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T R Y C Z N O ŚC I Ł).

Jedną z najważniejszych stałych w fi
zyce współczesnej je s t  wielkość elemen
tarnej ilości elektryczności, wielkość ła 
dunku ostatniej niepodzielnej jednostki 
elektryczności. Pierwszego bezpośrednie
go pomiaru tej wielkości dokonał J. J. 
Thomson zapomocą genialnie pomyślanej 
metody, polegającej na pewnej szczegól
nej własności jonów gazów: oto w po
wietrzu przesyconem do pewnego stopnia 
parą wodną, jo n y  tworzą jądra , na  k tó
rych osiadają krople mgły. W yobraźmy 
sobie naczynie zamknięte, zawierające 
powietrze jeszcze nie jonizoVane a prze
sycone parą  wodną, ale nie do tego sto
pnia, aby jej skroplenie mogło nastąpić 
samorzutnie. Jeśli  naczynie to wystawi
my na działanie jonizujących promieni

*) Feliks Ehrenhaft, Eine Methode zur Be- 
stimmung des elektrischen Elementarąnantums. 
W iener Sitzangsberichte 18 marca 1909 r.

Rontgena (lub Becąuerela), natychm iast 
pojawi się w naczyniu mgła: każdy z jo 
nów staje  się ośrodkiem kropli wody. 
Mgła ta  powoli, jednostajn ie  opada na 
dół z szybkością, k tórą  łatwo można mie
rzyć; opadając, mgła uprowadza Z"Sobą 
elektryczność siedzącą na jonach; ilość 
tej uprowadzonej przez mgłę elektrycz
ności można również dokładnie zmierzyć 
zapomocą elektrometru. Przyjmijmy, że 
ładunki owych jonów są wszystkie tego 
samego znaku (a nie trudno się o to po 
starać), to ilość owej uprowadzonej elek
tryczności, podzielona przez ilość uprowa
dzonych jonów, da nam  wielkość ładunku 
jonu. Ilość uprowadzonych jonów je s t  
identyczna z ilością opadniętych kropel, 
boć tylko dzięki jonom krople powstały, 
a przyjmujemy, że na każdym jonie osia
dła jędna  i tylko jedna kropla. Pozo
staje nam jeszcze policzyć ilość opada
jących kropel. Ciężar wszystkich kropel 

i całej mgły łatwo można oznaczyć; jeśli
byśmy tedy znali ciężar jednej kropli, to 

i  iloraz z ciężaru wszystkich kropel razem 
przez ciężar jednej kropli da nam ilość 
kropel opadających. Chodzi więc osta
tecznie o ciężar (czyli objętość, bo gę
stość wody =  1) jednej kropli; p rzyjm ij
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my, że owe krople m ają postać kul, to 
pozostanie oznaczyć promień takiej kuli. 
Oznaczymy go z szybkości opadania 
mgły, a to na podstawie następującego 
rozważania: wyobraźmy sobie kulę poru
szającą się pod wpływem  pewnej siły, 
np. siły ciężkości w środowisku stawia- 
jącem  ruchowi opór tarc ia  np. w oleju; 
gdyby tarc ia  nie było, kula  poruszałaby 
się z przyśpieszeniem proporcyonalnem 
wielkości siły działającej; owej sile p ier
wotnej przeciwdziała jednakże  siła t a r 
cia, k tóra  je s t  tem  większa, im większa 
je s t  szybkość poruszającej się (w przy
padku siły ciężkości spadającej) kuli; 
gdy szybkość wzrośnie do tego stopnia, 
że siła tarcia będzie równa pierwotnej 
sile działającej, kula będzie się poruszała 
na  mocy bezwładności z jednosta jn ie  na
by tą  szybkością. Niechaj p oznacza 
współczynnik tarcia, a promień kuli, n 
s tosunek  obwodu do średnicy koła, a v 
szybkość kuli, to siła tarcia -  6 7: pa  u; j e 
śli więc szybkość kuli osiągnie ta k ą  w ar
tość, że 6 7t p a v  =  pierwotnej sile dzia
łającej, kula zacznie się poruszać (spa
dać) z szybkością jednostajną; oznaczmy 
wielkość siły pierwotnej S, to można na- 
odwrót z obserwowanej szybkości jed n o 
stajnej, z jak ą  kula  się porusza, obliczyć 
jej promień z równania 6 <rpav =  /S, j e 
śli p i S  są znane. W  naszym  przypad
ku  graw itacya  ziemska j e s t  ową siłą S, 
kropla wody — spadającą kulą, a powie
t rz e —środowiskiem staw iającem  opór ta r 
cia (wobec małych rozmiarów kuli dosyć 
znaczny). Wzór osta tn i znany je s t  jako  
wzór Stokesa. Za jego  to pomocą J . J. 
Thomson z obserwowanej szybkości spa
dania m gły mógł obliczyć promień k ro 
pel spadających, a  zatem ich ciężar, a wo
bec znanego ciężaru wszystkich kropel 
razem —ilość kropel; ta  j e s t  identyczna 
z ilością uprowadzonych jonów, a że 
ilość całej uprowadzonej elektryczności 
można było również oznaczyć, Thomson 
w ten sposób o trzym ał wielkość ładunku 
jonu. Doświadczenia te zostały potem 
kilkakrotnie powtórzone i jako  wielkość 
ładunku jonu dały  e =  3,4.10~ 10 jedno 
stek elektrostatycznych.

Drogą teoretyczną (teoryi e lek trom a

gnetycznej promieniowania) M. P lanck 
doszedł do liczby nieco odmiennej s =  
= 4 ,6 9 .1 0 —10. Różnica niezbyt wielka, j e 
dnakowoż wobec ważności, ja k ą  się słu
sznie przypisuje kwestyi wielkości a to 
mu elektryczności, pożądana je s t  większa 
pewność wartości liczebnej. Niedawno 
Rutherford oznaczył doświadczalnie w iel
kość ładunku cząstki a substancyi pro
mieniotwórczych i otrzymał — cząstka a 
nosi podwójny ładunek e lek trycznośc i-  
2 s =  9,3.10-10, t. j. s =  4,65.10“ 10 jedno
stek elektrostatycznych. Liczba ta  je s t  
bardzo zbliżona do liczby Plancka, a ró 
żni się o jakie 25°/0 od liczby Thomsona. 
Imiona J. J. Thomsona, Plancka, R uther
forda ręczą za wzorowe przeprowadzenie 
pomiarów i obliczeń, niezgodność należy 
przypisywać metodom samym; wobec ta 
kiego s tanu  rzeczy, było bardzo pożąda
ne podać metodę nową, aby w sposób 
od dotychczasowych metod niezależny 
rozstrzygnąć, czy mniejsza wartość 
3,4.10 _1° czy większa 4,6.10~ 10 bardziej 
zasługuje na  zaufanie. Metodę taką  po
dał Ehrenhaft.

Polega ona na ultramikroskopowem ba
daniu cząsteczek metalowych suspendo- 
wanych w powietrzu, a obdarzonych ła
dunkiem elektrycznym. Cząsteczki takie 
E hrenhaf t  otrzymuje w taki sposób, że 
między metalowemi elektrodami zapo- 
mocą prądu stałego wytwarza łuk świe
tlny; powietrze z owego łuku, napełnione 
nader drobnemi cząsteczkami metalu, po- 
wstałemi z powodu rozpylenia, wsysa pod 
ultramikroslcop. Gdy cząstki te podda
my działaniu pola elektrostatycznego, 
można zauważyć, jak  jedne z nich poru
szają się ku anodzie, drugie ku katodzie, 
inne pozostają na m ie jsc u 1). Z tego w y 
nika, że te małe cząstki są częścią do
datnio, częścią odjemnie, częścią zaś 
wcale nie naładowane. Wiadomo, że za- 
pomocą ultramikroskopu nie można roze
znać kształtu, lecz można stwierdzić tylko 
obecność przedmiotu, tem mniej więc mo

') Podobne zjawisko obserwował M. Broglie, 
por. notatka w JNa 28 „Wszechświata" z roku 1908 
p. t.: „Jony gazów pod ultramikroskopem".
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że być mowa o „powiększeniu" obrazu 
ultramikroskopowego; do pomiaru wiel
kości owych cząstek zawieszonych E hren 
haft użył tej samej metody, co Thomson 
do pomiaru promienia kropel mgły, a mia
nowicie obserwował szybkość spadania 
cząsteczek (pod wpływem przyciągania 
ziemskiego w nieobecności pola elektro
statycznego) i ze wzoru Stokesa obliczał 
ich promień a. Ta sama metoda służyła 
mu też do obliczenia ładunku elektrycz
nego owych cząsteczek: wzór Stokesa 
je s t  ważny w przypadku jakiejkolwiek 
siły działającej, a więc i siły e lektrosta
tycznej. Siłę elektrostatyczną, której 
działaniu poddane zostały cząsteczki me
talowe, oznaczmy przez X , a ładunek jo 
nu przez e, wtedy we wzorze powyższym 
Stokesa wystarczy nam podstawić S=X.e, 
aby z obserwowanej szybkości u  cząste
czek, poruszających się w polu elektry- 
cznem, obliczyć wielkość ładunku e, bo 
wszystkie inne wielkości w równaniu 
X .e  =  6 7r p a . u są znane. Z dwu zatem 
pomiarów: szybkości cząsteczek w polu 
grawitacyi ziemskiej i szybkości w polu 
e lektrostatycżnem  można było oznaczyć 
masę i ładunek cząsteczek obserwowa
nych. Pomiary m asy okazały, że średnia 
jej wartość je s t  10-12 g\ są to już  zatem 
cząsteczki, k tóre można pod mikrosko
pem obserwować i ich wielkość oznaczyć 
mikroskopicznie; uczynił to Ehrenhaft 
i otrzymał wartości zgadzające się bar
dzo dobrze z wartościami otrzymanemi 
zapomocą wzoru S tokesa z szybkości 
spadania w polu grawitacyi. Średnia 
z licznych pomiarów Ehrenhafta  dla 
wielkości ładunku cząsteczki daje e =  
= 4 ,6  . 10-10 jednostek  elektrostatycznych; 
to znaczy, że owe cząstki metalowe, po
wstające w elektrycznym  łuku świetlnym 
(pomiędzy elektrodami met*lowemi), po
siadające w porównaniu z jonam i gazów 
bardzo dużą masę, naładowane są tylko 
pojedyńczemi ilościami elektryczności, 
a liczba otrzymana dla wielkości owej 
ilości s =  4,6 .1 0 - '°  jednostek  elektrosta
tycznych zgadza się bardzo dobrze z li
czbą Plancka (* =  4 ,6 9 .10~10) i z liczbą 
Rutherforda (e =  4,65 . 10“ 10).

J , L ,  Saljjeter.

E. K U S T E R.

O C H E M IC Z N E M  O D D Z IA Ł Y W A 
NIU O R G A N IZ M Ó W  N A  SIE B IE  *).

Jeżeli mamy mówić o wpływach che
micznych, jakiemi ustroje oddziaływają 
na siebie, to przedewszystkiem musimy 
określić nasze zadanie i wyłączyć sobie 
jakąś  część tego olbrzymiego rozdziału 
nauki o organizmach wogóle.

Że ustroje, naogół biorąc, mogą wpły
wać na siebie drogą chemiczną, je s t  rze
czą zrozumiałą nawet dla nie przygoto
wanych. W ystarczy  tutaj zwrócić uwagę 
na przypadki bezpośredniego połączenia 
cielesnego dwu osobników, jak  się to zda
rza np. w stosunku pasorzyta do żywi
ciela lub w razie transplantacyi.

W  jak  różnorodny sposób mogą od
działywać substancye produkowane przez 
pasorzyta, zwłaszcza na zjawiska wzro
s tu  i kształtowania się, o tem najlepiej 
pouczają nas galasy wywołane przez ro- 
śliniarki i pryszczarkowate 2). W wielu 
razach można mówić w podwójnetff zna
czeniu o chemicznem oddziaływaniu, al
bowiem nie tylko sposób, w jak i  pier
wszy organizm wpływa na drugi je s t  n a 
tury  chemicznej, lecz także i reakcye, 
będące odpowiedzią drugiego organizmu 
na bodziec, objawiają się w zjawiskach 
chemicznych: i tak  u wielu roślin n a 
wiedzonych przez pasorzyty (pleśni, mszy
ce i t. p.) występuje zmiana w przśmia- 
nie m ateryi (wywołana bądź doprowadzę-, 
niem, bądź odebraniem jakichkolwiek 
substancyj chemicznych), w wybitnem 
wytwarzaniu  antocyanu, wr produkcyi 
kum aryny — gałęzi wiśni zakażone przez

*) Odczyt wygłoszony 9/12 1908 roku na po
siedzeniu Towarzystwa przyrodników w Halli 
nad S.

2) O znaczeniu środków chemicznych pobu
dzających do tworzenia galasów, zwłaszcza tych, 
które się różnią budową protoplazmy, patrz: 
Kiister: Pathologische Pflanzenanatomie, Jena, 
1903, str. 192.
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Exoascus minor m ają je j  woń—i t. p. I 
W  jak im  k ierunku  zmienia się fizyologia 
odżywiania chlorococcum pod wpływem 
grzybów tworzących porosty, wykazali 
niedawno Beyerinck i A rtari  *). W iem y 
dobrze z badań nad uodpornianiem, do 
ja k  daleko idącej chemicznej działalno
ści pobudzić można ludzi i zwierzęta 
przez wprowadzenie do nich bakteryj 
chorobotwórczych.

D rugi rodzaj cielesnego połączenia się 
dwu osobników urzeczywistnia się w 
transplantacyi. W praw dzie  zarzuconojuż 
zupełnie nadzieję, by można przez sub- 
s tancye rozchodzące się po połączonych 
przez szczepienie symbiontach i przez 
mieszanie się tych substancyj wywołać 
mieszańce wegetatywne, ale doświadcze
nie L indem utha i Baura nad pstrolistne- 
mi malwowatemi dowiodły, że organizmy 
połączone ze sobą przez szczepienie mo
gą na się chemicznie oddziaływać: rośli
ny  nawiedzone „wypłonieniem zakaźnem", 
jak ie  występuje np. u AbutilOn Thompso- 
nii i innych m alw—zawierają w sobie jad  
mogący wywołać wypłonienie i u zdro
wych, zielonych egzem plarzy tego sam e
go gatunku.

* **

Nasze dzisiejsze rozważania mają się 
odnosić tylko do takich przypadków od
działywania chemicznego, w których 
ustroje, chociaż nie połączone cieleśnie, 
oddziaływają na siebie przez rozpuszczal
ne w wodzie produkty  przem iany m a
teryi, wydzielane przez komórki a roz
szerzane przez dyfuzyę. Dające się ho 
dować m ikroorganizmy s tanow ią  bardzo 
odpowiedni przedmiot badań dla wszyst-

!) Beyerinck (Kulturversuche m it Zoochlo- 
rellen, Łichenengonidien andern niedern Algen, 
Botan. Zeitg. 1890, tom X LV III, str. 725) i A rta
ri (Zur Pragę der physiologischen Basscn eini- 
ger griinen Algen, Ber. d. D. Botan. Ges. 1902, 
tom XX, str. 172) dowiedli, że glony jednoko
mórkowe, otrzymane z porostów, są organizma
mi peptonowemi, gdy przedstawiciele tego sa
mego gatunku glonów wolnożyjący, przeniesieni 
do kultury  z miejsca zamieszkania właściwego 
sobie, udają się ty lko na pożywkach azotowych,

! kich zagadnień tego rodzaju: bardzo wiele 
z nich rośnie bardzo szybko i dlatego 
umożliwia szybkie zakończenie doświad
czeń; prócz lotnych związków w ytw arza
ne przez nie p rodukty  przemiany m a
teryi zbierają się w pożywce bez żadne
go staran ia  ze strony badacza i są w niej 
łatwo dostępne dla dalszych badań. 
Wpływ pożywki na wytworzenie zajm u
jących  nas tu  połączeń można bardzo ła 
two zbadać, gdyż m aterye odżywcze po
dawane organizmom dają się dowolnie 
mieszać i kombinować.

Że grzyby, by naprzód pomówić o tej 
grupie drobnoustrojów, zmieniają ilościo
wo płyny odżywcze nietyłko przez zuży
cie potrzebnych im soli mineralnych, po
łączeń węgla i azotu, lecz także w yw o
łując zmiany jakościowe, je s t  dostatecz
nie znanem: ciśnienie osmotyczne zwięk
sza się w pożywkach >) używanych, kw a
sy i zasady znikają lub ilość ich się po 
większa; wytwarzane przez grzyb chro
mogeny, czyli barwniki stają się widocz- 
nemi, fermenty poczynają swą działal
ność, alkohol daje się wykazać i t. p.

Wiele takich zmian m ateryalnych je s t  
dla dalszego rozwoju danego organizmu 
bez szczególnego znaczenia—stosuje się 
to np. do wielu barwników. Wzmagają-

J) Mieszańce w egetatywne. Że zrazy roz
maitych roślin inaczej się zachowują na pod
kładkach, niż w przypadku niezmienionego bie
gu swego rozwoju, że nawet te same zrazy na 
różnych podkładkach—rzecz znana sadownikom— 
mogą się rozmaicie rozwijać — to nie wymaga 
wcale specyficznego wpływu materyi podkładki 
i może być dostatecznie wyjaśnione ilościowemi 
różnicami w dowozie pokarmu. W sprawie in- 
fekcyi zdrowych, zielonych roślin przez trans- 
plantacyę wypłonionych zrazów porównaj szcze
gólnie: E. Baur: Zur Aetiologie der infektiosen 
Paueschierung (Ber. d. D. Bot. Ges. 1904, str. 453) 
i Ueber die infektiose Chlorose der Malvaceen 
(Sitzungsber. d. Akad. d.Wiss. Berlin, 1906, str. 11). 
Że możliwem jest otrzymanie przez szczepienie 
bastardów, których wytworzenie się wyprzedza 
zlanie się komórek i jąder, dowiódł w ostatnich 
czasach W inkler (Solanum tubingense, prawdzi
wy mieszaniec w egetatyw ny między pomidorem 
a psianką (Bert. d. d. Bot. Ges., 1908, M XXVL 
a., str. 595). Porówn. też: Noll, Die Propfbastar- 
de von Bronvaux (Sitzungsber d. Niederrhein. 
Ges. Natur. u. Heilkunde 1905).
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ca się jednak  produkcya alkoholu (Sac- 
charomycetes) albo zadaleko idące zakwa
szenie podłoża (wiele bakteryj) tamuje 
w końcu rozwój organizmów, które te 
m ateryały  wytworzyły; organizm przez 
wytworzenie szkodliwych materyj nietyl- 
ko wstrzym uje rozwój jednostek tego 
samego, lecz także wielu innych ga tun 
ków, które (w naturalnych lub sztucznych) 
kulturach mieszanych znajdują się obok 
wytw arzających te materye.

Pozwolę sobie zwrócić uwagę na pe
wne produkty  przemiany materyi, które, 
wredług wszelkiego prawdopodobieństwa, 
już  w słabem stężeniu mogą wywierać 
decydujący wpływ na wiele ustrojów. 
Zestawię poniżej szereg przypadków, któ
re pod tym  jednym  tylko względem są 
podobne do siebie—narażając się na nie
bezpieczeństwo, że jednocześnie będą 
przedstawione zjawiska, które prawdopo
dobnie zwiększająca się naukowa znajo
mość biochemii drobnoustrojów uzna za 
zupełnie odrębne. WTe wszystkich razach 
chodzić tu  będzie o wytworzone przez 
organizmy działające m aterye, o których 
charakterze chemicznym prawie nic nie 
wiemy dzisiaj jeszcze.

Nasuwa się przypuszczenie, że pożyw'- 
ki s ta ją  się przez odżywianie się drobno
ustrojów coraz gorsze i coraz nieodpo- 
wiedniejsze do rozwoju danego organi
zmu i tem u założeniu odpowiada wypo
wiedziane przez Duclauxa *) zdanie: że 
„środowisko, które sobie mikrob stwarza 
s taje  się dlań coraz mniej pożywnem, 
coraz bardziej an tysep tycznem “. Roz
pocznę swoje sprawozdanie od opisania

*) O ile wiem, nie badano dotąd pożywek 
grzybów na zmiany w ciśnieniu osmotycznem; 
możemy jednak z wielkiem prawdopodobieńst
wem przyjąć dla nich wzmożenie się ciśnienia, 
gdyż wykazano je  dla pożywek bakteryj (po- 
równ. Chabrie, Considerations d’ordre Chimiąue, 
sur Paction des ferments solubles etc. Compt. 
Rend. Soc. biol. 1895, str. 105; Uschinski: Uberdie 
Veranderungen einiger physikaliscb - chemischer 
Eigenschaften der Nahrmedien unter dem Ein- 
fluss des W achstums diverser Mikroorganismec* 
Zentralbl. f. Bakteriol. dz. I, rei-, tom XXXIII, 
1903, str. 88).

przypadku, w k tó rym  zaszło wręcz p rze
ciwne działanie.

I.

S taranne badania Aspergillus n iger 
i oddziaływania produktów jego przem ia
ny m ateryi na wzrost tego pleśniaka za
wdzięczamy Raulinowi a szczególnie Ni- 
k itinskiemu !). Aby zapewnić jaknajlep- 
sze wyzyskanie pożywki przez grzyb, 
Raulin postępował w ten sposób, że wie
lokrotnie ścinał wytworzoną pr^ez Asper- 
gilus grzybnię i znów zasiewał zarodni
ki; okazało się, że drugi zbiór był często 
znacznie obfitszy od pierwszego: z tego 
należałoby wnosić, że mimo zużycia m a
teryi pożywka s taw ała  się dla Aspergil
lusa „lepszą“ podczas pierwszego okresu 
wzrostu. N ikitinsky badał to zjawisko 
dokładniej i stwierdził, że rzeczywiście 
pod wpływem Aspergillusa zachodzą 
w płynie kultury  zmiany, które go czy
nią szczególniej odpowiednim dla roz
woju tej pleśni; N ikitinsky dochodzi do 
wniosku, że grzyb pozostawia w płynie 
ku ltu r  jedno lub kilka ciał „które dzia
łają na grzyb nie jako  m ateryały  od
żywcze, lecz jako  bodźce" — tak  ja k  np. 
cynk, kobalt i wiele innych trucizn od
powiednio rozcieńczonych działa na g rzy
by, pobudzając ich wzrost. Ponieważ 
i truc izny  organiczne mogą wywoływać 
takie działanie katalityczne 2), łatwo so
bie wyobrazić, że pomiędzy produktami 
przemiany m ateryi Aspergillusa znajduje 
się ja k a ś  substancya, k tóra działa w ten 
sposób.

Z badań Nikitinskiego nie dowiaduje
my się niestety nic o chemicznych i fi
zycznych własnościach interesującej nas 
tu  substancyi; tyle tylko je s t  pewnem, 
że nie może tu  być mowy o jakiem ś

‘) Raulin: Etudes chimiąues sur la vegeta- 
tion (Ann. Sc. Nat. Botan. 1869, serya V, T. XI, 
str. 93). Nikitinsky: Uber die Beeinllussung der 
Entwicklung einiger Schimmelpiltze durch ihre 
Stoffwechselprodukte (Jahrb. f. wiss. Botan. 
1904, Ne XXX, str. 1).

2) Richards. Die Beeinllussung des Wachs- 
tums einiger Piltze durch chemische Reize 
(Jahrb. f. wiss. Bot. 1897, Na XXX, str. 665).
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ciele rozkładającem się pod wpływem 
ciepła, gdyż Nikitinsky sterylizował na- 
nowo płyn przed każdym nowym zasie
wem.

Byłoby dalej bardzo ciekawem, czy po
żywki „ulepszone" przez rozwój i wzrost 
Aspergillusa są szczególnie odpowiednie 
do rozwoju tylko tego ga tunku  pleśni, 
czy też zawarte w nich m aterye pobu
dzające działają podobnie i na inne us tro 
je. Prawdopodobnem wydaje mi się to 
właśnie, a zatem, że m aterya  w ytw orzo
na przez Aspergillusa nie stanowi żadne
go bodźca swoistego.

Badania Thibauta nad ku ltu ram i droż
dży ’) dają także w tym  kierunku pewne 
wiadomości. Thibaut stwierdził, że do
danie własnych produktów fermentacyi 
wpływa pobudzająco na mnożenie się ko
mórek Saccharomyces Pastorianus III 
i na  drożdże Frohberga; produkty  fer
m entacyi nie działają wcale specyficznie, 
gdyż wydzielone przez drożdże F rohber
ga ciała działają także pobudzająco na 
rozwój formy Pasteurowskiej i odwrotnie. 
Jeżeli dodamy tych  produktów przem ia
ny m ateryi w zawielkiej ilości do ku l
tury  drożdży, to działają nie pobudzają
co, lecz hamująco. W reszcie m am y i dla 
bakteryj podobne dane. Buchner udo
wodnił, że w ibryony cholery na używ a
nej, sterylizowanej pożywce cholerycznej 
rozwijają się bujnie '2). Te spostrzeżenia 
trzeba  zestawić z w ynikam i Nikitinskie- 
go nad Aspergillus niger. Niedawno R a h n ;i) 
stw ierdził te same zmiany n a  p ły 
nach z ku l tu r  innych bakteryj: używane 
pożywki okazały się urodzajniejszemi po 
sterylizacyi i ponownem zasianiu bakte- i 
ryj, niż pożywki świeże.

’) Thibaut. Einfluss der alkoholischen Ga- 
rungsprodukte auf Hefe und Garverlauf (Zen- 
tra lb latt f. Bakteriol. dział 1, tom IX, 1902, str. 
743).

a) Buchner w Miinch. arztliches Intelligenz- 
b la tt 1885, Na 50, (cytowane za Gotschlichem 
patrz niżej).

3) Bahn. Ueber den Einfluss der Stoffwechsel 
produkte auf das W achstum der Bakterien (Zen- 
tralb latt f. Bakteriol. dział 2, 1906, tom XVI, 
str. 417).

W  przypadkach opisanych przez Buch
nera  i Rahna chodzi o „poprawę1* poży
wek, k tó ra  nie zostaje usunięta przez 
gotowanie — a zatem o powstanie ciał, 
k tóreby należało określić jako w ytrzy
małe na działanie ciepła. Przez w y k a 
zanie tego uzyskano tylko pewność, że 
m ateryj działających tu nie można zali
czyć do fermentów.

Krótko i nie bez zastrzeżeń chciałem 
tu pomówić jeszcze o „bios“ drożdży, 
k tóra  była od czasu obserwacyj Wildier- 
sa k ilkakrotnie przedmiotem dyskusyi 
naukowej. W edług Wildiersa, Amanda, 
Deyloo, Id ego i innych badaczów droż
dże nie mogą się obejść związkami amo
nu uważanemi przez Pasteura  za w ys ta r
czające, owszem, potrzebują jeszcze nie 
zbadanego bliżej a stale zawartego w po
żywce słodowej związku azotowego, tego 
„bios“ właśnie, które według Deyloa 
znajduje się w wielu ekstrak tach  roślin
nych, według Kossowicza je s t  wydziela
ne przez bakterye i dostarczane droż
dżom w nieczystych kulturach jako pro
duk t przemiany m ateryj zawartych tam 
bakteryj. O chemicznych i fizycznych 
własnościach hypotetycznego tego cia
ł a —którego obecności zresztą Pringsheim 
stanowczo przeczy — na podstawie prac 
wymienionych autorów tyle tylko można 
powiedzieć, że je s t  to ciało trwałe na 
wpływ ciepła i (według Devloa) j e s t  to 
związek, zawierający azot, które się za
wsze znajduje w lecytynie (ale nie je s t  

I identyczne z choliną) 1).

■) Większość badań ogłoszonych o „bios" 
drożdży wyszła w „La cellule“. Wildiersa Nou- 
velle substance indispensable au developpement 
de la levure (1901, t. X V III, str. 311). (Wildiers 
sądzi, że różnicę zdań między Pasteurem a Lie- 
bigiem w sprawie odżywiania się drożdży można 
sprowadzić do działania nieznanej bios). Amand 

j  A. Le „bios“ de W ildiers ne joue pas le role 
| d’un contrepoison“ 1903, t. XX, str. 223). La di- 

sparition du bios de W ildiers dans les cultures 
de levure (1904, t. XXI, str. 327). Devloo R. Pu- 
rification du bios de Wildiers (1906, t. X X III, 

* str. 359). Porównaj Idego Ueber Wildiers Bios 
(Zentralbl. f. Bakteriol. dział 2, 1907, tom X V Iir, 
str. 193), Kossowicz Untersuchungen ueber das 
Yerhalten der Hefen in mineralischen Nahrlo-
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II.

Nie można wątpić, że produkty prze
miany m ateryi pobudzające wzrost są 
w świecie drobnoustrojów daleko ba r
dziej rozpowszechnione, niż się w yda
wało dotąd: badanie tego rozdziału fizyo- 
logii mikrobów je s t  dopiero w samym 
zaczątku. Tyle jednak  zdaje się już  pe- 
wnem, że wstrzym ujące rozwój produkty 
przemiany m ateryi mają większe od tam 
tych znaczenie i są bardziej rozpowszech
nione. Powrócimy jeszcze później do po
budzających wzrost substancyj i zwra
camy się naprzód do wstrzymujących 
wzrost albo antagonistycznie działają
cych produktów.

Rozpoczynam od materyj wytworzo
nych przez Baccillus pyocyaneus, m ikro
ba ropy niebieskiej, ponieważ o nich mo
żna już  w literaturze fachowej znaleść 
dokładne dane.

Na pożywkach płynnych Baccillus pyo
cyaneus tworzy gruby  kożuch; jeśli się 
go zatopi przez wstrząsanie, to zastąpi 
go wkrótce nowy. Jeśli się powtarza to 
usiłowanie, to kożuchy bakteryj s ta ją  się 
coraz cieńsze, aż wreszcie po 3 — 4 ty 
godniach rozwój bakteryj ustaje  zupeł
nie, chociaż jeszcze wszystkie potrzebne 
m aterye odżywcze w roztworze są za
warte. Los opadłych na dno kożuchów 
bakteryj objaśnia wstrzym anie wzrostu: 
duża masa, k tóra z początku doświadcze
nia mogła wynosić 50 g i więcej, po wie- 
lokrotnem w strząsaniu  staje się coraz 
mniejsza, aż wreszcie pozostaje na dnie 
osad ważący ledwie kilka miligramów. 
Emmerich przyjmuje, że w kulturach B. 
pyocyaneus tworzy się wstrzymujące 
rozwój a nawet rozpuszczające bakterye

sungen (Zeitschr. f. d. łandwirtschaftl. Versuchs- 
wesen in Oesterreich, 1903, tom Yl, str. 27)— 
Ueber den Einliuss von Mycoderma auf die Ver- 
mehrung und Garung der Hefe (ibid. 1906, tom 
IX, str. 688). Przeciwko hypotezie „bios" w y
stąpił Pringsheim; porówn. Ueber Pilzdesamidase 
(Biocb. Zeitschr. 1908, tom X II, str. 15; tamże 
dalszy wykaz literatury). W ydaje się mało pra- 
wdopodobnem, by bypoteza „bios“ ostała się 
w tej formie, jak  ją  sformułowali biologowie 
z Lowanium,

ciało, które wreszcie uniemożliwia roz
wój samychże wydzielających je  m ikro
bów. Pyocyanaza działa jed n ak  trująco 
nie tylko na B. pyocyaneus lecz także 
na bardzo wiele rodzajów mikrobów— 
bakcyle dyfteryi, streptokokki, wibryo- 
ny cholery i t. d.—podczas gdy inne opie- 
ra ją  się jej działaniu (badania Schapira). 
Na zarodniki pleśni (Mucor i inne) nawet 
stężona pyocyanaza z laboratoryum Si* 
gnera nie działa trująco.

Bardzo niedokładne wiadomości mamy 
naturalnie  o zawartym  w  pyocyanazie 
wstrzym ującym  wzrost czynniku. W aż
ne przedewszystkiem jes t  to, że ciało 
działające nie niszczy się przez gotowa
nie; dlatego większość autorów odrzuca 
wypowiedziane przez Emmericha i Loewa 
przypuszczenie, że je s t  to jak iś  ferment. 
Być może, że mają słuszność Iiaubitschek 
i Russ uznając za działające ciało, które 
pod względem rozpuszczalności podobne 
je s t  do lipoidów ')•

Zupełnie podobne bakteryobójcze albo

') O pyocyanazie, z której dla mych doś
wiadczeń udzieliło mi łaskawie próbki laborato
ryum Signera w Dreźnie, je s t już bardzo obszer
na literatura. W ystarczy wzmianka o niektórych 
rozprawach. O działaniu pyocyanazy na bakterye 
porówn. szczególniej: Schapiro Ł. Uber das bak- 
terizide Yerbaiten der Pyocyanaze und ihre Wir- 
kung auf Yersuchsthiere (Ilygicn. Rundschau 
1908, str. 453); o chemicznym charakterze działa
jącego tu  ciała porówn. Emmerich und Low: 
Bakteriolytische Enzyme ais Ursache der erwor- 
benen, Im m unitat und die Heilung von Infek- 
tionskrankheiten durch dieselben (Zeitschr. f. 
Hyg., tom XXXI, 1899, str. 1). Die klinstliche 
Darstellung der immunisierenden Substanzen 
(Nukleasen-Immunproteidine) und ihre Verwen- 
dung zur Therapie der InfektionskraDkheiten i t. d. 
(Zeitschr. f. Hyg., tom XXXVI, 1901, str. 9). 
Dietrich: Berubt die Bakterien vernichtende 
W irkung bakterieller Stoffwechselprodukte auf 
proteolytischen Enzymen (Nukleasen)? (Arbei- 
ten aus a. Tiibinger path. Institu t, 1901, tom III). 
Za naturą enzymatyczną działającej substancyi 
opowiedział się niedawno Fuhrmann (Vorle- 
sungen uber Bakterieneiizyme, Jena 1907, str. 
64, 65).

Raubitschek und Russ V. K. Zur Kenntniss 
der bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanaze 
(Zentralbl. f. Bakterio!. Dział I, Oryg. 1908, 
tom XLV III, zeszyt 1, str. 114; tamże dalszy 
wykaz literatury).
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przynajmniej w strzym ujące  wzrost dzia
łanie, jak ie  ma pyocyanaza, m ają  także 
produkty przem iany m atery i  bardzo w ie
lu, może naw et wszystkich bakteryj 
i bardzo wielu innych mikroorganizmów, 
tylko że ciała w strzym ujące  wzrost wo- 
góle są n iewytrzymałe na wpływ ciepła 
a zatem zostają zniszczone albo przynaj
mniej s ta ją  się nieczynnemi przez goto
wanie. Dla swego nadzwyczaj wielkiego 
rozpowszechnienia w państw ie drobno
ustrojów budzą one szczególne zaintere
sowanie.

E ijkm an  jes t  zdaje się pierwszym, któ
ry zwrócił uwagę na trucizny nietrwałe 
na wpływ ciepła, w ytw arzane  przez dro
bnoustroje 1). On wykazał, że mikroby 
najrozmaitszych gatunków  po wysianiu 
na pożywce stałej—żelatyna, a g a r—zo
s ta ją  powstrzymane w swym rozwoju 
przez własne p rodukty  przemiany m a
teryi. Przez wygotowanie pożywki s ta ją  
się znów odpowiedniemi do użytku a). 
Że tem pera tu ra  wrzenia niszczy szkodli
we ciała albo je  czyni nieużytecznemi, 
a wcale nie u latn iają  się jako  m aterye lc- j 

tnc za ogrzaniem, E ijkm an dowiódł w ten 
sposób, że gotował używane pożywki 
w zatopionych rurkach  i tu także traciły  
swe własności w strzym ujące  rozwój.

')  Eijkman. Uber thermolabile Stoffweehsel- 
produkte ais Ursache der natiirlichen Wacbs- 
tumshemnmng der Mikroorganismen (Zentralbl. 
f. Bakterio!, dz. I, rozp. oryg. tom XXXVII, 1904, 
str. 436), Uber natiirliche W achstumshemmung 
der Bakterien (ibidem. Dział 1. Bozprawy ory
ginalne, tom XLT, 1906, str. 367), tamże dalszy 
wykaz literatury.

!) Z tem zgadza się spostrzeżenie de Jagera 
(Over nieming van Bacillensporen in dezelfe 
vloeistoff waarin ze zijn outstaan, Nederl. 
Tijdskr. voor Geneesk., 1907, serya II) nad w yo
sobnionym ze śliny mikrobem, który wykiełko- 
wuje w tym  samym ośrodku, w którym  utw o
rzył spory—jeśli się kulturę wygotuje: przez go
towanie—jak  to w ynika z tego, co podano w y
żej, p łyn „naprawia się“; bez wygotowania de 
Jager nie mógł nigdy stwierdzić kiełkowania 
zarodników na starej pożywce. Jego spostrze
żenia właśnie z powodu poprawy pożywki przez 
gotowanie znajdują się w pozornej tylko sprze
czności z przeświadczeniem (Migula, Gunther 
i inni), że bakterye nie mogą powtórnie wykieł- 
kować na pożywce, na której w ytw orzyły za
rodniki.

Badane przez E ijkm ana ciała nie po
s iadają swoistego działania, gdyż od
działywają powstrzymująco na wzrost 
tego ga tunku  mikrobów, z którego jady  
pochodzą i innych gatunków organizmów 
(Eijkmana izantagonizm i heterantago- 
nizm); nie wszystkie jednak  gatunki mi
krobów w rówmej mierze muszą ulegać 
działaniu pewnego produktu bakteryj. Bar
dzo ładne doświadczenia robił wspomnia
ny autor nad agarem, na k tórym  rozwi
nęło się Bacterium  coli; agar po kulturze
B. coli nadaje się znakomicie do wyoso
bnienia wibryonów cholery z mieszanin 
bakteryj, ponieważ Vibrio cholerae na po
dłożu zawierającem jad  coli rośnie do
brze, inne zaś drobnoustroje w rozwoju 
swym pozostają w tyle.

Podobne trucizny jak  w żelatynie lub 
agarze powstają także po wysianiu bak 
teryj w pożywkach płynnych (bulion). 
Oddziaływanie szczególnie „jadowitej" 
ku ltu ry  Bacillus subtilis produktam i prze
miany m ateryi na inne rodzaje bakteryj 
badał Nicolle *).

Wrażliwość na działanie ciepła jadow i
tych produktów przem iany materyi, wy
kry tą  przez Eijkmana, stwierdziło później 
wielu badaczów. Lode np. wykazał, że 
trujące działanie wytwarzanych przez 
pewne bakterye ciał zostaje osłabione 
już przez ogrzanie do 60°, znika jednak 
zupełnie dopiero przez dłuższe działanie 
s trum ienia  pary wodnej 2). E ijkman ba
dał także ich zachowanie się w filtrach 
glinianych: ściany filtra zatrzym ują je. 
Iiahn wykazał, że wciąga je  glina ścian 
filtra 3). Iiahn wreszcie wykazał, że 
w świetle rozproszonem jadow ite  pro
duk ty  przemiany m ateryi tracą swe dzia
łanie.

') Nicolle, Action de Bacillus subtilis sur di- 
verses bacteries (Ann. Inst. Pasteur, tom XXI, 
1907, str. 613).

■) Lode, Experimentelle Untersuchungen uber 
Bakterienantagonismus I, (Zentralbl, f. Bakteriol. 
Dział 1. Orygin , 1903, tom X X X III, str. 196).

3) Rahn. Uber den Einfluss der Stoffwech- 
selprodukte auf das W achstum der Bakterien 
(Zentralbl. f. Bakteriol. Dz. 2, 1906. tom XVI, 
str. 417).
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Powiedziałem już za tem —o ile mi lite
ra tu ra  przedmiotu je s t  znana—wszystko, 
co wiemy o własnościach fizyczno - che
micznych zajmujących nas tu trucizn: 
wszystko przemawia za tem, że chodzi 
tu o ciała podobne do fermentów ’)•

Szeroki zakres działania, jak i  tym  cia
łom przypada w udziale, sięga jeszcze 
poza bakterye. Licznemi doświadczenia
mi, k tórych tu opisywać nie mogę szcze
gółowo, zdołałem wykazać, że używane 
pożywki, na których rozwijały się bak
terye różnych rodzajów (Microccus pro- 
digiosus i inne)—tak bulion ja k  i pożyw
ki o znanym składzie — staw ały  się po- 
datniejsze dla kiełkowania zarodników 
pleśni (Mucor, Penicilium i t. d.) przez 
gotowanie. Kiedy Eijkman, Nicolle i inni 
wykazali, że rozmaite ga tunki bakteryj 
są niejednakowo odporne na jady  bak te
ryjne w cieple nietrwałe, dało się to do
wieść i dla zarodników rozmaitych pleś
niaków.

W związku z tem, możemy też wspo
mnieć o bardzo zajmujących spostrzeże
niach Kosaroffa -). W cieplarniach do
świadczalnych stacyi biologicznej w Dah- 
lem bardzo częstym gościem w wazoni
kach wypełnionych ziemią je s t  worko- 
wiec Pyronem a confluens, który, rzecz 
dziwna, znajduje się tylko na sterylizo
wanej ziemi, nie udaje się zaś nigdy na 
glebie nieodkażonej. Także i wyciąg 
wodny, przygotowany z ziemi, zachowu
je  się podobnie: surowy płyn nie pozwa
la zejść grzybom, gotowany okazuje się 
znakomitą pożywką. Kosaroft wnioskuje

') Ciałem podobnem do fermentów, które 
zdaniem Loewa znajduje się w kulturach grzy
bów i bakteryj, je s t katalaza; jak i wpływ mieó 
może katalaza na wzrost i roz\vój drobnoustro
jów , czy i o ile odgrywa jakąś rolę w opisanych 
przez nas zjawiskach, wymaga to  dalszego ba
dania. Porówn. O. Loew, Catalase a new enzym 
of generał occurrenze (U. S. Departm. of Agri- 
culture, Eept. 68. W ashington, 1901).

J) Kosaroff P. Beitrag zur Biologie von P y 
ronema confluens Tul., gleichzeitig ein Beitrag 
zur Kenntniss der dnrch Sterilisation herbeige- 
ffihrten Yeranderungen des Bodens (Arb. a. d. 
Kais. biolog. Anstalt. f. Land-und Porstw irtschaft 
1906, tom V, str. 126).

ze swych doświadczeń, że w ziemi znaj
dują się niewytrzymałe na wpływ ciepła 
związki, które powstrzym ują rozwój Py
ronema confluens; o wysokim stopniu ich 
jadowitości wnosić można poniekąd z te
go, że nawet na mieszaninach ziemi sk ła
dających się z V20 niesterylizowanej 
a l9/20 sterylizowanej ziemi, zawierają
cych zatem jad  tylko w slabem „rozcień
czeniu", Kosaroff nie mógł wywołać kieł
kowania Pyronem a confluens.

Doświadczenia Kosaroffa są bardzo zaj
mujące nie tylko z jednego względu. Na 
podstawie tego, cośmy już mówili, łatwo 
wyprowadzić wniosek, że zamieszkujące 
ziemię drobnoustroje — grzyby lub bak
terye—dostarczają tych ciał nietrwałych 
pod wpływem ciepła; w takim razie z ba
dań Kosaroffa nauczymy się czegoś no
wego, odnoszącego się do zajmującej nas 
tu kwestyi. Wymieniony bowiem biolog 
uczynił bardzo ważne spostrzeżenie, że 
podłoże sterylizowane a zatem takie, k tó
re stało się już odpowiedniem dla Pyro- 
nemy, po wysuszeniu staje  się znów bez- 
użytecznem; z tem zgadza się to, że su
cha sterylizacya nie czyni ziemi tak  od
powiednią dla Pyronemy jak działanie go
rącą parą wodną. To prowadzi nas do 
zastanowienia się nad możliwością tego, 
czy niweczone przez ciepło wstrzym ujące 
rozwój ciała tracą swe własności przez 
działanie wysokiej tem pera tu ry  tylko 
przejściowo, a potem, w pewnych w arun
kach, znów „przychodzą do siebie". Że 
„jadowita", niesterylizowana ziemia nie 
daje się przez wymycie wodą uczynić 
zupełnie nieszkodliwą, nie dziwi nas już 
po tem, cośmy słyszeli o możności adsor.- 
bowania produktów przemiany m atery i 
(Rahn).

Dalej Kosaroff wykazał, że ziemia s te 
rylizowana przez przepłókanie traci zno
wu swą urodzajność dla Pyronemy; to 
spostrzeżenie wskazuje potrzebę powtó
rzenia tych doświadczeń; nie można z gó
ry odrzucić przypuszczenia, że właściwie 
działający tu czynnik wchodzi w grę 
w tych doświadczeniach dopiero w razie 
wysuszenia, następującego po przemyciu 
wodą. 5°/0-owy dodatek kainitu odkaża— 
również według Kosaroffa—ziemię.



474 W SZECHŚW IAT M  30

Bez względu na to, czy opisywane, nie
trwałe w wyższej tem pera turze  ciała po
chodzą od baktery j,  czy zawdzięczają 
swe powstanie jak im kolw iek  innym  mie
szkającym  w ziemi drobnoustrojom, czy 
też nie, w każdym razie powyższe do
świadczenia i badania  zwracają naszę 
uwagę na ważność zaw artych  w ziemi 
ciał niweczonych przez ciepło. Pakt, że 
Pyronem a confluens w naturze w yszu
kuje miejsc wypalonych, opuszczonych 
i t. p. pozwala nam zastanowić się nad 
pytaniem, czy niejednego ciekawego z ja
wiska biologicznego nie można w y tłu 
maczyć obecnością minimalnej ilości n ie
znanych nam jeszcze ciał, wydzielanych 
przez drobnoustroje i organizmy wyższe.

Powrócę jeszcze do produktów prze
miany materyi, wrażliwych na działanie 
ciepła, i do ich znaczenia dla wegetacyi, 
gdy  mówić będą o roślinach wyższych. 
Teraz chciałbym przedewszystkiem na to 
zwrócić uwagę, że i w innych ciałach, 
nie tylko w ziemi, znaleziono ciała nie
trwałe w wyższej temp. mające wielki 
wpływ na rozwój drobnoustrojów, a o k tó 
rych pochodzeniu nie możemy orzec nic 
stanowczego. W edług F rank landa  J) su
rowa woda z Tamizy działa nawet po 
filtrowaniu trująco na bakterye; gotowa
nie odkaża ją; E ijkm an  wykazał, że kał 
t rac i  swe bakteryobójcze działanie w 50 — 
60°. Znane je s t  także doświadczenie, że 
na świeżych płytkach torfu, przedrośla 
i t. p. dobrze się rozwijają, gdy tymcza
sem na gotowanych rozrasta ją  się roz
maite pleśni i t. p. a).

Tłum. Maryn Radwańska.
(Dok. nnsfc.)

') Frankland. Ueber dąs Verhalten des Thy- 
phu8bązillus und dos Bacillns coli communis im 
Trinkwasser (Zeitschr. f. Hygione 1895, tom XIX, 
str. 393). Hilsum (Dissertation, Amsterdam 1900, 
cytowany za Eijkmanem) zauważył odtrucie wo
dy przez przesączenie.

2) Woda wyciśnięta ze świeżego torfowca 
pozornie nie zawiera ciał ulegających wpływowi 
ciepła a działających na grzyby lub bakterye. 
W  surowych i gotowanych próbkach tej cieczy 
zarodniki pleśni (Mucor, Rhizopus) kiełkowały 
równie dobrze lub równie źle. Także nie możua

G. D E Y A N L A Y .

D O K Ł A D N O Ś Ć  O B S E R W A C Y J  
A S T R O N O M IC Z N Y C H  x).

Ogólny rzut oka na obserwacye as tro 
nomiczne, począwszy od tych, które da
tu ją  się z czasów najdawniejszych, 
a skończywszy na ostatnich, jakiemi się 
szczyci wiedza nowożytna, wywołuje 
w nas prawdziwe zdumienie nad ich do
kładnością, jeżeli uwzględnimy, rzecz 
prosta, środki i narzędzia, k tórem i roz
porządzała każda epoka.

Wiadomo, że pierwsze obserwacye 
astronomiczne, których ślady przecho
wały się do naszych czasów, poczynili 
Chińczycy. Jedna z ich ksiąg Chu-King, 
k tóra  je s t  najstarszym  ścisłym dokumen
tem ludzkości, świadczy o tem, że na 
2000  lat przed erą naszą Chińczycy ozna
czali swe pory roku, t. j. położenie słoń
ca podczas porównań dnia z nocą i prze
sileń, zapomocą czterech gwiazd, które 
zdołano dzisiaj odnaleźć; otóż gwiazdy te 
są tak dobrze wybrane, że i astronom 
dzisiejszy nie mógłby uczynić nic le
pszego.

Na 1100 lat przed erą naszą Chińczy
cy oznaczyli pochylenie ekliptyki wzglę
dem równika i znaleźli na jego wartość 
liczbę 23°54\ Dzisiaj ką t  ten, który 
zmienia się z biegiem czasu, wynosi, j a k  
wiadomo, 23°27', lecz rachunek wykazu
je, że w epoce, gdy Chińczycy dokony
wali swego pomiaru, wartością tego kąta  
była liczba 23°51'. A zatem dokładność 
ich obserwacyi w zakresie tej podstawo
wej dla astronomii wielkości dosięgała 
3-ch minut łukowych.

Jeżeli przejdziemy teraz do czasu obie
gu planet dokoła słońca, t. j. jednej

zauważyć godnej uwagi różnicy w zachowaniu 
j  się surowej i gotowanej wody z torfowca (z do

datkiem małej ilości bulionu) wobec Bacterium 
coli.

*) Revue Generale des Sciences z dnia 30 
maja 1909 roku.
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z niewielu wielkości, k tóre nie uległy 
zmianie od początku czasów historycz
nych, to okaże się, że Hindusi oznaczyli 
czas obiegu Merkurego z dokładnością 
taką, że liczba, przez nich otrzymana, 
różni się zaledwie o 0,0004 doby od tej, 
k tórą znamy dzisiaj. Dla W enery różni
ca ta wynosi 0,0023; dla Marsa 0,001 do
by. Dla Jowisza różnica dosięga V4 do
by, ale tu należy uwzględnić tę okolicz
ność, że wobec długotrwałości obiegu tej 
planety, wynoszącego lat 11, jeden i ten 
sam obserwator nie mógł często obser
wować powrotu planety do tego samego 
punktu  orbity. Ta sama uwaga z więk
szą jeszcze słusznością stosuje się do Sa
turna, którego obieg trwa 29 lat; nic 
więc dziwnego, że różnica dosięga tutaj 
6 dni.

Przechodząc teraz do Greków, znajdu
jem y pomiar południka ziemskiego, u sku 
teczniony na 200 la t  przed erą naszą 
przez Eratostenesa, który na długość j e 
go znalazł liczbę 252 000 stadyów. Otóż, 
podług poszukiwań Tannerego, długość 
stadyum, jako miary astronomicznej, w y
nosiła 157 metrów 50 centymetrów, skąd 
na długość południka ziemskiego wypa
da 39 690 kilometrów, gdy my przyjm u
jem y  40 000 kilometrów. J e s t  to dok lad 
ność względnie wielka, zwłaszcza gdy 
zważymy, że wynik  ten otrzymano, li
cząc kroki, zawarte w łuku południko
wym, i mnożąc tak  znalezioną liczbę 
przez długość kroku.

Zresztą, w przedmiocie obserwacyj, po 
czynionych przez starożytnych, nastręcza 
się następująca uw aga ogólna. J a k  to 
zauważył Baillaud, dyrektor obserwato- 
ryum  paryskiego, k tórem u zawdzięczamy 
większość informacyj, zawartych w ni
niejszej notatce, pierwsi obserwatorowie 
nie podali nam żadnych wiadomości o me
todach, k tórem i posługiwali się w swrych 
spostrzeżeniach; podali nam tylko rezul
ta ty  gotowe, nie w skazując  okoliczności, 
wr jak ich  je  otrzymali, tak, iż nie mamy 
żadnej możności rozważenia ich liczb 
i poprawienia ich w razie potrzeby na 
podstawie odkryć nowszych. Dopiero 
w czasach najnowszych rozpowszechnił 
się zwyczaj przedstawiania razem z w y

nikami obserwacyj i metod, użytych do 
ich otrzymania, a to w celu umożliwie
nia późniejszych roztrząsań. Jeszcze na 
początku wieku XIX księgi wydaw nictwa 
Connaissance des Temps zawierają tylko 
gotowe wyniki.

Ponieważ lunety wynaleziono dopiero 
na początku wieku XVII, przeto wszel
kie obserwacye dawniejsze musiały być 
robione golem okiem; otóż, oko może od
różnić przedmiot o średnicy V3 milime
tra z odległości metra, co odpowiada 
mniej więcej jednej minucie łukowej, któ
ra tym sposobem je s t  granicą dokładno
ści obserwacyi całej tej epoki; miara ta 
odpowiada także średnicy zwykłego ołów
ka, widzianego z odległości 20 metrów.

Najwięcej używanemi narzędziami były 
koła podzielone oraz cyrkle, opatrzone 
wskazów'ką, które pozwalały skierowy
wać linię wzrokową na daną gwiazdę. 
Pierścień Ptolemeusza składał się z dwu 
kół pionowych współśrodkowych: koło 
zewnętrzne, o średnicy około 40 cen ty 
metrów, nieruchome i podzielone na sto
pnie, służyło za podporę dla koła we
wnętrznego ruchomego, opatrzonego dwo
ma celownikami. Do tego dołączony był 
tak zwany kw adrat geometryczny; przy
rząd ten pozwalał wykonywać działania 
w sposób, który przypomina nieco usłu 
gi oddawrane nam przez tablice logaryt- 
mów.

Odtąd przebiedz trzeba długi szereg 
wieków ignorancyi, gdy umysł ludzki 
zdawał się drzemać, by dojść do obser
wacyj Tychona Brahego (1546 — 1601). 
Astronom ten posługiwał się, podobnie 
jak  i jego  poprzednicy, narzędziami dre- 
wnianemi; jednem  z tych narzędzi był 
wielki pierścień Ptolemeusza, oparty gór
ną swrą częścią na słupie pionowym, opa
trzonym ramionami poziomemi, k tóre po
zwalały obracać go na wzór kieratu  
i tym sposobem umożliwiały ustawianie 
pierścienia w dowolnej płaszczyznie pio
nów'ej.

Tycho Brahe kazał również sporządzić 
koło ścienne. Gołem okiem, rozporzą
dzając narzędziami pierwotnemi, grom a
dził obserwacye o tyle dokładne, że Ke
pler mógł potem oprzeć na nich swe ba
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dania, k tóre go doprowadziły do odkry 
cia praw układu świata. W  czasie b y t 
ności swej u Tychona Brahogo Kepler 
zdał sobie sprawę z wysokiej wartości 
obserwacyj tego astronoma. Po tej w ła 
śnie bytności znalazł sposób rozpoznania 
z pomocą planety Marsa zmian w odle
głości ziemi od słońca.

Kepler zaczął od rozpatrzenia  12 obser
wacyj Tychonowskich przeciwstawienia 
Marsa, poczynionych w przeciągu lat 24; 
następnie, wziąwszy tró jkąt, którego trze
ma wierzchołkami są ziemia, słońce 
i Mars, poszukiwał czasów, w których 
ciała te przybiera ją  położenia takie, że 
tró jkąty , kolejno przez nie wytwarzane, 
są podobne.

Rozważanie podobieństwa tych tró jką
tów doprowadziło go do wniosku, że 
słońce nie znajduje się w środku orbity, 
k tórą  zatacza ziemia. Jednakże, nie w te 
dy jeszcze przyszła na myśl Keplerowi 
elipsa; mniemał, że planety nie mogą po
ruszać się inaczej j a k  po okręgach kół, 
tych  krzywych najdoskonalszych, i do
piero w kilka lat później pomyślał o eli
psie, której własności były przecież z n a 
ne oddawna. Niepodobna patrzyć  na 
dzieło Keplera bez najwyższego podziwu. 
Brakowało mu zupełnie metod rach u n 
kowych; tak  np. na obliczenie położenia 
p lanety w przedziale pomiędzy dwoma 
położeniami planety zaobserwowanemi, 
innemi słowy, na wykonanie interpolacyi, 
t. j .  działania, z którem gim nazyasta  dzi
siejszy załatwia się w ciągu paru minut, 
Kepler potrzebował całych dni mozolnej 
pracy. To też nie dziw, że w zbiorze 
jego  prac, który ma postać dziennika, 
znajdujemy często ślady zniechęcenia 
wobec wyników, które nie odpowiadały 
czynionym wysiłkom; minio to, za każ
dym razem powraca niebawem do pracy 
i w końcu w ykryw a prawa, które unie
śmiertelniły jego imię.

W roku 1608 w Holandyi połączono 
po raz pierwszy soczewkę skupia jącą  
z soczewką rozpraszającą; odtąd lunety 
pomału zaczynają rozpowszechniać się 
w praktyce astronomicznej.

W  roku 1655 H uyghens znacznie udo

| skonalił zegary, zastosowawszy do nich 
wahadło.

Noniusz ukazuje się w roku 1631.
W  roku 1640 oznaczono praktycznie 

oś optyczną lunety  i zaczęto używać mi
krometru, który Romer udoskonalił w r. 
1672 przez dodanie sprężynek celem usu
nięcia szkodliwego wpływu wahań śruby.

Tenże Romer sporządził w roku 1689 
pierwszą lunetę południkową. D okład
ność obserwacyi z tej epoki można ozna
czyć na 10" łukowych, co odpowiada ś re 
dnicy ołówka, widzianej z odległości 170 
metrów.

Metody i narzędzia doskonalą się w dal
szym ciągu. Obserwacye Lalandea do
sięgają już  łuku 1" jako granicy dokład
ności, co odpowiada odsunięciu naszego 
ołówka na 1700 metrów. Z początkiem 
wieku XIX dokonywa się znaczny po
stęp, a w roku 1875 dokładność docho
dzi do ł/ 3 sekundy łukowej, to znaczy, 
że średnica ołówka może być widziana 
z odległości 3400 metrów.

Dla otrzymania maximum dokładności 
czynione są wysiłki, zmierzające do za
chowania możliwie największej symetryi 
zarówno w samych narzędziach, jak  
i w instalacyach. Aby wykazać, do j a 
kich granic posuwa się to poszukiwanie 
symetryi, dość będzie przytoczyć jeden 
ze środków ostrożności, zastosowanych 
w instalacyi lunety  południkowej obser- 
w atoryum  w Tuluzie. Każda z wieży
czek tej lunety spoczywa na kamieniu 
wagi 4000 kg, te dwa kamienie umiesz
czone są na trzecim kamieniu wagi 8000 
kg, położonym na podłożu betonowem, 
które z kolei spoczywa na podkładzie 
z piasku. Otóż, aby się upewnić, że dwa 
kamienie, podtrzymujące wieżyczki, są 
rzeczywiście identyczne, Baillaud, ówcze
sny dyrektor obserwatoryum w Tuluzie, 
kazał w swojej obecności rozpiłować na 
dwoje kamień wagi 8000 kg. Mimo to, 
stwierdzono, że wieżyczka zachodnia tej 
lunety  osuwa się o V, 00 milimetra rocz
nie, i że to osuwanie się j e s t  następstwem  
powolnego zsuwania się w dolinę całego 
wzgórka, na którym  zbudowane je s t  ob- 
serwatoryum.

i
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W  miarę zwiększania się dokładności 
obserwacyj astronomicznych zjawia się 
potrzeba wyszukiwania przyczyn zabu
rzeń, k tórych  istnienia dawniej nie po
dejrzewano. Przykład  tego znajdujemy 
ostatniem i czasy w obserwatoryum  pa- 
ryskiem, gdzie zajęto się wyznaczeniem 
miejscowej linii pionowej, co wydaje się 
czynnością bardzo prostą: przez lunetę 
pionową puszcza się promień światła na 
zwierciadło poziome, umieszczone na pe
wnej głębokości, i jeżeli promień ten od
bije  się wzdłuż własnej linii padania, to 
linia ta  będzie szukaną linią pionową. 
Za zwierciadło poziome służy swobodna 
powierzchnia rtęci. Otóż wynik otrzy
many nie był zadawalający: po wyrugo
waniu wszystkich  przyczyn błędów, za
leżnych od narzędzi, nie wyłączając na
w et dziennego ogrzewania się filarów, 
pozostawało jeszcze odchylenie peryody- 
czne, k tórego przyczyny nie można było 
znaleźć. W końcu zdołano odkryć, że 
odchylenie to miało źródło w działaniu 
księżyca, który  w7 miseczce z rtęcią, 
o średnicy kilkudecymetrowej wywoły
wał zjawisko przypływów i odpływów.

Najnowsze postępy w dokładności ob
serwacyj zawdzięczamy fotografii. Atoli 
klisze fotograficzne mają z natury rze
czy w ym iary  ograniczone; bok jednej 
kliszy nie byw a dłuższy od dwu do 
trzech średnic pozornych słońca i trzeba 
wziąć koło 10 000  klisz, aby utworzyć 
mapę nieba.

Zestawienie wszystkich tych klisz w je- 
dnę całość z pożądaną dokładnością je s t  
czynnością niesłychanie delikatną, przy- 
czem konieczne je s t  prowadzenie kon
troli zapomocą narzędzi zwyczajnych, 
umożliwiających pomiary bezpośrednie.

Prace, do których dało asumpt spo
rządzenie Mapy nieba, pozwoliły osiągnąć 
dokładność sięgającą V10 sekundy łuko
wej, co odpowiada możności zobaczenia 
średnicy naszego ołówka z odległości 17 
kilometrów.

Jest  to wynik, z którego mają prawo 
być dumni astronomowie wogóle, a w 
szczególności astronomowie francuscy.

Tłum. S. B.

K R O N I K A  N A U K O W A .

Problemat zachowania materyi. Jak  w ia
domo, pierwsze wątpliwości w kwestyi bez
względnej niezniszczalności m ateryi wypo
wiedział Stas, opierając się na stratach  na 
wadze, stwierdzonych podozas łączenia się 
srebra z jodem i bromem. Później tem sa
mem zagadnieniem zajęli się: z jednej stro 
ny Heydweiller, z drugiej — Landolt. Obaj 
ci badacze zaobserwowali w niektórych re- 
akcyach ohomicznych przyrosty lub ubytki 
wagi, nie przekraczające błędu doświadcze
nia, w innych atoli razach stwierdzili stra ty  
na wadze, znacznie większe od błędów mo
żliwych. Od owego czasu Landolt kilka
krotnie powracał do wyników tych  pierw 
szych swych doświadczeń. Uważając nad
mierne stra ty  za fakty ustalone, usiłował 
wytłum aczyć jo zapomocą hypotezy częścio
wego rozpadu atomów, którego przyczyną 
są gwałtowne wstrząśnienia, jakim ulegają 
cząsteczki podczas reakcyj, o których mowa: 
drobne ułamki m ateryi miałyby, podług te 
oryi tej, przenikać przez ścianki naczyń 
szklanych. Na poparcie tej hypotezy mo- 
żnaby przytoczyć fakt dobrze znany, że nie
które gazy mogą przechodzić przez szkło na
wet w tem peraturze zwyczajnej (?). W re
szcie, w ostatniej rozprawie, poświęconej te 
mu przedmiotowi, Landolt, odrzuciwszy swą 
hypotczę, przypisuje zmiany w ciężarze przy
czynom fizycznym, niezależnym od reakcyi 
chemicznej, mianowicie zmianom objętości, 
wynikającym ze skutków cieplnych pozosta
jących.

Otóż, w artykule, ogłoszonym niedawno 
w Zeitschrift fur physikalische Chemie, O. 
Zenghelis, profesor iiniw ersytetu w Atenach, 
wypowiada pogląd, że objaśnienie powyższe, 
oparte na niesłychanie mozolnych sprawdze
niach i rachunkach, nie wystarcza do wy
tłumaczenia wszystkich ustalonych dotąd 
przypadków' niezgodności ciężarów. W rze
czy samej, z doświadczeń, których przebieg 
i wyniki podane są w artykule Zenghelisa, 
okazuje się, że bardzo wiele gazów i par, 
wydzielanych przez ciała stałe, posiada na
wet w tem peraturze zwyczajnej zdolność 
przechodzenia przez szkło—coprawda w sto
pniu słabym i wcale nie proporoyonalnym 
do stopnia lotności danego ciała.

W naczyniu zatopionem takie przechodze
nie gazów i par jest wieloe ułatwione, gdy 
zmniejszymy ciśnienie zewnętrzne. Tem pe
ra tu ra  nie zdaje się wywierać znaczniejsze
go wpływu — przynajmniej w razie przyro
stu  umiarkowanego.
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Z drugiej strony, fakt, że przechodzenie 
to  odbywa się tem lepiej, im większa jest 
objętość naczynia (fakt, k tó ry  zgadza się 
doskonale z dawniejszerni doświadczeniami 
tego badacza nad ulatnianiem  się ciał s ta 
łych w tem peratuize zwyczajnej), daje się 
wytłum aczyć tem, że para, ulegając dyso- 
cyacyi, przenika przez szkło tem  łatw iej, im 
bardziej jes t rozcieńczona; otóż, większa ob
jętość naczynia, oczywiście, sprzyja tem u 
rozcieńczeniu.

Łatw o zrozumieć, że zjawiska te  w zna
cznym stopniu zależne są od natu ry  i g ru 
bości ścian zbiornika; przez szkło bardzo 
cienkie para przechodzi z niezmierną łatwo
ścią.

Zenghelis nie rozstrzyga, czy przechodze
nie to odbywa się moohanicznie poprzez 
pory szkła, czy też w drodze dysocyacyi j  

jonowej. Prawda, że za tą  ostatnią hypo- 
tezą przemawia: z jednej strony, doskonale 
swobodne przeohodzenie przez szkło promie
ni katodalnych o masie niezmiernie drobnej, 
z drugiej strony — mała przenikliwość pro
mieni o masie znacznie większej. W takim 
razie cząstki, przechodzące przez szkło, m u
siałyby być bardzo drobne, a para ulegała
by dysocyacyi następczej, jak  to ten  uczo- j  

ny przypuścił pierwszy, by w ytłum aczyć 
tak  dziwną zmianę w srebrze, wystawionem 
na działanie par, wydzielanych przez ciała 
stałe. Zresztą, hypoteza ta  zgadza się z wie
loma zjawiskami, k tóre spostrzegł dawniej, 
oraz z niektóremi najnowszemi badaniami 
nad dysocyacyą częściową, której ma podle
gać w sposób zupełnie prawidłowy powna 
ograniczona liczba cząstek ciał ciekłych, 
a naw et stałych

Otóż, dość liozne spostrzeżenia potw ier
dzają tłumaczenie, oparte na liypotezie prze
nikania m ateryalnego poprzez ścianki na
czynia. Rzeczywiście, największe s tra ty  na ! 
wadze ujawniają się w tych  substancyach, 
k tóre posiadają zdolność przenikania naj
większą; naczynia o znaoznej objętości ła 
twiej przepuszczają przez ścianki swe ma- i 
teryę, a zarazem wykazują większe s tra ty  I 
na ciężarze; wreszcie, jak  to  stwierdził Lan- 
dolt, w naczyniach, k tóre w ewnątrz powle
czone są parafiną, nie zdołano stwierdzić 
zmniejszenia się wagi.

Hypoteza, przypisująca s tra ty  na wadze 
zmianom objętości natu ry  term icznej, m o
głaby tłum aczyć te s tra ty  jedynie w razie 
reakcyj, w k tórych  wydzielają się znaczne 
ilości ciepła. S tra ty , wyższe od 0,04 — 0,05 
gram a we wszystkich doświadczeniach Lan- 
dolta dają się wytłum aczyć przechodzeniem 
par w stanie niezmiernego rozcieńczenia, 
a być może— w stanie dysocyacyi jonowej. 
Tym sposobem stanęlibyśm y wobec prawdzi

wej s tra ty  materyi, wynikającej z rozpadu 
atomów.

8. B.
Revue Genórale des Sciences.

Pochodzenie radu. Podług teoryi, rozwi
niętej przez Rutherforda, rad pochodzi od 
któregoś z pierwiastków zaw artych w ru 
dzie uranowej, najprawdopodobniej od uranu 
samego. Rzeczywiście, niepodobnaby ina
czej zrozumieć jego obecności w skałach, 
jeżeli zgodzimy się, że promieniotwórczość 
jego spada do połowy po upływie 1300 lat, 
a po 26000 lat równa się jednej milionowej 
wartości pierwotnej. Tak więc, gdyby rad 
nie był pierwiastkiem wtórnym, nie mógłby 
istnieć do dnia dzisiejszego, chyba, że przy
puścimy, iż powstaje on drogą jakichś nie
zwykłych kataklizmów.

Teorya pochodzenia radu z uranu  prowa
dzi do konsekwencyj, dających się sprawdzić 
doświadczalnie. Jeżeli rad powstaje drogą 
rozpadu atom u uranowego, to ilość jego po
winna być proporcyonalna do zawartości 
uranu w danej skale, inaczej mówiąc, na 
gram uranu  powinna przypadać pewna stała 
ilość radu. Mc-CJoy, S tru tt  i Boltwood za
jęli się przed kilku laty stwierdzeniem tego 
wniosku. Najbardziej bezpośrednie i rozle
głe były badania Boltwooda; znalazł on, że 
w granicach błędów eksperym entalnych, s to 
sunek radu do uranu jest rzeczywiście stały 
i odkrycie to uważane było za jedno z no
wych potwierdzeń teoryi przemian. Zdaje 
się jednak, że sądy w tym  przypadku były 
zbyt pochopne. P. Gleditsch bowiem, p ra
cując w laboratoryum  p. Skłodowskiej - Cu
rie i stosując metodę doskonalszą, niż B olt
wood, poznała, że w badanych przez nią 
kilku minerałach stosunek radu do uranu 
nie jest bynajmniej stały, lecz odchyla się 
to w je'dnę to w drugą stronę od wartości 
przez Boltwooda otrzymanych. Dalsze po
szukiwania w tym  kierunku niewątpliwie 
rzucą światło na tę  kwestyę pierwszorzęd
nej wagi.

St. L.
(Comp. rend.).

Czuły przyrząd do oznaczania wydajno
ści cieplnej w procesach promieniotwór
czych x). Duane opisuje w Comptes Ren- 
dus niezmiernie pomysłowo zbudowany przy
rząd, który pozwala mu wykazać produkcyę 
ciepła w ilości 1/1000 kaloryi gramowej na 
godzinę, przyczem doświadczenie trw a nie 
dłużej ponad kilka minut. Zasadę konstruk- 
cyi stanowi tu  fakt, że prężność pary nasy*

■) Porówn. „Wszechświat* z r. b., 28
str. 447.
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conej wzrasta niezmiernie szybko wraz 
z tem peraturą; Duane posługuje się parą 
eteru, k tóra znajduje się ponad cieczą w dwu 
naczyniach zamkniętych, połączonych ze so
bą ru rką  włoskowatą, W naczynia zawie
rające eter są wtopione probówki, w k tó
rych umieszcza się badane ciała. Jeżeli 
w probówce odbywa się produkcya ciepła, 
tem peratura eteru  wzrasta o jakiś drobny 
ułam ek stopnia, a jednocześnie prężność pa
ry wzmaga się tak  dalece, że część cieczy 
przechodzi do drugiego naczynia. N ajła
twiej uwidocznić to przechodzenie, pozosta
wiając w rurce włoskowatej pęcherzyk po
wietrza, k tóry  się tvtedy przesuwa. Prze
sunięcie powiększa się jeszcze, gdy rzucimy 
obraz pęcherzyka na skalę. Ciepło wydzie
lane najlepiej kompensować, przepuszczająo 
prąd elektryczny przez miejsce złączenia 
dwu metali (zjawisko Pcltiera). Zapomocą 
metody tej Duane mógł zmierzyć ilość cie
pła, wydzielaną przez radyotor (jeden z pro
duktów przemiany toru). Metoda powyższa 
niewątpliwie znajdzie też zastosowanie w che
mii i fizyologii.

St. L.
W sprawie ujednostajnienia jednostek fo- 

tometrycznych. Celem możliwie starannego 
oznaczenia stosunków, jakie zachodzą po
między jednostkam i fotometrycznemi, uży- 
wanemi w Am eryce, Prancyi, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii, przeprowadzono w cią
gu lat ostatnich szereg badań porównaw
czych nad wzorcami, przechowywanemi 
w B ureau of Standards w Waszyngtonie, 
w Gentralnem laboratoryum  elektrycznem 
w Paryżu, w Physikalisch - Teclmischo 
Reichsanstalt w Berlinie oraz w Narodowem 
laboratoryum  fizycznem w Londynie.

Jednostka fotom etryczna waszyngtońskie
go B ureau of Standards otrzymywana była 
za pośrednictwem szeregu lamp elektrycz
nych żarowych, których wartości poozna- 
czane były pierwotnie w zależności od lam
py Hefnera.

Jednostką Centralnego laboratoryum elek
trycznego jest świeca decymalna, która s ta 
nowi dwudziestą część wzorca, przyjętego 
przez Międzynarodowy kongres jednostek 
z roku 1884, i k tó ra wedle pomiarów Viol- 
lea równa się 0,104 lampy parcela.

Jednostką berlińskiego Physikalisch-Tech- 
nische Reichsanstalt jes t lampa Hefnera, pa
ląca się w atmosferze, pod ciśnieniem nor- 
malnem zawierającej 8,8 litrów pary wod
nej na m etr sześcienny.

Jednostką Laboratoryum  fizycznego N a
rodowego jest lampa pentanowa Vernona 
H arcourta o sile 10 świec angielskich, p a 
ląca się w atmosferze, pod ciśnieniem nor- 
malnem zawierającej 8 litrów pary wodnej 
na m etr sześcienny.

Oprócz porównań bezpośrednioh pomiędzy 
lampami, palącemi się płomieniem, usk u te
cznionych ostatniemi czasy w różnych p ra
cowniach państwowych E uropy, dokonano 
w latach 1906 i 1907 pomiarów, celem po
równania jednostek europejskich z amery- 
kańskiemi za pośrednictwem lamp elek try 
cznych o włóknach węglowych, starannie 
zbadanych. Wynikiem tych badań są na- 
stępujące stosunki pomiędzy rozmaitemi w y
żej wymienionemi jednostkami.

W granicach błędów doświadczenia, je 
dnostka angielska pentanowa ma tę samę 
wartość, co świeca decymalna; jest ona 
o l , 6°/0 mniejsza od świecy wzorcowej S ta 
nów Zjednoczonych, a natom iast o l l °/0 
większa od jednostki Hefnera.

Bureau of Standards w zamiarze ujedno
stajnienia jednostek fotometrycznyoh Ame
ryki, Anglii i P rancyi zaproponowało zmniej
szenie swojej jednostki o l ,6°/0 począwszy 
od 1 lipca 1909 roku. Od tej daty w g ra
nicach dokładności, wystarczającej w prak
tyce przemysłowej, można będzie posługiwać 
się następującemi stosunkami:

1 świeca decymalna == l świeca am ery
kańska =  1 świeca angiolska, przyczem je 
dnostka Hefnera uważana będzie jako równa 
0,9 powyższej wartości wspólnej.

B ureau of Standards, Narodowe Labora
toryum  fizyczne oraz Centralne laborato
ryum  elektryczne zgodziły się zapewnić s ta 
łość tej wspólnej jednostce.

Z inieyatywy brytańskiego Komitety, elek
trotechnicznego Międzynarodowa komisya 
elektrotechniczna zajęła się sprawą nadania 
owej wspólnej jednostce fotometryoznej mia
na „świecy międzynarodowej".

S. B.
(Rev. sciont.)

Wiadomości bieżące.

Wykłady doświadczalne. W pracowni na
ukowej warszawskiego Towarzystwa lekar- 

I skiego w ostatnich dniach września r. b,
| rozpoczną się i trw ać będą 4 tygodnie na- 
I stępujące zajęcia praktyczne, połączone z de- 

monstracyami:
1) Prof. Przewoski: Współczesny stan

nauki o zapaleniu (6 wykł.).
2) Dr. Miklaszewski: Nowszo zdo-

j bycze chemii w zastosowaniu do medycyny
i (« wykł.).

3) Prof. Sosnowski: Nowsze zdobycze
z dziedziny fizyologii traw ienia i wydziela
nia (6 wykł.}.
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4) Dr. An. Landau: Choroby przemiany 
m ateryi (6—8 wykł.).

5) Doc. dr. Janowski: Z dziedziny no
wożytnych sposobów badania narządów k rą 
żenia (5—6 wyk}.).

6) Dr. Sokołowski:| Nowożytne metody
7) Dr. Dębiński J w dyagnostyce i le

czeniu gruźlicy.
8) Dr. An. Landau: Hematologia (4 w y

kłady).

9) Dr. St. Serkowski: Hygiena p rak ty 
czna (analizy powietrza, wody i produktów 
spożywczych oraz zasady współoz. dezyn- 
fekcyi) (6 wykł. i 12 g. zajęó).

10) Dr. Barszczewski: Rady ody agnosty
ka chorób wewnętrznych.

1 1 ) Dr. St. Serkowski: Bakteryologia le
karska (0 wykł. i 12 g. zajęó).

W arunki zapisów i plan poszczeg. wykła- 
i dów i zajęó u kierownika pracowni.

BCILETYM METEOROLOGICZNY
za czas od l l /V I I  do 20/VII 1909 r.

(Ze sp o strzeżeń  na S tacy i M eteo ro lo g iczn e j C en tra ln e j p rz y  M uzeum  P rzem ysłu  i R olnictw a w W arszawie).
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