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chemicznej.

Profesor Tarnier w przedmowie swej do 
książki pp. Galippea i Barrego „O chlebie” ') 
powiada, źe mimo całej swej niechęci do pisa
nia przedmów, z przyjemnością, prawdziwą 
chwycił za pióro, ożywiony ciekawym tem a
tem, tem atem  o szerokiej doniosłości. Ze 
wszech stron, istotnie, podnoszą się strwo
żone głosy, rozszerzające wieść o wyludnie
niu Francyi, o zmniejszeniu się wzrostu 
i tuszy jej mieszkańców, o przeczuleniu ich 
systemu nerwowego. Powrót do dzielności 
fizycznej, ja k ą  się cieszyli przodkowie teraź
niejszych Francuzów, nie jest wszakże nie- 
moźebny, a najważniejszym czynnikiem tej 
pomyślnej zmiany byłoby stosowanie hygieny

*) Galippe et Barre. Le pain. Eneyclope- 
die scientifiąue des aides - memoires. Masson 
editeur.

i odżywiania, które wyrabiały siłę w latach 
minionych. Chleb jest podstawą pożywienia 
i był nim również w przeszłości, jest straw ą 
rozpowszechnioną w klasie bogatej i biednej, 
w biednej jes t nawet często wyłącznym lub 
przeważającym pokarmem—te właśnie wzglę
dy skłoniły pp. Gralippea, przewodniczącego 
pracowni przy wydziale medycznym w P a 
ryżu i Barrego, lekarza i agronoma, do 
wydania obszernego drukowanego dziełka 
„O chlebie”.

W iększą część pierwszego tomu autorowie 
poświęcają wykazaniu ważnego znaczenia, 
jakie przypisujemy fosforowi w sprawach 
życiowych; istotnie, fosforany i ciała azotowe 
są to niezbędne części składowe wszelkiego 
organizmu, rośliny zatem i zwierzęcia. Gdy 
roślina wyda owoce i nasiona, dochodzi wów
czas do krańców życia, a kiełek, przeznaczo
ny do przedłużenia gatunku, znajdzie w na
sieniu wszystkie substancye, potrzebne mu do 
pierwotnego rozwoju. Obok związków azoto
wych i mącznych, nasienie zawiera zawsze 
sporą ilość fosforu, a ten ostatni powinniśmy 
uznać za czynnik niezbędny do życia. 
W zrost rośliny ściśle jest związany z obec
nością azotu i kwasu fosfornego w gruncie, 
z którego następnie czerpie swój pokarm. 
Istnieje nawet pewna solidarność między
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związkami białkowemi i fosforanami: tam, 
gdzie spotykamy najwięcej azotu, widzimy 
też największą ilość fosforu; rozbiory Bous- 
singaulta i M ayera, uskutecznione nad zbo
żem, wykazują wyraźnie, źe tworzenie się 
ciał białkowych w ziarnach zależy od ilości 
zawartych w nich fosforanów. Zboże wykła
da się wówczas, gdy wobec nadm iaru azotu 
nie miało dostatecznej ilości tych soli; krzew 
winny w tychże samych będąc warunkach, 
wydaje owoce liche i opadające. Fosforany, 
będąc niezbędnemi w nasieniu do podtrzym y
wania życia powstającej rośliny, grom adzą 
się w owocach i nieodzowne są roślinie do 
owocowania; wynikająca stąd  konieczność 
nawożenia pól związkami, zawierającemi fos
for, je s t rzeczą powszechnie znaną.

Rośliny przesycone są tym  pierwiastkiem, 
a zwierzęta i człowiek spożywając je , przyj
m ują i przyswajają kwas fosforny, a raczej 
jego sole, z których wapienna jes t jednym 
z najważniejszych pokarmów mineralnych 
dla nas ja k  i dla zwierząt. Doniosłość fosfo
ranu wapnia w odżywianiu nie uszła baczno
ści żadnego z fizyologów; je s t on ważny dla 
organizmu na równi z solą kuchenną, wcho
dzi on w skład kości, ciałek krwi, mięśni, 
komórek nerwowych; spotykamy go w związ
ku z ciałami białkowemi we wszelkiej proto- 
plazmie i śmiało powiedzieć możemy, źe bez 
niego białko nie istnieje. Ju ż  oddawna rol
nicy zauważyli, źe zwierzęta, karmione rośli
nami, wschodzącemi na ziemi ubogiej w fos
forany, są chude i wątłe; system mięśniowy 
i szkielet ich nie może istotnie dojść do peł
nego rozwoju z powodu braku fosforu, 
a w najlepszym razie rozwój ich podlega 
znacznemu opóźnieniu. K oń, żywiony paszą 
bogatą w fosforany, kszta łtu je  swój szkielet 
przez pięć lat, gdy inny, którego straw a 
ubogą je s t w te sole, w przeciągu siedmiu lat 
z trudnością dojdzie do wielkości i tuszy 
pierwszego. N a  mocy doświadczeń wielo
krotnie powtarzanych, przekonano się, źe fos
forany przyczyniają się do ukształtow ania 
systemu kostnego i mięśniowego, źe skracają 
okres wyrzynania się zębów, zwiększają ilość 
mleka i wogóle są ważnym czynnikiem do 
rozwoju sił. Zw ierzęta instynktownie poszu
kują pokarmu zawierającego fosfor, a zwy
czaj indyan jedzenia ziemi da się usprawiedli
wić organiczną potrzebą fosforu, skoro zwró

cimy uwagę, źe pożywienie ich złożone jest 
przeważnie z korzeni roślinnych i sfermento
wanych owoców. Fosforany ułatw iają przy
swajanie, zwiększają apetyt, przyczyniają 
się do rozwoju i zwiększenia wagi ciała. To 
teź m ają one podwójne znaczenie: podnieca
jącego bodźca fizyologicznego i pokarmu. 
Kom órka fermentacyjna żyć nie może bez 
odpowiedniej ilości fosforanów, a  w ich obec
ności rozmnaża się z niezmierną szybkością. 
Niema tkanki bez fosforanu wapnia, gdyż 
sól ta  jest niezbędną do utworzenia komórki. 
Wszędzie, gdzie życie objawia się przyśpie- 
szonem tętnem, czy to w fermentacyi, w kieł
kowaniu lub pracy mięśniowej i umysłowej, 

j  znajdziemy zawsze dużą ilość fosforu. Ilość 
tego pierwiastku nie jest jednaką w świecie 
zwierzęcym, gdyż jest proporcyonalną do 
mniej lub więcej czynnego życia: u ryb 
i ziemnowodnych fosforu jest znacznie mniej 
niż u ssących, a ptaki zawierają go najwię- 

j  cej. Możemy powiedzieć innemi słowy, źe 
j  bogactwo tkanek w mniejszą lub większą 

ilość fosforu je s t proporcyonalne do tempe
ra tu ry  zwierzęcia.

Kwas fosforny spotykamy w organizmie 
w połączeniu z pięciu głównemi metalami: 
fosforan żelaza stanowi część składową cia
łek krwi, a fosforan sodu — surowicy; 
w kościach gromadzi się w wielkiej ilości 
fosforan wapnia, w substancyi mózgowej fos
foran potasu, sól wreszcie magnezową wi
dzimy w mięśniach. Kwas ma we wszyst
kich tych związkach główne znaczenia, a za
sada—podrzędne; organizm silniej odczuwa 
brak fosforu, niż zasad, których przyjmuje 
ogromną ilość w pokarmach. B rak tego ze 
wszech m iar ważnego pierwiastku pociąga 
za sobą nietylko upadek siły mięśniowej, 
rozmiękczenie kości, rachitis i inne cho
roby układu szkieletowego, którym autorowie 
poświęcają obszerny rozdział, ale fatalne 
wywiera skutki na system nerwowy; mózg 
bowiem i nerwy potrzebują fosforu bardziej 
niż inne organy, aby mogły prawidłowo 
funkcyonować. Substancya mózgowa jest 
najbogatszą w kwas fosforny, zawiera go
0)75%) w skórze fosfor znajduje się w ilo
ści 0,15% , gdy w innych tkankach liczba 
ta  zniża się do 0,02% . Nadużywanie związ
ków fosforowych nie może być szkodliwe, 
gdyż nadm iar jest wydalany z moczem; b a r
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dziej szkodliwem jest w każdym razie nad
mierne użycie pokarmów roślinnych, zawie
rających wielką ilość soli i związków mine
ralnych, takich jak  węglan wapnia lub potasu, 
gdyż te spowodować mogą kostnienie tkanek; 
dlatego też jarstwo (wegeteryanizm) jest 
uznane przez pp. Galippea i Barrego za tryb 
szkodliwie oddziaływający na zdrowie.

Fosforany stanowią składową część chleba, 
skutkiem czego chleb posiada pierwszorzędne 
znaczenie w żywieniu się całych narodów.

Chleb czarny musimy uznać jako najpo
żywniejszy, gdyż więcej zawiera części mine
ralnych i białkowych niż chleb biały. Roz
biory dokonane wykazały, że chleb przecięt
nie zawiera następujące części składowe:

Ciał azotowych (białko, włóknik roś
linny, s e r n i k ) ............................

Ciał mącznych (krochmal, dekstry
na, g lu k o zy ).................................

Fosforanów (wapnia, magnezu, po
tasu) ............................................

W  o dy .................................   ■ ■ .

7,0%

36,7

0,6
3^,4

Razem 100

Gdyby chleb stanowił jedyną strawę czło
wieka, należałoby wówczas przyrządzać go 
z grubej mąki, gdyż substancye odrzucane 
przy oczyszczaniu ziarn i pytlowaniu mąki 
są najpożywniejsze, jako złożone przeważnie 
z ciał białkowych i mineralnych. Możemy 
dokładnie przypatrzyć się różnicy, zachodzą
cej w składzie chleba białego i czarnego, 
w czem posłużyć nam  mogą analizy porów
nawcze rozmaitych gatunków chleba:

1 kg zawiera:

Kwasu fosfornego z fos
foranem żelaza . . .

W a p n a ............................
M a g u e z y i ......................
Kwasu fosfornego w po

łączeniu z innemi me
talam i (nie z żelazem) 

Kwasu fosfornego ogółem

C h l e b  
stołowy żołnierski

0,05488 0,17300 
0,39984 0,51968 
0,42808 0,78840

2,48176
2,53654

3,98496
4,15796

Tablica ta  stwierdza wyraźnie, że prosty 
chleb żołnierski jest daleko bogatszy w ele
menty mineralne od stołowego chleba fran
cuskiego. Pp. Galippe i B arre dokonali 
wielu analiz pragnąc się przekonać, ile jest

kwasu fosfornego w chlebie białym i ezar- 
nym. M ąka niepytlowana zawiera, według 
ich wyliczeń, 0,621%  kwasu fosfornego, 
przez pytlowanie i różne inne sposoby oczysz
czania traci ogromny procent tego ważnego 
produktu. Chleb czarny w najlepszym razie 
zawiera go 0,524%) gdy bielsze gatunki 
cbleba m ają już tylko kwas fosforny w ilości 
0,270%) a w najpiękniejszej bułce liczba ta  
spada do 0,231%. Znane je s t powszechnie 
doświadczenie Magendiego nad psami: k ar
mione chlebem białym zdychały po pięćdzie
sięciu dniach, gdy czarny chleb utrzymywał 
je  najdłuższy czas przy życiu. D  r  Blondel 
uznaje nawet czarny chleb za hygieniczniej- 
szy i za bardziej odpowiedni dla dyspepty
ko w, jako łatwiej strawny i pożywniejszy. 
Chleb biały jest istotnie mniej pożywny, 
gdyż zawiera szczuplejszą ilość ciał azotnych 
i soli mineralnych, a częścią jego składową 
w największej znajdującą się ilości jest 
mączka czyli krochmal, której ilość dochodzi 
nieraz do 45% ; chleb ten pęcznieje niezmier
nie w żołądku pod wpływem fermentacyi 
i trudno się trawi.

W e Francyi chleb stołowy jest biały, tak 
jak  nasze bułki; wskutek udoskonalonej i ta 
niej fabrykacyi, biedni robotnicy i lud żywią 
się białym chlebem. W  Niemczech zaś chleb 
czarny niezmiernie jest rozpowszechniony na
wet wśród mieszczan: drobny ten napozór 
fakt, może mieć jednak szeroki oddźwięk 
w budowie fizycznej narodu i autorowie książ
ki „O chlebie”, zapytują czy temu rozpo
wszechnieniu białego chleba we wszystkich 
klasach nie należy choćby częściowo przypi
sywać skarłowacenia narodu francuskiego. 
Dążąc do otrzymywania jak  najlepszego chle
ba, zapomnieli Francuzi o korzyściach, jakie 
organizm odnosi przyswajając substancye 
mineralne; najbogatszą w kwas fosforny część 
pszenicy, stanowią otręby, przemysł jednak 
odrzuca je  z dniem niemal każdym co
raz to bardziej w oczyszczaniu mąki. W szyst
kie udoskonalenia, do których doprowadzono 
dziś sztukę piekarską, powinny przyczyniać 
się nietylko do nadania chlebowi wykwintne
go smaku, pięknego białego wyglądu, zapa
chu apetycznego, ale, co ważniej sza^ ulepsze
nia te powinny mieć na celu zdrowotność 
produktu i jego pożywność—należy dążyć do 
otrzymywania cblyba smacznego a jednocześ-
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nie bogatego w związki pożywne i łatwo da
jące się przyswajać.

W dalszym ciągu pp. Galippe i B arre 
przechodzą do ekspertyzy mąki, zasadzającej 
się na rozbiorze własności fizycznych i che
micznych, na badaniach mikroskopowych i na 
próbie wypieku. A naliza chemiczna winna 
dać 11— 16°/0 wody, większa ilość nie pozwo
liłaby : przechowywać; produktu przez czas 
dłuższy. Sole, zawarte w mące, są rozmaite, 
zależą .od .samej rośliny i od mniej lub więcej 
delikatnego mielenia je j ziarn; sole pochodzą 
przeważnie z okryw zabezpieczających nasio
na, — mąki pytlowane zaw ierają najmniej 
związków mineralny cli, grube zaś proste, 
gatunki mąki dają największą ilość popiołów. 
O tręby pozostawiają 4 ,83%  popiołu, a pytlo
wana mąka tylko 0,97% . M ąka, pochodząca 
ze zbóż źle oczyszczonych lub pytlów źle 
utrzymywanych, może być rozpoznaną przez 
analizę popiołów, dających wówczas nadm iar 
krzemionki, gdy ta  stanowi bardzo m ałą 
cząstkę składową zboża; można zresztą te 
mąki piaszczyste odróżnić w żuciu.'

Zwilżony papier lakmusowy niebieski po
winien zabarwiać się na różowo gdy przylgnie 
do mąki; mało dotychczas znane kwasy orga
niczne^ nadające ten odczyn mące, mogą 
być oznaczane roztworem sody gryzącej, 
dokładnie zmianowanym zapomocą kwasu 
siarczanego, metoda je s t taż sam a, co przy 
oznaczaniu kwasu w winach. N orm alna 
ilość kwasu w dobrej mące waha się między | 
0,15—0,50%; ilość ta  zwiększa się, gdy mąka 
leży, a w starych mąkach dojść nawet może 
do 1,40%.

Błonnik pochodzi z łupin zbożowych i r a 
zem z solami w największej spotyka się ilo
ści w otrębach i w grubej mące; produkt ten, 
zupełnie dla organizmu niepożyteczny, opiera 
się działaniu większości odczynników che
micznych, daje się jednak usunąć zapomocą 
kwasu solnego i potażu gryzącego, mimo to 
w praktyce uciekają się najczęściej do jed 
wabnych sit o właściwej średnicy oczek. 
M ąki pytlowane zaw ierają 0,11 — 0,35%  
czystego drzewnika, a  w prostym chlebie 
żołnierskim liczba ta  dochodzi pokaźnej su
my 0,90% .

Najważniejszym składnikiem mąki jes t 
mączka, stanowiąca 2/ 3 jej wagi, a dająca 
się doskonńle rozpoznać pod mikroskopem,

gdyż w każdym gatunku zboża przedstawia 
się w innym kształcie charakterystycznym. 
W ygniatając mąkę pod cienkim strumieniem 
wody można z niej oddzielić włóknik roślinny; 
stanowi on substancyą azotną (białko roślin
ne) nierozpuszczalną, gdy inne rozpuściły się 
w wodzie i występują w postaci białych szu
mowin, gdy wodę ową doprowadzimy do 
punktu wrzenia. Rozbiory stwierdziły, że 
ilość tych rozpuszczających się materyj co
raz się zwiększa z wiekiem mąki, gdy ilość 
włóknika w coraz to mniejszej występuje 
ilości; wewnątrz mąki odbywa się zatem 
głęboka zmiana w ciałach azotowych, waga 
jednak azotu pozostaje niezmienną i dlatego 
w praktyce nie oznaczają całkowitego azotu 
w mące, ale tylko ilość włóknika, najważniej
szego z pomiędzy roślinnych związków azoto
wych. W  dobrej mące ilość jego waha się 
między 26—35%.

Oznaczenie tłuszczów jest niezmiernie waż
ne w rozpoznaniu młodej mąki od starej, 
gdyż im mąka jest starszą tem mniej zawiera 
w sobie tych ważnych związków, a po kilku 
latach dają się w niej odnaleźć zaledwo ślady 
tłuszczów. Można je  oznaczyć rozpuściwszy 
poprzednio w eterze. Najlepsze mąki za
wierają od 0,75 — 1,10% ciał tłustych, 
a w chlebie żołnierskim liczba ta  wzrasta do 
1— 1,40%, gdy w mąkach gatunków pośled
nich ilość ta jest jeszcze większą.

Na zasadzie tego zarysu_części składowych 
mąki i zboża, możemy zdać sobie sprawę 
z poźywności chleba. W edług wyliczeń pp. 
Galippea i Barrego, w mące, używanej na 
chleb żołnierski, powinniśmy odnaleźć nastę
pujące części składowe:

w o d y ......................11 — 15%
ciał mineralnych . 0,60 — 1,30 
kwasów . . . .  0,015— 0,50 
drzewnika . . . 0,50 — 0,90
m ączki..................... 60 — 72
włóknika . . . .  26 — 35
tłuszczów. . . .  1 — 1,40

Z aw arta  w chlebie ilość wody nie pochodzi 
wcale od wody, dodanej podczas wygniatania 
ciasta i od niej nie zależy; ilość ta  jest 

i  w pewnym stosunku z kształtem  i wagą 
bochenka; okrągły bochenek chleba, ważą
cy 1500 g, zawiera 39%  wody, takiegoż 
kształtu, ale ważący tylko 750 g, będzie
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miał wody tylko 35% , w chlebie wreszcie 
wązkim, długim na pół metra, procent wody 
spada do 33%. Ten ostatni kształt jes t n a j
korzystniejszy i, według autorów, powinien 
być zaprowadzony w piekarniach wojsko
wych.

{Dok. nast.).

D -r Zofia Joteyko.

Z  powodu odkrycia  Rentgena.

PROMIENIE KATODALNE
i nowe ich pochodne.

(Dokończenie).

W doświadczeniach, o których dotychczas 
mówiliśmy, promienie katodalne pozostawały 
uwięzione w rurze szklanej, w której źródło

swe u elektrodu ujemnego brały, słabo za
ledwie do badań dostępne i zamącone innemi 
objawami, które tam  wespół z niemi wystę
pują. Ograniczenie takie obecnie już nie 
istnieje, p. Lenard bowiem, uczeń i prepani; 
to r H ertza, zdołał je z zamknięcia tego wy
swobodzić, dając im dostęp swobodny do 
przestrzeni otaczającej, zajętej przez po
wietrze, albo też przeprowadzając je do ru r 
czyli do kam er odpowiednich, w których pró
bom dokładnym poddawane być mogą.;

Promienie katodalne łatwo wprawdzie ule
gają pochłanianiu w ciałach stałych, przez 

| dostatecznie wszakże cienkie ich warstwy 
przechodzić mogą swobodnie, a na tej właśnie 
zasadzie zbudowany jest przyrząd Lenarda, 
na załączonej rycinie (fig. 1) przedstawiony. 
K atod O, złożony z płytki glinowej, umiesz
czony jest na osi rury, anodem zaś jest 
wydrążony walec mosiężny, do jej ścian przy
legający. Przewód boczny D prowadzi do 
pompy, koniec zaś rury, względem elektro- 
dów przeciwległy, zamknięty jest osadą me
talową, przewierconą pośrodku okienkiem 
okrągłem F  o średnicy 1,7 mm. D robny

Fig. 1. Przyrząd Lenarda do wytwarzania promieni katodalnych.

A— anod, O—katod, I) —rura, prowadząca do pompy, Gr— osłona metalowa. Na rysunku bocznym-—
arm atura, zam ykająca rurę.
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ten otwór zakryty jest p łytką glinową, m ają
cą zaledwie 0,003 m m  grubości, k tóra wy
starcza do szczelnego zamknięcia rury , pro
mienie wszakże katodalne mogą się przez 
nią z zupełną swobodą przedzierać i wydoby
wać w przestrzeń otaczającą. D ruty, idące 
od obu elektrodów prowadzą do biegunów 
cewy indukcyjnej Ruhmkorffa.

Aby doświadczenia swe ustrzedz od ubocz
nych wpływów elektrycznych, L enard  otoczył 
przyrząd cały walcowym płaszczem m etalo
wym G, komunikującym z ziemią i połączo
nym z anodem jakoteż z okienkiem, które 
nadto od strony wewnętrznej opatrzone jest 
przegrodą z niewielkim otworkiem, jak  to 
widzimy na dodatkowym rysunku fig. 1.

J a k  już wiemy, promienie katodalne są

raźnych, geometryczne bowiem odgraniczenie 
tych cieni zatartem  zostaje skutkiem rozpra
szania. N a skórę nie wywierają promienie 
katodalne żadnego zgoła wpływu; posiadać 
m ają wprawdzie pewien smak właściwy, dzia
łanie ich wszakże na język, podobnie jak  
i rozpościerająca się dokoła nich woń, zależy 
zapewne od wytwarzającego się ozonu.

N a płytę fotograficzną promienie katodal
ne działają bardzo energicznie, a w pobliżu 
okienka czernią ją  również prawie szybko 
jak  słońce chmurami przysłonięte. Można 
więc do fotografii, korzystniej nawet aniżeli 
do fosforencyi, odwołać się przy badaniu 
przezroczystości różnych ciał względem tych 
promieni, gdy bowiem przed płytą foto
graficzną umieszczane są płyty różnych

Fig. 2. R ura, służąca do obserwacyi promieni katodalnych w próżni.

same przez się niewidzialne; aby przebieg ich 
uwidocznić, L enard  umieszcza na ich drodze 
kartkę papieru jedwabnego, napojonego roz- ' 
tworem acetonu pentadecylo-paratolilowego, 
który fosforyzuje silnie światłem  zielonem. 
Ustawiając przegrodę tę  pod róźnemi k ą ta 
mi względem okienka, otrzymujemy różne 
przecięcia zajętego przez promienie katodal
ne obszaru, a tem samem pełną ich wiązkę ! 
dokładnie śledzić można. Dostrzegam y wte
dy, że promienie te rozprzestrzeniają się 
w powietrzu, jakby  w środku mętnym, który 
je  rozprasza; dzieje się tu  tak, ja k  z prom ie
niami św iatła w powietrzu zapylonem, lub 
też w mleku albo w jakiejkolwiek innej cieczy 
m ętnej. S tąd  też pochodzi, że przedmioty, 
powstrzymujące bieg promieni, rzucają na 
płytę fosforyzującą cienie o brzegach niewy-

substancyj, stopień jej uczernienia jest 
różny.

D la badań nad zachowaniem się promieni 
katodalnych w próżni lub w różnych gazach, 
należy je  wpuszczać do oddzielnej kamery 
obserwacyjnej, czyli rury szklanej B (fig. 2), 
którą wprowadza się w zetknięcie z okien
kiem. W  rurce tej znajdują się elektrody, 
mogą one być przydatne do pewnych badań; 
a z rodzaju wyładowań elektrycznych między 
niemi przebiegających ocenić można stopień 
rozrzedzenia w rurze powietrza. Gdy więc ru ra  
ta  umieszczona jes t w zetknięciu z okienkiem 
rury pierwotnej, w której wzbudzone są p ro 
mienie katodalne, a elektrod jej opatrzony 
jes t otworkiem, dostrzegamy na drugim jej 
końcu T plamę jaśniejącą, przyczem zarazem 
gaz w niej zawarty okazuje słabą fosfores-
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cencyą. Jeżeli wszakże zapomocą pompy 
ru ra  obserwacyjna B coraz się bardziej z g a 
zu opróżnia, promienie bledną i s ta ją  się 
wreszcie niewidzialnemi zupełnie, gdy współ
cześnie fosforescencya w końcu T  żywszego 
nabiera blasku. D aje to więc dalszy dowód, 
że promienie katodalne rozchodzą się bez 
udziału bezpośredniego m ateryi ważkiej i źe 
należy je  tedy uważać za objaw pewnego fa
lowania, rozprzestrzeniającego się w eterze.

W iemy już, źe promienie katodalne ulega
ją  zboczeniu, czyli odchylają się od swej d ro
gi pod wpływem magnesu. Do badań tych 
Lenard używa również rury obserwacyjnej 
(fig. 3), do której przybywają promienie 
przez okienko rury pierwotnej E. W  rurze 
obserwacyjnej promienie przechodzą naj-

promieni katodalnych w różnych substan- 
cyach.

Przedewszystkiem Lenard zajął się ozna
czeniem zdolności pochłaniania powietrza 
atmosferycznego i wodoru. W tym celu na
pełniał ru rę obserwacyjną gazem badanym 
pod oznaczonem ciśnieniem i szukał takiego 
położenia ekranu fosforyzującego, w którem 
promienie katodalne wzbudzały najsłabsze, 
ale wyraźne jeszcze jego świecenie; po jak- 
najzupełniejszem zaś opróżnieniu rury znowu 
oznaczał podobnąż odległość graniczną, 
a z zestawienia obu tych rezultatów otrzy
mywał zdolność pochłaniania powietrza pod 
danem ciśnieniem. W  takiż sam sposób 
przeprowadzone zostały doświadczenia z wo
dorem, co do innych zaś gazów, zdolność ich

Fig. 3. P rzyrząd, służący do badań nad zbaczaniem promieni kałodalnych na polu magnetycznem.

pierw przez przegrodę z otworkiem drobnym, 
a  po załam aniu przez magnes rysują na po
bliskim ekranie T kółko fosforyzujące, któ
rego położenie daje miarę odchylenia pro
mieni. Doświadczenia przekonały, źe od
chylenie to nie zależy zgoła od rodzaju gazu 
znajdującego się w rurze, czyli od natury 
środka, w którym się promienie rozchodzą, co 
może być również uważanem za argum ent 
przeciw m ateryalnej ich teoryi, natomiast 
wszakże występuje pewna różnica, zawisła 
od stopnia rozrzedzenia powietrza w rurce 
pierwotnej E. Upoważnia to do wniosku, źe 
wszelkie promienie katodalne nie są zupełnie 
identyczne, ale że rodzaj ich zależy w pew
nej mierze od ciśnienia gazu w rurze, w k tó 
rej wzbudzone zostają, a domysł ten popie
ra ją  badania L enarda nad pochłanianiem

| pochłaniania wyprowadzoną została przez 
porównanie z powietrzem. Ogólny zaś rezul
ta t  wszystkich tych poszukiwań wykazał, że 
zdolność pochłaniania różnych gazów wzglę
dem promieni zależy tylko od ich gęstości, 

i jakość zaś gazu wpływu nie wywiera żadne
go; gaz każdy pochłania promienie katodal
ne tem lepiej im jest gęstszy, a pochłanianie 

1 to wzmaga się wraz z ciśnieniem, pod ja 
kiem gaz zostaje.

Prawidłowość ta  wszakże nie ogranicza się 
do gazów tylko, ale obejmuje teź i ciała stałe. 
Glin, który posiada gęstość 2 200 razy więk
szą, aniżeli powietrze, przewyższa je  2090 
razy zdolnością pochłaniania promieni kato
dalnych; nieznaczne ustępstwo tłum aczą oko
liczności uboczne. Cztery prążki jednakiej 
grubości, z glinu, miedzi, srebra i złota,
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umieszczone zostały na ekranie zdolnym do 
fosforescencyi, a po wystawieniu ich na dzia
łanie promieni na odwrotnoj stronie ekranu 
wystąpiły cienie różnego natężenia; obok 
słabego cienia glinu występował cień wyraź
niejszy gęstszej miedzi; czarniejszy był cień 
srebra, złoto zaś, posiadające gęstość naj
większą, dawało też cień zupełnie czarny. 
Grdy znów w innem doświadczeniu płytki me
talowe dobrano tak, że w miejsce jednakiej 
grubości miały przy równej powierzchni cię
żar jednaki, cieni rozróżnić nie można już 
było, okazywały natężenie jednakie zupełnie. ! 
Podobnież zachowują się i ciała tak  od me
tali odrębne, ja k  papier, szkło, kolodyum, 
mika. T ak samo zatem, jak  to ma miejsce 
co do gazów, jednakie masy ciał stałych po
chłaniają jednakie ilości promieni katodal
nych, zdolność pochłaniania proporcyonalna 
jest do gęstości. J a k  bezwładność więc 
i ciężkość, tak  też i pochłanianie promieni 
katodalnych przez różne ciała je s t objawem 
od ich masy jedynie zależnym; jakościowe 
ich różnice i budowa wewnętrzna, które tak  
wybitny wpływ wywierają na przezroczystość 
ciał względem promieni świetlnych,gdy o p ro 
mienie katodalne idzie, m ają znaczenie pod
rzędne jedynie. Pew ną różnicę natom iast 
sprowadza rozmaitość samych promieni k a 
todalnych, zawisła od rozmaitości ciśnienia, 
przy jakiem  wzbudzone zostają; promienie, 
wytwarzane przy słabszem rozrzedzeniu gazu 
w rurze są silniej pochłaniane.

Znajomość więc naszę promieni katodal
nych prace L enarda znacznie posunęły; nie
którzy fizycy angielscy p ragną wprawdzie 
ocalić jeszcze hypotezę m ateryi promienistej 
Orookesa, badania ich nie przyczyniły się 
wszakże do rozjaśnienia tej rzeczy, możemy 
je  tu  przeto pominąć, by zwrócić się do roz
głośnego odkrycia Rontgena.

Prowadząc doświadczenia nad fluorescen- 
cyą, prof. Rontgen przyciemnił pracownię 
swą starannie, by obce światło nie przeszka
dzało obserwacyi oczekiwanego słabego b las
ku. W  pracowni znajdowała się ru ra  Oroo
kesa, osłonięta również powłoką z czarnej 
tektury, tak  grubej, źe nie przepuszczała ani 
śladu promieni słonecznych. W  pobliżu 
umieszczony był ekran pokryty cyankiem b a
ry tu  i platyny, który to związek m a własność 
fluoryzowania barwą białą, gdy je s t wysta

wiony na działanie światła słonecznego lub 
też promieni katodalnych. Otóż, ilekroć 

j  przez wspomnianą rurę Orookesa przebiegało 
wyładowanie elektryczne, przesyłane działa
niem silnego przyrządu indukcyjnego Ruhm- 

I korffa, ekran rozjaśniał się żywym blaskiem 
fłuorescyjnym, jakkolwiek ru ra  była otoczo
na okrywą zupełnie nieprzezroczystą i dla 
oka zgoła niedostrzeźona. Ekran  usuwany 
być mógł aż do odległości 2 m, a jaśniał za
równo, czy ku rurze zwrócony był stroną po
krytą preparatem  chemicznym, czy też stroną 
odwrotną.

Oczywiście tedy z rury Orookesa wybiega
ją  promienie, przedzierające się łatwo przez 
nieprzezroczystą, czarną tekturę, które na 
oko nasze zgoła nie działają, ale na ekranie 
żywą wzbudzają fluorescencyą. Bliższa uwa
ga przekonała, że promienie te  nie wychodzą 
z całej powierzchni rury, ale głównie z tych 
jej punktów, które fluoryzują pod wpływem 
padających na nie promieni katodalnych; wy
syłanie to nie jest zresztą właściwością szkła, 
działanie bowiem okazuje się jednakiem, gdy 
promienie katodalne uderzają płytkę glino
wą, w ścianę rury  wtrąconą.

Nowy ten rodzaj promieni nazwał Rontgen 
tymczasowo „promieniami a?”; mówi się też 
o nich, jako o „promieniach Rontgena”.

Rozmaite przegrody, umieszczane między 
źródłem tych promieni a ekranem  fluoryzu
jącym, rzucają nań wprawdzie cień, ale nie 

! przytłum iają zupełnie fosforescencyi; wszyst
kie więc w ogólności ciała są względem pro
mieni tych przezroczyste, jakkolwiek w róż
nej mierze. K siążka o tysiącu stronic, p ły ta  
drewniana a nawet metalowa, niezbyt gruba, 
powstrzymać ich nie mogą.

Przezroczystość, czyli przepuszczalność pew
nych ciał oznaczał Rontgen ze stosunku, 
w jakim  osłabioną zostaje jasność fosfores
cencyi ekranu, gdy na drodze promieni 
umieszcza się różne przegrody. Drzewo oka- 

I zało się bardzo przepuszczającem; płyta glino
wa grubości 15 mm  osłabia tylko działalność 
promieni, ale ich nie znosi zupełnie; ebonit 
dopiero przy kilku cm  grubości pochłania 
je  zupełnie. Szkło ołowiane czyli flintglas 
posiada względem nich przezroczystość mniej
szą, aniżeli szkło zwykłe. P ły ta  platynowa 
o grubości 0,2 m m  przepuszcza je  jeszcze, 
a płyta ołowiana 15 milimetrowa powstrzymu.
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je  je  zupełnie. Sole różnych metali działają 
w tejże samej mierze co i same metale. 
W  ogólności powiedzieć można, źe przepusz
czalność różnych ciał zależy przeważnie od 
ich gęstości, wyraźny wszakże wpływ m ają 
i inne warunki.

Nietylko użyty pierwotnie cyanek barytu  
i platyny, ale również i inne ciała fluoryzują
ce, ja k  szkło, a zwłaszcza zielone szkło u ra 
nowe, spat wapienny, kwarc, sól kamienna, 
zostają przez promienie Rontgena do świece
nia pobudzone. D ziałają one nadto, podob
nie jak  promienie katodalne, na płytę foto
graficzną, co zresztą jes t może tylko objawem 
wtórnym, wzniecona bowiem przez nie fluo- 
rescencya żelatyny zapewne dopiero rozkład 
chlorku srebra na suchej płycie fotograficznej 
sprowadza. W  połączeniu zaś z łatwem 
przedzieraniem się promieni Rontgena przez 
różne substancye działanie ich na płytę foto
graficzną wydaje rezultat bardzo osobliwy, 
pozwala bowiem otrzymywać obrazy fotogra
ficzne przedmiotów, umieszczonych poza 
przegrodami nieprzezroczystemi, dla oka na
szego zatem zupełnie niewidzialnych. Obrazy 
te zresztą odrębne są od fotogramów zwyk
łych, chwytanych za pośrednictwem ciemni 
optycznej; są to bowiem właściwie utrwalone 
tylko cienie, na płytę fotograficzną rzucane, 
przyczem płyty nie potrzeba nawet z osłania
jącej j ą  skrzynki drewnianej wydobywać, pro
mienie bowiem Rontgena przez ścianę jej 
przechodzą. N atom iast znów od dalszego 
wpływu promieni płyty tej uchronić nie moż
na przez zamknięcie skrzynki, ale jedynie 
przez usunięcie jej z obrębu ich działal
ności.

Fotografia płyty metalowej okazuje wy
raźnie wszelkie wewnątrz niej istniejące za
kłócenia jednorodności, jakie powstać mogły 
przy je j wykuwaniu lub odlewaniu, a w ogól- j 

ności p ły ta  fotograficzna nie chwyta po
wierzchni przedmiotu, ale ukryte wewnątrz 
niego części, które słabiej są względem p ro 
mieni Rontgena przezroczyste. Uderzającym 
zwłaszcza jes t fotogram ciężarków czyli 
gwichtów platynowych, zamkniętych w zwyk
łem  do tego słuźącem pudełku drewnianem: 
obok ciężarków również wyraźnie występują 
cążki, do ich ujmowania przeznaczone. Tak 
samo zwój drutu  w cewie drewnianej ukryty 
je s t wiernie ze wszystkiemi swemi skrętami

oddany, podobnie ja k  busola w cienkiem pu
dełku metalowem zamknięta. K rtsk i po
działu koła, wraz z wypisanemi obok nich 
liczbami, farba bowiem, do kreślenia ich uży
wana, dosyć słabo promienie Rontgena prze
puszcza. N a szczęście jeszcze [atrament 
i zwykły tusz drukarski są względem nich 
silnie przezroczyste, inaczej bowiem pismo 
w kopercie zamknięte dałoby się dobrze od- 
fotografować.

Bardziej wszakże zdumiewające są foto
gramy ciała ludzkiego, mięśnie bowiem i inne 
części miękkie organizmu daleko łatwiej pro
mienie Rontgena przepuszczają, aniżeli kości. 
Gdy więc na drodze promieni umieszczamy 
rękę, mięśnie słaby tylko pozostawiają na 
płycie ślad, gdy kości rysują się wyraźnie 
i występują tak wybitnie, jakgdybyśmy przed 
sobą mieli fotogram szkieletu. Czarniejszo 
jeszcze obrazy wydają pierścienie na palcach 
osadzone. Takie właśnie obrazy fotograficzne 
ciała ludzkiego szczególny rozgłos odkryciu 
Rontgena zjednały, budzą bowiem nadzieję, 
że sztuka lekarska niezmierną z nich korzyść 
odnieść zdoła. T ą  drogą już podobno leka
rze w W iedniu wykryć zdołali igłę w mięś
niach ukrytą, co dalej wydobycie jej ułatwiło. 
J ak  dalece wszakże metoda ta  da się udosko
nalić i o ile do celów praktycznych przydatną 
się okaże, to przyszłość dopiero nauczyć 
zdoła. Fotogram y zresztą podobne otrzy
mał już w Warszawie współpracownik na
szego pisma p. W . Biernacki, który też za
pewne opisu swych metod i osięgniętych re 
zultatów podać w niem nie omieszka.

Pod względem dokładności i czystości obra
zy te ustępują znacznie zwykłym fotogra
mom, otrzymywanym przez działanie promie
ni światła, gdyż są to tylko, jak  powiedzie
liśmy, uchwycone cienie przedmiotów; stoso
wanie zaś soczewek je s t tu  niemożliwe, pro
mienie bowiem Rontgena, przechodząc przez 
różnfe środki, nie doznają zgoła odchylenia 
od kierunku prostolinijnego, czyli nie ulegają 
wyraźnemu przynajmniej załamaniu. P ryz
m aty mikowe, o kącie łamiącym 30°, napeł
nione wodą i siarkiem węgla, nie wywo
łały żadnego zboczenia; pryzmaty glinowe 
i ebonitowe, również o kącie 30°, sprowadziły 

| może odchylenie promieni, ale tak  nieznaczne, 
że spółczynnik załam ania promieni wynosić 
może co najwyżej 1,05; pryzm aty m eta-
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lowe dały rezultaty  bardziej jeszcze nie
pewne.

Aby więc rozstrzygnąć kwestyą łamliwości 
nowych promieni, użył Rontgen innej je sz 
cze drogi. Wiadomo, źe szkło na proszek 
utłuczone przezroczystość swą traci, co się 
tem tłumaczy, źe promienie, przedzierając się 
wciąż ze szkła do powietrza, wskutek powta
rzającego się wielokrotnie całkowitego odbi
cia wewnętrznego, przedrzeć się wreszcie 
przez substancyą sproszkowaną nie mogą. 
Tejże więc samej próbie poddał Rontgen od
kryte przez siebie promienie, a  doświadczenia 
ze sproszkowaną solą, z proszkiem srebrnym, 
elektrolitycznie wydzielonym, oraz z pyłem 
cynkowym, żadnego ich zgoła przytłum ienia 
nie okazały,—sproszkowanie substancyi prze
puszczalności je j względem tych promieni 
zgoła nie osłabia. N ie ulegają one przeto 
załamaniu, soczewki ich nie skupiają, co też 
potwierdziły doświadczenia bezpośrednie z so
czewkami ebonitowemi i szklanemi.

Objawów odbicia prawidłowego nie okazu
ją  również, ulegają tylko rozpraszaniu, a  cia
ła, przez które przebiegają, zachowują się 
względem nich jak  środki mętne. Pod tym 
więc względem zachowują się jak  promie
nie katodalne, ale powietrze pochłania je  
w znacznie słabszej m ierze, widzieliśmy bo
wiem, źe promienie katodalne ledwie przez 
kilka cm  w powietrzu przedrzeć się mogą, 
gdy promienie R ontgena działa ją  na  ekran 
fluorescyjny, w odległości 2 m  umieszczony. 
Nie ulegają nadto wpływowi magnesu, a  to 
wybitniejszą jeszcze cechę odrębności ich od 
promieni katodalnych stanowi.

Jes tto  wszystko, co wiemy o własnościach 
nowych tych promieni, które nie są prom ie
niami katodalnemi, ale prawdopodobnie 
w blizkiem z niemi pozostają pokrewieństwie. 
Czem one są, jak ą  je s t ich istota, tego zgoła 
nie wiemy; są to, według określenia Rontge
na, promienie x , niewiadome zatem , ukryte 
w równaniu, które rozwiązania dopiero wy
maga. Przez prostolinijne wszakże swe roz
chodzenie się, przez wzbudzanie fluorescen- 
cyi i przez działanie na płytę fotograficzną 
tyle przynajmniej do zwykłych promieni 
świetlnych okazują analogii, że w pierwszem 
przybliżeniu zaliczyć je  możemy do tejże sa
mej kategoryi zjawisk i przyjąć je  zatem za 
objaw pewnego ruchu falowego. N asunąć

się mógłby dalej domysł, że od światła ilo
ściowo się tylko różnią, że są to promienie 
o falach krótszych jeszcze, o drganiach 
szybszych, aniżeli promienie chemiczne, roz
pościerające się w widmie poza fioletową jego 
częścią. Odrębność ich jednak jest zbyt 
znaczna, by je  tak  blizko z promieniami 
światła zestawiać można było; należy raczej 

I przypuszczać, że mamy tu  do czynienia z fa
lowaniem innego rodzaju, z innemi drganiami 
eteru.

W  promieniach światła drgania, jak  wie
my ‘), zachodzą w kierunku poprzecznym 
względem biegu promieni, takie zaś drgania 
poprzeczne z budową gazową substancyi 

| trudno pogodzić się dają. Dlatego też fizycy 
zarzucić musieli dawniejsze porównywanie 
eteru do powietrza, niesłychanie tylko sub
telniejszego i sprężystszego od zwykłych g a
zów, a natom iast skłonni są raczej do przy
pisywania mu budowy odrębnej, różnej zu
pełnie od warunków stanu lotnego. Musi to 
być substancya ciągła, w sposób nieprzerwa
ny wypełniająca przestrzeń wszechświata, 
o której niejakie wyobrażenie dawać nam 
mogą ciała podobne do galarety  lub smoły. 
W  takich wszakże substancyach obok drgań 
poprzecznych istnieć mogą i drgania podłuż
ne, dokonywaj ące się w kierunku biegu pro
mienia; dlatego też przypuszczano już daw
niej, że w eterze oprócz fal poprzecznych, 
zdradzających się objawami światła, rozcho
dzić się winny i fale podłużne, dotąd niezna
ne i nieujęte. Być więc może, że właśnie 
odkryte teraz promienie x  są właśnie obja
wem tych szukanych fal podłużnych eteru. 
Rontgen rzuca ten domysł, ze wszelkiem 
oczywiście zastrzeżeniem, pozostawiając roz
strzygnięcie tej kwestyi dalszym badaniom. 
W  takim  razie należałoby może i promienie 
katodalne do tejże kategoryi zaliczyć; byłyby 
to również promienie o takich samych drga- 
niąch podłużnych, różniące się długością fal 
jedynie. Promienie o falach dłuższych ła t
wiej przedzierają się przez zawady mate- 
ryalne, aniżeli promienie o falach krótszych; 
tony niskie przedostają się przez mury lepiej 
aniżeli tony wysokie; promienie czerwone

■) Ob. „O polaryzacji św iatła” (Wszechśw. 
z r. 1893, str. 657, 677, 699, 713).
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przebiegają przez powietrze obficiej, aniżeli 
promienie fioletowe i ultrafioletowe. P ro 
mienie zaś Rontgena łatwiej przenikają przez 
wszystkie ciała, aniżeli promienie katodalne, 
według więc analogii powyższej, należałoby 
tym ostatnim  mniejszą długość fali przypisy
wać. Są to wszakże domysły bardzo luźne, 
którym  dopiero ścisłe dochodzenia teoretycz* 
ne i badania doświadczalne dać mogą podpo
rę istotną.

Pojęcie pierwotne światła, przez bezpo
średnie działanie wzroku zrodzone, znaczne
mu już uległo rozszerzeniu. Obok promieni 
świetlnych, widocznych, czyli raczej na sia t
kówkę oka działających, znamy teraz pro
mienie pozafioletowe, chemiczne czyli akty- 
niczne, o falach krótszych, oraz promienie 
pozaczerwone czyli cieplikowe o falach dłuż
szych. Pam iętne doświadczenia H ertza  uo
gólniły bardziej pojęcie światła, gdy do po
wyższych rodzajów promieni dodały promienie 
elektryczne o falach dłuższych jeszcze, mie
rzących się na centymetry i na m etry nawet. 
Są to wszakże wszystkie objawy jednorodne 
zupełnie, jednakie fale poprzeczne, ilościowo 
jedynie między sobą różne. Pokrewną im 
zapewne, ale odrębną już kategoryą tworzą 
promienie katodalne i nowo odkryte pro
mienie Rontgena; niedostrzeżone dla oka, 
oświetlają wszakże nowe, nieznane nam i nie
dostępne dotąd tajniki przyrody.

S .K .

ZAGADNIENIA

z d z i e d z i n y  a t o m i s t y k i .
MOWA W. MEYERA,

wypowiedziana na Zjeździe przyrodników 
i lekarzy niemieckich w r. 1895.

(Dokończenie).

S tarałem  się wyżej udowodnić, źe anali
tyczne badanie pierwiastków nie je s t niedo- 
stępnem dla nauki zadaniem; chciałbym teraz

zwrócić waszę uwagę na pewne próby synte
tyczne, które chociaż nie osiągnęły nowych 
substancyj elementarnych, lecz niemniej do
prowadziły do ciał, posiadających wszelkie 
funkcye i znamiona niektórych pierwiastków 
chemicznych. Rozdział ten, którego pierw
sze początki sięgają daleko wstecz, może być 
dopiero teraz w wyż zaznaczonym kierunku 
traktowany, teraz, gdy mianowicie udało się 
otrzymać pewne ciała, które w każdym wzglę
dzie zachowują się jak  pochodne złożonego 
metalu ciężkiego.

Pozwólcie mi, panowie, sięgnąć cokolwiek 
dalej i przywołać wam naprzód na pamięć 
własności chemiczne tych najbardziej elektro- 
dodatnich pierwiastków, jakiem i są t. zw. 
metale alkaliczne, którem to mianem obejmu
jemy pierwiastki: potas, sód, cez, rubid. 
Najważniejsze związki ich, mianowicie 
tlenki i węglany, posiadają pewne własności 
chemiczne, któremi metale te zasadniczo się 
różnią od wszelkich ciał analogicznych. Tlen
ki tych metali są łatwo rozpuszczalnemi 
w wodzie, reagują silnie alkalicznie i chciwie 
przyciągają dwutlenek węgla z powietrza, 
węglany ich także reagują alkalicznie i także 
łatwo się rozpuszczają w wodzie. W  prze
ciwieństwie do nich węglany wszystkich in
nych metali w wodzie są nierozpuszczalne, 
także i tlenki ich są w wodzie trudno lub 
wcale nierozpuszczalne.

Otóż te cechy charakterystyczne, właściwe 
metalom alkalicznym, powtarza w swem za
chowaniu się chemicznem, jak  ogólnie wia
domo, pewna, złożona z kilku atomów grupa, 
t. zw. grupa amonowa, która, jak  to zmusze
ni jesteśm y przyjąć, stanowi część składową 
soli amoniakalnych; dlatego też już oddawna 
mówimy o hypotetycznym metalu alkalicz
nym, amonie, złożonym z azotu i wodoru. 
W szakże nie udało się dotychczas otrzymać 
analogicznego z sodą gryzącą lub potażem 
wodanu amonu, a przypuszczenie istnienia 
związku tego w wodnym amoniakalnym roz
tworze nie zostało przez fakty stwierdzone.

Ogromne przeto musiało zapanować w świe- 
cie chemików zadziwienie, gdy przed pół wie
kiem A. W . Hofmann odkrył w chemii o r
ganicznej t. zw. zasady amonowe, które 
w wszelkich swych własnościach i całem 
swem zachowaniu się chemicznem do złu
dzenia podobne są do wodanu potasu i sodu.
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Słusznie Hofmann nazywa te „pochodne alki
lowe am onu” wodanami nieznanych metali 
alkalicznych, które nie są elementami, lecz 
posiadają skomplikowaną budowę, składając 
się z azotu, czterech grup alkilowych i hy
droksylu.

Do tych samych wyników prowadzą bada
nia Oahoursa i Hofm anna nad związkami 
fosfonowemi i arsonowemi, również jak  i nad 
zasadami sulfonowemi, które później odkrył j  

Oefele. Te znakomite odkrycia rzuciły cał
kiem nowe światło na istotę alkaliczności, 
lecz wyprowadzać z nich głębiej sięgających 
wniosków o naturze pierwiastków m etalicz
nych nie byłoby postępowaniem naukowem, 
gdyż szło tutaj jedynie o pojedyńczą własność 
chemiczną, własność dawniej tylko w pier
wiastkach obserwowaną a teraz odnalezioną 
i w pewnych związkach chemicznych.

Inaczej rzecz się nam przedstawi, gdy przy
stąpimy do rozpatrzenia klasy związków, 
k tóra łączy w sobie dwie całkiem różne 
właściwości chemiczne metali: alkaliczność, 
t. j. zasadniczą cechę metalów lekkich i nie
które cechy zasadnicze ciężkich metali.

W spólne występowanie tych dwu własno
ści o przeciwnym charakterze w jednej sub
stancyi było nieznane aż do odkrycia talu, 
odkrycia, które zawdzięczamy Crookesowi 
i Lamyemu. M etal ten zajm uje w szeregu 
pierwiastków chemicznych całkiem  odosob
nione miejsce, ponieważ posiada, w przeci
wieństwie do innych elementów, wyraźnie 
dwojaki charakter. Jakkolw iek z powodu 
wysokiego ciężaru właściwego i własności 
zewnętrznych jes t on podobny do srebra 
i ołowiu, należy jednak  bezwątpienia do g ru 
py metali ciężkich; tak  samo ja k  i one zostaje 
strącony przez siarkowodan amonu w posta
ci siarku nierozpuszczalnego w wodzie i po
dobnie jak  srebro i ołów tworzy trudno roz
puszczalne, w postaci osadów strącane, związ
ki z chlorem, bromem i jodem. Z  drugiej jed 
nak strony tlenek jego i węglan posiadają 
takie cechy, że z tem samem prawem może
my pierwiastek ten postawić w jednym rzę
dzie z metalam i alkalicznemi. Jeden ze 
związków tlenowych talu  je s t prawdziwem 
alkali: jes t on łatwo rozpuszczalny w wo
dzie, reaguje silnie alkalicznie, pochłania 
dwutlenek węgla; odpowiednio do tego węglan 
talu  przedstawia sól z własnościami alkalicz

nemi, rozpuszczalną w wodzie, podobną więc 
do sody i potażu. Należenie jednoczesne 
pierwiastku do dwu tak  różnych od siebie 
typów jest zjawiskiem, które dotychczas było 
w chemii zupełnie odosobnionem.

Dopiero w ostatnich czasach pomiędzy 
związkami organicznemi zostało odkryte z ja 
wisko analogiczne. Podczas badań nad 
związkami aromatycznemi jodu niespodzia
nie natrafiłem  na cały szereg nowych zasad 
organicznych, zbudowanych zupełnie podob
nie jak  związki amonowe Hofmanna, zasad, 
zawierających jod jako pierwiastek, od któ
rego zależy ich zasadowość i nazwanych 
przeto zasadami jodonowemi, na podobień
stwo zasad amonowych, zawierających azot. 
Ciała te, składające się z jodu, fenilu i hy
droksylu, są już z tego powodu godnemi 
uwagi, źe dowodzą nam możliwości istnienia 
zasadowych a więc elektrododatnich sub- 
stancyj, zbudowanych z rodników, które 
przywykliśmy uważać jako silnie ujemne. 
Szczególne zajęcie budzą one jednak przez 
wzgląd na całe swe chemiczne zachowanie 
się. Podczas gdy tlenki ich i węglany, na- 
wzór podobnych związków metali alkalicz
nych, są łatwo rozpuszczalne w wodzie i rea 
gują alkalicznie, związki ich z chlorowcami, 
tworzące trudno lub wcale nierozpuszczalne 
osady, są analogiczne z chlorkiem, bromkiem 
i jodkiem talu. Jeszcze wyraźniejszą stanie 
się ta  analogia, gdy dodamy, że te zasady 
zupełnie tak  samo jak  metale ciężkie i w zu- 
pełnem przeciwieństwie do wszystkich innych 
zasad organicznych, zostają strącane przez 
siarek amonu w postaci gęstych osadów 
kłaczkowatych, składających się z ich siar- 
ków i z pozoru swego łudząco podobnych do 
świeżo strąconych siarków metali ciężkich.

T a analogia, z jednej strony z alkaliami, 
z drugiej—z m etalam i ciężkiemi, k tóra nas 
swego czasu zadziwiła przy odkryciu talu, 
powtarza się więc we wszelkich szczegółach 
w jodonie, który z tego względu— niech bę
dzie mi dozwolonem użyć tego wyrażenia— 
mógłby otrzymać nazwę złożonego talu. 
I  jeżeli już podobieństwo zasad amonowych 
z wodanami sodu i potasu zdawało się do
wodzić pewnej analogii w budowie wewnętrz
nej tych ciał, to głębokie podobieństwo po
między związkami talu  i zasadami jodonowe
mi nasuwa nam z przekonywającą siłą myśl,



WSZECHŚWIAT,

że niema zasadniczej i wyraźnej różnicy po
między obiema temi klasami ciał. W zajem 
ny ich do siebie stosunek zdaje się być, jeżeli 
nie takiż sam, to w każdym razie analogicz
ny z tym, jaki ma miejsce pomiędzy oddziel- 
nemi wyrazami szeregu homologicznego 
związków organicznych. Oby się kiedykol
wiek okazało, że ta  przepaść, dzieląca proste 
i złożono metale, nie jest niemożliwą do 
przekroczenia.

Zbliżam się ku końcowi. Złożona natu ra  
pierwiastków jeżeli dotychczas nie dowie
dziona, to jednak ma już dziś pozory dosta
tecznie uzasadnionego przypuszczenia, które 
jesteśmy zupełnie uprawnieni obrać za punkt 
wyjścia do dalszych w tym kierunku badań. 
Lecz w tym razie nie minie nas zapewne za
rzut, który czyniono chemii prawie za każ
dym razem , gdy ze stanowczością zwracała 
swe kroki ku szerszym dziedzinom poznania: 
jeżeli, zamiast trzymać się dokładnie zbada
nych pierwiastków, zaczynamy liczyć się 
z nieznanemi ich częściami składowemi, to 
może to stać się powodem oskarżenia nas 
o lekkomyślność, ponieważ wprowadzamy do 
nauki coś nieznanego, o naturze i istocie cze
go tymczasem nic absolutnie powiedzieć nie 
jesteśmy w stanie.

Tego rodzaju zarzut nie powinien nas 
przestraszać. W szak podobny zarzut pod
noszono przeciwko chemii i wtedy, gdy teo- 
rya wartościowości rozpoczęła w niej swój 
pochód tryumfalny. A  tymczasem fakty 
wykazują, że jeden z systemów naukowych, 
najmniej luk posiadających, mianowicie teo- 
rya chemii organicznej, właśnie przez zasto
sowanie pojęcia wartościowości, o którego 
istocie dziś jeszcze nie umiemy niczego pew
nego powiedzieć, potrafiła wznieść się do 
tych wyżyn, na jakich dzisiaj świeci pełnym 
blaskiem. To samo da się powiedzieć i o po
winowactwie, które w ostatniem dziesięcio
leciu rozwinęło się w oddzielną potężną ga- 
łęź wiedzy. Niewiedząc nic o wewnętrznej 
istocie powinowactwa chemicznego, potrafi
liśmy dokładnie mierzyć jego zjawiska i po
kazało się, że tak  samo jest możliwą ścisła 
nauka o powinowactwie bez znajomości przy
czyn samego powinowactwa, jak  wobec takie
go samego braku nauka o wartościowości

mogła rozwinąć się ze wszystkiemi szczegó
łami pozostałemi.

Okoliczność, źe wciąż jeszcze bywają pod
noszone przeciwko chemii podobnego rodzaju 
zarzuty dowodzi, że nie wygasła jeszcze ten- 
dencya stosowania do tej młodszej siostry 
fizyki innej miary niż ta, jaką bez namysłu 
uważamy za dozwoloną w dziedzinie starszych 
nauk przyrodniczych. W szak z niemniej- 
szem prawem moźnaby podobny zarzut czy
nić nawet Newtonowi za to, że odważył się 
stanowić prawa ciężkości, nieposiadając żad
nych danych co do ich przyczyny. Ze jednak 
ta  odwaga była uzasadnioną, dowiodła tego 
historya nauki. W ieki przeszły a nauka jego 
stoi niewzruszona, gdy tymczasem o istocie 
ciążenia wiemy i dzisiaj tyle zaledwie, ile 
wiedział sam mistrz. Oo więcej, kto godzi 
się z wnioskami, do jakich doszedł m atem a
tyk Paw eł du Bois Reymond w rozprawie 
swej: „O niemożności zbadania istoty siły 
ciążenia”, ten będzie musiał oswoić się 
z myślą, źe rozwiązanie tej zagadki jest 
wogóle niedostępne dla nas nazawsze.

Mając to na względzie powinien więc che
mik z zimną krwią odpierać zarzuty, jakich 
mu nie szczędzą. Nie do poznania ostatecz
nych przyczyn powinniśmy dążyć odrazu. 
Nauka zagląda w tajniki przyrody, postępu
jąc krok za krokiem, stopniowo przechodząc 
od zadań łatwiejszych do trudniejszych i eks
peryment naukowy, zamiast zapuszczać się 
na niedostępne wyżyny, powinien raczej ta 
kim zakresem badania się ograniczyć, w któ
rym spółczesny stan naszej wiedzy i naszych 
umiejętności daje nadzieje niezawodnych wy
ników. Pierwszy krok ku nowym dziedzi
nom poznania został uczyniony, gdy stłum i
liśmy raz w sobie wiarę dogmatyczną w ich 
niedostępność, więc i dziś powinna zadowol- 
nić nas świadomość, że znikły juź te mury 
spiżowe, jakie opasywały naszą dziedzinę 
wiedzy. Pełni nadziei oczekujemy nowych 
badań, niestrwożeni przez owe „Ignorabi- 
mus”, co wszakże oznacza tylko ostateczne 
granice ludzkiego poznania wogóle, a nie ma 
zamiaru stawiać zapory usiłowaniom głęb
szego wniknięcia wt zagadnienia wiedzy. Na- 
szem zadaniem powinno być przy pomocy 
wszelkich środków badania naukowego dążyć 
do dalszego rozkładu materyi, choćbyśmy 
dojść mieli znowu jeszcze nie do ostatnich
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jej ułamków; ostatecznym wszakże celem, 
który nam przyświeca, a  do którego może 
dopiero późnym wnukom naszym dane bę
dzie się zbliżyć, powinno być przeświadczenie, 
że zagadnienie o ostatnich cegiełkach świata, 
fizycznego nie należy do tajników przyrody 
zamkniętych na klucz wiecznej tajemnicy.

Tłum. W. M.

Getynga.

Instytu t elektrochemiczny w Getyndze.

M ieszkając od roku  w Getyndze, jako  słuchacz i 
wydziału filozoficznego miejscowego uniwersyte
tu , byłem naocznym świadkiem powstania świeżo 
zbudowanego, a obecnie rozpoczynającego swą 
działalność naukową in sty tu tu  chemii fizycznej 
i elektrochemii prof. N ernsta . Niech mi będzie ! 
wolno w korespondencyi niniejszej zaznajomić | 
pobieżnie czytelników W szechświata z tą  młodą, 
lecz wielce obiecującą siostrzycą nielicznych jesz
cze dotąd w Niemczech, a i nawet w całym świe- 
cie, pracowni tego rodzaju.

Geneza powstania tego nowego przybytku  nau
ki w Ge*yndze, pośród weteranów tak  wielce za
służonych na polu czystej nauki, jakiem i są liczne 
instytuty naukowe tego wszechświatowej sławy 
uniwersytetu, da się streścić w następujących sło
wach. Młody lecz znany szeroko w świecie 
naukowym ze swych licznych badań teore'ycz- 
nyeh i doświadczalnych na polu chemii fizycznej 
i elektrochemii profesor nadzwyczajny (podów
czas) fakul‘e‘u  filozoficznego getyngeńskiego, 
d-r W alter N ernst, w jesieni roku 1894 zostaje 
powołany, jako  zastępca prof. Bolłzmana, na k a 
tedrę zwyczajną fizyki doświadczalnej w Mona
chium. Ciało naukowe miejscowego uniwersytetu 
zanadto jednak  dobrze znało i przeświadczone 
było o zdolnościach naukowych młodego uczone
g o  by go, raz przyj ąwszy do swego grona, 
chciało ustąpić innej wszechnicy. Z szybkością 
nadzwyczajną, s*araniem uniwersytetu, a popar
ciem sfer decydujących pow staje nowa katedra 
w Getyndze, a wraz z nią buduje się nowa p ra
cownia, nowy przybytek nauki. Dziwnym i szczę
śliwym zbiegiem okoliczności nowy insty tut znaj
duje sobie pomieszczenie w budynku uprzednio 
ju ż  istniejącym i znakomicie się nadającym do 
urządzenia pracowni naukowej. Ta okoliczność 
właśnie przyśpiesza jego powstanie i otworzenie, | 
pracownia jednak nic nie traci na swem urządze

niu i dogodności, a po ostatecznem wykończeniu 
odpowiadać będzie wszelkim wymaganiom nowo
czesnym tej gałęzi nauki, tem bardziej, że w środ
ki materyalne została w tym celu znakomicie 
uposażoną (60 000 Mk. na same urządzenia 
i przyrządy naukowe).

Inauguracya instytutu nastąpiła z początkiem 
letniego semestru zeszłorocznego, wykończenie 
jednak robót murarskich i wewnętrznego urzą- 

| dzenia obecnie zaledwie dobiega końca w nowo- 
przybudowanej części. Kierunek pracowni i ro
bót w niej wykonywanych warunkuje, ja k  wia
domo, ten lub inny rodzaj je j rozplanowania 

J  lub urządzenia. Przeznaczona wyłącznie do b a 
dań fizyczno-chemicznych, wymagających w wielu 
wypadkach przyrządów i warunków, pracownia 

I getyngeńska urządzona zos'ała w taki sposób, 
żeby każdemu z pracujących dać, o ile zachodzi 
potrzeba, możność przeprowadzenia doświadczeń 
oddzielnie, w odosobnionym lokalu. W  tym celu 
dolne piętro pracowni, zagłębione nieco pod p o 
ziomem, składa sig przeważnie z niewielkich p o 
koi, zaopa*rzonych w odpowiednie, stosownie do 
po‘rzeby, urządzenia. Są tu  salki, przeznaczone 
do badań kalorymetrycznych o stałej względnie 
tem peraturze, ciemnice do badań op*ycznych, po
koje o wmurowanych specyalnych fundamentach 
dla czułych przyrządów elektromierniczych.
P ię‘ro to mieści w sobie również składy zwyklej- 
szych przyrządów i preparatów  chemiczny cli, 
dalej w arszła t mechaniczny i izolowany lokal, 
w którym znajduje pomieszczenie obecnie mon
towana wielka maszyna dynamo-elektryczna. 
P ię 'ro  górne przeznaczonem zostało przeważnie 
na sale wykładowe (jest ich dwie, większa i m niej
sza), bibliotekę podręczną, bogato już obecnie 
wyposażoną, laboratoryum  do prac specyalnie 
chemicznych, gabinet i pracownię dyrektora, po
siada jednak  również kilka niewielkich salek do 
badań specyalnych —  wreszcie drugie piętro 
(dawnego budynku) je s t użyte na mieszkanie 
dyrektora zakładu.

Jak  widzimy więc, nowy zakład został w p o 
mieszczenie bogato uposażonym, nie może to jed 
nak być wskazówką, czy będzie on czas dłuższy 
gościnnie otwierał swe progi dla wszystkich zgła
szających się adeptów, liczba bowiem obecnie 
pracujących w instytucie, wraz z dwoma asysten
tam i, wynosi 15, a jestto , rzec można, pierwszy 
semestr życia tej młodej pracowni. Imię nauko
we jej kierownika, znakomite warunki pracy, 
a wreszcie możność korzystania z innych bogato 
uposażonych instytutów i wykładów specyalnych 
błyszczącej imionami pierwszych gwiazd nauko
wych wszechnicy „Jerzego-A ugusta” w Getyndze, 
ściąga i ściągać będzie niezawodnie liczny zastęp 
badaczów, pragnących specyalnie pracować lub 
s*udyować na polu chemii fizycznej i elekro- 
chemii.

St. Tołłoczko.
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SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 14-te w r. 1895 Sekcyi chemicznej 
odbyło się dnia 21 grudnia w gmachu Muzeum 
przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego został od 
czytany i przyjęty.

D -r Józef Zawadzki odczytał rzecz „ 0  zatru 
ciu ołowiem” . Zatrucie ołowiem je s t zjawis
kiem częstem, znanem jeszcze w starożytności. 
Podlegają mu pracownicy, mający do czynienia 
z ołowiem lub przetworami ołowianemi, np. ro 
botnicy farb białych ołowianych, malarze, robot
nicy gazowi, wodociągowi, uszczelniający rury 
minią, garncarze i zduni glazurujący garnki, 
kafle, zecerzy, czcionkarze, cyngiserzy, robotni
ce fabryk papieru kolorowego, szwaczki i koron- 
karki, szczotkarze barwiący szczecinę, aktorzy 
używający szminki i bielidła i inni. Poza pracą 
zawodową możliwe są i inne źródła otrucia: wo
dy gazowe ołów zawierające, potrawy gotowane 
w naczyniach pobielanych złą pobiałą, konserwy 
opakowane w puszki ołów zawierające, chleb 
robiony w nieckach farbą olejną białą pomalowa
nych i t. d. Do organizmu ołów dostaje się 
bądź przez organy oddechowe, bądź przez kanał 
pokarmowy, co je s t wypadkiem ogólniejszym. 
Część ołowiu, przyjmowanego wewnątrz, wydzie
la  się z kałem i żółcią, część zaś zostaje pochło
n ię ć  przez organizm, przechodzi do krwi, krąży 
w niej w postaci białkanów i w taki sposób prze
chodzi do rozmaitych narządów, ołów bowiem 
odnajdowano w kościach, nerkach, wątrobie, 
w ul ładzie nerwowym i w mięśniach. Zatruciu 
ołowiem towarzyszy zmniejszenie ilości ciałek 
czerwonych krw i, objawy przewlekłego nieżytu 
organów traw ienia, zanik mięśni, zanik tkanki 
tłuszczowej, stwardnienie mózgu, zmiany w ner
wach. Zatrucie ołowiem przejawia się najpierw 
w chuduieniu, blednięciu, bólach głowy i ogólnych 
przejawach nieżytu żołądka i kiszek, wymiotach 
żółciowych i pokarmowych, długotrwałych zapar- 
ciach. W dalszym przebiegu choroby wysłępuje 
charakterystyczna kolka ołowiana, połączona 
z wymiotami, a oprócz tego z bólem stawów 
i układu nerwowego. Chory, nie usunięty z pod 
szkodliwych wpływów, ulega t. zw. charłactwu 
ołowianemu, prowadzącemu do śmierci z powodu 
wyniszczenia organizmu. Następnie referent 
opisał wypadek zatrucia ołowiem robotnicy z fa
bryki akumulatorów w Łodzi i podał środki 
ostrożności, jak ie  winny być zachowywane w fa
brykach, przerabiających ołów lub przetwory 
ołowiane, wymieniając jako  takie: wentylacyą izb 
fabrycznych, zaprowadzenie ubrania fabrycznego 
wyłącznie do pracy z ołowiem, respiratory, częste 
obmywanie wodą ciepłą z mydłem rąk i narzędzi,

I któremi robotnik pracuje w fabryce, zakaz spo
żywania pokarmów w izbach i ubraniach fabrycz- 

j  nych, nareszcie usunięcie robotnika z fabryki 
| w razie spostrzeżenia jakichkolwiek z wyżej wy- 
j  mienionych objawów zatrucia. Odczyt p. Za- 
| wadzkiego przyjęty był oklaskiem.
| D rugi numer porządku dziennego wypełniła 

rzecz p. Stetkiewicza „O postępach w fabrykacyi 
gazu oświetlającego” .

Uderzająco postępy widzimy przedewszystkiem 
w dziale re ‘o rt i pieców. Góruje tu  chęć wy
zyskania paliwa aż do ostatnich kresów możliwo
ści. Ulepszeniem w tym  kierunku nazwać musi
my nowoczesną retortę  glinianą kształtu  eliptycz
nego w porównaniu z dawniejszemi retortam i la- 
nemi okrągłemi. Niezaprzeczonem ulepszeniem 
są tegoczesne piece generatorowe i półgenerato- 
rowe, zużywające zaledwie 1 2 —1 4 %  węgla ga
zowego w porównaniu z pierwotnemi piecami 
Clegga, w k*órych retorty  żelazne wystawione 
były wprost na działanie ognia i zużywały 20—  
25°/o ilości węgla koksowego. Innem dążeniem 
współczesnej fabrykacyi gazu je s t wykształcenie 
środków mechanicznych, ułatwiających rozmaite 
czynności około piieców, jako  to kruszenie węgla, 
ładowanie i wyładowywanie retort, gaszenie i do
wóz koksu i t. d. Dział chłodzenia i czyszczenia 
gazu w epoce bieżącej rozwinął się też znacznie, 
powstały najrozmaitsze typy oziębiaczy powietrz
nych, wodnych i t. p . Jedne z tych oziębiaczy 
(kondensatory, aparaty Pelouzea) uwalniają gaz 
od smoły, inne, jako  to skrubery zwyczajne 
i wzorcowe —  od amoniaku. W ażną funkcyą 
w fabrykacyi gazu pełni ekshaustor, jako  przy- 

: rząd, regulujący bieg report i pieców, oziębiaczy,
skrzyń czyszczących i zbiorników gazu. Tu 

1 prelegent opisał zasadę ekshaustorów rotacyj
nych, dziś przeważnie stosowanych. W budowie 
zbiorników gazu uczyniono też postępy. Jako 
typ zaznaczyć należy zbiorniki teleskopowe, zło
żone z wielu części współśrodkowych, rozsuwa
nych na wzór ru ry  teleskopowej. Budowane 
obecnie zbiorniki dochodzą do ogromnych wy
miarów, np. zbiornik gazu w Birmingham może 
pomieścić do 345 000 m 3 gazu, a pomimo (ego 
podnosi się on i opada, s*osownie do wahań pro- 
dukcyi z dokładnością zegarka, wskutek dowcip
nych urządzeń mechaniczny cli. Na zakończenie 
prelegent wykazał, jakiem i zasadami k ierują się 
inżynierowie przy budowie współczesnych g a 
zowni.

Numer trzeci posiedzenia wypełniła rzecz p. 
Morozewicza „O sztucznym korundzie” . Spo
strzegł on, że w stopionych krzemianach, składu 
M20 32Si0a, rozpuszcza się z łatwością glinka 
bezpostaciowa i z roztworu tego krystalizują się 
bądź krzemiany, bądź glinka, a mianowicie, gdy 
stop zawiera mniej niż 30°/o glinki rozpuszczo
nej, krystalizują krzemiany, a gdy więcej niż 
30°/o, to  krystalizuje glinka w postaci korundu. 
Na większą skalę p. Morozewicz rozpuścił bau- 
fesyt w stopie kaolinu z sodą i Wapnem i otrzy-
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mał dosyć duże kryształy korundu, widoczne 
okiem nieuzbrojonem. Stop tak i okazał p. Mo- 
rozewicz obecnym. P. M. mniema, że tą  drogą 
da się otrzymać technicznie sztuczny szmergiel.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

Nekrologia.

—  Dnia 21 grudnia zm arł wM oguncyi, w wie
ku la t 67, prof. P aw eł ReiS, autor znanego pod
ręcznika fizyki, k tó ry  posiadamy i w polskim 
przekładzie.

—  Znany asłronom angielski, Hind, zm arł 23 
grudnia 1895 r. W  ciągu okresu 1847 do 1854 
odkrył on 10 nowych planet, 16 gwiazd zmien
nych i 3 mgławice. Następnie był superinten-

dentem czyli głównym kierownikiem słynnego 
rocznika astronomicznego „N aułical almanac” 
oraz, ja k  niegdyś Newton, dyrektorem mennicy.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. K, L. w Lublinie. Żądaną teoryą znaj
dzie Pan w dziełach: Poincare, „Theorie math,
de la lutniere” (Paryż, 1889), oraz K etteler, „The- 
oretische Optik” (Brunświk, 1885). Badania 
H ertza zebrane są w rozprawie „Untersuchun- 
gen iiber die Ausbreitung der elektrischen Kraft,” 
(Lipsk, 1892). Doświadczenia Tesli opisane są 
w j,Elektrotechnische Zeitschrift” t. 142 z roku 
1893.

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 22 do 28 stycznia 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).
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27 P. 66,5 6q,2 70,1 -  8,2 — 4,2 — 5,7 — 3 ,5 — 10,4 96 SE'2 SE®,SE2 —
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T R E Ś ć .  O chlebie. Rzecz odczytana na posiedzoniu Sekcyi chemicznej; przez d-ra Zofią J o 
teyko. —  Z powodu odkrycia Rontgena. Promienie katodalne i nowe ich pochodne, przez S. K. —  
Zagadnienia z dziedziny atomistyki. Mowa W. Meyera, wypowiedziana na Zjeździe przyrodników 
i lekarzy niemieckich; tłum  W. M. (dokończenie). —  Korespondencya Wszechświata. —  Sekcya che

miczna. —  Nekrologia. —  Odpowiedzi redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski.

^03BOJieHo IJeH3ypoio. BapniaBa, 19 flHRaps 189G r.

Redaktor Br. Znatowicz. 

Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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POŚW IĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

P a n o r a m y  fo to g r a fic z n e .

W  chw ili, gdy m alarze nasi zam ierzają wych udoskonalonych przyrządów  optycz-
wreszeie W arszawę obdarzyć panoramą., j  nycb. W ynalazcą tej metody je s t p, Cha- 
A m erykanie myślą o wyrugow aniu zupeł- se z Chicago, który dotąd wprawdzie na
nem wielkich malowideł panoram icz- m ałą tylko skalę w mieście swem ją  stoso-
nych i zastąpieniu ich środkami prostszemi, wał, ale nad ulepszeniem swych sposobów
jak ie  osięgnąć się dają przy pomocy no- dalej pracuje i wkrótce zamierza w pełnej

Fig. 1. Panoram a fotograficzna czyli cyklorama.
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wspaniałości widowiska swe przedstawić. 
W ynalazek p. Chase polega na połączeniu 
ostatnich postępów fotografii z oświetleniem 
elektrycznem , z przyrządam i projekcyjne- 
mi. cynetoskopam i i cynematografam i, co 
razem  da możność przedstawienia nietylko 
krajobrazów  i gmachów, ale pozwoli nadto 
na ich tle odtworzyć wiernie objaw y ruchu 
i życia w nieprzebranej jego  rozmaitości.

R zut oka na załączone rysunki pomysł 
p. Chase wyjaśnia dostatecznie. W  miejsce 
malowidła, na okrągłej ścianie panoram y 
rozpostarte je s t płótno białe, na k tóre ope
ra to r rzuca obrazy z przyrządów  pro jek
cyjnych, czyli, innemi słowy, z udoskonalo
nych latarń  czarnoksięskich. Na fig. 1 ma
my ogólny widok takiej panoram y, fig. 2 
przedstaw ia pełne urządzenie aparatu  pro
jekcyjnego.

gą kolejno w pełnym  blasku dziennym, 
w oświetleniu wieczornem, podczas nocy 
i w brzasku porannym . P ro jek to ry , w licz
bie ośmiu, zwrócone są ku różnym stronom 
ściany, każdy zaś z nich jest podwójny, by 
operato r przygotow ać mógł i nastaw ić 
widok następny, podczas gdy obserwatoro
wie rozglądają jeszcze poprzedni, kolejne 
więc obrazy bez przeszkody następują je d 
ne po drugich. W ózki tak są rozstawione, 
by obrazy rzucane schodziły się dokładnie 
brzegami, co jest niezbędne dla utrzym ania 
złudzenia. P ły ty  fotograficzne, służące do 
wywołania obrazu panoram icznego, o 90 m 
obwodu i 10,5 m wysokości, m ają razem 
długość 2,1 to przy wysokośei 20 cm.

G dy panoram a nieruchom a należycie jest 
uregulow ana, rzucać na nią można obrazy 
biegnących chm ur, posuwającego się na

Fig. 2. P rzyrząd projekcyjny.

A p ara t ten, zawieszony pośrodku gm a
chu na  ru rze stalowej i na bocznych d ru 
tach stalow ych, ma 2,5 to średnicy _ przy 
wysokości 3 to. O perato r znajduje się na 
p latform ie okrągłej i ma dokoła siebie stół 
obrączkowy, dźw igający osiem wózków, na 
których mieszczą się projektory , latarnie , 
cynetoskopy, cynematografy, wraz z u rz ą 
dzeniam i, niezbędnem i do w prow adzania 
zmian widoków i do ożywiania sceny.

Każdy p ro jek to r posiada oddzielną lampę 
elektryczną, d ru ty  zaś, doprowadzające do 
niej p rąd , przechodzą przez rurę, na której 
ap ara t cały je s t zawieszony. Obok um iesz
czone kom utatory i reostaty pozw alają 
zm ieniać natężenie prądu , co daje możność 
ciągłego regulow ania św iatła w edług efek
tów  zamierzonych; przy pomocy więc prze
gród czyli dyafragm , w jak ie  opatrzone są 
p ro jek to ry , widoki przedstaw iane być mo-

niebie księżyca, płynącego statku lub po
ciągu, sunącego po szynach. Jeżeli zaś 
nadto  przyrząd połączony będzie z cyneto- 
skopem Edisona, lub  z cynematografem 
braci Lumi&re, ożywić można ulicę p rzej
ściem procesyi, oddziału wojska, manifesta- 
cyą polityczną, albo też obrazem jakiego
kolw iek w ydarzenia, które w danej chwili 
pobudza zaciekaw ienie ogółu.

Pierw sze próby przedstaw iał p. Chase 
w r. 1894 w „Chicago F ire  C ycloram a”; 
fotografia panoram iczna, m ająca 10 cm wy
sokości i 80 cm długości, rzucana była na 
ekran  kołowy o 48 to obwodu i 4,5 to wy
sokości. Obecnie zaś, ja k  powiedzieliśmy, 
wynalazca pracuje nad przygotow aniem  
widowiska takiego w rozm iarach znacz
niejszych. T. R.
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W godzinach wieczornych droga mlecz
na rozpościera się prawie w kierunku pół- 
noco-potudniowym, przebiegając nieco na 
zachód względem zenitu, cała zaś południo
wa strona sklepienia niebieskiego błyszczy 
najświetniejszem i gwiazdami i gwiazdo
zbiorami. Oryon zajduje się na południo- 
zachodzie, na południe względem niego Sy- 
ryusz w Psie wielkim, na zachód Proeyon 
w Psie małym, na północ A ldebaran w By
ku. Koza w Woźnicy je s t wieczorem w są
siedztwie zenitu; między tą, gwiazdą zaś 
a Procyonem  napotykam y K astora i Polu- 
ksa w Bliźniętach, Regulus zaś w gwiazdo
zbiorze Lwa błyszczy na wschodniej stro
nie nieba.

M erkury w początku miesiąca wschodzi 
współcześnie praw ie ze słońcem, z którem  
jest dnia 8 w połączeniu dolnem; następnie 
wschodzi wcześniej, dnia 29 na godzinę 
przed wschodem słońca; dnia 10 jes t w po
łączeniu z księżycem. W enus jest gwiazdą 
poranną, wschodząc dnia 1 o godzinie 5 
min. 15, w końcu zaś miesiąca o godz. 5 
min. 30, je s t więc wtedy przez godzinę już 
tylko przed wschodem słońca widzialną; 
dnia 10 jest w połączeniu z księżycem, o 5° 
względem  niego na północ położona; dnia 
27 przechodzi przez węzeł zstępujący swej 
drogi. M ars w sąsiedztwie W enery, jes t 
z nią dnia 9 w połączeniu, przypadając 
względem  niej tylko o 1°38' na południe; 
w początkach m iesiąca wschodzi nieco póź
niej, niż W enera, od poło wy jednak  mie
siąca w ynurza się już wcześniej nad po 
ziom. Jowisz, w północnej części gwiazdo
zbioru Raka, wschodzi jeszcze za dnia, 
dnia 1 przed godz. 4, w końcu miesiąca już  
około godz. 2 popołudniu, zachodzi zaś 
dnia 1 prawie współcześnie ze wschodem 
słońca, następnie coraz wcześniej. W raz 
z Syryuszem  i Procyonem  przypada na je d 
nej linii, tworząc północny jej kraniec; 
dnia 26 jes t w połączeniu z księżycem, o 2° 
przeszło od niego na południe usunięty. 
Saturn  wschodzi dnia 1 o godz. 1 min. 30 
po północy, w końcu miesiąca o północy, 
zachodzi zaś za dnia, je s t więc przez drugą 
połowę nocy aż do brzasku dziennego wi
dzialny; dnia 8 je s t w kw adraturze ze 
słońcem, dnia 6 w połączeniu z księżycem, 
ale o 8° blisko od niego na północ usunięty. 
W sąsiedztwie jego znajduje się i U ran,

hświat. VII

który dnia 13 jest w kw adraturze ze 
słońcem.

D ruga kw adra księżyca przypada dnia 6, 
nów dnia 13, pierwsza kw adra dnia 21, 
pełnia dnia 28. Podczas nowiu dnia 13 
ma miejsce zaćmienie słońca obrączkowe, 
widzialne w Afryce południowej, na bie
gunie południowym i na przylądku H orn; 
podczas pełni zaś dnia 28 zaćmienie częścio
we księżyca, u nas widzialne; początek za 
ćmienia, czyli zanurzenie księżyca w cień 
ziemi, przypada o godz. 7 min. 40, środek 
o godz. 9 min. 10, koniec o wódz. 10 min. 40 
wieczorem. W ielkość zaćmienia wynosi 
0,871, jeżeli średnicę księżyca przyjmujemy 
za jedność.

Dnia 19 wstępuje słońce do znaku Ryb, 
w końcu miesiąca jest już tylko o 80 
niespełna od równika na południu od 
dalone.

Drobne ^iadom oód.

— Wyprawa astronomiczna. W celu ob
serwowania całkow itego zaćmienia słońca, 
które przypada 9 sierpnia r. b., udała się 
już wyprawa astronomiczna z Brooklyn na 
wyspę Yeso w Japonii. Astronom owie za
bierają ze sobą trzydzieści teleskopów, 
opatrzonych ciemniami fotograficznemi, 
działającemi automatycznie. Dozwolą one 
otrzym ać 400 do 500 fotogramów korony; 
będzie to zresztą wyłącznym celem w y p ra
wy, a jeden tylko obserw ator śledzić ma 
fazy zaćmienia.

T. R .

—  Wyprawa podbiegunowa. P . Dychę, 
który brał udział w niedawnej wyprawie, 
mającej na celu sprow adzenie kom endanta 
Peary, postanow ił znów przedsięwziąć po
dróż do okolic podbiegunowych, na co 
otrzym ał znaczne zasiłki. Spodziewa się 
dotrzeć do wybrzeży zachodnich G renlan- 
dyi, skąd saniam i lub statkiem  uda się ku 
biegunowi.

T. R .
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OGŁOSZENI

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
T o m XIII za rok 1893,

zaw iera następujące rozpraw y: Obserw acye m eteorologiczne za rok 1892. — Spostrze
żenia fenologiczne za rok 1892. — J . Trejdosiewicza, O bjaśnienia do mapy geologicznej 
gub. Lubelskiej. — K . Koziorowskiego, R udy żelazne ze wschodniego okręgu g ó rn i
czego. — J . Paczoskiego, P rzyczynki do znajomości flory krajow ej. — K. D rym m era, 
Spraw ozdanie z wycieczki botanicznej w okolicach K ola i Sompolna. — B. E ichlera, Ma- 
teryały  do flory wodorostów z okolic Międzyrzeca. — W. M. Kozłowskiego, Przyczynek 
do flory wodorostów z okolic W arszaw y. — A- M ochlińskiej, Rośliny zebrane w gub.

W ołyńskiej. — J .  E ism onda, S tudya nad pierw otniakam i z okolic W arszaw y.
T o m  A l I z a  r o k  1 8 9 4  znajduje się pod prasą i wyjdzie w początku r. 1896. 
P renum eratę  w ilości rb. 5, a z przesyłką 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod adresem  

W ydaw nictw a P am iętn ika Fizyograficznego, Krakowskie Przedmieście, 66.

W y s z e d ł  z  p o d .  p r a s y

ERAZMA MAJEWSKIEGO
mm i  Dotani

POLSKICH,
Tom I  (polsko-łaciński), in  4-o, str. LX IV -f-546, na papierze welinowym.

Cena rb. lO kop. 50 .
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Główny skład: E. Wende i S-ka w  Warszawie.

Jirstii.ee 5 w  l io  w s t  n i u
poświęcony dw utyg. „P R Z E G L Ą D  P E D A G O G IC Z N Y ”, zawiera:

1) A rty k u ły  z h yg ien y , p sy ch o lo g ii, Poradnik  wychowawczy.
2) O g ró d ek  d z ie c ię c y , gry, pogadanki, zajęcia dla m ałych dzieci.
3) M e to d y c z n y  k u rs  nauk: plan, podręcznniki i wskazówki do wykładu 

przedm iotów  w nauczaniu domowem.

KURS SAMOKSZTAŁCENIA
dla dorosłych, ułożony prze?; P . C hm ielow skiego, W ł. Dawida, S. D icksteina, M. Flaum a, 
Z. H erynga, C. Je llen tę , T. K orzona, A . A. K ryńskiego, L . Krzywickiego, W ł. M. K oz
łowskiego, W. N ałkow skiego, i W ł. Połkotyckiego. — W  r. 1895 wyszły: K L A S Y F I
K A C J A  N A U K , A N T R O P O L O G IA  i E ST E T Y K A . W r. 1896 drukow ać się będą: 

J F izyka, B io lo g ia , P sych o lo g ia  i F ilozofia -  
Cena „ P r z e g l. Pedagog.''' kw artaln ie  rs 1,50, z przesyłką rs. 1,75.

'  AD RES: S i  u rS za w a , lA o ta  2 (i.____________ ___________

Wyszła z druku i je s t do nabycia we wszystkich księgarniach:

ARYTMETYKA W  ZADANIACH
przez S. Dicksteina.

C zęść I I I .  Stosu n ek . Prop oroyon aln ośó. K w a d ra ty . S ześcian y. Zadania różne. 8-ka mała, 
str. 2 4 9. C en a  egzem p larza  w  k arto n ie  kop. 8 0 .

^03B0JieH0 IJeH3ypoio. BapiuaBa, 19 fliiBapa 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.


