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0 czynnościach żołądka.
i.

Strzelec kanadyjski St.-M artin poniósł w r. 
1834 ranę, która przebiła mu powłoki brzu
szne i żołądek, a lekarz Beaumont, który 
miał go w swej opiece, skorzystał z tej spo
sobności, ażeby przez przetokę (fistułę), utwo
rzoną, u tego niezwykłego pacyenta, badać 
czynności żołądka na żywym człowieku. 
W  kilka la t później Bassow, a niezależnie od 
niego Blondlot, powzięli myśl sztucznego za
kładania przetok żołądkowych u zwierząt, 
zarówno w celu bezpośredniego zdobywania 
soku żołądka, ja k  i obserwowania ruchów 
tego organu i badania stanu jego błony ślu
zowej w rozmaitych warunkach. I  istotnie, 
od owego czasu znakomicie powiększył się 
zasób naszych wiadomości o fizyologii żo
łądka. Bo, chociaż już dawniej, przeszło 
100 la t temu, Spallanzani dobywał sok 
żołądkowy z żywych zwierząt, zapuszczając 
n a  sznurkach gąbki, które następnie wycią

gał i wyciskał, jednakże dopiero bezpośred
nia obserwacya pozwoliła wyjaśnić pewne 
czynności żołądkowe, których w żaden spo
sób nie jesteśmy w stanie naśladować w sztu
cznych naszych eksperymentach.

Gdy chodzi wszakże wyłącznie tylko o ba
danie własności samego soku żołądkowego, 
zakładanie przetok jest zbyteczne. Z a po
mocą sondy możemy wydobyć sok naturalny 
z żołądka człowieka i zwierząt. A  jeszcze 
częściej postępujemy w następujący sposób: 
z żołądków świeżo zabitych zwierząt zdejmu
jemy błonę śluzową, a posiekawszy ją , pozo
stawiamy przez pewien czas w ciepłem miej
scu z rozcieńczonym (0,2 — 0,4% ) kwasem 
solnym. W  otrzymanym płynie zawarte są 
dwie najistotniejsze części składowe soku żo
łądkowego: ferment trawiący—pepsyna i roz
cieńczony kwas solny, którego obecność jest 
niezbędna do działania fermentu. Pepsyna 
traw i tylko w ośrodku kwaśnym, a w normal
nych warunkach gruczoły, znajdujące się 
w błonie śluzowej żołądka, wydzielają właśnie 
i pepsynę i kwas solny. Sok żołądkowy jest 
kwaśny.

Wielokrotnie badano chemiczne własności 
soku żołądkowego i jego czynność trawiącą. 
Wiadomo nam obecnie z całą dokładnością,
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źe zmienia on w znacznym stopniu ciała biał
kowe, owe niezbędne części składowe pokar
mu zwierzęcego, źe sprowadza teź, co praw
da mniej głębokie, zmiany w niektórych wo- 
danach węgla, jak  np. w cukrze trzcinowym, 
inwertując go, t. j. zamieniając na  mięszani- 
nę cukru gronowego (dekstrozy) i owocowe
go (lewulozy), źe wreszcie pozostaje bez 
wpływu na trzecią grupę środków pokarmo
wych, na tłuszcze.

W  owych czasach, kiedy sądzono, źe w na
der łatwy sposób udać się musi wszelkie zja
wiska życia naśladować doświadczalnie, na 
zewnątrz organizmu, przypuszczano także, źe 
procesy chemiczne, zachodzące w żywym 
ustroju, potrafimy odtworzyć w naczyniach 
laboratoryjnych. Niewszystkie wszakże na
dzieje w tym względzie się urzeczywistniły. 
Jeżeli jednak, pomimo to, badamy proces 
trawienia na zewnątrz organizmu, przyrzą
dziwszy tylko uprzednio w ten lub ów sposób 
soki trawiące, jesteśmy do tego najzupełniej 
uprawnieni. Proces traw ienia u wyższych 
zwierząt zachodzi w jam ach i kanałach, 
w których reakcye chemiczne nie mogą prze
biegać inaczej, niź się to  dzieje w naszych 
kolbach i epruwetkach. W ewnątrz samej ja 
my ścianki narządów trawienia żadnego wpły
wu wywierać nie mogą. W  samych tkankach 
i komórkach dziać się może inaczej. I  bez 
wątpienia dzieje się inaczej, jak  tego dowo
dzą liczne przykłady, w których, pomimo 
wszelkich wysiłków, nie zdołano dotychczas 
wyśledzić tych dróg, jakiem i pewne reakcye 
chemiczne przebiegają we wnętrzu orga
nów. D la  żołądka natom iast wiemy na- 
pewno, źe tworzą się w nim te same produ
kty trawienia, które i w sztuczny sposób otrzy
mujemy, działając na  pokarmy sokiem żołąd
kowym. Mamy na to niezliczoną moc dowo
dów jasnych i aż nadto przekonywających.

Mówimy, że żołądek „traw i”, chcąc jednym 
tym wyrazem oznaczyć zadanie tego organu. 
Lecz określenie to zupełnie nie je s t ścisłe. 
Je s t  ono i zbyt obszerne i zbyt ciasne. Zbyt 
obszerne, ponieważ przypisuje żołądkowi to, 
co jest właściwie tylko funkcyą soku wydzie
lanego przez błonę śluzową żołądka. Zbyt

ciasne, gdyż w rzeczywistości żołądek spełnia 
daleko więcej czynności. Wymienimy wszyst
kie te czynności, powiadając: gruczoły błony 
śluzowej wyściełającej wnętrze żołądka wy
dzielają sok, który traw i przeważnie ciała 
białkowe; prócz tego błona śluzowa chłonie 
część strawionych pokarmów, a z produktów 
białka, czyli t. zw. peptonów, znów odtwarza,, 
regeneruje białko; wreszcie pod wpływem gę
stego splotu nerwów, rozgałęzionych w ścian
ce tego organu, żołądek wykonywa rozmaite,, 
dość zawiłe ruchy. Postarajm yź się poznać 
bliżej te funkcye żołądka.

Naczczo, kiedy błony śluzowe żołądka nic 
nie drażni, jest on próżny. Dopiero pod wpły
wem podrażnień, wywieranych przez pokar
my, poczyna się wydzielająca działalność gru
czołów. Lecz niepotrzeba nawet bezpośred
niego wprowadzenia pokarmów do żołądka. 
Zupełnie tak  samo, ja k  na widok smacznego 
kęska „przychodzi nam ślinka” , tak  teź i g ru 
czoły żołądka i trzustki poczynają wydzielać 
już sok, gdy tylko pokarm ukaże się na stole. 
Ten wpływ odruchowy, którego ośrodkiem 
je s t mózg, występuje najpewniej i wówczas 
nawet, kiedy tylko pomyślimy o ulubionej po
trawie. A  dzieje się to bezwątpienia pod 
bezpośredniem działaniem dziesiątej pary ner
wów mózgowych, t. zw. nerwu błędnego (va- 
gus s. pneumogastricus), którego gałązki się
gają do żołądka i tworzą tu  sploty na prze
dniej i tylnej ściance. Z  drugiej wszakże stro
ny i proste mechaniczne drażnienie wnętrza 
żołądka, np. piórkiem, powoduje wydzielanie 
się soku. Należy przypuszczać, źe, podobnie 
jak  inne gruczoły, tak  i gruczoły żołądkowe 
są w stanie bezpośrednio, bez współudziału 
nerwów, przybierać czynny stan wydzielaniar 
sekrecyi. Wynika zaś to z doświadczeń, 
w których przecinano wszystkie nerwy, zaopa
trujące dany organ gruczołowy, a jednakże 
wskutek bezpośredniego drażnienia otrzymy
wano wydzielinę;

Błona śluzowa żołądka w czynnym s ta 
nie wydzielania ma czerwieńsze zabarwie
nie, niź w spokoju. Zaopatrujące ją  naczy
nia krwionośne są rozszerzone i przepływa 
przez nie większa, niż podczas spokoju, ilość 
krwi. K ażdy bowiem organ podczas pracy 
lepiej musi być odżywiany niź w spoczynku, 
gdyż więcej w7ówczas zużywa żywej siły, któ
rej dostarczać mu może tylko ów „sok oso-
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bliwy”, który jest jedynym motorem, rozno
szącym życie do najdalszych zakątków nasze
go ciała. A  większe to zapotrzebowanie 
krwi w tym razie tem mniej nas zdziwi, gdy 
dowiemy się, źe na sam sok żołądkowy gru
czoły czerpią surowy m ateryał ze składowych 
części krwi. Pepsyna jest niewątpliwie pro
duktem wytworzonym z ciał białkowych krwi, 
a kwas solny wyrabiają komórki gruczołów 
żołądkowych z soli kuchennej, której nigdy 
we krwi nie brakuje. Sam wszakże sposób, 
w jaki gruczoły' dokonywają tych przemian 
chemicznych, zupełnie jest dla nas ciemny. 
Potrafimy wszakże z łatwością na zewnątrz 
organizmu wydobyć kwas solny z soli ku
chennej, działając na nią innemi kwasami, 
albo rozkładając ją  w roztworze wodnym za 
pomocą prądu elektrycznego. Lecz nie uda
ło się dotychczas dowieść, czy podobnemi 
środkami posługują się także komórki gru
czołów; choć w wysokim stopniu jest prawdo
podobne, źe istotnie pewne kwasy organiczne, 
a może i kwas węglany, wydzielają tu  kwas 
solny z soli kuchennej. Zupełnie wszakże nie 
jest dla nas dotąd dostępną zagadka, w jaki 
sposób w gruczołach wyrabiają się nieorgani- 
zowane fermenty.

Kiedy sok żołądkowy w należytem stężeniu j  

znajduje się juź w jamie żołądka, rozpoczyna 
się dopiero właściwy, dość dobrze poznany 
już proces trawienia. Ciała białkowe, które 
przeważnie przyjmujemy w pokarmach w sta
nie nierozpuszczonym, muszą być odpowiednio 
przerobione, strawione, rozpuszczone, ażeby 
mogły przeniknąć przez błonę żołądka i ki
szek i zostać wprowadzone do ogólnego krwi 
strumienia. Tej przemiany dokonywa wła
śnie w pewnym stopniu sok żołądkowy; czego 
zaś zrobić on nie zdoła, to spełni w kiszkach j  

sok wydzielony przez trzustkę.
Skutkiem nader pomysłowych i prawdziwie 

klasycznych badań Kiilinego i jego uczniów 
nad produktam i trawienia białka znamy dziś 
cały szereg ciał chemicznych, tworzących się 
w żołądku i kiszkach, a stanowiących poszcze
gólne etapy pomiędzy zawartem w pokarmach 
naszych białkiem t. zw. rodzimem, a ostatecz
nym produktem trawienia, peptonem. I  przed 
Kiihnem proces trawienia ciał białkowych był 
wielokrotnie przedmiotem poważnych badań 
najzdolniejszych chemików, jak  np. C om sar- 
ta , Meissnera, którzy dość dokładnie poznali

! odpowiednie przemiany chemiczne. Lecz Kiih- 
nemu zawdzięczamy opracowanie w szczegó
łach i ostateczne niemal zaokrąglenie tego 
przedmiotu.

II I .

Kwasy mineralne, a także niektóre orga
niczne (np. octowy) zamieniają nierozpu- 

| szczalne w wodzie białka na odmianę roz
puszczalną. Ta sama przemiana zachodzi 
pod wpływem soku żołądkowego z powodu za
wartości w nim kwasu solnego. Otrzymany 

i zaś w ten sposób produkt dalszemu ulega 
przerobowi w obecności soku trawiącego, da
jąc  naprzód albumozę, a w końcu pepton. 
I  albumoza i pepton nie utraciły jeszcze w zu
pełności cech chemicznych ciał białkowych, 
lecz przybrały formę taką, w jakiej mogą 
przenikać przez błonę śluzową przewodu po
karmowego. Są to rozpuszczalne w wodzie 
odmiany białka i jako takie mogą być wchła
niane przez ściankę żołądka i kiszek.

Same kwasy są juź w stanie zamienić b iał
ka rodzime na albumozę i pepton, lecz po
trzeba na to dłuższego działania lub zastoso
wania bardzo wysokich tem peratur i znaczne
go ciśnienia. Daleko szybciej natomiast do
konywa się. ten proces pod wpływem fermen
tów trawiących w żołądku, pod wpływem pep
syny i kwasu solnego w temperaturze ciała 
zwierzęcego i pod zwykłem ciśnieniem. N or
m alna tem peratura ciała zwierząt ciepłokrwi- 
stych stanowi najodpowiedniejszy waiunek 
działania fermentów trawiących. Kie znaczy 
to wszakże, aby działanie to było ściśle do tej 
tem peratury przywiązane. Co prawda, w gó
rę na skali tem peratur niezbyt daleko może
my się posuwać bez upośledzenia czynności 
pepsyny. Około 45° powyżej zera przestaje 
ona działać i ulega zniszczeniu. Natom iast 
dość daleką jest najniższa granica, przy któ
rej pepsyna wykonywa jeszcze zamianę biał
ka  na pepton. Jeżeli pominiemy zupełnie 
czas potrzebny na „speptonizowanie” białka, 
to twierdzić możemy, źe jeszcze i przy 0° sok 
żołądkowy działa zupełnie tak samo, jak  
i przy 37—40°. I  przy 0° powstają zupełnie 
te same produkty trawienia białka: albumozy 
i peptony i nawet w dokładnie tych samych 
stosunkach ilościowych. C ała różnica na tem
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tylko polega, że na to, czego sok żołądkowy 
dokonywa w tem peraturze 40° w ciągu kilku 
godzin, potrzeba mu przy 0° kilkunastu dni. 
F a k t ten stwierdziłem wielokrotnemi bada
niami. A  jeżeli dawniejsi badacze (Schiff, 
Kiihne, Fick) podają, że działanie soku żo
łądkowego ustaje przy kilku lub kilkunastu 
stopniach powyżej zera, pochodzi to stąd naj
pewniej, źe zbyt wcześnie przerywali oni swe 
doświadczenia, nieczekając do chwili ukaza
nia się pierwszych śladów peptonu.

Inaczej wszakże niź w tych doświadcze
niach ze sztucznem trawieniem, na zewnątrz 
organizmu, dzieje się we wnętrzu żołądka. 
W ykonałem bardzo wiele prób z żabami, któ
rym do żołądka wprowadzałem m ałe krążki 
białka ja ja  kurzego i które następnie pozo
stawiałem w rozmaitych tem peraturach. Ż a
by, pozostawione w pokoju, szybko traw ią 
białko, tak  że nazajutrz ani śladu juź w żo
łądku znaleźć niemożna. T ak samo dzieje 
się z żabami trzymanemi przy 10°. Lecz po
niżej -f- 8° nawet po bardzo długim czasie 
trudno dostrzedz śladów trawienia białka.

R ezultatu tego niemożna wytłumaczyć 
inaczej, jak  tylko tem, źe niżej +  8° ustaje 
wydzielanie soku. Gdyby w tych nizkich tem
peraturach sok istotnie znajdował się w żo
łądku, trudno byłoby zrozumieć, dlaczego nie 
działa on tak, jak  w próbach sztucznego t r a 
wienia. Ze zaś istotne upośledzenie w wy
dzielaniu soku jest tu  przyczyną braku t r a 
wienia, o tem  w łatwy stosunkowo sposób mo
żna się przekonać. Przedewszystkiem błona 
śluzowa w żołądku żab, trzymanych poni
żej -(- 8°, nie zabarwia na czerwono niebies
kiego papieru lakmusowego, co dowodzi, że 
nie jes t zwilżona kwaśną wydzieliną. Powtó- 
re zaś, wyraźniej jeszcze przemawia za po- 
wyższem przypuszczeniem takie doświadcze
nie. Przez kilka dni utrzymujemy żaby na 
lodzie, a po tym  czasie wypreparowujemy żo
łądki i zeskrobujemy z nich błonę śluzową, 
k tó rą umieszczamy w kwasie solnym (0,2°/0) 
oziębionym uprzednio około 0°. Oczywiście 
całą tę procedurę musimy szybko wykonać na 
płycie lodu, ażeby przez kilka tych chwil nie 
rozgrzać błon śluzowych. I  oto po krótkim 
czasie otrzymujemy z tych żołądków sok tra 
wiący, który doskonale traw i białko przy 
wszystkich tem peraturach od 0° do 40°. W i
dać więc, że, pomimo oziębienia zwierząt, za

chowały one możność wytwarzania soku 
z czynną pepsyną, lecz nie wytwarzały go 
wówczas, gdy znajdowały się w tem peraturze 
niższej od 8°. Życiowe czynności komórek 
gruczołowych zostają najwidoczniej w tych 
warunkach upośledzone, a znów powracają 
do normalnych swych właściwości, gdy zwie
rzę z zimna przenosimy do normalnej dla niego 
tem peratury. Żaby trzymane przez dłuższy 
czas na lodzie i nietrawiące w tych warun
kach, odzyskiwały zdolność trawienia, gdy je  
z lodu zabierałem do pokoju.

Błona śluzowa żołądka zostaje zatem oko
ło 7— 8° wyprowadzona z czynnego swego 
stanu. I  to nietylko pod jednym wrzględem. 
Nie tylko gruczoły tej błony przestają w tych 
warunkach tem peratury wydzielać sok, lecz 
jeszcze błona śluzowa traci inną swą zdol
ność, k tórą posiada w wyższej tem peraturze, 
mianowicie zdolność odtwarzania białka z pep
tonu.

IV .

Strawionych produktów białka, albumoz 
i peptonów, nie możemy w normalnym stanie 
organizmu wykryć we krwi. I  ci, badacze 
także, którzy wypowiadali, że udało im się 
sposobami chemicznemi wykazać we krwi 
obecność peptonów, podawali zawsze tak  dro
bne ilości, że nie znaczą one nic prawie w po
równaniu z temi znacznemi ilościami, które 
powstają w przewodzie pokarmowym. Dość 
powiedzieć, że zdrowy, dorosły człowiek spo
żywa codzień przeciętnie około 100 g białka. 
W iadomo również, że ani albumozy ani pe
ptony nie wchodzą w skład tkanek naszego 
ciała. Gdzież się więc podziewają na drodze 
z przewodu pokarmowego do krwi? N a co 
się zamieniają?

Odpowiedzi na te  pytania nie trzeba było 
daleko szukać. Główną składową częścią ko
mórek je s t białko; we krwi w stanie rozpusz
czonym również krąży zarówno białko jak  
i osobliwe połączenie białka z barwnikiem, 
czyli t. zw. hemoglobina, związek chemiczny 
barwiący czerwone ciałka krwi. Cóż więc 
naturalniejszego, jak  przypuszczenie, że już 
w samej błonie śluzowej albumozy i peptony' 
znów przybierają postać białka?

Istotnie reakcya taka zachodzi w błonie
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śluzowej, i stoimy tu wobec zjawiska chemi
cznego, którego nie potrafiono dotychczas 
z całą dokładnością naśladować w sztuczny 
sposób, choć nie brak prób, zdążających do 
tego celu, prób, które niewątpliwie prędzej 
lub później najpomyślniejszym uwieńczone 
zostaną skutkiem.

W ielu badaczów (między innymi Mały, 
Salvioli i Hofmeister) dowiodło bezpośrednio, 
źe pepton i albumoza regenerują się na biał
ko w ściance przewodu pokarmowego. Hof
meister dzielił żołądek świeżo zabitego zwie
rzęcia na dwie połowy; jednę połowę rzucał 
natychmiast do wrącej wody, drugą zaś prze
chowywał przez czas pewien w wilgotnej prze
strzeni przy 40°. Po pewnym czasie oznaczał 
pepton w obudwu połówkach i zawsze w pierw
szej znajdował go znacznie więcej niż w dru
giej. A pochodziło to stąd, że pierwsza po
łowa natychmiast pod wpływem wrącej wody 
traciła swe zdolności życiowe, gdy tymczasem 
druga przez czas pewien zachowała je  jeszcze 
i dokonywała przez to zamiany peptonu na 
białko.

To samo zachodzi i w żołądku żaby. W y- 
płókiwałem żabom żołądki tak długo, aż się 
upewniłem, źe niema w nich żadnych ciał 
białkowych; następnie wprowadzałem im roz
twory peptonu i po pewnym czasie, zabiwszy 
zwierzęta, wycinałem żołądki i wyciskałem 
z nich ciecz., W  tej ostatniej mogłem naj
dokładniej wykazać obecność białka rodzi
mego.

Gdy wszakże chciałem się przekonać, w ja 
kich granicach tem peratury ta  czynność żo
łądka prawidłowo si$ odbywa, znów natkną
łem się na punkt 8°, poniżej którego nigdy re- 
generacyi białka z peptonu dostrzedz nie 
można.

W  doświadczeniach laboratoryjnych, kie
dy zamierzamy odtworzyć warunki, śród któ
rych istoty uorganizowane pędzą życie w na
turze, mamy do przezwyciężenia nie małe tru 
dności. I  dlatego we wnioskach, jakie z do
świadczeń tych wysnuwamy, powinniśmy za
chowywać niezwykłą ostrożność. Mogę po
wiedzieć, źe w warunkach, w jakich doświad
czeniach moje wykonywałem, żaby przesta
wały trawić i przestawały regenerować białko 
już przy 7°. Czyż tak  samo dzieje się na wol- 
nem powietrzu, w naturalnych warunkach

istnienia tych stworzeń? Czyż nie mogłoby 
być, że w tym ostatnim razie okoliczności pe
wne sprzyjają życiu żab i pozwalają im speł
niać funkcye żołądka i w niższych jeszcze 
temperaturach? Nie wiem, lecz oprzeć się 
nie mogę domniemaniu, że istotnie jes t to 
możliwe. Zwłaszcza natarczywie nasuwa się 
myśl, że tem peratura -j- 4° Celsyusza jest 
ową granicą, poniżej której zawieszone zo
stają niektóre czynności zwierząt zimnokrwi
stych, a między niemi i czynność trawienia 
w naturalnych warunkach. Pamiętajmy, że 
jak  uczy fizyka, woda największą ma gęstość 
przy 4°C., iźe pod powłoką lodu pokrywającą 
wody w naturze, znajdują się zawsze warstwy 
o tej temperaturze.

(Dok. nast.).
D r M. Flaum.

Z J A Z D  I A T E M A T I K Ó W
I W Y S T A W A  NARZĘDZI MATEMATYCZNYCH  

w  Monachium.

W  obszernych salach politechniki mona
chijskiej stowarzyszenie matematyków nie
mieckich urządziło wystawę, o której pisali
śmy już we „Wszechświecie”. Wystawa ta  
otw artą była w ciągu września r. b., a w pier
wszych dniach tegoż miesiąca (od 4-go do 
10-go) odbyło się'zgromadzenie roczne stowa
rzyszenia, połączone z konferencyami nauko- 
wemi. Tak wystawa jak  i interesujące tem a
ty wykładów, wreszcie otwarte jednocześnie 
dwie wielkie wystawy sztuk oraz rozpoczęty 
cykl przedstawień oper W agnera w teatrze 
narodowym ściągnęły dość pokaźną liczbę 
uczestników. Liczba samych matematyków 
uczestniczących w zjeździe przekroczyła set
kę, pomiędzy zwiedzającymi zaś wystawę byli 
oczywiście nietylko matematycy, ale i techni
cy, mechanicy i inżynierowie, dla których wy
stawa narzędzi ścisłych niemały przedsta
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wiała interes. Przybyli z różnych stron i cu
dzoziemcy, tak, że zjazd miał charakter mię
dzynarodowy. Pomiędzy uczestnikami było 
wielu pierwszorzędnych lub bardzo znanych 
uczonych, źe tu  wymienimy Brilla z Tybingi, 
Gordona i N óthera z Erlangen, Kónigsberge- 
ra  z Heidelberga, Bauschingera z Mona
chium, Bjerknesa z Chrystyanii, Grenhilla 
i Henriciego z Londynu i t. d.; z młodszych 
zaś H ilberta  z Królewca, Minkowskiego j 
z Bonn, Yeronesego z Padwy i t. d. N a po
siedzeniach naukowych wygłosili zajmujące 
wykłady Brill i N óther o teoryi funkcyj alge
braicznych, H . W iener o podstawach geome- 
tryi, Pringsheim o szeregu Taylora i t. p., 
przeznaczone oczywiście dla matematyków fa
chowych. Przystępniejszem dla szerszego ko
ła  były wykłady Bjerknesa o analogii pomię
dzy zjawiskami elektrycznemi i hydrodynami- 
cznemi oraz demonstracye na wystawie narzę
dzi matematycznych.

Stowarzyszenie matematyków niemieckich, 
idąc za przykładem B ritish Association, po
stanowiło na zgromadzeniach rocznych przed
stawiać członkom swoim referaty o stanie po
jedynczych gałęzi wiedzy. Myśl to ze wszech 
miar chwalebna i pożyteczna. K to wie, jak  
obecnie rozwijają się szybko nauki matema- I 
tyczne, ile corocznie wychodzi rozpraw spe- 
cyalnych na całej powierzchni globu, ile róż
nych kierunków krzyżuje się wzajemnie, ten 
zrozumie ważność podobnych przeglądów 
oraz krytycznego rzutu oka na istniejący kie
runek.

W  samych Niemczech mamy obecnie kilka 
wybitnych szkół, a raczej kierunków badania 
matematycznego. Pomysły łtiem anna roz-. 
wija szkoła getyngeńska K leina i jego uczniów, 
w Berlinie dwie szkoły mistrzów Kroneckera 
i W eierstrassa walczą o palmę pierwszeń
stwa, w Lipsku genialny m atem atyk norwe
ski Lie za pomocą wielkiej nowej doktryny 
o przekształceniach przenika do wszystkich 
niemal dziedzin matematyki. A  pomijam tu 
kierunki pokrewne lub mięszane, m ające ró
wnież bardzo wybitnych przedstawicieli. K to 
sądzi, że w matematyce panuje cisza króle
wska, ten jest w błędzie; przeciwnie walka j  

bezkrwawa wprawdzie, lecz niezmiernie ozy- | 
wioną wre na wszystkich polach, a w walce J  

biorą udział przedstawiciele wszystkich nie
mal ucywilizowanych narodów. Największem j

je s t obecnie wzajemne oddziaływanie nauki 
francuskiej i niemieckiej, ale i włosi, angli- 
cy i Skandynawowie nie trzym ają się na 
uboczu.

Wobec tylu tedy rozmaitych kierunków, 
wśród tak wielkiej rozmaitości prac, m atem a
tyk pragnący z pożytkiem pracować na polu 
wiedzy, znajduje się w dość trudnem  położe
niu. Zapewne, że może przystać do kierun
ku, najbardziej odpowiadającego swemu u- 
zdolnieniu, upodobaniu, niewolno mu wszak
że pozostać w nieświadomości co do tego, co 
się dzieje u pracowników, należących do in
nych kierunków. Je s t to nawet koniecznem, 
juź to dlatego, że kierunki te wzajemnie na 
siebie oddziaływają, już to dlatego, źe wszyst
kie bądź co bądź do jednego zmierzają celu, 
którym jest udoskonalenie metod i ugrunto
wanie podstaw badania matematycznego.

Dla takich właśnie pracowników owe refe
ra ty , dające rzut oka historyczno-krytyczny 
na rozwój pojedynczych dziedzin nauki, m ają 
niezwykły interes i niemałe znaczenie. T a 
kie przeglądy wskazują najlepsze zalety 
i braki różnych metod, ich wzajemny stosu
nek, odsłaniają często drogę do dalszego do
skonalenia, wskazują ważne pytania, ocze
kujące jeszcze rozwiązania. Takim właśnie 
był referat Brilla i Nothera o funkcyach al
gebraicznych, takiemi m ają być referaty o te
oryi liczb, teoryi szeregów, proponowane na 
następne zgromadzenia Towarzystwa. Było
by, sądzę, do życzenia, aby myśl podobnych 
referatów znalazła uznanie i na naszych zja
zdach przyrodniczo-lekarskich, a znaczenie jej 
dla nas byłoby o tyle jeszcze donioślejszem, 
że przyczyniłoby się do żywszego zaintereso
wania ruchem naukowym, którego w wielu 
dziedzinach jesteśmy dotąd biernymi świad
kami.

Nie będę rozwodził się nad tem, jak  waż- 
nem i pobudzającem dla uczestników zjazdu 
je s t osobiste wzajemne zetknięcie się, bo 
rzecz ta  dobrze jest już znaną. Powiem tyl
ko, że dla matematyków ma ono niemniej- 
sze znaczenie, niż dla pracujących w innych 
gałęziach, wiedzy. M atematyki nauczyć się 
można wprawdzie i z książki, wątpię jednak 
bardzo, czy postęp tej wiedzy byłby możliwy 
bez żywego słowa z katedry, lub w semina- 
ryum naukowem. A le ponieważ i poza szko
łą  nie przestajemy się uczyć, więc i poza ka
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ted rą  uniwersytecką żywy wykład zwłaszcza 
mistrzów wiedzy, m a dla nas powab donio
słości. Są. rzeczy, których uczony m atema
tyk  w drukowanem słowie nie powie, pozosta
wiając czytelnikom mozół szukania drogi, po 
której kroczył ku prawdzie; w zetknięciu zaś 
z towarzyszami, w wykładzie niekrępowa- 
nym wymaganiami książki, opowie niejedno, 
co nam rozjaśni metody i wskaże wyraźnie 
kierunki jego poszukiwań.

Tyle o samym zjeździe; przechodzimy te
raz do wystawy. P lan jej w ogólnych zary
sach znany jest naszym czytelnikom, wykona
nie zaś w zupełności odpowiedziało zamierze
niu. Najwięcej zasługi w tej sprawie położył 
prof. Dyck, który rok cały poświęcił tej p ra
cy; to też wszyscy uczestnicy zjazdu oddali 
hołd należny jego usiłowaniom i poświęceniu. 
Dodać należy, że rząd bawarski oraz rozmai
te  instytucye naukowe niemieckie i zagranicz
ne nie skąpiły komitetowi wystawy swego po
parcia.

W ystawa mieściła się w czterech wielkich 
salach na pierwszem piętrze i odznaczała się 
dstnem bogactwem narzędzi matematycznych 
•we wszystkich niemal dziedzinach.

Z  sali wchodowej, ozdobionej popiersiem 
księcia matematyków, Gaussa, wstępujemy 
naprzód do sali z napisem „Analysis,” którą 
zdobi popiersie Leibnitza, wielkiego filozofa, 
jednego z twórców rachunku różniczkowego 
i wynalazcy machiny rachunkowej. N a pierw
szem miejscu zwracają uwagę naszę narzę
dzia rachunkowe rozmaitych kategoryj, słu
żące do wykonywania działań tak  elementar
nych, jak  i wyższych. Osoby, mające dużo 
do czynienia z rachunkami: astronomowie, 
-rachmistrze wielkich biur, matematycy w in- 
stytucyach ubezpieczeń na życie, kasyerzy 
i t. p. wiedzą dobrze, jak  nużącem jest wyko
nywanie działań najelementarniejszych, np. 
dodawanie i mnożenie liczb zazwyczaj wielo- 
•cyfrowych i jak  łatwem iest popełnianie omy
łek. S tąd łatwo rozumieć, że od dawnego 
•czasu usiłowano znaleźć sposoby z jednej 
strony ułatwiające żmudną robotę, z drugiej 
•chroniące od możliwych omyłek. Tym to 
•usiłowaniom zawdzięczają swój początek ta 
blice dodawania i mnożenia, tablice logaryt- 
mowe i t. p., temu wszelkie narzędzia i ma
chiny rachunkowe. Już  tablice dają znako
m itą oszczędność czasu i zmniejszają trudy

rachunków. Śmiało rzec można, źe z olbrzy
miego nakładu pracy, jaki pierwsi twórcy ta 
blic, zwłaszcza logarytmowych, włożyli w tę 
robotę, ludzkość czerpie i czerpać będzie bez 
przerwy nieocenione zyski; ale tablice nie da
ją  jeszcze tych ułatwień, jakie zawdzięczamy 
metodom graficznym, a jeszcze bardziej ma
chinom rachunkowym. Pod względem m a
chin rachunkowych wystawa monachijska by
ła  bardzo bogata, zawierała bowiem nietylko 
machiny najnowsze, ale i dawniejsze w mode
lach, opisach lub rysunkach, co pozwalało na 
utworzenie sobie obrazu postępu historyczne
go w tej dziedzinie twórczości. Znajdujemy 
tu opis i rysunek machiny Pascala, służącej 
do dodawania i odejmowania, machiny Leib
nitza, Halina, Mullera i t. p., z nowszych 
B arkhardta, Thomasa, Sellinga i t. d. Do 
tego działu kwalifikowałyby się i wynalazki 
polskie, a mianowicie machiny Sterna i Sztaf- 
fla, znane nam z wystawy przyrodniczo-lekar- 

; skiej w Krakowie w r. 1891, a znajdujące się 
obecnie pierwsza w dwu modelach, druga 
w rysunku, w opisie i w modyfikacyi w mu
zeum techniczno-przemysłowem tamże. Ż a 
łować wypada, że zarząd tego Muzeum, mi
mo zaproszenia do wzięcia udziału w wysta
wie monachijskiej, machin tych nie wysłał. 
Prof. Mehmke, który w urządzeniu działu 
machin rachunkowych czynny brał udział, 
wygłosił na jednem z posiedzeń naukowych 
odczyt, poświęcony historyi machin r a 
chunkowych, w którym wspomniał między 
innemi i o wynalazkach w kraju  naszym po
czynionych, a wiadomość tę oparł na podsta
wie tych danych, jakie mu drogą prywatną 
dostarczone były.

Machiny rachunkowe należą do dziedziny 
niższych działań arytmetycznych, ale m ate
matyk, technik, inżynier ma zazwyczaj do 
czynienia z działaniami bardziej skompliko- 
wanemi natury algebraicznej lub przestępnej. 
Do tych działań należą: rozwiązywanie ró
wnań, konstrukcya zależności funkcyonalnych, 
całkowanie i t. p. Interesujących przyrzą
dów tej kategoryi było bardzo wiele. N a 
pierwszem miejscu postawić tu  należy plani
metry, integratory i integrafy, służące do 
graficznego oznaczania powierzchni; a pomię
dzy niemi celują integrafy pomysłu A baka
nowicza, stanowiące, rzec można, epokę 
w konstrukcyi tych narzędzi matematycznych,
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gdyż dają  nietylko szukane powierzchnie, ale 
kreślą zarazem  tak  zwane linie całkowe, 
przedstawiające wartość szukanej całki w ka
żdym momencie pośrednim. In tegrafy  A ba
kanowicza były wystawione w konstrukcyi in
żyniera Coradiego z Zurychu. Do tej kate- 
goryi narzędzi i sposobów graficznych należą 
nomografy d ’Ocagnea, pozwalające na odpo
wiednich dyagram ach odczytywać szukane 
wielkości np. pierwiastki równania stopnia 
3-go, aparaty  mechaniczno-graficzne Mehm- 
kego, Ileuschlego i innych. I  w tym dziale 
będziemy mieli z czasem do zanotowania do
tą d  nieznane wynalazki Hoene-W rońskiego. 
W  tejże sali wystawiony był aparat Yeltman- 
na do rozwiązywania układów równań linio
wych, oparty na zasadach hidrostatyki.

N arzędzia powyższe m ają znaczenie prze- 
dewszystkiem praktyczne, niemniejszą wszak
że doniosłość m ają narzędzia i modele do b a
dań czysto teoretycznych, jużto jako  środek 
ułatwienia wyobraźni w celach instrukcyj- 
nych, juź to dla uzmysłowienia prawd znale
zionych na drodze abstrakcyjnej. Zdaje mi 
się, źe właśnie ten dział okazów, powstałych 
głównie na  ziemi niemieckiej, a  przeważnie 
w pracowni Brilla w Darm stadzie i w praco
wni matematycznej w Monachium wyróżniał 
wystawę monachijską. Zwłaszcza świetne 
i bogate zbiory modeli Brilla, służące do ilu- 
stracyi twierdzeń nowoczesnej teoryi funkcyj, 
modeli gipsowych, papierowych, drucianych 
i nicianych —  stanowiły ozdobę drugiej sali, 
poświęconej właśnie teoryi funkcyj. Powszech
nie podobały się piękne modele powierzchni 
drugiego i wyższych stopni, modele powierzch
ni riemannowskich, modele do teoryi funkcyj 
eliptycznych, modularnych, do geometryi 
wyższej i t. p.

Przechodzimy do północnego skrzydła gma
chu, w którem  urządzone były również dwie 
sale: jedna obejmowała geometryą, druga 
mechanikę i fizykę matematyczną.

W  pierwszej znajdujemy aparaty  rysunko 
we, a  więc cyrkle rozm aitych kształtów, do po 
działu kątów, do złotego cięcia i t. p., elipso- 
grafy, przyrządy do kreślenia rozmaitych linij 
krzywych i t. p. W  tym dziale powinnyby 
się znaleźć przyrządy Zm urki i szkoda, że 
mimo czynionych sta rań  nie udało się ich ze 
Lwowa na wystawę sprowadzić. W idzimy 
dalej bardzo piękne kolekcye modeli do wy

k ładu  planimetryi, stereometryi, trygonome- 
tryi i geometryi wykreślnej. Zwraca uwagę 
niezmiernie prosty w konstrukcyi i łatwy 
w użyciu perspektograf Haucka, za pomocą 
którego, m ając nakreślony rzut poziomy i pio
nowy ciała, otrzymujemy wprost mechanicz
nie jego obraz perspektywiczny.

W  sali drugiej znajdujemy między innemi 
i aparaty do demonstracyi równoległoboku 
sił Neesena, do oznaczenia prędkości spadku 
ciał B arrella, do demonstracyi praw ruchu 
przyspieszonego Boltzmanna, niezmiernie in- 
strukcyjne okazy, przedstawiające skręcenia 
pryzm i walca Bauschingera; szeregi modeli 
cynematycznych: pantografów, łańcuchów
cynematycznych systemów zazębień; apara
ty do oznaczania położenia środka ciężkości 
ciała ludzkiego; działania mięśni F ischera 

| i t. p. Dalej spostrzegamy przyrządy do 
uzmysłowienia praw rozchodzenia się fal— 
Boltzmanna, modele do objaśnienia załamań 
światła Boysa, do objaśnienia struktury kry
stalicznej Schnabla, Kysausa i innych; mode
le powierzchni falowych, rysunki i modele do 
termodynamiki; aparaty do mechanicznego 
uzmysłowienia procesów elektrodynamicznych 
F itzegrada i Lodgea, aparaty i rysunki 
Bjerknesa do przedstawienia analogii zjawisk 
elektrycznych i hidrodynamicznych, Boltz
m anna do mechanicznego uzmysłowienia dzia
łania dwu prądów i t. p.

W  tym pobieżnym bardzo rysie pominęli
śmy oczywiście wiele przedmiotów, być może 
bardzo ważnych. Ale nie szło nam tu  wcale
0 dokładność, którą tylko katalog dać może. 
Zresztą, z powodu niezmiernego bogactwa ró
żnorodnych okazów, poznanie wszystkiego 
w ciągu dni kilku było niemożliwe; każdy 
przyglądał się bliżej temu, co go interesowa
ło. Każdy teź z uczestników mógł niemałą 
odnieść korzyść, zwłaszcza, źe wystawcy
1 członkowie komitetu dawali chętnie i często 
objaśnienia. W ystawa robiła wrażenie dzie
ła  dobrze obmyślanego i bardzo starannie 
wykonanego; katalog doskonale opracowany 
przez prof. Dycka zostanie jej trw ałą i war
tościową pamiątką.

Nie będę tu  opisywał strony towarzyskiej 
zjazdu, która była bardzo dobrze uorganizo- 
wana przez prof. Pringsheima. N a zebra
niach towarzyskich zetknięcie było oczywiście 
bliższe, rozmowa swobodniejsza. Prof. Lam 
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pe, redaktor znanego wszystkim matematy
kom wydawnictwa „Jahrbuch iiber die Fort- 
schritte der M athem atik,” w pięknem prze
mówieniu powitał obcych uczestników i za
znaczył wybitny charakter międzynarodowy 
pracy na polu matematyki. Pod wrażeniem 
nader uprzejmego przyjęcia oraz podniosłe
go wpływu ducha wiedzy prawdziwej, jaki 
panował na zjeździe po sześciodniowym poby
cie opuściłem Monachium, niosąc w sercu ży
czenie, abyśmy kiedyś w międzynarodowej 
pracy naukowej żywszy niż dotąd mogli brać 
udział.

S. Dickstein.

X I.

Teraz dopiero, skorośmy zrozumieli, co to 
znaczy polaryzacya obrotowa, wrócić możemy 
do zjawisk, wywoływanych przez płytki kwar- j  

cowe, by wyjaśnić, w jak i sposób sprowadzają j  

one skręcanie płaszczyzny polaryzacyi.
W raz z Fresnelem przyjąć mianowicie mu

simy, źe promień prostolinijnie spolaryzowany, 
w przejściu przez płytę kwarcową, rozkłada 
się na dwa promienie kołowo spolaryzowane 
w strony przeciwne, co znaczy, że drgania ich 
dokonywają się w kółko w jednakim czasie, 
ale w kierunkach wręcz przeciwnych; oba te 
promienie przebiegają kryształ z różną szyb
kością, a pod wpływem analizatora przyrządu 
polaryzacyjnego łączą się znowu w promień 
spolaryzowany prostolinijnie, ale w płaszczy
źnie innej, aniżeli promień pierwotny.

W  jak i to sposób dwa obiegi kołowe skła
dać się mogą w drganie prostolinijne, obja
śnia fig. 14. Punkt o przedstawia tu  cząstkę 
eteru, k tóra ulega jednocześnie wpływowi dwu 
promieni spolaryzowanych kołowo, w strony 
przeciwne, tak, źe pod wyłącznym wpływem 
jednego z tych promieni cząstka obiegałaby 
kółko w prawo, pod wpływem promienia dru

giego w takimże czasie okrążałaby je  w stro
nę przeciwną. Dajmy, że pod wpływem pierw
szego z tych promieni zajmowałaby ona poło
żenie a, gdzie posiada prędkość styczną aa', 
pod wpływem zaś promienia drugiego w tejże 
chwili położenie b z prędkością styczną bb', 
równą prędkości aa'. Ponieważ więc cząstka 
eteru podlega współcześnie dwu ruchom 
w kierunku aa ' i bb', nie posuwa się tedy ani 
w jednym, ani w drugim, ale przyjmuje kie
runek wypadkowy ES, po linii dzielącej kąt 
a o b na połowy. Po upływie pewnego odstę
pu czasu cząstka ta  znajdowałaby się znów 
pod wpływem pierwszego promienia w pun
kcie m, pod wpływem drugiego w punkcie n, 
posiadając w punktach tych prędkości mm' 
i nn', które się również składają w prędkość 
wypadkową w tymże kierunku RS. Pod je 
dnoczesnym tedy wpływem dwu promieni spo
laryzowanych kołowo, cząstka eteru drgać 
będzie w kierunku prostolinijnym RS, w je- 
dnę i drugą stronę punktu o, który zajmuje 
w położeniu równowagi; dwa zatem promienie 
spolaryzowane kołowo w strony przeciwne 
składają się w promień prostolinijnie spola
ryzowany.

Fig. 14.

W edług objaśnienia tego łatwo już pojąć 
możemy, jak ą  drogą płyta kwarcowa sprowa
dza skręcenie płaszczyzny polaryzacyi.

Dajmy, źe promień prostolinijnie spolary
zowany, którego płaszczyzna drgań przypada 
w kierunku MN, (fig. 15) padając prostopa
dle do płaszczyzny papieru, napotyka przy 
wejściu do płytki kwarcowej cząstkę eteru o. 
Pod wpływem więc promienia tego cząstki 
eteru drgałyby prostolinijnie w kierunku MN, 
ale skutkiem właściwości kwarcu ruch ten 
rozkłada się na dwa obiegi kołowe, tak źe 
wewnątrz płyty kwarcowej cząstki eteru obie
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gają w strony przeciwne kółka równoległe do 
okręgu N A M B . Dwa te wszakże promienie 
kołowo spolaryzowane przebiegają płytę 
kwarcową z prędkościami róźnemi, inna więc 
cząstka o, położona na  kierunku tegoż pro
mienia w miejscu, gdzie on płytę kwarcową 
opuszcza, pod wpływem promienia w lewo 
spolaryzowanego znajdowałaby się w punkcie 
b', współcześnie zaś pod wpływem promienia 
w prawo spolaryzowanego w punkcie b, przy- 
czem różnica odległości N b i N b ' zależy oczy
wiście od grubości płyty. Pod wpływem więc j 
współczesnym obu tych promieni kołowo spo
laryzowanych, według wyjaśnienia wyżej wy- [ 
łożonego, cząstka drgać będzie prostolinijnie 
w kierunku linii ES, dwójsiecznej k ą ta  b' o b. j  

D rgania przeto promienia po opuszczeniu 
płyty kwarcowej dokonywać się będą w płasz- ; 
czyźnie ES, k tóra z pierwotną płaszczyzną 
drgań  M N tworzy k ą t v.

W  obranym tu  przykładzie, przedstawio
nym na fig. 15, płaszczyzna drgań E S  odchy
lona jest względem płaszczyzny M N  w stronę 
lewą i płaszczyzna zatem  polaryzacyi skręco
na je s t na lewo; pochodzi to stąd, że w tym 
razie z większą szybkością przebiega przez 
płytę kwarcową promień, którego drgania 
wirują w stronę lewą; w przypadku, gdy 
prędkość większą posiada promień o drga
niach w prawo zwrotnych, płaszczyzna pola-

Tt M

Fig. 15.

ryzacyi skręca w stronę prawą. Z  tłumacze
nia zresztą tego wypływa dalej, źe wielkość 
skręcenia płaszczyzny polaryzacyi zależy od 
grubości płyty, a nadto rożnem być musi dla 
promieni różnobarwnych, które się między 
sobą różnią szybkością drgań, czyli długością 
fal. Widzimy więc, że wyjaśnienie takie 
zdaje dokładnie sprawę ze wszystkich szcze
gółów zjawiska.

X II .

W łasność skręcania płaszczyzny polaryza
cyi posiada, oprócz kwarcu, niewielka tylko 
liczba ciał stałych; dosyć znaczna natomiast 
ilość cieczy wywołuje to zjawisko. Jedne 
z nich obracają płaszczyznę polaryzacyi 
w stronę lewą, inne znów w prawą. Do cie
czy „w lewo skręcających” należą między in- 
nemi: olejek terpentynowy francuski, roztwo
ry gumy arabskiej, chininy, morfiny, strychni
ny, woda laurowiśniowa; do cieczy „w prawo 
skręcających:” olejek terpentynowy niemiecki 
i amerykański (otrzymywane z innych drzew 
iglastych, aniżeli terpentyna francuska), roz
twory wodne cukru trzcinowego i gronowego, 
roztwór kamfory w alkoholu, roztwór kwasu 
winnego. Przeważna część olejków eterycz
nych skręca też płaszczyznę polaryzacyi, już 
w prawo, juź w lewo.

W szystkie te wszakże ciecze w daleko słab
szej mierze posiadają zdolność skręcania 
płaszczyzny polaryzacyi, aniżeli kryształ gór
ski, aby więc otrzymać opowiedziane wyżej 
objawy barwne, używać należy dostatecznie 
grubych warstw cieczy. Do doświadczeń słu
żyć może i zwykły przyrząd polaryzacyjny, 
w którym między polaryzatorem a analizato
rem  umieszcza się ciecz w cylindrze; dogodniej 
wszakże, według Biota, nadaje się przyrządo
wi polaryzacyjnemu budowę taką, aby rurkę 
zawierającą ciecz można było umieszczać 
w odpowiedniem korytku. Ponieważ jednak 
siła skręcająca cieczy jest w ogólności bardzo 
słaba, należy podwyższyć czułość przyrządu, 
aby można było uchwycić wpływ drobnych 
nawet obrotów. Celowi temu odpowiada 
podwójna płytka kwarcowa Soleila (fig. 16), 
złożona z dwu spojonych płytek kwarcowych, 
z których jedna skręca płaszczyznę polaryza
cyi na lewo, druga na prawo. P ły tka ta  po
siada grubość 3,75 mm , tak dobraną, że mię-

Fig. 16.

dzy nikolami ustawionemi równolegle przed
stawia zabarwienie purpurowo-fioletowe, któ
re za najsłabszem już obróceniem analizatora 
przechodzi w jednej płytce w odcień czerwo-
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nawy, w drugiej zaś w niebieskawy. Czułość 
naszego oka na drobną, zmianę tej barwy pur- 
purowo-fioletowej, zwanej „barwą przejścio
wą,” tem się tłumaczy, że składa się ona | 
głównie ze skrajnych promieni widma, nie ! 
zawiera zaś wcale promieni żółtych, które na 
oko nasze działają najsilniej, w razie więc 
swej obecności przytłumiałyby drobne zmiany 
w natężeniu czerwieni i fioletu. Jeżeli tedy 
między oba nikole wprowadzimy rurkę zawie
ra jącą ciecz, k tóra płaszczyznę polaryzacyi 
skręca, barwa przejściowa w obu płytkach 
ulega przeinaczeniu, a celem odzyskania jej 
należy o kąt pewien obrócić nikol, zwrócony do 
oka obserwatora, wielkość tego kąta  ohrotu 
jest właśnie m iarą skręcania płaszczyzny po
laryzacyi.

Skręcenie, sprowadzane przez roztwory, 
zależy w ogólności od ilości substancyi roz
puszczonej, a w roztworach cukru jest nawet 
wprost do ilości cukru proporcyonalne, z wiel
kości zatem kąta skręcenia płaszczyzny pola
ryzacyi można bezpośrednio ilość cukru w roz
tworze ocenić. Przyrządy polaryzacyjne zasto
sowane wyłącznie do oznaczania ilości cukru 
-w roztworze m ają nazwę „sacharometrów.”

Doświadczenia wykazały, źe roztwór cukru, 
zawierający w objętości 100 centymetrów sze
ściennych 16,417 gram a czystego cukru kry
stalicznego, zawarty w rurze mającej 20 cen
tymetrów długości, sprowadza również zna
czne skręcenie płaszczyzny polaryzacyi, jak  
płytka kwarcowa grubości 1 milimetra. P o 
nieważ zaś dalej ilość cukru w roztworze pro- 
porcyonalna jest do kąta skręcenia, z odczy
tan ia  więc tego kąta  bezpośrednio ilość cukru 
•obliczyć możemy.

Roztwór cukru krystalicznego przez goto
wanie z kwasem solnym przechodzi w ciecz, 
zwaną cukrem przemienionym czyli inwerto
wanym, która płaszczyznę polaryzacyi skręca 
na  lewo; ponieważ zaś cukier gronowy prze
mianie takiej nie ulega, daje to możność oce
ny ilości obu tych różnych cukrów, jeżeli się 
•wspólnie w roztworze znajdują. Dochodzenie 
to  ułatw iają nowe sacharometry ulepszonej 
konstrukcyi.

X II I .

Objawy polaryzacyi rozjaśniły więc istotę 
światła, o którem  mówił Newton— „nil luce

obscurius”, natomiast jednak zagmatwały 
kwestyą eteru, tej substancyi tajemniczej, 
której drgania właśnie światło stanowią.

W  samej rzeczy, dopóki znano te tylko zja
wiska świetlne, które okazują analogią do 
objawów głosu, można było przyjmować, że 
i środek rozprowadzający światło jest sub- 
stancyą zbudowaną według wzoru, jaki nam 
przedstawia środek, którego fale dźwięk roz- 

j  noszą. Mógł więc Euler, jedyny niemal 
j  w wieku osiemnastym obrońca teoryi undula- 
I cyjnej, w słynnych swych listach do pewnej 

księżniczki niemieckiej określać eter jako ro- 
j  dzaj powietrza niesłychanie subtelniejszego 
! i sprężystszego, aniżeli zwykłe nasze powie- 
j  trze. W  gazowym takim środku, który się 
; opiera usiłowaniom, dążącym do zmiany je 

go objętości, wytwarzać się mogą łatwo za- 
! gęszczania i rozrzedzania kolejne, zatem fale 

podłużne, jak  to właśnie ma miejsce przy roz
chodzeniu się głosu.—Zjawiska wszakże pola
ryzacyi świadczą, źe drgania świetlne zacho
dzą w kierunku poprzecznym względem biegu 

| promienia, takie zaś drgania poprzeczne z bu- 
j  dową gazową substancyi trudno pogodzić się 

dają. Dlatego też obecnie fizycy odrzucają 
i  w ogólności przypuszczenie o budowie mole

kularnej eteru i skłonni są raczej do przypi- 
I sywania mu konstytucyi odrębnej, różnej zu- 
j  pełnie od warunków stanu lotnego. Musi to 

być substancya ciągła, w sposób nieprzerwa
ny wypełniająca przestrzeń wszechświata, 
a  obdarzona sprężystością, i>rzez którą opiera 
się przesuwaniu jednych swych części po dru
gich i dąży do odzyskania pierwotnej postaci, 
skoro przesunięcie takie nastąpiło. By więc 
snuć wyobrażenia o tej substancyi nieujętej, 
niemożna się odwoływać do powietrza; poję
cie o niej dają nam raczej, według W illiama 
Thomsona i Stokesa, ciała podobne do gala
rety lub smoły. Uważać możemy, mówi 
Thomson, istnienie eteru, jako prawdę nau
kowa stwierdzoną; znaczy to zatem, że jest 
środek rozlany wszędzie, ciało stałe sprężyste, 
obdarzone znaczną sztywnością, sztywnością 
tak  dziwnie wielką względem jego gęstości, 
że drgania świetlne zachodzić w niem mogą 
z częstością setek trylionów na sekundę.

Tajemnicy eteru przeniknąć obecnie dalej 
nie możemy. Pojmujemy już wszakże teraz, 
źe drgania świetlne stanowią pewien rodzaj 
zakłóceń elektro-magnetycznych, a fale elek-
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tryczne rozbiegają się jak  fale świetlne. N a 
tej drodze badań, której wrota ledwie się 
nam dotąd uchyliły, zdoła może umysł ludzki, 
w przyszłości bliższej lub dalszej, uchwycić 
istotę tego środka nieujętego, zapełniającego 
niezmierzone przestrzenie wszechświata.

S. K.

S P R A W O Z D A N IE .

—  E. K orschelt und K. Heider. Lelirbuch 
der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der 
wirbelłosen Thiere. Część specyalna z 899 ry
sunkami w tekście. Jena. Nakład Gustawa 
Fischera. 1893. (Sprawozdanie o części ogól
nej było podane we Wszecliświecie z r. 1891, 
str. 415). Przez wydanie obszernego, a dosko
nałego podręcznika embryologii zwierząt bezkrę
gowych p.p. Korschelt i Heider położyli niespo
żytą zasługę. Od czasu, gdy przed kilkunastu 
laty zjawił się na widok publiczny znakomity pod
ręcznik embryologii porównawczej Fr. M. Balfou- 
ra, nauka ta olbrżymiemi krokami posuwała się 
wciąż naprzód, a bodźcem do tego ruchu był wła
śnie podręcznik zoologa angielskiego, który był 
niejako krytycznem sprawozdaniem ze wszys'kie- 
go, co nauka o rozwoju zwierząt dotąd dokonała 
i który uwydatniał luki i braki i tem samem 
wskazywał, jakie dziedziny wymagają jeszcze 
największej pracy. Geniusz Balfoura stał się 
niejako kierownikiem ruchu na polu embryologii 
porównawczej. Gdy atoli w ostatnich latach lite
ratura przedmiotu niepomiernie znów wzrosła 
i gdy co do wielu zasadniczych pytań embryologii 
porównawczej pojawiły się sprzeczne zdania i po
glądy, potrzeba nowego, krytycznego zestawienia 
faktów i zapytywań w jednolifym podręczniku 
stała się naglącą. Embryologią zwierząt kręgo
wych opracował w doskonałym swym podręczniku 
Oskar Hertwig; Korschelt zaś i Heider wydali 
wspólnemi siłami wielki podręcznik embryologii 
bezkręgowców. Dzieło Korschelta i Heidera ma
jące 1509 stronnic druku przewyższa znacznie 
podręcznik Hertwiga pod względem dokładności 
przytoczonej literatury i nadzwyczajnie skrzętne
go zebrania danych faktycznych. Autorowie dali 
nam przeto nietylko podręcznik, z którego na
uczyć się można embryologii zwierząt bezkręgo
wych, ale jednocześnie dzieło, niezbędne dla ka
żdego samodzielnie pracującego embryologa, po
nieważ przytaczają nader bogate skarby litera
tury w różnych poszczególnych działach.

Dzieło składa się z 36 rozdziałów, a w każdym 
z  nich znajdujemy opis 1’ozwoju pojedynczych

grup zwierząt oraz teoretyczne wywody, tyczące 
się liomologii organów i filogenii danej grupy. 
Obfitość dociekań teoretycznych czyni dzieło wiel
ce pouczającem i interesującem. Ostatni rozdział 
dzieła poświęcony jest embryologii lancetnika; 
włączenie historyi rozwoj u tego ostatniego do pod
ręcznika jest zupełnie uzasadnione, wobec ści
słego pokrewieństwa tego s4runowca z osłonnicami.

Nie na wszystkie zasadnicze wywody teorety
czne autorów możemy się zgodzić (np. na zapa
trywania ich co do homologii odnóży głowowych 
u skorupiaków i stawonogów), niewszystkie też 
kwestye teoretyczne są jednakowo krytycznie 
i równomiernie traktowane, w ogóle jednak dzieło 
uważać można za klasyczny podręcznik naukowyr 
który w dziejach embryologii porównawczej za
waży niemniej jak wiekopomne dzieło Balfoura.

Rysunki nader liczne i jak zwykle w nauko
wych podręcznikach niemieckich doskonałe; cie
szyć nas powinien fakt, że znajdujemy w tym 
podręczniku także rysunki z prac polskich auto
rów.

D r J . K m .

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 11-te w r. b. Sekcyi chemicznej 
W. O. Towarzystwa popierania przemysłu i han
dlu miało miejsce d. 14 Października 1893 r. 
o g. 8 w.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z poprze
dniego posiedzenia p. Br. Znatowicz opisał i obja
śnił na rysunku przyrząd swojego pomysłu do dy- 
stylacyi rtęci, będący uproszczeniem znanego 
przyrządu Weinholda. Do wielu badań nauko
wych, a w szczególności do wszelkich robót z ga
zami wypada używać rtęci doskonale czystej, 
oczyszczanie zaś tego metalu sposobami chemi- 
cznemi nie prowadzi do otrzymania go w stanie 
pożądanym, ponieważ r^ęć uporczywie zatrzy
muje w sobie małe ilości gazów i pary wodnej, 
których właśnie unikać trzeba najstaranniej. 
Przyrząd Weinholda składa się z dwu części, 
a mianowicie właściwego alembika, który jest 
cienką rurką szklaną o długości dwa razy prze
szło przenoszącej wysokość kolumny barometry- 
cznej; górna część tej rurki jest objęta przez ro
dzaj kołbki z szyjką długą na 800 prawie mili
metrów i której kulka znajduje się u góry, a wy
lot szyjki jest zanurzony w kubku, służącym za 
zbiornik rtęci przeznaczonej do dystylacyi; koniec 
górny cienkiej rurki dochodzi prawie do sklepie
nia kolbki, dolny zaś zanurza się w niewielkiem 
naczyniu, podobnem do t. zw. flaszki florentyń
skiej. Do cienkiej rurki, będącej główną częścią 
przjrrządu, jest przylutowana pompka rtęciowa,,
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działająca na zasadzie pompy sprenglowskiej. 
Przez działanie tej ostatniej atmosfera w przyrzą
dzie może być rozrze
dzona aż do stanu próżni 
Torricellego, a wtedy rtęć 
wznosi się w opisanej po
przednio kolbce i przy nie
zbyt siłnem ogrzaniu —  do 
80u —  100° C. wre w niej, 
a para wchodzi do rurki 
cienkiej, skrapla się tam 
i spada do flaszki florentyń
skiej. Przyrząd ten jest 
dość złożony i kosztowny 
a łatwy do uszkodzenia.
Uproszczenie zastosowane 
przez  p. Zn., jak widać z za
łączonego rysunku, polega 
na tem, że pompka rtęcio
wa jest zupełnie usunięta,
& natomiast, w środkowej, 
nieco rozdętej części rurki 
dystylacyjnej (B) jes*-. wlu- 
towana krótka rurka za
opatrzona pośrodku krani
kiem i zagięta do góry 
pod kątem prostym. Górny 
koniec tej rurki wchodzi 
do kubeczka będącego zbior
nikiem rtęci, otwierając prze
to kranik i regulując odpo
wiednio wypływ rtęci, może
my tą drogą usunąć po
wietrze z przyrządu w takim 
samym stopniu i na tej sa
mej zasadzie co i w przy
rządzie oryginalnym Wein
holda. Rtęć podnosi się 
wtedy aż prawie do sklepie
nia kolbki A, ogrzewanej 
przez wianuszek małych pło
myków gazowych, niewy- 
obrażony na rysunku, para 
zaś wchodzi do cienkiej 
rurki środkowej i, po skro
pleniu się, spada do epruwe- 
tki z bocznym odpływem 
C, z której, w miarę przy
bywania, odpływa do pod
stawianych flaszek. Natu
ralnie cały przyrząd jest 
umocowany na odpowiedniej 
podstawie. Jako główną 
zaletę tego pomysłu p. Zn. 
przytacza mniejszą łamli
wość tak uproszczonego 
przyrządu i możność przy
gotowania go w każdej pra
cowni bez potrzeby prze
płacania i sprowadzania od 
mechaników zagranicznych.

Nas+ępnie p. Leppert odczytał odezwę sekcyi

technicznej, wzywającą sekcyą chemiczną do wy
delegowania chemika, członka sekcyi, do komi- 
syi, zajmującej się rozpatrzeniem cegły, wyrabia
nej w okolicach Warszawy. Sekcya w3Tdelego- 
wała p. Trzcińskiego. Następnie p. Leppert od
czyn i odezwę Stacyi prób melioracyjnych i do
świadczeń rolniczych w Sobieszynie, proszącą 
sekcyą o ocenę cennika prac analitycznych przez 
pracownię chemiczną stacyi dokonywanych i o oce
nę projektu ujednostajnienia sposobów badania 
ziemi przez pracownie w kraju czynne. W dy- 
skusyi nad tym przedmiotem dr Neugebauer i p. 
Znatowicz wyrazili zdanie, że sekcya nie może się 
zajmować oznaczeniem cen za prace wykonywane 
w pracowniach do sekcyi nienałeżących, co zaś 
do oceny sposobu rozbioru ziemi ornej zalecone
go przez stacyą, sekcya wybrała delegacyą złożo
ną z pp. Milicera, Neugebaura, Małyszczyckiego, 
Weinberga i Trzcińskiego.

Na tem posiedzenie zamknięte zostało.

—  mjl. R. T igerstedt. Lelirbuch der Phy- 
siologie des Kreislaufes. Lipsk. 1893. Str. 568. 
Cena 16 marek.

Ta książka znakomitego fizyologa, profesora 
w instytucie lekarsko-chirurgicznym w Sztokhol
mie, obejmuje w ośmnastu wykładach całkowitą 
naukę o krążeniu krwi. Po ogólnym poglądzie 
na czynność krążenia i przedstawieniu flzyologii 
porównawczej zwierząt kręgowych co do tego 
punktu, autor wykłada o uderzeniach serca 
i o wpływie na nie rozmaitych czynników, jak: 
temperatury zewnętrznej, przyjmowania pokar
mów, pory roku, ruchu ciała, snu, pracy, wieku, 
płci i t. d. W trzecim wykładzie przechodzi do 
objaśnienia czynności zastawek sercowych i wy
tłumaczenia istoty tonów serca. Następnie mówi 
o skurczeniach serca, o ogólnych własnościach 
mięśnia sercowego i o jego odżywianiu. Uner
wienie serca i działanie nerwów i splotów nerwo
wych stanowi przedmiot 6-go, 7-go i 8-go wykła
du. Następują potem wykłady o przepływaniu 
cieczy przez rury sprężyste i przez tętnice, dalej 
o tę* nie, o płynięciu krwi w żyłach i w naczyniach 
włoskowatych. Czternasty wykład jest poświęco
ny małemu, płucnemu obiegowi krwi i wahaniom 
ciśnienia krwi pod wpływem czynności oddecho
wej. W 15-ym, 16-ym i 17-ym wykładzie jest 
mowa o nerwach rządzących naczyniami krwio- 
nośnemi. Wreszcie ostatni wykład zajmuje się 
ogólnemi rozważaniami nad fizyologicznem znacze
niem nerwów naczynio-ruchowyeh i nad rozmie
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szczeniem krwi w ciele. Doskonała ta książka, 
stanowiąca najzupełniejszą monografią fizyologii 
krążenia w dzisiejszym słanie nauki, uwzględnia 
nadzwyczaj sumiennie wszystkie prace dokonane 
lia tem polu i podaje wszelkie źródła naukowe za 
ostatnich lat pięćdziesiąt.

KRONIKA M U K O W A .

—  m ji. Pow staw anie  ozonu w  wysokich  
te m p e ra tu rach . Wiadomo, że tlen przyrządzany 
przez ogrzewanie mięszaniny chloranu potasu 
i braunsztajnu posiada osobliwą woń, przypomi
nającą chlor i istotnie, różni badacze podawali, 
że chlor jest tu domigszany. Ponieważ jednak 
zdawało się, że przenikliwy ten zapach nie może 
pochodzić od niewielkich śladów chloru, przeto 
p. O. Brunck podjął badanie, mające na celu wy
świetlić tę sprawę. Po wielu wstępnych próbach 
wpadł ten badacz na domysł, że może zapach 
i silnie u+leniające swe własności tlen, otrzymy
wany w powyższy sposób, zawdzięcza zawartości 
ozonu. Dotychczas nie przypuszczano takiej 
możliwości, gdyż ogólne panuje przekonanie, że 
ozon bardzo jest nie'rwały w wysokich tempera
turach. Co prawda, rozmaite są spostrzeżenia 
w tym względzie i temperaturę rozkładu ozonu 
podawano od 70° do 300°. Otóż p. B. przede- 
wszystkiem zamierzył ten punkt wyjaśnić i docho
dzi do rezultatu, że ozon niefylko w f emperaturze 
roskładu chloranu potasu istnieć może, lecz na
wet w temperaturze żarzenia, jeżeli tylko nie po
zostaje w tych warunkach przez zbyt długi czas. 
Wobec tego zaś niema już nic zadziwiającego 
w występowaniu ozonu przy roskładzie chloranu 
po+asu. Ze zaś istotnie owa wonna domięszka 
jest niczem innem jak ozonem, tego dowodzą na
stępujące odczyny: 1) z czystego, obojętnego 
roztworu jodku potasu otrzymany gaz wydziela 
jod; 2) gaz taki utlenia alkohol na aldehyd;
3) gaz traci i zapach i utleniające swe własności 
przez zetknięcie z nadtlenkiem manganu w zwy
kłej tempera+urze; 4) po przemyciu mocnym 
ługiem potasowym wszystkie powyższe odczyny 
zostają zachowane.

Czysty absolutnie chloran potasu, sam ogrze
wany, daje zupełnie czys+y tlen. Lecz gdy dodać do 
niego choćby najmniejszą ilość chlorku potasu lub 
krzemionki, otrzymuje się wyraźne odczyny na 
ozon. I dlatego handlowy chloran potasu daje 
zawsze tlen z zawartością ozonu. Mięszanina 
chloranu potasu z braunsztajnem przy ogrzewa
niu daje także ozonizowany tlen. Mamy tu oso
bliwe zjawisko, w k+órem ciało pewne (Mn02)

wywołuje tworzenie się innego, a z drugiej strony' 
niszczy je po utworzeniu, samo zaś żadnej wido
cznej zmianie nie ulega. P. Brunck dla rozja
śnienia tego faktu badał inne tlenki metalów 
w tym względzie, jak dwutlenek ołowiu, dwutle
nek barytu, tlenek kobaltu, tlenek srebra, tlennik 
rtęci, miedzi, żelaza i tlenek cynku. Z niezupeł
nie jeszcze ukończonych swych poszukiwań wy
prowadza autor następujące wnioski. Trzy osta
tnie z wymienionych wyżej tlenków zachowują 
się obojętnie. Pozostałe zaś mogą być podzielo
ne na dwie grupy: 1) takie, które w wolnej od 
ozonu atmosferze przy, ogrzewaniu tworzą ozon, 
lecz nie tworzą go, będąc ogrzawane z chloranem 
potasu; tutaj należy tlennik rtęci, tlenek srebra 
i dwutlenek ołowiu; 2) takie, które w wolnej od 
ozonu atmosferze same przy ogrzewaniu nie dają 
ozonu, lecz wytwarzają go w strumieniu tlenu
1 przy ogrzewaniu z chloranem potasu; do tych 
należą: dwutlenek manganu, tlenek kobaltu i za
pewne też tlenek niklu. Alkalia, w małej nawet 
ilości, powstrzymują powstawanie ozonu. (Ber. 
d. deufcsch. chem. Gesel. Naturwiss. Rundsch.)

—  tr . Lód podbiegunowy. Podczas wypra
wy podbiegunowej okrętu ,,Manche,” zebrał p. 
Pouchet niektóre ciekawe spostrzeżenia nad lo
dem. Laguna na północy wyspy Jan Mayen po
kryta była d. 2 7 lipca warstwą lodu grubości 15 
centymetrów; lód składał się z graniastosłupów 
pionowych, mających szerokości około centyme
tra, a pooddzielanych między sobą przerwami, 
szerokiemi zaledwie na 1 milimetr; u góry tylko 
spojone były jednostajną warstwą lodu, na 1 lub
2 cm grubą. —  Na Szpicbergu, w zatoce ,,Re- 
cherche,” spływające do morza dwa olbrzymie- 
lodowce przedstawiały trojakie ubarwienie. W czę
ści dolnej niektóre miejsca były zupełnie czarneT 
co pozwalało domyślać się głębokich pieczar; 
pośrodku był lód niebieskawo-zielony, w górze- 
zaś biały. Unoszące się na morzu bryły lodowe 
okazywały również trojaki charakter, —  były 
białe, niebieskawo-zielone, lub też silnie szmarag- 
dowo-zielone. Po wydobyciu wszakże z wody lód 
ciemnozielonym stawał się przezroczystym i bez
barwnym,— zabarwienie więc było tylko skutkiem 
oświetlenia wewnętrznego, przez promienie odbi
jające się od wody, w której lód podstawą swoją 
był zanurzony.

(Comptes rendus.)

—  sk. E te r i bieg ziem i. Od czasów Fres- 
nela pozostaje nierozs^rzygniętem pytanie, czy 
ziemia w biegu swoim pociąga za sobą eter 
w bezpośredniem swem sąsiedztwie, czy też prze
suwa się przez tę substancyą, niepowodując ża
dnego jej ruchu. Trudne to zadanie postanowił 
p. Lodge rozwiązać drogą doświadczeń, o których 
sprawozdanie przedstawił stowarzyszeniu brytań-

j skiemu pos‘ępu nauk. Badał on mianowicie, czy 
krąg stalowy, ożywiony szybkim ruchem obroto-
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wyin wywiera przyciąganie na otaczający go e+er, 
a w tym celu wprawił w obrót dwa krążki stalo
we, mające około 1 metra w średnicy, a umie
szczone w odległości 25 milimetrów jeden od 
drugiego, —  szybkość biegu wynosiła 3 000 obro
tów na minufę. Doświadczenia te nie okazały 
żadnego zgoła objawu, któryby można było przy
pisać pociąganiu eteru przez krążki. W innym

szeregu doświadczeń zastąpiono kręgi te przez 
sferoidę podłużną z żelaza kutego, otoczoną zwo
jem drutu, który się mieścił w wyżłobieniu dokoła 
jej równika. Za przepuszczeniem prądu bryła że
lazna stawała się magnesem, ale i w tym razie 
również obrót takiej bryły namagnesowanej, 
a ważącej blizko tony, nie wydał żadnego zjawi
ska, któreby można ruchowi eteru przypisać.

—  sk. Najznaczniejsze głębie oceanów, o ile je  dotąd wysondowano, według zestawienia p. 
Sujiana w „Petermanns Mittheilungen,” są następujące:

Szer. geogr. Dług. geogr. Głębokość:
Ocean Atlan+ycki północny ] 9°39' płn. 

vy 0°11' „
6 6 u26' zach. 8 341 me+r.

55 „ południo\ 18°15' „ 7 370 5 5

5 5 Indyjski 1 1“22; płd. 116°30' wsch. 6 205 5 5

55 Wielki północny 44°55' płn. 152u26' „ 8 515 55

55 „ południowy 17°4' płd. 172»14' zach. 8 284 55

5 5 Lodowaty północny 78°5' płn. 2°30' „ 4 846 55

5 5 1 5  5 5 62°26' płd. 95°54' wsch. 3 612 5 5

W morzach zaś zaś europejskich wysondowano następne głębokości:
Morze Północne 58°12' płn. 

58°37' „
9°30' wsch. 808 metr.

!> Bałtyckie 18°30' „ 427 5 5

;> Śródziemne 35°45' „ 21°46' „ 4400 5 5

Czarne 42°55' ,. 33r18' „ 2618 5 5

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  sk. Tegoroczna konferencya komisyi m ię 
dzynarodowej pom iarów  ziem i odbyła się w Ge
newie. Z ważniejszych komunikatów, przedsta
wionych na tem zebraniu, przytoczymy tu spra
wozdanie o drobnej chwiejności peryodycznej, ja
kiej ulegają bieguny ziemskie, o której dokładną 
wiadomość podaliśmy niedawno w piśmie naszem 
(Ob. Wszechśw. z r. b. Nr 9 i 10). W celu opra
cowania programu dalszych badań tego przed
miotu obrano komisyą złożoną z p. Tisseranda, 
Foerstera i Scliiaparella, dyrektorów obserwa+o- 
ryów paryskiego, berlińskiego i medyolańskiego. 
W imieniu zaś komisyi specyalnej, ustanowionej 
dla wyboru jedynego dla całej Europy punktu 
zera przy pomiarach wysokości, złożył p. Lalle- 
mand sprawozdanie, obejmujące rys historyczny 
i stan obecnej tej kwestyi, żywo obchodzącej geo
grafów.

—  tr . Z jazd  przyrodników i lekarzy n iem iec 
kich, który tego roku miał miejsce w Norymber
dze, 11 — 15 września, uchwalił na miejsce zgro
madzenia przyszłorocznego obrać Wiedeń.

ROZMAITOŚCI.

—  tr. W ieloryb na brzegach angielskich.
Dnia 21 marca r. b. wyrzucony został na brzeg 
Wielkiej Brytanii piękny okaz wieloryba Megap- 
tora longimana. Znaleziono go na piaskach pod 
Enniscroe w hrabstwie Sligo, długość jego docho
dziła prawie 10 metrów. Wieloryb ten jest bar
dzo rzadki w morzach brytańskich, ujęło go tam 
dotąd tylko trzy razy, w r. 1839, 1863 i 1884.

(Comptes rendus.)

—  sk. M iary m etryczne w Am eryce. Na
kongresie inżynierów, który miał miejsce w Chi
cago we wrześniu, oświadczył p. Mendenhall, dy
rektor urzędu hydrograficznego i geologicznego 
Stanów Zjednoczonych, oraz konserwator miar 
i wag w Waszyngtonie, że urzędy powyższe przy
jęły metr i kilogram, jako jednostki zasadnicze. 
Miary używane w Stanach Zjednoczonych, jard 
i funt angielski, określane będą w funkcyi powyż
szych jednostek zasadniczych. W nowem nadto 
wydaniu farmakopei amerykańskiej przyjęty zo
stał po raz pierwszy układ metryczny w miejsce 
zawiłego systemu angielskiego wag. W ten spo
sób widocznie dążą Stany Zjednoczone do po
wszechnego przyjęcia miar metrycznych.

—  em. Kopalna kość słoniowa (m am u to w a) 
W  Rossy i .  Syberya, a szczególniej błotnis‘e
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zagłębia rzeki Jeniseju i dopływów obfitują 
w szczątki mamutów. Z wielkim trudem zosfają 
one dobywane ze zmarzłej ziemi przez odważnych 
jioszukiwaczy, którzy dostarczają kłów na jar
marki w Jakucku. Kość mamutowa (kły), szcze
gólniej w stanie obrobionym, nie różni się prawie 
od indyjskiej lub afrykańskiej kości słoniowej.
W 1889 r. dobyto 29 520 kg kłów mamutowych [ 
po cenie przeciętnej 1,75 rs. za kg, a w 1890 r.
27 880 ky przeciętnie po 1,30 rs. za kg.

(Berg— u. hiittenmann. Ztg.)
—  tr . F ortep ian  ćw ierćtonow y. P. Behrens- 

Senegalden otrzymał w Niemczech patent na for
tepian, w którym dwa kolejne tony różnić się 
mają między sobą nie o półtony, jak w pi'zyrzą- 
dach do^yczasowych, ale o ćwierćtony. Klawisze 
dla tych ćwierćtonów wtrącone są między inne, 
a do uderzania ich służy oddzielne urządzenie 
mechaniczne. Nie wiadomo tylko do jakiej ma 
on służyć muzyki.

(Prometheus.)

ODPOW IEDZI REDAKCYI.

W P. M. H . W  Sam oklęskach. Grzyby, zebrane 
przez Sz. Panię w lasach Samoklęsk i Kozłówki, 
są tęgoskórem, Scleroderma vulgare Hornm.

SPR O STO W A N IE.

Str. 704 szp. 1 wiersz 26 od góry, zamiast 
Solmana ma być Salmona.

Str. 704 szp. 1 wiersz 27 od góry, zamiast 
Friedlera ma być Fiedlera.

Str. 704 szp. 2 wiersz 4 od góry, zamiaśt 
Frieolera ma być Fiedlera.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 25 do 31 października 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu ł Rolnictwa w Warszawie).

D
zi

eń

Barom etr
700 mm -f- Tem peratura w st. C.

yCO
ho

g

Kierunek w iatru 
Szybkość w m etrach 

na sekundę

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. [ 9 w. 7 r. | 1 p. 9 w. INajw. Najn.

25 S. 56,4 56,8 | 54-6 7,6 8,6 6,8 8,8 6 , 91 W ‘,W',SVV3 o,5 ®  w  nocy kilkakr, i wdzień
26 C. 49.9 47,7 47,0 4,8 | 13,0 10.3 13,0 3,2 74 S\V’,SW»,SW»
27 P. 44.4 43>o ' 44.8 8,2 j 12,0 7,6 12,0 7,1 179 SW»,SW»,W’ 1,0 #  drobny, w  dzień kilkakr,
28 S. 47,8 50,1 I 49,8 5,4 7,2 6,0 8,0 3,7 81 W ’*,W»,SW’ 0,0 •  kilkakrotnie kropił,
29 N. 46,4 45,3 ! 45.5 6,2 i 8,8 9,o 9,7 - 4,5 71 SW5,SW‘,SW’ 0.0 «  kropił kilkakrotnie,
30 I’. 46.3 47,o I 46,9 8,0 ! 9,2 9.o 9,5 7,3 79 SVV5,SW5,SW3 0,0 •  kropił kilkakrotnie.
3 1  w . 48,6 49 5 50,3

|
6,4 I 8,8 7,2 9.2 5,5 79 SW>,S3,S3

Średnia 48,5 8,1 79 1,5

T R E Ś Ć .  O czynnościach żołądka, przez d-ra M. Flauma. —  Zjazd małematyków i wystawa narzę
dzi matematycznych w Monachium, przez S. Dicksteina.—  O polaryzacyi światła, przez S. K. —  Spra
wozdanie, przez d-ra J. Nm.— Sekcya chemiczna.— Wiadomości bibliograficzne.— Kronika naukowa.—■ 
Wiadomości bieżące. —  Rozmaitości. —  Odpowiedzi redakcyi. —  Sprostowanie. —  Buletyn meteo

rologiczny.

W ydaw ca A. Śiósarski. Redaktor Br. Znatow icz.

Jl03B0JieH0 LJeB3ypoio. BapinaBa, 22 Oit raCpa 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.



Nr 45 z dnia 5 listopada 1893 r.

WSZECHŚWIAT
TYGODHIK POPULARNY

D0 Ś W J Ę C 0 N Y  NAUKOM PRZYRODNICZYM.
Nowa śruba balonowa.

Zadanie kierow ania biegiem balonów 
w ostatnich czasach niewątpliw ie znacznie 
się posunęło, zarazem  jednak  okazało się,

walać się muszą tymczasem środkiem, od 
dosyć już dawnego czasu stosowanym. P o 
nieważ w różnych nad powierzchnią ziemi 
wysokościach w iatry w ogólności w róż
nych wieją kierunkach, może aeronauta,

że do zwalczenia pozostają jeszcze znaczne 
trudności, których najbliższa przyszłość 
niew ątpliw ie pokonać nie zdoła. Żeglarze 
tedy pow ietrzni, którzjd>y nie chcieli zu
pełnie się na łaskę w iatru  oddawać, zada-

wznosząc się do w arstw  wyższych, lub 
obniżając swój statek powietrzny, napotkać 
prąd, który go w pożądanym uniesie k ie
runku. Jeżeli wrszakżc aeronauta zamierza 
wzbić się w górę, osięgnąć to może jedyn ie
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przez usypanie balastu, tak  samo ja k  p rze
sunięcie się ku dołowi w ym aga w ypuszcze
nia pewnej ilości gazu, z powodu przeto 
tej podwójnej straty , k tórej podczas po
dróży w ynagradzać nie można, balon traci 
rychło zdolność przesuw ania się w k ierun
ku  pionowym, a m etoda opisana w słabych 
tylko granicach stosowaną być może. N ie
dogodność tę usuwa p. L anglois z Sam ur 
p rzez zastosow anie śruby poziomej, ja k  
wskazuje załączona rycina. P rzez w pra
wienie w obrót śruby tej można balon pod
nosić lub obniżać, zachow ując bez straty  
ilość gazu zarówno ja k  i balast. Ś ruba 
utw ierdzona je s t  do łódki i poruszana je s t 
ręcznie, a z powodu słabego je j ciężaru — 
waży bowiem tylko sześć kilogram ów — 
nie spraw ia to zbytniego u trudzenia. P rzy  
opuszczaniu się na ziemię aeronauta zabie
ra  ją  do łódki. Podczas podróży próbnej, 
p rzy  90 obrotach na m inutę zdołano nadać 
balonow i ruch  wstępujący o sto metrów 
w ciągu m inuty.

T. E.

O b ja w y  a s t r o n o m i c z n e

w listopadzie.

Przesunięcie się słońca z gwiazdozbioru 
N iedźw iadka do Strzelca sprow adza dosyć 
znaczną zm ianę w idoku nieba wczesnym 
wieczorem. Z gw iazd zwierzyńcowych zbli
ża się do zachodu Koziorożec, gdy od s tro 
ny wschodniej w ynurza się piękny gwiazdo
zbiór B liźniąt. Na południe względem nich, 
po drugiej stronie drogi mlecznej, k tóra się 
teraz ciągnie od wschodu ku zachodowi na 
północ zenitu, wschodzi olbrzym i Oryon, 
najrozleglejszy na  niebie gwiazdozbiór. 
W yżej O ryona prow adzą ku zenitow i Byk 
z P lejadam i i Perseusz. Na północnej s tro 
nie zenitu napotykam y Kasyopeę, na po łu 
dniowej A ndrom edę z Pegazem , a na za
chód względem Kasyopei, rów nież na d ro 
dze mlecznej, K rzyż Łabędzia. W  miejscu 
tem  droga m leczna dzieli się na dwie ga
łęzie, z których północna przebiega w po
bliżu L iry , południow a zaś schodzi do po
ziomu obok zachodzącego O rła. Od za
chodu ku północy nad poziomem widzimy 
W ężownika, H erkulesa, W olarza i N iedź
wiedzicę w ielką, oddzieloną splotam i Sm o
ka od Niedźwiedzicy małej, którą znów od 
Kasyopei oddziela Oefeusz, a od B liźniąt 
Woźnica. Poziom  południowo - wschodni 
otaczają E rydan  i W ieloryb, południow o- 
zachodni R yby i Koziorożec, a wyżej nad

niemi sięga ku Pegazowi również zw ierzyń
cowy W odnik.

M erkury zachodzi wkrótce po słońcu, 
W enus zaś znacznie później, w końcu m ie
siąca dopiero o godzinie 7 m inut 10, świeci 
więc wieczorem, w początku miesiąca przez 
l 1/*, w końcu zaś przez 2*/2 godziny. Mars 
wschodzi w godzinach rannych, w połowie 
miesiąca o godz. 4 min. 54, w idzialny więc 
je s t przez dwie przeszło godziny przed 
wschodem słońca. Jow isz wschodzi w go 
dzinach wieczornych, w początku miesiąca 
o godz. 5 min. 12, w końcu zaś o godz. 3 
min. 42, w idzialny je s t więc przez noc całą, 
a dnia 18 przypada w przeci wległości ze 
słońcem, czyli wschodzi w chwili zachodu 
słońca. Saturn  w połowie miesiąca wscho
dzi o godz. 4 i w idzialny jes t krótko przed 
brzaskiem  dziennym na wschodniej stronie 
nieba.

Nów księżyca przypada dnia 8, pierwsza 
kw adra d. IG, pełnia d. 23, druga kw adra 
d. 30. P rzez węzeł zstępujący przechodzi 
księżyc d. 6, przez w stępujący d. 20.

W listopadzie napotyka ziemia dosyć 
j  znaczną liczbę rojów m eteorycznych, z któ- 
j  rych najobfitszy je s t słynny rój Leonidów, 
i  wybiegający z punktu  położonego w gwiaz

dozbiorze Lw a d. 12—14. Obfitym je s t też 
I rój meteorów, k tóre wybiegają z gwiazdo- 
j  zbioru A ndrom edy dnia 27—29, a wedle 

wszelkiego prawdopodobieństwa stanowią 
szczątki komety Bieli.

Słońce d. 30 listopada oddalone je s t na 
| południe od rów nika o 21° 41', a długość 

dnia w szerokościach naszych wynosi już
wtedy niespełna godzin.

S. K.

Drobne wiadomoóci.

Te leg ra fia  optyczna. A dm irał angielski 
W un t G rubbe przeprow adził ciekawe do
świadczenia z przesyłaniem  sygnałów na 
znaczną odległość, a to za pośrednictwem 
prom ieni łukowej lam py e lek tiycznej, od
bijających się od chmur. Lam pa dawała 
światło o natężeniu 100000 świec, a smuga 
je j promieni rzucana była ku chm urom  za 
pomocą zwierciadła, przeryw anie zaś świa
tła  miało miejsce według kodeksu sygnałów 
heliograficznych. Sygnały w ten sposób 
wysyłane były rozumiane przez statek, 
odległy o 90 kilom etrów od okrętu  admi
ralskiego.

Ciśnienie i mikroby. Pp. d ’Arsonval i Char- 
rin , którzy dawniej już badali w pływ  elek
tryczności na rozwój baktery j, niedawno
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tem u przeprow adzili nowy szereg doświad
czeń nad wpływem  ciśnienia. Świeże ho
dowle ropnego lasecznika Bacillus pyocya- 
neus wystawiali w atmosferze dwutlenku 
węgla na ciśnienie 50 atmosfer i od czasu 
do czasu wyjmowali próby, przenosili je  na 
agar-agar i obserwowali p rzy  35°. Już  po 
dw ugodzinnym  pobycie pod powyższem 
ciśnieniem w widoczny sposób ucierpiała 
zdolność rozwoju i w ytw arzania barw nika. 
Po 4 godzinach laseczniki praw ie już zu 
pełnie utraciły właściwość wydzielania bar
wnika, a po (5 godzinach i rozwój zupełnie 
ustał. W ciągu 24 godzin wszystkie la 
seczniki były martwe.

W  poprzednich badaniach Chauveaua la
seczniki wąglikowe uległy pod ciśnieniem 
12 atmosfer, są one więc mniej odporne 
aniżeli laseczniki ropne.

Autorowie sądzą, że badania podobne do 
powyższych pozwolą rzucić światło na od
wieczny problem at t. zw. „genius epidemi- 
cus”. W edług wszelkiego bowiem praw do
podobieństwa chodzi tu  o rozm aite fizyolo- 
giczne wpływy na żywotność mikrobów 
chorobotwórczych. (Compt. rend., C trlbl. 
f. Bakteriol.).

Ś w iecące  w ytryski pary. Z powodu naro
dowego święta francuskiego, dnia 14 lipca 
r. b., przeprowadzono w Paryżu dośw iad
czenia z fontannam i świecącemi, znacznie 
się od dotychczasowych różniącemi, lampy 
bowiem elektryczne nie oświetlały słupów 
wody, ja k  dotychczas, ale slupy pary  wo- j 
dnej. R ezultat okazał się zupełnie zawo- | 
dnym, para  bowiem skrapla się natychm iast j  
po opuszczeniu ru ry  i tworzy obłok, k tó re
go prom ienie św iatła przedrzeć nie mogą. 
W iatr nadto rozprasza parę daleko łatwiej, 
aniżeli wodę.

Statek  g linow y. W  Paryżu, na wybrzeżu 
d’O rsay, spuszczono niedaw no na wodę s ta 
tek z glinu, który ma .służyć komendantowi 
MonteiL w zamierzonej wyprawie do A fry
ki środkowej. S tatek ten, o płaskiem dnie, 
unosić może 15 ton, zagłębiając się przy 
pełnym  ładunku zaledwie na 20 centym e
trów . Ma on postać skrzyni metalowej 
o długości 10, a szerokości 2,5 metrów; ku 
przodowi i  tyłow i dno wznosi się w górę, j 
zachowując tęż samą szerokość, co po
środku. Ogółem waży 1020 kilogramów, 
z czego na konstrukcyą metalową przypada 
900, na drew nianą zaś 120 leg. Oddzielne 
blachy glinowe są na 1,2 m etra dłubie a na 
30 centym etrów  szerokie, przy grubości 
7 milimetrów; wyrób ich nastręczał znaczne 
trudności, które pokonano w w arsztatach

| C harpentier-Page. S tatek podzielony jes t 
j  na 24 przęsła, które łatwo być mogą przez 

ludzi przenoszone i łączą się za pomocą od
powiednich gwoździ, linie zaś spojenia po 
kry te  są kauczukiem. W szystkie przęsła, 
prócz przedniego i tylnego, mogą być do
wolnie przemieszczane; można też które- 

! kolwiek z nich usunąć, co, prócz skrócenia 
statku, innej niedogodności nie powoduje.

D ar na cele naukowe. M ałżonkowie d ’Ab- 
badie zapisali akademii nauk w Paryżu  po
siadłość swą A bbadia w dep. Niższych P i- 
reneów, przynoszącą rocznego dochodu 
20000 franków, oraz sto akcyj banku fran 
cuskiego, przedstawiających dochód 15000 
franków. W edług warunków  zapisu we 
wspomnianej posiadłości urządzone być 
mogą pracownie do jakichkolw iek badań, 
z wyjątkiem  wiwisekcyj. Nadto, ma być 
w Abbadii założone obserwatoryum, które 
do roku  1950 sporządzić ma katalog 
500000 gwiazd; d la zm niejszenia zaś kosz
tów praca ta powierzoną być ma zakonom 
religijnym . (Rćvue gćn. des Sciences).

Nasiona dyabelskie. W  Paryżu otrzymano 
z M eksyku przesyłkę pewnych nasion, k tó 
re budzą podziw widzów. Są to ziarna zu
pełnie gładkie, znacznie mniejsze od orze
chów laskowych, a osobliwość ich polega 

i na tem, że posiadają pewien ruch własny. 
Gdy się je  umieszcza na stole, odwracają 
się, niekiedy przesuwają i podskakują na 
centym etr w górę. Ziarna te nazywane są 
w M eksyku ziarnam i dyabelslciemi, ta je 
mnica zaś ich ruchów tłumaczy się obecno
ścią w nich pewnej gąsienicy, która jes t 
sprawczynią zagadkowych tych podskoków. 
Roślina sama należy do rodziny ostromle- 
czowatych, a w kwiatach jej składa ja jk a  

1 swe pewien owad dw uskrzydły; ja jka  roz
w ijają się wraz z rozwojem kwiatu, a gą
sienica w ten sposób znajduje się zamknięta 
w ziarnie i żyje jego kosztem. Zanim zaś 
w ykształci się z niej owad doskonały, po
rusza się w ciasnem swem więzieniu, a pod 
wpływem zwłaszcza ciepła ruchy jej stają 
się tak  żywe, że wywołują przesuwanie się 
ziarna. Ruchy te dlatego głównie wydają 
się zagadkowemi, że ziarno je s t zupełnie 
zamknięte i nie budzi podejrzenia o k ry ją 
cym się w nich mieszkańcu. W podobny 
sposób podskakują podobno ziarna tama- 
ryszka. (L a Naturę).
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pmięthik mmmm,
t o m  X X X ,  z a  r o k  1 8 0 S ,

wyszedł z druku w objętości przeszło 30 arkuszy druku z XVI tablicam i rysunków litograficznych
i drzeworytam i w tekście. Tom XII zawiera:

w D zia le I. M eteoro log ia i Hidrografia:
Spostrzeżenia meteorologiczne za rok 1891.
Spostrzeżenia fenologiczne za rok 1891.
J. Słowikowskiego, C harakterystyka Wisły.

w D zia le II. Geologia z Chemią:
E . Znatowicza, Rozbiory ziem i ornej.

w D ziale III . Botanika i Zoologia:
K. Lapczyńskiego, Zasiągi roślin  dennokwiatowych (dokończenie).
K. Lapczyńskiego, Z pow iatu Trockiego do Szczawnicy.
F . Błońskiego, Przyczynek do flory krajowej.
F. Kwiecińskiego, Spis mchów i paprotników  z okolic Hańska.
B. E ichlera, Materyały do flory wodorostów.
A. Zalewskiego, Rośliny z okolic Tykocina.
M. Twardowskiej, Przyczynek florystyczny.
L. P. H ilda, M ateryały do fauny chrząszczów podolskich.

w Dziale IV (A n tropo log ia ).
A. Zalewskiego, K ilka wiadomości z dziedziny starożytnictwa.

Cena tomu X II w prenum eracie rs. 5, a z przesyłką rs. 5 kop. 50; cena księgarska rs. 7 kop. 50. Prenu- 
m eratorowie tego tomu, składający opłatę w redakcyi (Krakowskie-Przedmieście Nr. 66), m ają prawo do 

nabyw ania kompletu 11-stu wydanych dotychczas tomów za rs. 33.
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