenii a duchowemi, zmu
szeni jesteśm y zwrócić uwagę na sub
telną organizacyę materyi. Daleki jestem 
od chęci sprowadzania spraw  ducho
wych do procesów, zachodzących w ma
teryi: rzeczy niejednorodnych nie można 
wyprowadzać jednych z drugich. Można 
atoli być zwolennikiem poglądu, że każ
demu stanowi i każdej czynności nasze
go ducha odpowiada pewna określona 
w łaściw ość i pewna określona zmiana 
w naszym mózgu. Jeżeli taka odpowied- 
niość wzajemna ma sięgać aż do naj
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drobniejszych szczegółów, w takim ra
zie — rzecz jasna — liczba elementów, 
z których składa się substancya mózgowa, 
musi być niezwykle wielka. Jak  wielka 
być musi, tego powiedzieć nie możemy; 
wiedząc atoli, że miligram materyi za
wiera liczbę atomów znacznie większą 
od liczby liter we wszystkich książkach 
biblioteki uniwersytetu lejdejskiego i po
m yślawszy o ilości myśli zawartych 
w układzie tych liter, zrozumiemy do 
pewnego stopnia, że materyalne zmiany 
w  mózgu mogą posiadać dość różnorod
ności na to, by stać się odzwierciedle
niem wysokiej i skomplikowanej czynno
ści duchowej.

A le grozi mi niebezpieczeństwo prze
kroczenia granic fizyki, co nie jest mo
im zamiarem i czego w y, panowie, ży
czyć sobie nie możecie. Fizyk, a sto
suje się to do każdego z nas, musi ogra
niczyć się do czytania na swój tylko spo
sób w księdze świata. Nie dając się przy
gnieść przeświadczeniu, że istotne zna
czenie rzeczy jest przed nim zakryte, 
znajduje dla swych usiłowań zachętę 
w przekonaniu, że w granicach tego, co 
możliwe jest do osiągnięcia, w miarę po
suwania się naprzód napotykać będzie 
nowe i nieoczekiwane widoki.

Tłum. 5. B.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI.
Posiedzenie wydziału matematyczno - przyrod* 

niczego dnia 7 stycznia 1908 r.

Przewodniczący: dyrektor K . Olszewski.
Przewodniczący poświęca wspomnienie 

żałobne pamięci zmarłego członka czyn
nego zagranicznego Wydziału, Williama 
Thomsona lorda Kelvina.

W illiam Thomson, późniejszy baron 
K elvin, urodził się dnia 26 czerwca 1824 r., 
w Belfaście. Studya odbył w Cambridge 
i w Paryżu. W  roku 1846, a 23-im życia, 
objął katedrę Filozofii naturalnej uniwer
sytetu glasgowskiego, którą zajmował aż 
do r, 1899. Zgasł dnia 17 grudnia 1907 r.

Badania lorda K elvina objęły wszystkie 
dziedziny ścisłego poznawania Natury 
nieożywionej. Myśl jego, lotna, niespo
kojna, w ybiegająca zawsze naprzód dale

ko, pokierowała pochodem całych od 
działów wiedzy. W  teoryi zjawisk elek
tromagnetycznych utorował drogę nauce 
Maxwella. W hydrodynamice, w teoryi 
sprężystości, w uogólnionej dynamice, 
w fizyce molekularnej, w telegrafii i elek
trotechnice wogóle, w żeglarstwie i fizy
ce ziemi, w termodynamice, w optyce 
(undulacyjnej i sprężystej) —wszędzie wsła
wił się niezapomnianemi odkryciami, 
wszędzie położył zasługi niespożyte. On, 
obok Maxwella, uczynił w ubiegłem stu
leciu najwięcej dla zjednoczenia wszyst
kich rozgałęzień nauki, dla stworzenia 
prawdziwej Teoryi Natury. Pracą, pis
mami, nauczaniem, przykładem, wywarł 
wpływ olbrzymi; przez długie lata był 
uznanym przywódzcą umysłowym poko
leń. B y ł zaś nietylko godny podziwu, 
lecz zasługiwał na uwielbienie i cześć, 
albowiem sile jego geniuszu odpowiadał 
jego entuzyazm dla nauki, jego życzli
wość, prostota i skromność, czystość jego 
zamiarów i podniosłość jego ducha.

Sekretarz zdaje sprawę z postępu w y
dawnictw Wydziału. W m. grudniu 1907 
r. ukazały się:

Bulletin International de l ’Academie 
des Sciences de Cracovie. Classe des 
Sciences Math. et Nat., zeszyty 8, 9 i 10 
(za październik, listopad i grudzień 1907).

Rozprawy Wydziału matem.-przyr. 
Akademii Umiejętności, tom 47. Seryi 
A . zeszyt 1, Seryi B  zeszyty 1 i 2.

Czł. St. Zaremby: Zarys pierwszych za
sad teoryi liczb całkowitych. Kraków 1907.

Sekretarz zawiadamia, że „Projekt słow
nictwa chemii organicznej” , ułożqny przez 
czł. E. Bandrowskiego, został rozesłany 
59 chemikom polskim z prośbą o wypo
wiedzenie opinii przed upływem m. mar
ca 1908.

Czł. L . Marchlewski przedstawia pracę 
d-ra Zygmunta Motylewskiego ze Lwowa 
p. t.: „Dwuhydrooksychinoksalin i jego 
pochodne” .

Autor otrzymał dwuhydrooksychinoksa- 
linę, którą poraź pierwszy przed dwu
dziestu paru laty otrzymał także Plóchl 
w bardzo małej ilości przez redukcyę 
o-nitrofenyloglikokolu i którą próbował 
otrzymać Hinsberg w sposób podobny 
do tego, który mu posłużył do otrzyma
nia toludwuhydrooksychinoksaliny; autor 
otrzymał ją  w wydatku wcale obfitym 
przez zmianę reakcyi Hinsberga, miano
wicie przez zastąpienie estru kwasu chlo
rooctowego wolnym kwasem, oraz użycie 
jako pośrednika kondensacyi pyłku cyn
kowego.

Dwuhydrooksychinoksalina krystalizuje 
się z jedną cząsteczką wody w jasnożół
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tych igłach, topiących się w temp. 96— 
97°, po oddaleniu wody krystalizacyjnej 
topi się w temp. 130—1310, rozpuszcza się 
w gorącej wodzie, benzolu, chloroformie, 
alkoholu, trudniej w eterze, a najtrudniej 
w ligroinie. Rozpuszcza się też w alka
liach i kwasach. Z soli kwasowych otrzy
mano s ó l  ż e l a z o c y a n o w o d o r o w ą  
dwuhydrooksychinoksaliny CKHsN20  . Fe 
(CNjpHj, a także szereg pochodnych przez 
podstawienie, mianowicie p o c h o d n ą  
b e n z o i l o w ą  CgH7N20 (CcH5C0 ) o p. t. 
210 — 2110, p o c h o d n ą  a c e t y l o w ą  
CsH 7N2O.(C2H3C0 ) o p. t. 1660, oraz p o 
c h o d n ą  n i t r o z o w ą  CfiH,N20 (N0 ) 
o p. t. i64°C. W skutek ogrzewania przez 
kilka godzin do 120° dwuhydrooksychi- 
noksalina traci najpierw wodę krystaliza- 
cyjną, później 2 atomy wodoru, zamienia
jąc się na ciało barw y żółtej o wzorze 
C^HjNjO, topiące się w t. 223—230° C., 
którego nie zdołano otrzymać w kryszta
łach. Izomeryczny z poprzednim produkt 
(C^HgNjO), krystalizujący się w bezbarw
nych igłach, otrzymano przez utlenienie 
dwuhydrooksychinoksaliny nadmangania
nem potasowym lub też przez jego szybką 
destylacyę. Związek ten daję z amoniakal
nym roztworem azotanu srebra lub octa
nu miedzi nierozpuszczalne w wodzie sole 
s r e b r o w ą  i m i e d z i o w ą .  Utlenianie 
dwuhydrooksychinoksaliny kwasem chro
mowym prowadzi do o - f e n y l e n o k s a -  
m i d u C8HnN20 .2 (p. t. 410°). Podobnie 
jak poprzedni produkt utlenienia, i ten 
związek może tworzyć z amoniakalnym 
roztworem azotanu srebrowego lub octa
nu miedzi s o l e  s r e b r o w ą  i m i e d z i o 
wą.  Przez działanie pięciochlorku fosfo
ru na o-fenylenoksamid, otrzymujemy 
związek, odpowiadający wzorowi 6—7 
d w u c h l o r o c h i n o k s a l i n y ,  o wzorze 
C8H4N.2C12 o p. t. 149—150° C.

Czh L. Marchlewski przedstawia pracę 
p. J . Bieleckiego z W arszawy p. t.: „O
trójaldehydzie mezytylenowym (1. 3. 5-trój- 
rpetylalbenzen) “.

W ychodząc z założenia, że nagroma
dzenie wielu grup aldehydowych w czą
steczce może doprowadzić do związków7, 
odznaczających się wielką zdolnością reak
cyjną, których własności m ogłyby być 
interesujące, autor powziął myśl otrzy
mania wielo wartościowych aldehydów, 
a przedewszystkiem trójaldehydu mezy- 
tylenowego, czyli 1. 3. 5-trójmetylal-ben- 
zenu.

Próby otrzymania wyższych aldehydów 
drogą destylacyi soli wapniowej kwasów 
z mrówczanem wapniowym nie dały po
myślnego rezultatu. Podobnież i metoda 
otrzymywania aldehydów aromatycznych

z odpowiednich pochodnych chlorowco
wych węglowodorów okazała się nieprak
tyczna. Przez chlorowanie m-ksylolu 
w temperaturze wrzenia w obecności 
A lC lj autor otrzymał nieznany cztero- 
chloroksylol, który z alkoholu krystali
zuje się pod postacią cienkich, długich 
igieł o połysku jedwabistym i p. t. 223—
223,5° c .

W reszcie na drodze utlenienia grup 
metylowych zapomocą bezwodnika chro
mowego na grupy aldehydowe p. B ie 
lecki otrzymał z mezytylenu w mieszani
nie bezwodnika octowego i kwasu siar- 
czanego sześciooctan mezytylenowy

— CH (O . COCH3)2
CrH3 — CH (O . COCH3)2. Związek ten kry-

— C H (O .C O C H 3),
stalizuje się z alkoholu metylowego 
w krótkich igłach, które topią się w 125— 
I2Ó ff C.

Sześciooctan mezytylenowy, poddany 
zmydleniu przez zagotowanie z 4°|„-ym 
kwasem solnym, daje trójaldehyd mezy
tylenowy, krystaliczny, o p. t. 94°.

Metoda ta, jako dająca nadzwyczaj 
słabe wydajności, nie pozwoliła na bliż
sze zbadanie własności chemicznych trój
aldehydu mezytylenowego. Dalsze ba
dania są prowadzone.

Czł. W ł. Szajnocha zdaje sprawę z pra
cy J. Lewińskiego z W arszawy p. t.: 
„Pasmo Przedborskie” .

Autor podaje szczegółowy opis odsło
nięć wap eni jurajskich i piaskowców ce- 
nomańskich, rozpostartych pomiędzy R a 
domskiem a Przedborzem z jednej, i 
Zeleźnicą a Łopusznem z drugiej stro
ny. Autor dowodzi, że utwory jurajskie 
i poczęści kredowe na obszarze powyż
szym uległy zaburzeniom tektonicznym, 
i wyróżnia trzy fałdy antyklinalne, po
przedzielane synklinami. Fałdy płaskie 
i niewielkie na zachodzie powiększają 
swe wym iary w miarę zbliżania się do 
jądra gór Świętokrzyskich. Pod wzglę
dem stratygraficznym w jurze zbadanego 
obszaru autor wyróżnia następujące po
ziomy: 1) brunatne wapienie kellowejskie,
2) żółtawe wapienie dolnego oksfordu,
3) szare zbite wapienie oksfordu środko
wego, 4) ławice ostrygowe, rafy koralo
we i zbite wapienie górnego sekwanienu 
(astartienu), 5) oolity i wapienie cienkor 
płytowate kimerydżu. Porównywając utwo
ry powyższe z jurą północnego i wschod
niego zbocza gór Świętokrzyskich, p. L e 
wiński zaznacza ich wielkie podobień
stwo i wypowiada mniemanie, że brak tu 
podpiętrza. raurackiego jest tylko pozorny.

(dok. n a s t)
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Kronika naukoioa.

— Meteorologiczna stacya „lataw= 
cowa“  nad jeziorem Bodeńskiem. Na
wiosnę r. b. rozpocznie swą działalność 
meteorologiczna stacya, sondująca zapo
mocą latawców górne warstwy atmosfe
ry, a ufundowana na brzegu jeziora B o
deńskiego przez rząd rzeszy niemieckiej 
wraz z rządami Baw aryi, Wirtembergii, 
Badenii i A lzacyi i Lotaryngii. Stacyę tę 
zainstalowano w Friedrichshafen na 
wschodnim krańcu malowniczego portu. 
Główną część składową inwentarza stacyi 
stanowi łódź-latawiec „G na” , której imię 
zapożyczone zostało z mitologii północ
nej. Łódź zbudowana została ze stali, a 
rozmiary jej wynoszą 27 metrów długości 
i 3,4 szerokości; porusza się ona zapomo
cą motoru parowego, a prędkość jej do
sięga 17 do 18 mil morskich na godzinę. 
Jestto zatem najszybszy bodaj statek na 
jeziorze Bodeńskiem.

Jezioro to obrano, jako obszar opera
cyjny dla stacyi latawców, z następują
cych względów. Stanowi ono olbrzymią 
przestrzeń płaską, — niezbędny warunek, 
umożliwiający rozpęd, któryby pozwolił 
na wzbicie się latawca na wysokość kil
ku kilometrów. Jest znacznie dogodniej
sze od morza, którego powierzchnia czę
sto bywa wzburzona. Rozległa tafla je 
ziora pozwala na regulowanie wznoszenia 
się latawców w zależności od stanu po
gody. W obec słabego wiatru można przez 
szybkie płynięcie pod wiatr wzmocnić 
ciśnienie wzbijające latawca do góry; gdy 
wiatr jest nadto silny lub w czasie burzy 
można ciśnienie miarkować przez płynię
cie z wiatrem. W  razie sprzyjających 
warunków latawce docierają do 5—6000 
metrów wysokości.

Latawce meteorologiczne są to pudeł
kowate rusztowania z lekkich drewnia
nych przęsł; górna i dolna ich trzecia 
część są obciągnięte materyą. W ażą one 
112—2 kilogramów; nadto waga przyrządów 
zapisujących wynosi 1 kilogram. Jako 
nić, na której się puszcza latawca, służy 
drut stalowy grubości 0,7 do 0,9 milime
tra. Najcieńszy z używanych drutów wa
ży około 3 gramów na metr długości, a 
więc 3 kilogramy na kilometr. Dla do
sięgnięcia znaczniejszych wysokości pusz
cza się na jednym i tym samym drucie 
większą ilość latawców, a to w sposób 
następujący: kiedy latawiec, niosący przy
rządy zapisujące, ma za sobą około 800 
metrów drutu, przyczepia się do tego 
drutu nowego latawca, który przejmuje

ciężar dalszego drutu; po nowych 1000 
metrów drutu robi się znowu to samo itd.

Stacya nad jeziorem Bodeńskiem jest 
instytucyą krajową w'irtemberską, zawia- 
dywaną przez krajowy urząd statystyczny 
Wirtembergii.

ni. h. h.
— Pieęe elektryczne, których dzia

łanie oparte jest na rozżarzaniu się 
oporów. Ogrzewanie elektryczne oparte 
na przechodzeniu prądu przez opór, jest 
bardzo dogodne, zwłaszcza w praktyce 
laboratoryjnej. Gdy chodzi o tempera
tury. nie przenoszące 1200° lub 1300'’ mo
żna posługiwać się drutami niklowemi 
jako przewodnikami. Platyna pozwala 
osiągnąć 1600°, ale wysoka jej cena oraz, 
co ważniejsza, szybka dezagregacya przez 
parowanie ograniczają znacznie zakres jej 
zastosowania. W ęgiel z retort, potłuczo
ny na kawałki równej wielkości, dostar
cza oporu taniego, który pozwala dojść 
do 2500°. Piece kryptolowe sporządzone 
są z takiego właśnie węgla.

Fery, profesor Szkoły fizyki i chemii 
w Paryżu, wycina z rur węglowych zwoje 
spiralne, któremi owija rurę z berlińskiej 
porcelany magnezyowej. Otrzymuje on 
tym sposobem piec rurkowy, niezmiernie 
dogodny dla pracowni, które mają do 
swego rozporządzenia prąd o napięciu 
110 woltów — wszystko jedno — jednokie
runkowy czy naprzemianny.

Mając prąd naprzemianny o no wol
tach można z pomocą transformatorów 
Rukstrata obniżyć to napięcie do 15 wol
tów i otrzymać tą drogą prąd o natęże
niu bardzo znacznem, który może ogrzać 
rurę węglową do temperatury 2500°. Tak, 
między innemi, urządzony jest piec, któ
rym posługuje się prof. Tammann w Ge
tyndze.

Ponieważ, w razie użycia węgla, ko
nieczną jest rzeczą zabezpiecżyć go od 
działania powietrza, któreby go spaliło, 
przeto rura Węglowa zanurzona jest w ma
sie węgla sproszkowanego otoczonej 
ziemią.

Obecnie z dobrym skutkiem używa się 
na opory ciał takich, jak tlenki meta
liczne SnOs, NiO, Cr20 3, F e20 3, MgO, 
które w temperaturze wysokiej są prze
wodnikami prądu. Dwutlenek ćyny już 
w temperaturze 6oo° przewodzi prąd 
w mierze dostatecznej.

S. B .
Rev. scient.

— W p ływ  reakcyi środowiska na 
wielkość cząsteczek koloidalnych. —
Wielkość cząsteczek w roztworach koloi
dalnych jest zmienna; absolutnej wielko
ści tych cząsteczek zmierzyć niepodobna,
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możemy jednak w pewnych przypadkach 
oznaczyć względne ich wymiary. Może
my przyjąć za prawdopodobne, że czą
steczki zwiększają się:

1) jeżeli roztwór koloidalny, z początku 
zbliżony co do własności do roztworów 
prawdziwych, nabierać zaczyna coraz w ię
cej niestałości właściwej roztworom ko
loidalnym, tak że w końcu możemy otrzy
mać osady (przez dodanie elektrolitów);

2) jeżeli jednocześnie -— podczas tego 
przejścia od zwykłego do koloidalnego 
roztworu — płyn nasz coraz bardziej roz
prasza światło;

3) badanie ultramikroskopowe, naresz
cie, wykazać i oddzielić pozwala fazy 
następujące, które wymieniamy w porząd
ku odpowiadającym zwiększaniu się czą
steczek:

a) stan zwykłego roztworu (niema dy- 
fuzyi światła): stan ten przechodzi w stan:
b) amikroniczny, charakteryzowany przez 
dostrzegalną dyfuzyę; następuje stan c) 
podmikroskopowy, w którym, obok dyfu- 
zyi, zauważyć się dają punkty błyszczące 
ożywione ruchami Browna; po stanie pod- 
mikroskopowym następuje mikroskopowy 
stan: widzimy w ultramikroskopie czą
steczki większe niż pół długości fali 
świetlnej.

Dodawać zbyteczna, że stany te prze
chodzą jeden w drugi w sposób ciągły.

Badając zapomocą tych trzech sposo
bów wielkość względną cząsteczek w roz
tworach koloidalnych w ykryć możemy 
wpływ środowiska na ich wielkość.

Np. w całym szeregu koloidalnych roz
tworów dodanie drobnych ilości zasady 
do zawiesin ultramikroskopowych zwięk
sza wielkość cząsteczek, o ile roztwór 
jest dodatni oraz zmniejsza tę wielkość, 
o ile roztwór jest odjemny. W  tych sa
mych wypadkach kwas wywołuje wpływ 
przeciwny.

Zjawisko to zachodzi w roztworach 
koloidalnych metali, wytworzonych me
todą Brediga (roztwory odjemne); roz
twory koloidalne wielu farb, alkaloidów, 
krochmalu i t. d.

R egu ła  powyższa zdaje się być pra
wem ogólnem. Daje ona możność — 
w wielu przypadkach — dowolnie, znając 
charakter elektryczny roztworu, zbliżyć 
go do stanu koloidalnego lub też do sta
nu roztworu zwTykłego.

Niewątpliwie dalsze badania pozwolą 
zastosować to prawo do wytłumaczenia 
ogólnych własności roztworów koloidal
nych.

pp. A Meyer, Schaeffer, Terroine. Comptes Rendus 
25 list. 1907 r.

Ą . W.

— Lepkość roztworów koloidalnych 
i znak elektryczny tychże roztworów.
P. Ch. Henry z okazyi swych badań nad 
koloidami zajął się na drodze pomiarów 
lepkości stwierdzeniem przypuszczeń, w y
powiedzianych przez pp, A . Mayera, 
Schaeffera i Terroinea, co do wpływu 
środowiska na wielkość ziarn koloidal
nych. Ogólnie znany jest fakt — stwier
dzony zreiztą przez cynetyczną teoryę 
gazów—że lepkość zwiększa się w miarę 
zwiększania się cząsteczek '). W  do
świadczeniach p. Ch. Henryego przypusz
czenia te zostały sprawdzone z taką ści
słością, że wydaje się możebnem sądzić
0 znaku elektrycznym danego roztworu 
koloidalnego zależnie od zwiększania się 
lub zmniejszania jego lepkości za doda
niem kwasu lub zasady. Roztwory od
jemne (auramina, indulina, błękit anili
nowy i t. p.) wykazały zmniejszanie się 
lepkości za dodaniem drobnych ilości 
kwasu; roztwory dodatnie (np. wodzian 
żelazowy, błękit metylenowy, fluoresceina
1 t. p.j wykazały, odwrotnie, zwiększanie 
się lepkości. Dwie te obserwacye są 
w związku z przewidzianym, na mocy do
świadczeń Mayera, Schaeffera i Terroi
nea, zmniejszaniem się cząsteczek w pierw
szym i ich zwiększaniem się w drugim 
razie. Zauważyć wypada, że kwas lub 
zasada są dodawane w ilościach znikomo 
małych i nie mogących przeto indywi
dualnie wpłynąć na lepkość traktowane
go roztworu.

C. R. 30 grudnia 1907 r.
A . W.

— Serodyagnostyka w przymiocie.
Dociekania hematologiczne z każdym 
dniem wzbudzają coraz większe zaintere
sowanie wśród badaczów. Medycyna 
przedewszystkiem stara się zużytkować 
je dla celów praktycznych i należy spo
dziewać się, że w niedalekiej przyszłości 
żaden lekarz nie będzie mógł poprzestać 
w rozpoznawaniu chorób na czysto fizy
kalnych wysłuchowych i wypukowych 
badaniach chorego, lecz w każdym mniej 
jasnym przypadku uciekać się będzie do 
metod ściślejszych.

Sądzę, że korzystnem będzie zaznajo
mienie czytelników „W szechświata” ze 
wzbudzającą wielkie zaciekawienie świata 
lekarskiego zagranicą serodyagnostyką 
przymiotu. Zapoczątkowanie jej jest za
sługą prof. Wassermana i jego uczniów.

*) Zjawisko to jest ogólne; często jednak zachowa
nie się ciał bywa skomplikowane przez lepkości od
jemne mieszanin, t. j. przez lepkości zaobserwowane 
mniejsze niż obliczone na zasadzie reguły trzech z lep-

1 kości składników.
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Zrozumienie zasad, na których opiera się 
ta metoda badań, wymaga pewnych wia
domości o własnościach surowic leczni
czych i teoryi Ehrlicha, która stara się 
wyjaśnić je naukowo. Otóż kwestya ta 
wym agałaby obszernego roztrząsania, 
wobec czego ciekawych odsyłam do me
go artykułu umieszczonego w poprzednim 
tomie „W szechświata” ‘). Wspomnę ty l
ko, że badania serodyagnostyczne w ostat
nich czasach w nauce biologii zajmują 
poważne miejsce i zapoznanie się z niemi 
choć w krótkich zarysach dla każdego 
interesującego się przyrodoznawstwem 
jest bardzo pożądane.

Otóż prof. Wasserman dowiódł, że je 
żeli w yciąg z organów syfilitycznych, 
szczególnie wątroby lub śledziony, zmie
szamy w probówce z amboceptorem czyli 
niwecznikiem syfilitycznym, wytwarzają
cym się w surowicy krwi chorego na sy
filis osobnika, jako oddziaływanie orga
nizmu na znajdujący się w krwi syfilityka 
zarazek, wówczas mieszanina ta nabiera 
własności łączenia się z t. zw. komple
mentem (podług spolszczonej terminologii 
dopełniaczem), znajdującym się w nor
malnej surowicy każdego zdrowego osob
nika. Swoistość tego odczynu polega na 
tem, że po dodaniu normalnej surowicy 
niesyfilitycznej, a więc nie zawierającej 
niwecznika syfilitycznego, ów komplement 
pozostaje niezwiązanym. A  zatem na 
podstawie powstania lub nie odczynu 
wiązania komplementu możemy wniosko
wać, czy dana surowica zawiera niwecz- 
niki syfilityczne, czy też nie; inaczej mó
wiąc, jeżeli chodzi o syfilis, możemy 
ustalić jego rozpoznanie już wówczas, gdy 
nie mamy żadnych widocznych jego obja
wów.

Wskaźnikiem tego wiązania komple
mentu jest system hemolityczny czyli su
rowica hemolityczna z dodatkiem odpo
wiedniej krwi. Surowicę zaś hemolityczną 
otrzymujemy w taki sposób, że danemu 
zwierzęciu wstrzykujemy czerwone ciałka 
krwi drugiego zwierzęcia; po pewnym 
czasie surowica pierwszego zostanie ob
darzona własnością rozpuszczania czyli 
hemolizowania krwinek czerwonych dru
giego zwierzęcia.

W  tej surowicy hemolitycznej powstaną 
pod wpływem wstrzykiwania czerwonych 
ciałek krwi niweczniki, które wraz ze 
znajdującym się zawsze w normalnej na
wet surowicy komplementem, po połą
czeniu ich z czerwonemi ciałkami zwie
rzęcia, którego krwinki były wstrzymy-

') „Główne pierwiastki surowic leczniczych.” Wszech
świat z r. 1907, str. 101, 118.

wane, mogą już dawać objaw hemolizy 
_ czyli rozpuszczania tych ciałek. Jeżeli 
zaś ową surowicę hemolityczną ogrzeje
my w ciągu godziny do temperatury 
58° C., wówczas surowica ta utraci kom
plement, a pozostanie w niej tylko ambo- 
ceptor czyli niwecznik sam przez się nie 
zdolny wywoływać objawu hemolizy.

Jeżeli do tej surowicy pozbawionej kom
plementu dodamy surowicy normalnej, 
objaw hemolizy momentalnie wystąpi. 
Zatrzymałem się nieco nad tem, by wy
jaśnić znaczenie wiązania tego dopełnie
nia dla serodyagnostyki syfilisu. Otóż 
jeżeli będziemy mieli z jednej strony mie
szaninę zawierającą w yciąg z organu sy
filitycznego, następnie surowicę chorego 
na syfilis, ogrzaną do 58° a więc pozba
wioną dopełniacza i zawierającą tylko 
niwecznik, a z drugiej strony surowicę 
hemolityczną również przez ogrzanie po
zbawioną komplementu, wówczas po do
daniu normalnej surowicy do mieszaniny 
tych dwu odczynników i podziałaniu na 
nie czerwonych ciałek krwi nie wystąpi 
hemoliza, gdyż dodany z normalnej suro 
wicy komplement połączy się chemicznie 
tak ściśle z wyciągiem wątroby syfili- 
tycznej (czyli antigenem) za pośrednic
twem niwecznika, że surowica hemoli
tyczna pozbawiona komplementu już nie 
będzie zdolna rozpuścić czerwonych krwi
nek; natomiast, jeżeli będziemy mieli do 
czynienia z surowicą niesyfilityczną, wów
czas wolny komplement surowicy normal
nej połączy się z niwecznikiem surowicy 
hemolitycznej, pozbawionej przez ogrza
nie komplementu i wywoła objaw hemo
lizy. Na tem mniej więcej polega owa 
metoda serodyagnostyczna, sądzę, bardzo 
ciekawa z punktu widzenia nietylko prak
tycznego, lecz i ogólnie przyrodniczego.

Kazimierz Szokalski.

o z  111 tli t o  ś  ci .

— Tępienie zwierząt przez człowieka.
W listopadowym zeszycie pisma. „Zoo- 
logist“ p. L. Distant zamieścił uwagi, 
dotyczące tępienia zwierząt przez czło
wieka. Opisawszy wytępienie w Afryce 
antylop i kwaggi dla ich skóry, autor 
ten przytacza dane statystyczne, z których 
wynika, że przez dwadzieścia lat, od r. 
1856 do 1876, A fryka dostarczała do Euro
py 1500 000 funtów kości słoniowej rocz
nie, wysyłając w dodatku 250 000 funtów 
rocznie do Indyj i 150 000 do Ameryki,
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co oznacza wytępienie około 51 000 sło
ni. Podobny los spotyka aligatory we 
Florydzie, cenione dla swych skór. L icz
ba zabitych jest nie mniejsza od 2lj2 mi
liona. W Australii, nakoniec, tysiącam i 
zabija się kangury. Autor słusznie zau
waża, że takiemu niszczeniu nie może 
się oprzeć żaden rodzaj zwierząt i wkrót
ce nastąpi czas, gdy kangury i im 
podobne zwierzęta przestaną istnieć w sta
nie dzikim. w. w.

(Naturę).

— Drzewo kauczukowe w Tonkinie.
Do roślin dostarczających kauczuku w In- 
do - Chinach, a w szczególności w Ton
kinie, zaliczano dotychczas jedynie liany. 
Te ostatnie zaś dochodzą tylko do nie
znacznej grubości, wskutek tego w ydoby
wanie z nich kauczuku jest i trudne i ma
ło produkcyjne. Z tego powodu probowa- 
no zaaklimatyzować w Indo-Chinach rośli
ny obcego pochodzenia jak np. brazy
lijską heveę i Ficus elastica. W yniki po

dobnych prób nie zawsze były dodatnie, 
to też poszukiwano roślin miejscowych, 
któreby również nadawały się do w yro
bu kauczuku. Obecnie pp. Dubard i Eber- 
hard donoszą, że sprowadzanie roślin 
obcych stanie się zupełnie zbyteczne, 
gdyż w Tonkinie, w całej prowincyi Bac- 
Kom oraz w południowych częściach 
prowincyj Bao-Lac i Cao-Bang znalezio
no drzewa, dochodzące do znacznych 
rozmiarów a wydzielające doskonały kau
czuk. W  pewnych częściach lasów ilość 
drzew tego gatunku dochodzi do 40 u 
procentów, a wydobywany z nich kau
czuk przewyższa dobrocią kauczuk z he- 
vea. Zdaniem specyalistów nowy gatu
nek kauczuku jako gotowy produkt ni- 
czem się nie różni od najlepszych gatun
ków kauczuku para. Tonkińskie drzewa 
kauczukowe należą do rodziny morwo
wych. w. w.

(La Revue electrique.)

3 U L E T Y H  M E TE OR OL OG IC ZNY
za miesiąc styczeń 1908 r.

(Ze spostrzeżeń na Staeyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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T R E Ś Ć :  Amitoza i karyokineza, przez Jadwigę Mlodowską. — Sole w wodzie morskiej. Streścił A. K.
E. A. Lorentz. Światło a budowa materyi. Tłum. S. B. (dokończenie). Akademia umiejętności. Z posiedzenia 
wydziału matematyczno-przyrodniczego. — Kronika naukowa. Rozmaitości. Buletyn meteorologiczny.
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