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Nieodkryty gaz.
W E D ŁU G

W illiam a Ramsaya, F. R. S. ')

Mowa, którą, przewodniczący sekcyjny 
otwiera posiedzenie British Association, mie
wa treść trojakiego rodzaju : może być histo
ryczną, aktualną lub proroczą; może doty
czyć przeszłości, teraźniejszości lub przyszło
ści. Ci, co mają słabość do przeszłości, prze
noszą temat historyczny nad inne; człowiek 
praktyczny i badacz — szczególniej jeżeli oso
biście interesowany — woli kwestyą aktualną; 
szerszy zaś ogół, dla którego nowość ma mo
że więcej powabu, niż prawda, najbardziej 
zajmują przepowiednie. W  niniejszem prze
mówieniu będę się starał dogodzić wszystkim 
podniebieniom; i może uda mi się uzyskać 
pobłażanie dla obfitych przepowiedni, — 
przepowiedni, jakiemi redakcye pism nauko-

')  Skrócenie mowy, wygłoszonej na otwarcie 
posiedzeń sekcyi B (chemia) British A-sociation 
w Toronto (Kanada), dnia 19 sierpnia 1897.

wych nie często pozwalają karmić czytelni
ków.

Przedmiotem dzisiejszych uwag będzie pe
wien nowy gaz. Opiszę poniżej jego intere
sujące własności, lecz byłoby to nieładnie 
z mej strony, gdybym Panom nie zakomuni
kował odrazu jego najciekawszej własności: 
gaz ten nie został dotąd odkryty. A ponie
waż się dotąd nie urodził, więc i nie jest 
ochrzczony. Nadanie zaś nazwiska nowemu 
pierwiastkowi nie jest rzeczą łatwą ani małą, 
gdyż mamy tylko dwadzieścia pięć liter w al
fabecie łacińskim, a pierwiastków z górą sie
demdziesiąt. Trudno więc jest wybrać naz
wę, dającą się wyrazić symbolem, któryby 
nie był już zajęty przez jeden ze znanych 
pierwiastków, a trudność się powiększa jesz
cze, jeżeli nazwa ma charakteryzować włas
ności (lub brak własności) nowego pier
wiastku.

Chciałbym teraz dowieść Panom istnienia 
pierwiastku nieodkrytego.

Jeszcze w r. 1817 Dobereiner zauważył, 
że niektóre pierwiastki dadzą się ugrupować 
po trzy; pierwiastki te odznaczają się analo- 
gicznemi własnościami, jak np. wapień, 
stront i b aryt: ich tlenki dają się łatwo 
gasić i tworzą z wodą wodę wapienną, stron- 
cyanową i barytową o podobnym charakte
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rze. Ich siarczany są trudno rozpuszczalne, 
a tak samo chlorki i azotany wykazują pew
no analogie. Najciekawsza jest pewna pra
widłowość, którą można było dostrzedz w ich 
ciężarach atomowych : ciężary te, jak wów
czas przyjmowano, wynosiły 20, 42,5 i 65; 
otóż ciężar atomowy strontu (42,5) jest śred
nią arytmetyczną ciężarów atomowych wap
nia i barytu : (20 +  65) : 2 =  42,5. Doberei- 
ner wykazał istnienie i innych analogicznych 
trójek pierwiastków, a grupy takie otrzymały 
nazwę „tryad Dobereinera”.

Tensam fakt można jeszcze inaczej wyra
zić, to jest przez stałe różnice ciężarów ato
mowych; np. w trójce: wapień, stront i baryt 
różnica ciężarów atomowych wapnia i stron
tu wynosi 22,5, tyleż między ciężarami stron
tu i barytu; podobnie w trójce : lityn, sód 
i potas (ciężary atomowe 7, 23 i 39) różnica 
wynosi 16. Niezawsze jest ta prawidłowość 
tak oczywista; jednakże w r. 1857 Dumas 
podał formułę, wykazującą prawidłowość cię
żarów atomowych fluoru, chloru, bromu i jo 
du, oraz azotu, fosforu, arsenu, antymonu 
i bizmutu.

Badania te miały taki wynik, źe w r. 1864 
John Newlands zestawił znane sobie pier
wiastki w osiem grup, według rosnących cię
żarów atomowych, i to tak, że co ósmy pier
wiastek był niejako powtórzeniem tego, od 
którego się zaczęło rachować, analogicznie 
do oktaw w muzyce; stąd prawidłowość tę 
nazwał „prawem oktaw”.

Zasługa rozwinięcia tej idei przypada, jak 
to wszyscy chemicy wiedzą, niedawno zmar
łemu prof. Lotaryuszowi Meyerowi w Tybin
dze i prof. Mendelejewowi; im zawdzięcza się 
sformułowanie tak zwanego prawa peryo- 
dyczności. Zapomocą niego pierwiastki mo
gą być podzielone na 8 grup naturalnych; 
pierwiastki takiej grupy mają podobne włas
ności, tworzą podobne związki, okazują 
ustopniowane zależności pomiędzy gęstością, 
temperaturą topliwości i wieloma innemi 
własnościami. Jedna tylko grupa odróżnia 
się od innych, o tyle, że składa się z trzech 
działów po trzy pierwiastki, o bardzo zbliżo
nych ciężarach atomowych; są to pierwiastki: 
żelazo, kobalt i nikiel, pallad, rod i ruten, 
wreszcie platyna, iryd i osm; należy się spo
dziewać odkrycia jeszcze czwartego a może 
i piątego takiego działu.

Odkrycie argonu pobudziło ciekawość lor
da Bayleigha i moję, co do jego miejsca 
w tablicy układu peryodycznego. Grdyby 
argon, ze swą gęstością 20, był gazem dwu- 
atomowym, jak azot lub tlen, to następował
by po fluorze i możnaby się spodziewać, źe 
jest on jednym, lub też mieszaniną dwu lub 
trzech pierwiastków takiego działu, o zbliżo
nych ciężarach atomowych, podobnie jak że
lazo, kobalt i nikiel. W takim razie nasu- 

i wały się nawet nazwiska, o zabarwieniu pa- 
tryotycznem: Anglium, Scotium i Hiber- 
nium. Lecz stosunek ciepł właściwych !) 
wykazał, że argon ma tylko jeden atom 
w cząsteczce, czyli źe ciężar atomowy jego 
wynosi 40. Stąd nowa trudność, gdyż argon 
skutkiem tego, wypada umieścić pomiędzy 
potasem a wapniem, gdzie dlań miejsca nie
ma. Możnaby przypuścić jeszcze, źe argon 
nie składa się wyłącznie z cząsteczek jedno- 
atomowych, lecz ma pewną zawartość cząste
czek dwuatomowych; w takim razie jego cię
żar atomowy zmniejszyłby się, pozwalając 
go umieścić po chlorze, a przed potasem; to 
przypuszczenie jednakowoż jest nadzwyczaj 
nieprawdopodobne. Inne przypuszczenie mo
głoby też pozwolić na umieszczenie argonu 
między chlorem a potasem, gdzie rzeczywi
ście byłoby dla niego miejsce; mianowicie, 
gdyby argon nie był ciałem jednorodnem, 
lecz mieszaniną gazów o różnej gęstości. 
Lecz w takim razie owa domieszka cięższa 
musiałaby mieć ciężar atomowy przynaj
mniej 82, co jest zupełnie niemożliwe, gdyż 
staranne doświadczenia, wykonane przez 
d-ra Normana Oolliego i przeze mnie nad

') k = - — =  -  dla argonu. Cp i Cv oznaczają 
Cv 3

ciepło właściwe gazu pod stałem ciśnieniem i p rzy
g

stałej objętości. Jeżeli wartość k =  —  wstawimy
3

w równanie, podane przez Clausiusa: =  —(k—1 ),xl Ł
to wyniknie stąd, że K =  H; K je s 'to  energia ru 
chu postępowego cząsteczek gazu, zaś H cała ich 
energia kinetyczna; stąd wynika, że w argonie 
cała energia kinetyczna je s t zawarta w energii 
ruchu pos+ępo\vego cząs'eczek, niema zaś energii 
wśródcząsteczkowej, co świadczy o jednoatomo- 
wości cząsteczek, podobnie jak  w parze rtęci. 
Zupełnie podobnie ma się rzecz z helem,

[Przyp. T. E  ]
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dyfuzyą cząstkową argonu, wykazały, źe arr 
gon jest substancyą jednorodną, a nie mie
szaniną.

Odkrycie helu w r. 1895 rzuciło nowe 
światło na tę kwestyą. Hel otrzymuje się 
z niektórych minerałów (ogrzewając je 
w próżni), szczególnie jeżeli zawierają związ
ki uranowe. Takimi minerałami są: kleweit, 
monazyt, fergusonit i wiele innych jeszcze, 
zawierających zawsze rzadkie pierwiastki, 
np tor, niob, tantal, ytr, cer i t. d. Widmo 
helu zawiera nadzwyczaj świetną żółtą linią, 
zauważoną już w r. 1868 przez profesorów 
Franklanda i Lcckyera w widmie chromosfe- 
ry słonecznej, skąd pochodzi nazwa pier
wiastka. Gęstość helu jest około 2,0, a sto

sunek ciepł właściwych wynosi  ̂ , podobnie

jak dla argonu, stąd ciężar atomowy równa się 
ciężarowi cząsteczkowemu, czyli 4,0, wskutek 
czego helowi przypada w układzie peryo- 
dycznym miejsce między wodorem a litynem. 
Różnica między ciężarami atomowemi argo
nu i helu, 40 i 4. wynosi 36. Znamy kilka 
przykładów takich różnic.

Tak np. w grupie fluoru mamy :

F lu o r ...................... 19
O h lor...................... 35,5
Mangan . . . . 55

W grupie tlenowej :
T l e n ...................... IG
Siarka...................... 32
Chrom . . . .  42,3

W grupie azotu:
A z o t ...................... 14
Fosfor......................31
W anad . . . . 51,4

W grupie w ęgla:
Węgiel . . . .  12
Krzem . . . .  28,3
T y ta n ...................... 48,1

16.5
19.5

16
20,3

17
20,4

16,3
19,8

Widzimy, że tu się wszędzie powtarzają 
różnice około 16 i około 20 między następu- 
jącemi po sobie wyrazami grup. Całkowite
różnice między skrajnymi członami wynoszą :

Mangan—Fluor . . . .  36
Chrom—T le n ...................... 36,3
Wanad—Azot.......................37,4
Tytan—Węgiel . . . .  36,1

Jestto w przybliżeniu tasama różnica, co 
między argonem i helem : 36.

Stąd wypływa, że pomiędzy helem a argo
nem musi być jakiś nieodkryty pierwiastek, 
o ciężarze atomowym wyższym o 16 od cięża
ru atomowego helu, czyli równym 20. A że 
ten pierwiastek będzie, sądząc z analogii 
z helem i argonem, gazem o cząsteczkach 
jednoatomowych, przeto jego gęstość będzie 
połową ciężaru atomowego, czyli równą 10. 
Posuwając analogią dalej, możemy oczeki
wać, źe pierwiastek ten będzie również nie
skorym do wstępowania w związki chemiczne, 
jak jego koledzy, hel i argon. Chcąc spraw
dzić te przypuszczenia, trzeba odkryć ten 
gaz; otóż z pomocą niestrudzonego mego 
assystenta, p. Morrisa Trayersa, poszukiwa
łem tego ciała. Jest przysłowie o poszuki
waniu igły w stogu siana; nowożytna nauka, 
uzbrojona odpowiedniem urządzeniem mag- 
netycznem, mogłaby (gdyby się to opłaciło) 
na krótkiej drodze załatwić się z tą przysło
wiową igłą. Lecz w tym przypadku chodzi
0 nieznany gaz, prawdopodobnie obdarzony 
negatywnemi własnościami, a stogiem — jest 
świat cały. Jednak należało spróbować.

Zwróciliśmy najpierw uwagę na źródło he
lu — na minerały. Prawie każdy minerał, 
któryśmy tylko mogli dostać, ogrzewaliśmy 
w próżni i badali otrzymany gaz; rezultaty, 
choć niepomyślne, są jednak interesujące. 
Prawie wszystkie minerały wydzielały w tych 
warunkach gaz, który składał się ze znacznej 
ilości wodoru, zmieszanego z bezwodnikiem 
węglanym, tlenkiem węgla i wątpliwemi śla
dami azotu. W iele minerałów wydzielało 
nadto hel, który zdaje się być bardzo rozpo
wszechniony, choć w znikomych ilościach. 
Jeden minerał, malakon, wydzielił znaczniej
szą ilość argonu, większą niż ilość helu; i tyl
ko w tym minerale, oraz w jednym okazie 
żelaza meteorycznego, znaleźliśmy argon. 
Inne meteoryty nie zawierały nigdy argonu
1 helu, lecz wyłącznie wodór. Nasuwa się 
pytanie, czy podobna analiza nie pozwoliłaby 
określać, skąd dany meteoryt pochodzi i przy
łączyć go do odpowiedniego roju.

Pomiędzy minerałami, któreśmy badali, 
był eliazyt, na który prof. Norman Lockyer 
nam zwrócił uwagę, donosząc, że otrzymany 
z niego gaz daje w widmie linie obce helowi. 
Prof. Lockyer udzielił nam łaskawie próbki
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minerału, lecz nie zawierała ona nic prócz 
helu.

W ciągu wycieczki na Islandyą w r. 1895 
zebrałem próbki gazu z tamtejszych źródeł 
gorących, lecz gaz ten był po większej części 
powietrzem, zawierającem tylko nieco więcej 
argonu, niż go zwykle zawiera powietrze, 
wydobyte z wody. N a wiosnę 1896 zebraliś
my z p. Morrisem Traversem próbki gazu ze 
źródet mineralnych w Cauterets (w Pirene- 
ach), gdyż gaz ten według d ra Boucharda 
jest bardzo bogaty w hel. Próby nasze po
twierdziły zdanie Boucharda, lecz nie dostar
czyły nowych, nieznanych linij. Poszukiwa
nia były daremne.

Wzięliśmy się więc do rzeczy z innej stro
ny. Wkrótce po odkryciu helu, profesorowie 
Runge i Paschen, znakomici spektroskopiści, 
fotografowali jego widmo, szczególną poświę
cając uwagę partyom tak zwanej przedczer- 
wonej i pozafioletowej. Okazało się, że li
nie, w ten sposób oznaczone, znajdują się 
w pewnym harmonijnym związku między so- , 
bą, i pozwalają podzielić widmo na dwa od- ! 
dzielne systemy linij, niemające łączności | 
między sobą. Podobny sposób, zastosowany 
do widm litynu i sodu, dostarczył tylko po 
jednym systemie, z czego prof. Runge i P a
schen wnieśli, że gaz, któremu nadano tym
czasową nazwę helu, jest w rzeczywistości 
mieszaniną dwu bardzo do siebie zbliżonych. I 
Względy chemiczne nie przemawiały ani za, | 
ani przeciw tej hypotezie, gdyż nie znamy 
pierwiastków o ciężarze atomowym między j  
wodorem a litynem. Prof. Runge przypusz- j  

czał, że udało mu się rozdzielić te gazy zapo- 
mocą dyfuzyi, lecz p. Travers wraz ze mną 
wykazał, że takasama zmiana widma, jaką 
pozornie otrzymał Runge przez dyfuzyą, da 
się osiągnąć przez zmianę ciśnienia gazu 
w rurce, badanej spektralnie; wkrótce też 
prof. Runge uznał swą pomyłkę.

W każdym jednak razie powyższe względy 
zachęcały do systematycznego przeprowadze
nia dyfuzyi helu, tak, jak to już z argonem 
było czynione. Dlatego w r. 1896 zajęliśmy 
się tem z d-rem Normanem Colliem. Rezul
tat był zajmujący, gdyż udało nam się roz
dzielić hel na dwie porcye, o różnej chyżości 
dyfundowania ; jedna miała gęstość prawie 
ściśle 2,0, druga zaś 2,4 lub nawet więcej. 
Trudność roboty była komplikowana jeszcze

tem osobliwem zachowaniem się helu, że jego 
szybkość dyfundowania jest większa, niżby 
to odpowiadało jego gęstości; tak np. gęstość 
najlżejszej porcyi, obrachowana z szybkości 
dyfuzyi wynosiłaby 1,874, oznaczona jednak 
bezpośrednio wynosi 2,0. To interesujące 
zachowanie się helu zaobserwował i opisał po 
nas p Hagenbach, uczony niemiecki.

Te dwie porcye gazu różrJą się między so
bą jeszcze pod innemi względami. Tak np. 
współczynnik załamania światła jest inny dla 
cięższej frakcyi, inny dla lżejszej, i to w ten 
sposób, że opóźnienie, jakiego doznaje świa
tło, przechodząc przez hel, jest prawie wprost 
proporcyonalne do ciężaru właściwego prób 
ki. Widma zaś gazu z obu próbek nie róż
nią się zupełnie między sobą. Dlatego nie 
zdawała się nam zbyt zuchwałą hypoteza, że 
skutki dyfuzyi były niejako czysto mecha
niczne, nie chemiczne, czyli, że osięgnęło się 
nie rozdzielenie dwu różnych gazów, lecz roz- 
segregowanie cięższych od lżejszych cząste
czek tegosamego gazu. Ta myśl nie jest no
wa : świeżo zmarły prof. Sehiitzcnberger, 
i nieco później Sir William Crookes poruszyli 
kwestyą, czy to, co my nazywamy ciężarem 
atomowym, nie jest tylko liczbą przeciętną? 
w takim razie mówiąc, że ciężar atomowy 
tlenu wynosi 16, stwierdzalibyśmy tylko, że 
ciężar ten jest ilością średnią, niewyklucza- 
jąc możliwości istnienia cząsteczek nieco 
cięższych lub nieco lżejszych od 32.

Uważaliśmy więc za potrzebne zbadać tę 
kwestyą przez bezpośrednie doświadczenie, 
wykonane na jakimś dobrze znanym gazie, 
i wybraliśmy w tym celu azot W odpowied
nio urządzonym apparacie poddaliśmy azot 
frakcyonowanej dyfuzyi, przepuszczając go 
trzydzieści razy przez przyrząd, co odpowia
da 180 dyfuzyom. Mimo to gęstość pozo
stała niezmieniona, i porcya, która powinna 
była najszybciej dyfundować. okazała się 
identyczną z porcyą, która ostatnia przeszła 
przez porowatą przegrodę. To doświadcze
nie wykazało dowodnie, że zapomocą dyfu
zyi nie da się rozdzielić gaz niewątpliwie 
jednorodny na porcye o różnej gęstości, co 
obaliło też przypuszczenie co do rozdzielenia 
różnociężkich cząsteczek helu.

Aparat, użyty do dyfundowania helu, 
miał dwa litry objętości; składał się on z sze
ściu rezerwoarów, podzielonych na pół ścia-
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nami porowatemi; w ten więc sposób każde
mu pojedynczemu przepuszczeniu gazu przez 
przyrząd odpowiadało 6 dyfuzyj. Po trzy- 
dziestokrotnem przepuszczeniu gazu przez 
aparat, to jest po 180 dyfuzjach, gaz roz
dzieli! się na dwie części, o gęs'ościach 2,02 
i 2,27. Ponowiwszy doświadczenie ze świe- 
żemi ilościami helu, można było uzbierać 
tyle gazu lżejszego, że dało się tę porcyą 
lżejszą osobno dyfundować. W ten sposób 
można było jej gęstość doprowadzić do mini
mum, wynoszącego 1,98; piętnastokrotna 
dyfuzya, w dalszym ciągu stosowana, nie 
zdołała już zmniejszyć gęstości; współczyn
nik załamania wynosił 0,1245 (dla powietrza 
=  1), widmo zaś nie różni się niczem od zwy
czajnego widma helu. Ta więc substancya, 
tworząca ogromną większość w całej ilości 
helu, musi być uważana za hel czysty.

Z drugiej strony, owa pozostałość cięższa, 
poddana dalszej dyfuzyi, ulega łatwo pod
wyższeniu gęstości, co naprowadza na myśl, 
źe jestto niewielka ilość znacznie cięższego j  

gazu, zmieszanego z wielką ilością helu. Rze
czywiście dalsze próby wykazały obecność 
niewielkiej tylko ilości owego cięższego skład
nika Mała porcya, którą doprowadziliśmy 
do gęstości 2,275, miała współczynnik zała
mania 0,1333; zastosowując dyfuzyą póty, aż 
nam został już tylko ślad gazu, mogący wy
pełnić rurkę Pliickerowską, używaną do ba
dań widmowych, nie znaleźliśmy żadnej no
wej, nieznanej linii, lecz tylko charaktery
styczne widmo argonu. Z gęstości gazu da 
się łatwo obliczyć zawartość argonu w nim : 
wynosi on 1,64 procentu. Wynika stąd, że 
ów ciężki składnik, zawarty w helu uzyska
nym z niektórych minerałów, nie jest niczem 
nowem, lecz tylko argonem.

Jeżeli więc w tem, co ogólnie nazywamy 
helem, jest zawarty nowy gaz, to jest zmie
szany z argonem, i musi być obecny tylko 
w minimalnych śladach. Ponieważ zaś ani 
hel, ani argon dotąd nie dał się z niczem po
łączyć chemicznie, przeto niema, jak się zda
je, innej drogi dla izolacyi tego nowego ciała, 
jak dyfuzya, która jednakże w naszych rę
kach zawiodła. Nie dowodzi to nieistnienia 
tego gazu; świadczy to tylko o tem, żeśmy 
dotychczas nie napotkali materyału, zawiera
jącego go; żeby wrócić do poprzedniego po- 
zównania, stóg siana jest zbyt wielki, a igła

zbjt niepozorna. W fergusonicie bowiem, 
minerale, który jest jednem z najbogatszych 
źródeł helu, znajduje się (na wagę) 33 części 
helu na 100,000 części minerału, możliwe zaś 
jest, źe jakiś — nieznany dotąd — minerał 
zawiera ów nowy gaz w jeszcze stosunkowo 
mniejszej ilości; jeżeli jeszcze ów gaz znajdu
je się tam w towarzystwie helu lub argonu, 
to izolowanie go przedstawi niesłychane 
trudności. W powyższem rozważaniu przy
jęliśmy, że nowy gaz, analogicznie do helu 
i argonu, będzie chemicznie obojętnym, nie- 
tworząc połączeń; w tej bowiem dziedzinie 
domysłów nie mamy innego przewodnika 
prócz analogii z innemi pierwiastkami.

Zwróciliśmy już poprzednio uwagę na kil
ka tryad pierwiastków. Widzieliśmy, że róż
nica ciężarów atomowych między pierwiast
kami fluorem i manganem, tlenem i chro
mem, azotem i wanadem, węglem i tytanem, 
jest mniejwięcej stała i wynosi około 36, t. j. 
tyle, ile różnica między helem i argonem, 

j  Jeżeli badamy pierwiastki, umieszczone jesz
cze niżej w układzie peryodycznym, to widzi
my, że ta różnica się zmniejsza : tak więc 
różnica między borem i skandem wynosi 33, 
między berylem i wapniem 31, między lity- 
nem i potasem 32; równocześnie zaś zo 
zmniejszaniem się ciężaru atomowego pier
wiastki stają się coraz podobniejsze do s;ebie. 
Otóż argon i hel są dó siebie nadzwyczaj po
dobne pod względem własności fizycznych, 
usprawiedliwiając w ten sposób swe położe
nie w układzie peryodycznym. Najmniejsza 
różnica ciężarów atomowych jest między be
rylem i wapniem, te też pierwiastki są najpo- 
dobniejsze do siebie; większa różnica jest 
między litynem i potasem, zgodnie więc z tą 
zależnością podobieństwa argon i hel okazują 
nieco większą różnicę. Dalej zaś sód, po
średni wyraz tryady litynowej, jest podobny 
zarówno do litynu, jak do potasu; możemy 
więc się spodziewać, że nieznany pierwiastek 
z gromady helowej będzie bardzo zbliżony 
zarówno do helu, jak do argonu.

Od nowego pierwiastku zwróćmy się do ar
gonu i jego anomalnego położenia w schema
cie układu peryodycznego. Trudności, które 
tam napotykamy, s ą : ciężar atomowy jego 
wynosi 40; nie ma on zdolności do łączenia 
się chemicznego z innemi pierwiastkami, 
a więc nie posiada wartościowości; powinien
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następować w tabeli po chlorze a przed po
tasem, a przecież jego ciężar atomowy jest 
wyższy, niż potasu, choć wedle przyjętego 
prawa następstwa w układzie peryodycznym 
powinno być przeciwnie. Rozpatrzmy tę 
sprzeczność. Biorąc pod uwagę pierwszy 
peryod, mamy :

Li =  7, Be =  9,1, B =  11, O =  12, N  =  14,
0  =  16, FI =  19, ? =  20.

Bóżnice są:

2,1, 1,9, 1,0, 2,0, 2,0, 3,0, 1,0.

Następny szereg :

? = 2 0 , N a = 2 3 , Mg =  21,3, A l =  27, Si =  28,
P =  3 1, S =  32, 01 =  35,5, A = 4 0 .

Różnice :

3,0, 1,3, 2,7, 1,0, 3.0, 1,0, 3,5, 4,5.

Widzimy z tych dwu przykładów, jak te 
różnice są nieregularne; a taksamo się rzecz 
ma i w następnych szeregach. Między argo
nem i następującym z porządku pierwiast- j 
kiem, potasem, jest różnica — 0,9, czyli, że 
argon ma wyższy o 0,9 ciężar atomowy, niż 
potas. Nie jest to jednak przypadek izolo- | 
wany. Nieco dalej w układzie peryodycznym 
mamy podobną niezgodność, mianowicie 
w szeregu następującym:

A g =  108, Cd =  112, In =  114, Sn =  119, 
Sb =  120,5, T e =  127.7, 1= 127.

Różnice są tutaj :

4 0, 2,0, 5,0, 1,5, 7,2, — 0,7.

Tutaj znów mamy odjemną różnicę między 
tellurem i jodem. Ta tak uderzająca nie- | 
zgodność rzeczywistości z oczekiwaniem spo
wodowała liczne i troskliwe oznaczenia cięża
ru atomowego telluru; tak np. prof. Bogu
sław Brauner poddał tellur metodycznemu 
frakcyonowaniu, jednakże bez dodatnich re
zultatów; i wszystkie najświeższe oznaczenia 
jego ciężaru atomowego dały jako rezultat 
tę samę liczbę, mianowicie 127,7

Tu należy się wzmianka nieprzeliczonym 
prawie usiłowaniom sprowadzenia różnic cię
żarów atomowych do pewnej prawidłowości, 
przez ustawienie pewnej formuły, wyrażają
cej ciężary atomowe wraz z ich nieregular- 
nościami. Niepotrzebuję dodawać, że te usi
łowania nie zostały nigdy uwieńczone po
myślnym skutkiem. Pomyślny wynik był

zawsze okupiony brakiem ścisłości, a liczby, 
które z formuły wynikają, nie są zgodne 
z liczbami powszechnie przyjętemi. Takie 
usiłowania są mojem zdaniem jałowe. Jed
nakże umysł ludzki nigdy się nie zadowoli 
prostem zaciągnięciem takiej nieprawidłowo
ści w rubrykę; stara się on zawsze zrozu
mieć, czemu taka nieprawidłowość istnieje. 
W  związku z tem mamy dwie kwestye, które 
nam się nasuwają pod rozwagę. Są on e: 
Czy może coś zmienić owe „stosunki połącze
niowe”, które my zwiemy „ciężarami atomo- 
wemi”? I czy jest podstawa do przypuszcze
nia, źe możemy je dobrowolnie zmieniać? 
Czy są to prawdziwe ilości stałe naturalne, 
niezmienne i raz na zawsze oznaczone? Lub 
też, czy są one stałe dopóty, póki jakieś oko
liczności, których zmiana może je zmodyfiko
wać, nie ulegną takiej zmianie?

Aby zrozumieć realny cel tych pytań, roz- 
trząśnijmy związek „ciężarów atomowych” 
z innemi wielkościami, a szczególniej z tą tak 
ważną ilością, która się nazywa „energią”.

Jak wiadomo, energia objawia się pod róż- 
nemi postaciami, z których jedna da się 
przeprowadzić w drugą zupełnie ilościowo, 
bez straty. Wiadomo również, źe każda for
ma energii da się wyrazić jako iloczyn 
z dwu czynników, z których jeden został 
nazwany „czynnikiem natężenia”, drugi 
„czynnikiem pojemności”. Prof. Ostwald, 
w ostatniem wydaniu swej „Allgemeine Che
mie”, klasyfikuje niektóre z tych postaci 
energii jak następuje :

Energia kinetyczna je st iloczynem z masy przez
k w a d r a t  
prędkości.

„ d ł u g o ś c i  
przez silę.

„ powierzchni 
przez napię
cie powierz
chniowe.

„ o b j ę t o ś c i  
przez ciśnie
nie.

„ pojemności 
cieplikowej 
przez tem 
peraturę.

„ pojemności 
elektrycznej 
przez poten- 
cyał.

linearna

powierzch
niowa

„ objętościowa „

„ cieplikowa „

r elektryczna „
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Energia chemiczna je s t iloczynem z „ciężaru ato-
m o w e g o” 
przez powi
nowactwo.

W powyższych określeniach „czynnik po
jemności” jest umieszczony na pierwszem 
miejscu, „czynnik natężenia” na drugiem.

Widzimy, że „czynniki pojemności” rozpa
dają się na dwie klasy. Pierwsze dwa ro
dzaje energii, kinetyczna i linearna, są nie
zależne od natury materyału, będącego sub- 
jektem energii. Masa ołowiu stawia takisam 
opór danej sile, lub inaczej, ma taką samę 
bezwładność, jak równa masa wodoru. Masa 
irydu, najcięższego z ciał stałych, potrafi 
zrównoważyć równą masę litynu najlżejsze
go metalu.

Z drugiej strony energia powierzchniowa 
opiera się na cząsteczkach, nie na masach, 
tak samo i energia objętościowa. Energia 
objętościowa dwu gramów wodoru, zawar
tego w naczyniu o pojemności jednego litra, 
jest równa energii trzydziestu dwu gramów 
tlenu, zamkniętego w takiemsamem naozyniu. 
Równe masy cyny i ołowiu nie mają równej 
pojemności cieplikowej; lecz 119 gramów cy
ny mają równą pojemność, jak 207 g ołowiu, 
t. j. równe masy atomowe mają równą pojem
ność cieplikową. Ilość elektryczności prze
wodzona przez elektrolit przy równych poten- 
cyałach, jest propocyonalna nie do masy cia
ła  w roztworze, lecz do jego równoważnika, 
to jest, do pewnego prostego ułamka ciężaru 
atomowego. Wreszcie czynnikiem pojemnoś
ci energii chemicznej jest ciężar atomowy da
nego ciała. Widzimy stąd, że podczas gdy 
masa lub bezwładność są najważniejszemi 
czynnikami dla energii kinetycznej lub linear
nej, to inne rodzaje energii są wprost lub po
średnio związane z ciężarami atomowemi.

Te rozważania doprowadzają do wniosku, 
źe ilość materyi (jeżeli przyjmiemy, że istnie
je ten substrat dla własności ciała który 
zwiemy ,,materyąr) nie koniecznie musi być 
mierzona bezwładnością lub atrakcyą gra
witacyjną. I rzeczywiście wyraz „masa” ma 
dwa całkiem różne znaczenia. Ponieważ 
konwencyonalnie jest przyjęte mierzyć masą 
ilość materyi, przeto przyjęło się, że „masa” 
oznacza „ilość materyi”. Lecz jest zupełnie 
dozwolone mierzyć iłość materyi przez jakiś 
inny z jej czynników energii. Mógłbym,

gdybym chciał, założyć, że ilości materyi, po
siadające równą pojemność cieplikową są 
równe; lub też, źe „równe ilości atomów” 
przedstawiają równą ilość masy. W życiu 
praktycznem rzeczywiście uważamy wartość 
materyału za zależną raczej od tego, co on 
może uczynić, niż od masy, i kupujemy poży
wienie — wogóle — na podstawie atomowej, 
lub też cząsteczkowej, stosownie do zawartoś
ci w niem białka; największa zaś część towa
rów ma wartość zależną od pożywienia, po
trzebnego dla producenta czy rzemieślnika.

Różne więc formy energii można rozklasy- 
fikować na takie, które się odnoszą do czynni
ka „atomowego” i takie, które się odnoszą 
do czynnika „masowego”. Pierwsze są licz
niejsze. Układ peryodyczny stanowi pomost 
między niemi, lecz jest on jeszcze niedosko
nały, gdyż czynniki atomowe, ułożone w po
rządku mas, wykazują tylko częściową pra
widłowość. Rozjaśnić tę tajemnicę — oto 
jedno z najogólniejszych zadań dla fizyki 
i chemii. Jakie będzie rozwiązanie jego, le
ży poza zakresem mojej władzy przepowiada
nia; czy znajdziemy je we wpływie jakiejś 
okoliczności na ciężary atomowe, dotąd uwa
żane za należące do najpewniejszych „ilości 
stałych” w naturze, albo czy się okaże, źe na 
masę i atrakcyą grawitacyjną ma wpływ 

1 temperatura, lub ładunek elektryczny, to się 
nieda z góry powiedzieć. Lecz silnie wierzę, 
że znajdzie się w końcu jakiś sposób usunię
cia tych widocznych niezgodności; takie pogo- 
dzeuie jest potrzebne, w jakikolwiek sposób 
będziemy się zapatrywali na naturę wszech
rzeczy i sposób jej działania, jakiekolwiek 
jednostki z tych, które mamy do rozporzą
dzenia, wybierzemy jako jednostki podsta
wowe.

W przemówieniu tem starałem się, stosow
nie do obietnicy, połączyć nieco historyi, nie
co aktualności i nieco przepowiedni Histo- 
rya należy do Starego Świata; starałem się 
podzielić się zdarzeniami właśnie upływające- 
mi z Nowym Światem; i sądzę, źe Panowie 
zsolidaryżujecie się z moją nadzieją, źe wiel
ka część przepowiedni zostanie spełniona po 
tej stronie oceanu.

T. E.
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Kartezyusz jało przyrodnik
Odczyt wygłoszony iv Towarzystw ie  

fizyologieznem w B erlin ie

P R Z E Z

P. S c h u l t z a .

(Ciąg dalszy).

Inaczej zresztą sądzi Kartezyusz w m ło
dości swej o różnicy pomiędzy zwierzęciem 
a człowiekiem, jak to widzimy z pierwszej 
jego pracy, z rozprawy „o metodzie”. Tu 
zwraca on uwagę czytelnika na to, że zwie
rzęta nie mówią, bo nie mają rozumu; Scho- j  

penhauer, jak wiemy, dodał, źe z tej samej 
przyczyny się nie śmieją. Mowa więc, jako j  

wyraz rozumu, stanowi tę istotną różnicę i 
między człowiekiem a zwierzęciem. Wszak 
możnaby wyobrazić sobie maszynę, która 
wymawiałaby wyrazy, i to nawet na skutek 
zmian fizycznych w jej organach. Ale pew
ne określone zmiany powodowałyby zawsze 
wymawianie jednych i tych samych wyrazów. 
Wobec tak jasnego postawienia kwestyi dzi
wić się należy, że w sto lat później byli jesz
cze tacy, którzy chcieli zbudować żywego 
człowieka. W samej rzeczy, jak zauważył 
Helmholtz, zdawało im się, że są blizcy doj
ścia do celu, gdy Vaucanson zbudował swego 
flecistę, Droz starszy piszącego chłopca, 
a młodszy fortepianistkę, która jednocześnie 
poruszała palcami i oczami, a po skończonej 
grze wstawała i uprzejmy składała ukłon 
publiczności. Kartezyusz robi przy końcu 
swego dowodzenia słuszną uwagę, że są zwie
rzęta, n. p. sroki i papugi, które posiadają 
potrzebne do mówienia narządy, a jednak 
nie mówią, a głuchoniemi pozbawieni tych 
organów (w tem Kartezyusz naturalnie się 
mylił) sami wynajdują znaki, aby się dać 
zrozumieć.

Cokolwiek byłoby jeszcze do powiedzenia 
o duszy, jest tylko następstwem wyżej przy
toczonych poglądów. Jeżeli istnieje pomię
dzy nią a ciałem jakieś połączenie, to 
musi też być wiadomem, gdzie się ono znaj
duje w organizmie. Ponieważ dusza jest 
jedna, więc owein miejscem połączenia może

być tylko organ istniejący u człowieka w licz
bie pojedyńczej. Do mózgu biegną wszyst
kie nerwy; on jest organem wszystkich wra
żeń. Tak uczył już Galen wbrew Arystote
lesowi, za którym dziś jeszcze poeci powta
rzają, źe organem tym jest serce. Jedyny 
zatem organ nieparzysty, znajdujący się 
w mózgu, t. j. szyszkę (glandula pinealis) 
Kartezyusz uważa za siedlisko duszy. Jak
by był z tej matni wybrnął, gdyby był wie
dział, że organ ten u rekina jest dwa razy 
większy niż u człowieka, to pozostanie nie
stety pytaniem bez odpowiedzi. Swoją dro
gą to usiłowanie zlokalizowania duszy dziś 
nie powinno pobudzać do śmiechu. Jeden 
z najgenialniejszych filozofów i psychologów, 
Herbart, pedjął to samo zadanie. Po nim 
nad tą samą kwestyą pracował Lotze, wy
mowny, bystry, dokładnie obeznany z decy
duj ącemi faktami i ścisły w swem wniosko
waniu, zarazem filozof i przyrodnik, któremu 
medycyna naukowa zawdzięcza wyjaśnienie 
niejednej kapitalnej kwestyi. Badania dzi
siejsze nie mają wprawdzie na celu wyszuka
nia w mózgu określonego siedliska dla duszy, 
ale raczej wykazanie, że pewne sprawy świa
domości są aktem pewnych części mózgu; 
jednak są one pokrewne badaniom Karte
zyusza w tej zasadniczej myśli, że dokładne 
zbadanie mózgu jest jedyną możliwą drogą 
do poznania duszy. Z tego też właśnie 
powodu Kartezyusz zajmował się gorliwie 
i nieustannie anatomią mózgu. Ze nie 
doszedł na tem polu do żadnych pozytyw
nych rezultatów, to nie ma nic wspólnego 
z głębokiem jego przekonaniem o doniosłości 
tych badań. A przekonanie to było tylko 
wynikiem jego zadziwiająco metodycznego 
myślenia.

Dusza zostaje pobudzona przez drgania 
szyszki, a sama przez drgania te wprawia 
znowu w ruch ciało. Na tym punkcie Kar
tezyusz staje i z konieczności musiał stanąć 
w sprzeczności sam ze sobą. To bowiem, co 
dotąd podawał za niemoźebne, podnosi do 
wysokości faktu. Dotąd utrzymywał sta
nowczo i zaznaczał dobitnie, źe sprawy du
chowe nie mogą i nie powinny być zasadą 
tłumaczącą zjawiska życiowe i że te ostatnie, 
jako sprawy ruchu fizycznego, sprowadzone 
są przez inne ruchy fizyczne; tutaj zaś, ażeby 
usprawiedliwić związek duszy z ciałem, każe
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pierwszej kierować drugiem. Dlatego to, po
mimo tak jasno i dosadnie obmyślanej fizjo
logii zmysłów, spotykamy u Kartezyusza nie
raz ustępy, w których wrażenie pojmowane 
jest to czysto psychicznie, to znowu zarazem 
i psychicznie i materyalnie.

Jeżeli siły Kartezyusza nie były dostatecz
ne, by podołać trudnościom, jakie kwestye 
powyższe nastręczały, trudnościom najwięk
szym, jakie kiedykolwiek umysł ludzki miał 
do pokonania, to za to potęga umysłu Kar
tezyusza prawdziwie była zdumiewającą 
i płodną wtedy, gdy działał w odpowiedniej 
dla siebie sferze.

Kartezyusz był urodzonym matematy
kiem. On otwiera ów świetny szereg mate
matycznych geniuszów, których Francya wy
dała nierównie więcej niż którykolwiek inny 
naród. W szkołach już matematyka obu- 
dzała w nim najżywsze zajęcie. Wydosko
nalone metody matematyczne zastosować do 
wszystkich innych nauk : taki był plan i cel, 
do którego Kartezyusz dążył jeszcze w mło
dości. Pierwsza jego praca samodzielna, 
a wówczas był jeszcze uczniem, należy do tej 
dziedziny. Praca ta dla nas jest szczególniej 
ważną.

W czasie lekcyi przyszło mu na myśl, aby 
zadania geometryczne rozwiązywać za pomo
cą równań, a zatem arytmetycznie Takim 
sposobem stał się wynalascą geometryi ana
litycznej. Zbytecznem chyba byłoby rozwo
dzić się nad tem, czem stała się dla nas owa 
metoda, przez którą umysł ludzki podnosi 
własną swoję dzielność; wszak dzięki tej me
todzie autor „elektryczności zwierzęcej” ab- 
scysę przyłożył do nerwów, Ludwig zmusił 
prąd krwi do zapisywania wahań swego ciś
nienia, a Helmholtz mięsień do kreślenia 
krzywej swego skurczu '). Dla tych zaś, 
którzy znaczenie odkrycia naukowego oce
niają tylko ze względu na praktyczne jego 
rezultaty, a raczej dla których te ostatnie 
jedynie są coś warte, dla tych wystarczającą 
będzie następująca uwaga: Dzisiaj w cho
robach gorączkowych lekarz jedynie na krzy
wej temperatury opiera swoję dyagnozę 
i prognozę. Co więcej, wartość pożywienia, 
działanie lekarstwa, śmiertelność w czasie

epidemii, zdrowotność danej okolicy lub lud
ności, przeciętna ilość przestępstw w roku, 
budżet państwa, krótko mówiąc: wszystko, 
cokolwiek polega na stosunku dwu wielkości, 
wszystko to może być przedstawionem wy
raźnie i poglądowo każdemu, kto tylko pa
trzeć umie.

Obok tej zasługi najodleglejszego znacze
nia, która dla wiedzy naszej tak ważną się 
stała, Kartezyusza geniusz matematyczny 
dokonał nadzwyczajnych odkryć w innej jesz
cze, specyalnej gałęzi fizyologii, a mianowicie 
w optyce.

W nauce tej aż do 16-go wieku ogólnie 
przyjmowane były poglądy Platona, które 
dziś tylko historyczne mają znaczenie. Da
leko większą wartość od tych poglądów mają 
dla całej historyi optyki fizyologicznej słowa 
wielkiego filozofa, ttóremi witano każdego 
nowo wstępującego do Akademii'). Do dziś 
dnia wszystko, co na tem polu najznakomit
szego i najtrwalszego dokonano, zawdzięcza
my wybitnym talentom matematycznym. 
Dopiero we dwa tysiące lat po Platonie ba
dania jego nanowo podjęli, a raczej po raz 
pierwszy rozpoczęli Maurolycus i Porta. Po 
nich następują Kepler i Scheiner. Wskutek 
niezmordowanych usiłowań tych mężów, 
a mianowicie dwu ostatnich, w krótkim cza
sie zostało dowiedzionem, że oko jest tylko 
prostym przyrządem optycznym, nakształt 
ciemni optycznej, w którym soczewka zała
muje promienie zbierające się na siatkówce 
w jeden rzeczywisty obraz odwrotny. Ale 
tu nasuwało się natychmiast pytanie, jakim 
sposobem oko równie wyraźnie widzi blizkie 
jak i odległe przedmioty. Zagadnienie to 
zajmowało kolejno najbystrzejsze umysły, 
najznakomitszych fizyków i matematyków, 
anatomów i fizyologów. Pomiędzy nimi K ar
tezyusz pierwszy stwierdził, źe akomodacya 
oka wyłącznie polega na zmianie kształtu so
czewki. Dopiero w sto lat później pogląd 
ten znalazł nowego przedstawiciela, a po 
upływie nowych stu lat genialny Young 
w tym samym sensie zgłębił ten przedmiot. 
Ale dopiero przed kilkudziesięciu laty Helm
holtz potwierdził to rozwiązanie w sposób 
ostateczny i niewątpliwy. Kartezyusz był

')  E. Du Bois Reymond, Mowy. ') Ażeby się uczył matematyki.
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twórcą, Dauki o akomodacyi, Helmholtz ją 
wykończył. Przychodzą tu na myśl słowa 
Schopenhauera: „Jeden olbrzym woła, do
drugiego przez pustkę wieków, a świat kar
łów czołgających się przez nią słyszy tylko 
głos, nierozumiejąc nic więcej nad to, źe coś 
się dzieje.”

O przyczynie tej zmiany kształtu soczewki 
mówi Kartezyusz nierównie trafniej, niż wie
lu jego następców. Nie soczewka sama może 
się poruszać; zostaje ona jużto wypukloną, 
jużto spłaszczoną przez wyrostki rzęsowe, 
które jak nitki przyczepiają się do niej woko
ło. Na wielu rysunkach podaje on matema
tyczną konstrukcy obrazów, która dowodzi, 
źe przy danym kształcie soczewki zarówno 
przedmioty nadto zbliżone, jak i nadto odda
lone dają zamiast obrazu kręgi rozsianego 
światła, oraz źe zmiana kształtu soczewki 
zbiera znów promienie na siatkówce. Już 
Kepler twierdził, że siatkówka, jako rozsze
rzenie nerwów wzrokowych, jest właściwym 
organem wzroku i źe na niej powstają obra
zy; jakkolwiek twierdzenie to zbijał później 
niejeden skądinąd znakomity badacz.

Kartezyusz wstąpił w ślady Keplera 
i pierwszy dodał, że rozszerzenie składa się 
z wielu tysięcy końcowych nitek nerwowych; 
gdy nitki te zostają uderzone przez cząstecz
ki materyi nieba, powstaje wrażenie światła. 
Stąd oczywisty wniosek, że Kartezyusz jest 
twórcą nauki, która głosi, że działanie świa
tła na zakończenia nerwowe siatkówki polega 
na drganiach. Newton, którego dotąd mia
no za twórcę tej teoryi, z pewnością sam ją 
zaczerpnął z Kartezyusza Ponieważ zaś 
Kartezyusz tu, jak zresztą zawsze, uwagę 
zwracał na ostatnie najdrobniejsze cząstecz
ki, jako na istotne składniki, rozbudził on 
dążenie do wykazania tych cząsteczek na 
drodze doświadczalnej, jak to słusznie zau
ważył Sprengel. Tem samem rozpowszech
nił użycie mikroskopu i utorował drogę do 
niejednego ważnego odkrycia.

Anomalie refrakcyi: krótko i dalekowzrocz- 
ność również są tu omawiane. Zwraca on 
uwagę na poprawienie ich zapomocą szkieł 
wklęsłych i wypukłych, wyłożywszy przedtem 
prawa załamania właściwe tym soczewkom; 
obok tego wyjaśnia za pomocą , rysunków 
konstrukcyą obrazów w tych warunkach. 
On także pierwszy słusznie zauważył, że źre

nica się zwęża przy nastrajaniu oka na bliz- 
ką odległość. Zmiany źrenicy, które on 
sprowadza do czynności mięśni tęczówki, słu
żą, jak to już Kepler stwierdził, do regulo
wania wpadającego światła. Tęczówka i na
czyniówka obfitują w barwnik czarny; to za
pobiega odbijaniu się promieni światła, mo
gących zakłócić obraz na siatkówce. On ró
wnież pierwszy trafnie opisał zjawisko obra
zów wtórnych, gdy się spogląda na słońce lub 
bardzo jasny płomień; z chwilą kiedy obraz 
świetlny zblednie, obraz wtórny zmienia swo- 
ję barwę. Zależy to od tego, źe raz spowo
dowane silne wstrząśnienie zakończeń nerwo
wych nie ustępuje odrazu, lecz powoli. On 
również pierwszy wypowiedział, źe irradyacya 
polega na przenoszeniu podrażnienia na są 
siednie elementy siatkówki; pogląd ten po
dzielali przez długi czas fizycy i fizyologowie, 
a między innymi i Johannes Muller, dopóki 
Helmholtz nie dał bardziej wyczerpującego 
wyjaśnienia.

Kartezyusz również trafnie rozebrał spra
wę oceniania odległości przedmiotów od oka, 
podobnie jak to uczynił Kepler jeszcze przed 
nim. Ale uwadze obudwu uszła różnica 
w obrazach przy dwuocznem patrzeniu. Źe 
jeden obraz tylko widzimy, jakkolwiek dwoj
giem oczu patrzymy, tłumaczy on połącze
niem tych obrazów w nieparzystej szyszce.

Osławiona kwestyą widzenia w obrazie 
prostym szczegółowo jest rozebrana. Mau- 
rolycus tak był przerażony zarzutem, że wed
le jego teoryi przedmioty należałoby widzieć 
odwróconemi, że zaprzestał dalszych badafi. 
Kepler nie tak łatwo dał się zbić z tropu. 
Według niego poprostu dusza odwraca obrazy. 
Kartezyusz głębiej pojmował to zagadnienie. 
Sposób, w jaki je rozwiązuje, znowu przeko
nywa nas o nadzwyczajnej bystrości jego 
umysłu. Dowodzi on, źe to, co dotyczy 
przedmiotów znajdujących się na zewnątrz 
nas, tak samo dotyczy naszego ciała, naszej 
nogi i ręki. Ręka, która dotyka z góry, 
w obrazie tak samo leży na dole i odwrotnie 
jak punkt, którego ona się dotyka Dotyka
nie i widzenie zupełnie tu się zgadzają. J e 
żeli więc widzimy odwrotnie, to w zasadzie 
dotyczy to wszystkiego bez wyjątku i wtedy 
wszystko jest na swojem miejscu. Zupełnie 
tę samę myśl rozwija Johannes Muller 
w swoim podręczniku fizyologii. A  jednak
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w dwieście pięćdziesiąt lat po Kartezyuszu 
taź sama myśl nietylko nie została na seryo 
wzięta pod uwagę, ale nawet spotkała się 
z lekceważeniem ze względu na zawarty 
w niej rażący paradoks, jakoby ciało nasze 
własne ciało było tylko wyobrażeniem. Do
piero Ueberweg przejął naukę Joh. Mullera 
i wyprowadził stąd zupełnie jasne wnioski 
co do charakteru naszego pojmowania prze
strzeni, wnioski, których nie ośmielił się wy
prowadzić Joh. Muller. Helmholtz później 
odrzucił tę teoryą Mullera i Ueberga, niepo- 
dając oczywiście w wątpliwość jej konsekwen- 
cyj; przyczynę tego wyjaśnia w swojej opty
ce fizyologicznej. Kto tak jak on we wraże
niach zmysłowych widzi tylko skutki działa 
nia przedmiotów, dla tego „góra i dół”, jako 
wyobrażenia istniejące tylko w nas samych 
wyłącznie, nie mają żadnego znaczenia objek- 
tywnego, czyli nie są żadną właściwością 
przedmiotów samych, które jako takie są 
nam zupełnie nieznane. Wrażenia nasze nie 
są to obrazy, lecz znaki, powiada Helmholtz 
w innem miejscu. „Znak zaś nie potrzebuje 
mieć śladu nawet podobieństwa z tem, czego 
ma być znakiem”

(Dok. nast.).

Tłum. Z. Sz.

0 zjawisku z w a n i  „Seebaer"
na morzu Baltyekiem  

i innych mu pokrewnych zjawiskach.

Pod nazwą „Seebaer” znanemjest, zwłasz
cza w zachodniej części morza Bałtyckiego, 
nagłe kilkakrotne zwykle wzburzenie i wez
branie morza, zdarzające się przy zupełnie 
cichej pogodzie i zupełnie cichem morzu. Ta-

*) Helmholtz. Die Thatsachen in der W ahr- 
nehmung Yortrage u. Reden.

kie wzburzenie zalewa nieraz chwilowo wązki 
pas nadbrzeżny i sprowadza szkody. Mary
narze znają i na pełnem morzu podobne zja
wiska, robiące wrażenie trzęsienia ziemi. 
Nazwa „Seebaer” powstała prawdopodobnie 
ze starego słowa „Babr” ( =  fala). Nie jest 
to bardzo częste zjawisko, a w dodatku, jest 
dotąd niedostatecznie opisane. Wyjątek sta
nowi „Seebaer”, który się wydarzył na wy
brzeżach Pomeranii w nocy z 16 na 17 maja 
1888 r. Ten był bardzo starannie opisany 
przez R. Crednera, według nadesłanych
0 nim wiadomości. Inne wypadki zdarzały 
się w Kranz (23 sierpnia 1853 r.) i na brze
gu wyspy Dago; z pewnością mielibyśmy
1 więcej o tem danych, gdyby na to zjawisko 
zwracano taką uwagę, na jaką ono zasługuje. 
Miano „Seebaer” morza Bałtyckiego za zja-

j  wisko w części seismiczne, w części meteoro
logiczne. F. W. P. Lehmann trzyma się 

[ pierwszej hypotezy, Credner—drugiej. Praw
da leży zapewne w środku. Nie można zu 
pełnie odmówić temu zjawisku pochodzenia 
seismicznego. Jeżeli Credner, opisując „See
baer” wyspy Dago z 15 stycznia 1858 r., 
twierdzi, że niema związku między nim 

] a wielkiem trzęsieniem ziemi w górach Kar
packich, które nastąpiło tego dnia, ale o 6 
godzin później, można na to odpowiedzieć, źe 
przed wielkiemi trzęsieniami ziemi bywają 
wstrząśnienia, dość odległe od głównego 
siedliska trzęsienia ziemi, oznaczające pewne 
naprężenie w skorupie ziemi. Angielscy au- 
torowie nazywają te wstrząśnienia „Premoni- 
tory shoks”. Zupełnie jest możliwem, źe na 
kilka godzin przed trzęsieniem ziemi w K ar
patach, którego działanie sięgało daleko na 
północ, mniejsze wstrząśnienie spowodowało 
niezwykłe wzburzenie morza koło Dago. 
Z drugiej strony, zdaje się nie ulegać wąpli- 
wości, iż „Seebaer” z r. 1888, o którym pisze 
Credner, jest pochodzenia czysto meteorolo
gicznego, a nie seismicznego. Wywołany 
był przez nagłe wahanie się ciśnienia po
wietrznego, któremu to wahaniu się towarzy
szyła wielka burza. Termograf stacyi Wus- 
tran pokazał 17 go maja, między godz. 2 a 3 
rano, niezwykłe o tej porze podniesienie się 
temperatury z 9,9°C. o godz. 2, do 10,7°C. 
o godz. 3. Ciśnienie powietrza zmieniło się 
nagle z 756,6 na 759,5 mm. Wielu świad
ków wspomina nagłą zmianę kierunku wiatru
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i zupełnie miejscowe a bardzo silne porusze
nie powietrza. Podczas gdy inne zjawiska, 
znane pod nazwą „Seebaer”, musimy zaliczyć 
do kategoryi wzburzeń morza, wywołanych 
przez wielkie trzęsienia ziemi i wybuchy wul
kanów podmorskich, „Seebaer”, o którym 
mówimy, musimy zaliczyć (wraz z wielu inne- 
mi) do ruchów fal wielu jezior i mórz, z tą 
różnicą, że „Seebaer” morza Bałtyckiego 
jest daleko mniej regularny, niż podobne 
zjawiska zatoki Talanti i inne, i źe ma miej
sce przy zupełnie specyalnych zaburzeniach. 
Nie sposób określić, do których z dwu kate- 
goryj zjawisk należą zjawiska zwane „Marro- 
bio”, na południowo zachodniem wybrzeżu 
Sycylii; niektóre fakty przemawiają za seis- 
micznem ich pochodzeniem, podczas gdy oko
liczność, że mają miejsce przy atmosferze 
spokojnej, ale parnej, przy niebie barwy oło- 
wiano szarej do żółtawo czerwonej i że towa
rzyszy im często burza, przemawia za tem, 
źe są pokrewne zjawiskom meteorologicznym 
morza Bałtyckiego zwanym „Seebaer”, i in
nym do nich podobnym. Obie kategorye 
zjawisk mogą być, i są zapewne nieraz z so
bą pomieszane, bo nieraz na jednej przestrze
ni morskiej bywają ruchy fal, spowodowane 
wybuchem i zaburzeniami meteorologicznemi. 
26 lipca 1887 r. uszkodzony został pod 
50°50' szer. półn. a 20°8' na zachód od Green- 
wich parowiec od niezwykłej fali, niebędącej 
jednak pochodzenia ani sejsmicznego, ani 
wulkanicznego, podczas gdy 14 lutego 1884 
r. inny parowiec spotkała fala, z pewnością 
wybuchowa, pod 46°1.1' szer. pół., a 29°11' 
na zachód od Greenwich.

W wielu przypadkach na Bałtyku wymie
niają niezwykły odgłos, poprzedzający nie
zwykłe też wzburzenie morza W czasie 
„Seebaer”, który na początku naszego wieku 
miał miejsce między Kołobrzegiem a Kosli- 
nem, słyszano silny huk, podobny do huku 
silnego wystrzału, któryby dano ponad roz
ległą płaszczyzną lodową. W dobry kwad
rans potem, nastąpił „Seebaer”, który zalał 
część wybrzeża.

Zajmiemy się teraz nieco temi odgłosami. 
Godnym uwagi jest fakt, źe z różnych okolic 
kuli ziemskiej nadchodzą opisy, które nie za
wierają wiele wzmianek o niezwykłych ru
chach fal lub tych wzmianek zawierają mało,

natomiast zawierają liczne wzmianki o nie
zwykłych odgłosach. Opisy nadchodzą też 
z okolic oddalonych od morza, tak, źe można 
przypuścić, iż pomieszano tu kilka zupełnie 
odrębnych zjawisk.

Belgia, Francya Północna, kanał La Man
che, może nawet całe morze Północne, aż do 
Islandyi, posiadają t. zw. „mist-puffers”, 
czyli nieokreślone, głuche odgłosy, niepodob
ne jednak ani do wystrzałów, ani do grzmo
tu, które zwykle słyszeć można przeważnie 
latem, w dnie upalne i ciche, i które miesz
kańcy wybrzeża i marynarze uważają za 
wróżbę pięknej pogody. Dalej od wybrzeża, 
słyszano je w Limburgu. W czasie długiej 
i ciepłej jesieni 1895 r., słyszano te odgłosy 
dłużej niż zwykle, bo do początku paździer
nika. Nie zawsze szły z niemi w parze nie
zwykłe wzburzenia morza, trzeba jednak 
zrobić uwagę, że „Seebaer” w wymienionych 
okolicach, z powodu silnego ruchu fal i sil
nych przypływów i odpływów morza, nie tak 
łatwo dostrzedz, jak na Bałtyku, chociaż 
znane są pojedyńcze wypadki na morzu Pół- 
nocnem. Podobne odgłosy bywają także 
w południowo zachodniej Anglii, głównie 
w Devonshire, na wybrzeżach Wallii, w zato
ce Morekambe, a najbardziej w północnej Ir- 
landyi, na brzegach ogromnego a sławnego 
z silnego bicia fal jeziora Longh Magh. 
Zjawisko to zupełnie podobne do „mist-puf- 
fers” ma miejsce we wszystkich porach roku, 
ale przeważnie w dnie letnie gorące, ciche, 
nie burzliwe; wspominają o niem i stare kro
niki i opisy. Bardzo godnem uwagi jest 

' spostrzeżenie B,. Lloyd Pragersa, który, 27 
sierpnia 1886 r., w dzień cichy i gorący, sły
szał głuchy odgłos, „a zumbling noise”, 
a w 36 sekund potem, ujrzał w tym samym 
kierunku, zkąd odgłos przychodził, wirowe 
wznoszenie się leżącego siana, w skutek chwi
lowego wiatru wirowego, który trwał zaled
wie jednę minutę.

Z pewnością i z Europy środkowej mieli
byśmy tego rodzaju spostrzeżenia, gdyby 
zwracano uwagę na te odgłosy, i gdyby ich 
nie miano fałszywie za odgłos dalekich wy
strzałów, lub wybuchów. Prawdopodobnie, do 
tej samej kategoryi zjawisk należy t. zw. 
w Szwajcaryi „Wetter-schiessen”. Już w r. 
1830 spisywał je Hugi, przypuszczając, że 

i ich przyczyną są strzały, wybuchy, pękanie
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lodowców, lawin i t. d. Uważano „Wetter- 
schiessen” głównie w Alpach i Jura, tudzież 
na północ od Jura. Jest to głuchy huk, po
dobny do strzału z armaty i zwykle słyszeć 
się daje w ciche pogodne dnie letnie, w któ
rych lekkie obłoki na sklepieniu niebieskiem 
widzieć się dają. Wkrótce potem deszcz 
zwykłe następuje, ale te odgłosy nie mają 
nic wspólnego z burzami. Hugi słyszał 
„Wetterschiessen” w gorący dzień sierpnio
wy, dwa i trzy razy na minutę, potem rza
dziej, aż około północy ustało. W  zimie 
rzadko się ono zdarza. Widzimy więc, że 
zjawisko jest podobne do tego, co się słyszy 
w Belgii i Irłandyi. I  w Szwajcaryi zaled
wie można oznaczyć kierunek, z którego huk 
słyszeć się daje. Lud miejscowy twierdzi, 
że huk pochodzi z Roththal, dzikiej części 
doliny Lauterbrunnen, albo z pola bitwy 
Murten, gdzie zabici Burgundowie tak ha
łasują. Kto wie, czy nie jest też zjawiskiem 
atmosferycznem, ów znajomy głuchy huk, 
który się słyszy w blizkości ruin Rodcnstein 
i Schnellerts, w górach Odenwald?

Poza Europą, słyszano nad zatoką Fundy 
Bai podobne głosy, w ciche, ciepłe i parne 
dnie letnie. Głównie jednak znane są u uj
ścia Gangesu „Barisal guns”, tak nazwane 
od miasta Barisal, leżącego na wschód od 
Kal-Kutty. I  tu są to jakby głuche wystrza
ły, które słyszeć można we wszystkich po
rach dnia i nocy, ale przeważnie w dnie po
godne i spokojne. Tak biali, jak krajowcy 
znają je oddawna. Przestrzeń, na której 
słyszeć się dają owe „Barisal guns”, jest 
dość ograniczona. Są też wiadomości o pe- 
dobnych odgłosach z okolic Indyi, leżących 
daleko od morza, ale tu, po większej części, 
chodzi o odgłosy trzęsienia ziemi, przy któ
rych na wstrząśnienie gruntu uwagi nie zwró
cono.

Różne są przypuszczenia co do istoty tych 
wszystkich zjawisk. Przedewszystkiem, na 
myśl przychodzą wystrzały, wybuchy, rozsa
dzanie skał i t. d., a one wszystkie słyszeć się 
dają na wielkie odległości. Gdy w sierpniu 
18*3 r. rozsadzano skały koło Magdeburga, 
o 70 kilometrów dał się huk słyszeć i to 
w gwarnej porze przedpołudniowej. Wybu
chy Rot Bremerheren słyszano w Holsztynie 
a wybuch statku z dynamitem koło Emmę-

! rich dał się słyszeć aż w okolicach Akwiz 
; granu. Wogóle, zamało badano kwestyą, jak 

daleko wystrzały słyszeć się dają przy róż- 
! nych stanach powietrza i pogody. Ale dla 

większości odgłosów, o których mowa, wyklu- 
! czone są wystrzały, bo osoby, które robiły 

spostrzeżenia, zawsze się przekonywały, że 
■ tych wystrzałów nigdzie nie było. Najpew

niej o tem twierdzić można cj do „Barisal 
' guns” i „Wetterschiessen” w Szwajcaryi.
! Co do tych ostatnich, spostrzegacze dodają 
i zawsze, że one się bardzo różnią od dalekich 

wystrzałów. W Indyach brano ,,Barisal 
guns” za trzask palących się trzcin lub od
głos usuwania się brzegów rzeki, lecz te obie 
rzeczy są bardzo nieprawdopodobne, bo po
żar trzcin można widzieć z daleka, jeśli trzask 
słyszeć można, a usuwanie się brzegów po
winno być bardzo silne, jeśli odgłos brył zie- 

j  mi, w wodę spadających, z daleka słyszeć się 
daje.

Huk fal jest już prawdopodobniejszą tych 
odgłosów przyczyną. Brak wprawdzie spo
strzeżeń co do odległości, w jakiej w głębi 
lądu huk fal słyszeć się daje, ale kto słyszał 

j huk fal na brzegach lrlandyi i Szkocyi, albo 
kto czytał opis Pechuel Loeschiego, o tem, co 
się dzieje na brzegach Loango, ten przyzna, 
źe w cichej okolicy, na dalekiej przestrzeni 
można słyszeć huk morza, składający się 
z jednego, nader silnego uderzenia, po któ- 
rem następuje cisza kilka sekund trwająca.

| 0 ’Reilly słyszał o 8 mil ang. w głębi lądu 
huk fal północnego brzegu Hiszpanii. Do
brze byłoby, gdyby przy spostrzeżeniach 

j  o odgłosach tego rodzaju zwracano uwagę,
I czy na najbliższem wybrzeżu nie było silnego 
i huku fal, i jak daleko ten huk słyszeć można.
| Bardzo silny jest huk tam, gdzie fale wcho- 
| dzą do jaskiń w skałach nadbrzeżnych i po

wietrze w nich ściskają. Przy wejściu fali 
J i rozszerzaniu się ściśniętego powietrza, sły

chać huk, który uważano na skalistych brze- 
| gach Lancashire i Cumberlandu, i który 
! z pewnością i w innych miejscach dałby się 

obserwować. Główną w tych wypadkach bę- 
J  dzie zawsze kwestyą, czy w czasie, kiedy się 
| huk słyszało, było silne bicie fal? Przy del- 
i cie Gangesu i na brzegach Belgijskich, brak 

takich jaskiń skalistych, a ostatnie nasze 
! wyjaśnienia są zupełnie nieodpowiednie dla 

tych zjawisk w głębi lądu.
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Myślano o pękaniu meteorów, których 
z powodu światła dziennego dostrzedz nie 
można, ale ten huk mało ma podobieństwa 
z odgłosami, o którjch mówimy.

(Dok. nast.).

Z niemieckiego streściła
M. Twardowska-

Posiedzenie W ydziału M atem atyczno-Przyrodniczego  
Akademii Umiejętności.

Dn. 14 czerwca odbyło sig posiedzenie Wy
działu M a'ematyczuo-Przyrodniczego A kalem ii 
Umiejętności w Krakowie pod przewodnictwem 
D yrektora Wydziału, rek tora K reu‘za. Na po
siedzeniu tem prof. Browicz przedstawił swą p ra
cę pod tytułem: „Jak i w jakiej postaci otrzym u
j ą  komórki wątrobne hemoglobinę';” Autor b a 
dał komórki wątroby psiej, wyjętej w czasie ma- 
ximura i w czasie minimum funkcyi, i dostrzegł 
przytem, że całe ciałka czerwone krwi dostają się 
do protoplazm y a następnie do ją d ra  komórki, 
gdzie pod wpływem substancyi jąd ra  hemoglo
bina ulega przemianie niekiedy krys*alizując 
w charakterystycznej k rysłalograficznie postaci. 
Zdaje się to potwierdzać poprzednio ju ż  przez 
autora wyrzeczone przypuszczeni", że w komór
kach wątrobnych ją d ra  spełniają funkcyą wydziel 
niczą, a mianowicie wytwarzają barwniki żółcio
we. Autor przyjm uje —  na podstawie wywodów 
teo re lycznych —  istnienie stałych dróg komuni
kacyjnych między naczyniami wloskowatemi 
krwionośnemi a komórką wątrobną: drogi te nie 
są naturalnie naczyniami krwionośnemi w ścislem 
tego wyrazu znaczeniu, nie pośredniczą bowiem 
w krążeniu krwi, lecz w wymianie maferyału od
żywczego, dostarczanego komórce wątrobnej.

Nas+ępnie prof. Witkowski referował o pracy 
prof. Olearskiego i dra Silbersteina pod tytułem: 
„0  własnościach pary przesyconej.n

Ilość ciepła, uwaluiającą się przy częściowem 
skraplaniu się pary przesyconej, można obliczyć 
na podstawie równania charakterystycznego par 
i na zasadzie zachowania energii. Autorowie do 
wodzą powyższego twierdzenia i popierają je  
konkretnym przykładem liczbowym, mianowicie 
odnoszącym się do pary wodnej, przesyconej, 
w tem peraturze 15°C.

W końcu prof. Cybulski referował o pracy p. 
T. Zalewskiego pod tytułem: „W pływ wstrzyki
wać pepłonu do żyły na układ krwionośny i inne 
funkcye organizm u ’-.

Działaniem wstrzykiwali peptonowych na orga
nizm zwierzęcy a w szczególności na krzepliwość

krwi, zajmowali się ju ż  Schmidt - Miihlheim, 
Fano, Pollizer, Contejean i inni, przypisując 
zmniejszanie się krzepliwości krwi jużto  specy
ficznemu działaniu peptonu (Schmidt Miihlheim, 
Fano), jużteż tworzeniu się w organizmie pod 
wpływem peptonu —  toksyny i antytoksyny, 
zmniejszających krzepliwość (Contejean), ju ż ‘eż 
wreszcie przypisując przeważny wpływ w te j 
mierze roli wątroby (Glay, Puchon, Hedon, Dele- 
zenne). Podobne działanie ma i krew, której 
krzepliwość została zmniejszona przez wprowa
dzenie peptonu do układu krwionośnego: na kró
lika pepton nie ma wpływu, ma go natomiast 
krew peptonowa psa. Jeżeli zaś zmniejszenie 
krzepliwości, tym lub owym wywołane sposobem, 
minie, to nowe dawki peptonu, czy krwi pepto
nowej, przez pewien czas nie mają żadnego 
wpływu.

Doświadczenia autora częścią potwierdziły po
przednio J u ż  znane fakty, częścią oświetliły je  
w nowy sposób. Po wprowadzeniu do żyły pep
tonu Wittego, p. T. Zalewski spostrzegł obniża
nie krzepliwości, przyspieszenie czynności serca 
i obniżanie ciśnienia, co potwierdzało poprzednie 
spostrzeżenia Schmidt-Miihlheima. Aby zaś i na
stępne dawki lensam miały skutek, muszą one 
być wprowadzone do organizmu dopiero po pew
nym czasie, inaczej nie m ają żadnego skutku: 
okres ten, w ciągu k ‘órego krew je st uodpornio
ną na działanie peptonu fabrycznego i albumoz—  
które, w stanie czys^m , w ten sam sposób dzia- 
ła ją — je s t mniej więcej równy okresowi, w k tó
rym pepton i albumozy okazują wpływ ań y k o a - 
gulr.cyjny. Pepton czysty nie okazał w doświad
czeniach autora żadnego wpływu ani na układ 
krwionośny, ani na krew sarnę. Krew peptono
wa psa działa na układ krwionośny i na krew po
dobnie ja k  sam pepton W itłego, lecz działanie 
je j je s t słabsze.

Zmniejszenie krzepliwości można wywołać też 
j wstrzykiwaniem zwykłej krwi odwłóknionej tego

samego lub innego gatunku zwierzęcia; podobnie 
działa kurare.

F ak ty  wyżej podane autor tłumaczy odmien
nie niż je g )  poprzednicy, gdyż niestarając się 
dowodzić istnienia hypotetycznych toksyn, nie- 

| wykazanych żadnemi faktami, szuka przyczyny
| w zmniejszeniu się ilości ciałek białych w krwi,
| czerpanej z tętnicy. To zmniejszenie się ilości
; ciałek białych au łor tłumaczy przypuszczeniem,
| że wskutek zmniejszenia się ciśnienia zatrzym ują

się one w naczyniach włoskowatych, lub też, że 
! ulegają pewnej modyfikacyi pod wpływem pepto-
| nu, skutkiem czego s ta ją  się bardziej lepkiemi
: i przyczepiają się do ścianek naczyń krwionoś-
j nych. Doświadczenia autora przeczą przypusz-
j czeniu, jakoby wątroba miała jakikolwiek wpływ

na zmniejszenie się krzepliwości krwi.
Na posiedzeniu ściślejszem odesłano powyższe 

prace do kom itetu wydawniczego, następnie zaś 
między innemi otwarto kopertę, złożoną dnia 30 
maja b. r. do aktów W ydziału, zatytułowaną:
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„Doniesienia o formie, w jakiej homoglobina by- | 
wa dostarczaną komórce w ątrobnej” , i stw ierdzo
no, że zawiera istotną treść pracy, przedstaw io- 
nej przez prof. Browicza na niniejszem posiedze
niu. Sekretarz prof. Ros'afiński, zawiadomił 
Wydział, że złożono do ak‘ów Wydziału kopertę 
p. Br. Znatowicza z Warszawy. Przy tej sposo- j 
bności uchwalono— zgodnie zresztą % panującym I 
dotychczas zwyczajem — otwierać opieczętowane j  

koperty tylko na posiedzeniach miesięcznych 
w obecności członków W ydziału.

Na tem zostało zakończone posiedzenie czerw
cowe, poniżej zaś podajemy sfreszczenie pracy, 
prof. Cybulskiego, pod tytułem : „O wpływie b ra
ku gruczołu tarczykowego w organizmie zwierzę
cym na wymianę materyi u psów ” , przez prof. 
Wł. Ant, Gluzińskiego i p. Ignacego Lembergera.

Gruczoł tarczykowy ma nadzwyczaj ważne 
znaczenie w ekonoińii ustroju zwierzęcego. W e
wnętrznie użyty gruczoł tarczykowy powoduje 
zaburzenie w ustroju, mianowicie w wymianie 
materyi (doświadczenia Vermehrena, Deniga, 
Bleibtreua, Scholza, Richtera, Gluzińskiego i Lem 
bergera i t. d.), wyłuszczenie zaś tego gruczołu 
pociąga za sobą poważne zmiany w organizmie. 
Doświadczenia, dokonywane w lej mierze dotych
czas, zajmowały się nieledwie wyłącznie zacho
waniem się zewnętrznem, badaniem krwi, rozw o
ju  kości, dlatego autorowie niniejszej pracy wy
konali dwa doświadczenia nad wymianą materyi 
u  psów w różnym wieku, po wyłusz' zeniu gruczo
łu tarczykowego, przyczem uwzględnili wydala
nie azotu, kwasu fosfornego, moczowego i siar- 
czanego, mocznika, następnie zaś zachowanie się 
składu krw i, tem peratury ciała, wreszcie wykona
li sekcyą psów badanych.

I doświadczenie zostało wykonane na suce le- 
gawej, pięcio- do sześciomiesięcznej, o wadze 
ciała 6300 <j. W czwartym dniu po wyłuszczeniu 
gruczołu tarczykowego pojawiły się nagle drgaw
ki tężcowe, szczękościsk, duszność, ślinotok 
i znaczne podwyższenie tem peratury ciała (do 
40,2°C); napady jednak ustąpiły wkrótce, lecz do 
końca doświadczenia utrzymywały się drgawki 
mięśniowe, tem peratura ciała zaś utrzymywała 
się w normalnej wysokości. Po upływie człer- 
dziestu dni po wyłuszczeniu gruczołu tarczyko
wego podawano psu przez przeciąg 5 dni świeży 
gruczoł tarczykowy w ilości 2 y dziennie. Suka 
została zabita po dniach 60-ciu, a sekcya wyka
za ła : brak  gruczołu tarczykowego, śledzionę m a
łą, zeschniętą, pomarszczoną, i tkankę tłuszczo
wą równomiernie rozwiniętą. Badanie wymiany 
materyi u suki wykazało, że po wyłuszczeniu 
gruczołu u suki młodej następował żywszy roz
pad ciał białkowych, zatrzymanie kwasu fosfor
nego w organizmie, znaczny ubytek na wadze, 
i —  prawdopodobnie— zaoszczędzenie tłuszczów. 
Podanie gruczołu tarczykowego na wewnątrz, 
spowodowało zaoszczędzenie ciał białkowych, 
żywszy rozpad tłuszczów i zmniejszenie zatrzy
mania kwasu fosfornego

II doświadczenie zostało wykonane na suce 
ra*łer sześcio- do siedmioletniej, ciężaru 6330 ij. 
W trzecim dniu po operacyi wystąpiły lekkie ty l
ko drgawki tytaniczno bez objawów duszności, 
szczękościsku i ślinotoku, tem peratura wynosiła 
tylko S B ^ C . W czterdzieści dni po operacyi 
dawano dziennie pó 2 g gruczołu na wewnątrz 
przez pięć dni; po 60 dniach sukę zabito i sek- 
cyonowano, z podobnym zupełnie rezultatem , co 
poprzednią suką Badanie wymiany materyi wy
kazało, że brak gruczołu tarczykowego u suki 
starej działa oszczędzająco na rozkład materyj 
białkowych i działa nieco zatrzymująco na kwas 
fosforny ; podanie gruczołu tarczykowego na 
wewnątrz przyśpiesza rozpad ciał białkowych 
i wydalanie kwasu fosfornego.

Z tych doświadczeń autorowie wnoszą, że wy
łuszczenie gruczołu tarczykowego w wieku mło
dym sprowadza wybitne objawy zatrucia, żywszy 
rozpad materyj białkowych i zatrzymanie kwasu 
fosfornego w organizmie, w wieku późniejszym 
zaś objawy zewnętrzne są mniej wybitne, nie tak 
groźne, a na wewnątrz wymiana materyi ulega 
nie tak  znacznym zmianom i raczej występuje 
zaoszczędzenie substancyj białkowych niż ich 
rozpad.

Zgodnie z obrazem przebiegu zmian w orga- iz
mach obu suk powyższych idzie zachowanie się 
krwi: u suki młodej zmniejszał się ciężar właści
wy krwi, malała ilość ciałek krwi czerwonych —  
występowała leukocytoza; podanie gruczołu ta r 
czykowego na wewnątrz powodowało zwiększenie 
się ilości ciałek czerwonych krwi i, co za tem 
idzie, zwiększenie procentowej ilości hemoglobi
n y , podwyższenie ciężaru właściwego krwi 
i zmniejszenie się ilości ciałek białych; u suki 
słarej ilość ciałek czerwonych się nie zmieniła, 
a leukocytoza nie wystąpiła wcale.

Z. R.

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

—  Wędrówki nietoperzy. Nietylko ptaki, lecz 
i niektóre gatunki nietoperzy odbywają w pew
nych porach roku wędrówki; p. H. M erriam 
stwierdził to przed kilku laty dla dwu gatunków 
zamieszkujących Stany Zjednoczone, mianowicie 
dla nietoperza szarego (Atalapha cinerea) i dla 
srebrno włosowego (Lasienycteris hortiyagus), 
które w zimie przebywają zawsze w Karolinie 
południowej i Georgii, a nawet na wyspach Ber- 
mudzkich, w lecie zaś regularnie ciągną bardziej 
na północ. Przybywają tu taj w maju, dolatują 
do Kanady, a w październiku znów powracają na 
południe. Podobne zjawiska zauważono jeszcze 
u Atalapha noyeboracensis. Oserwatorowie nie
mieccy dawniej już  spostrzegali to samo u nieto
perzy Vesperugo Nilssonii i Y. hortula a również 
u Vespertilio dasycneme. Część ich zimą ulatuje 
na południe, inne zaś zimują w jaskiniach, sta
rych budowlach i t. p. A. L.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Od Komitetu zajętego przygo+o waniami do 
Vlll-go Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich
otrzymujemy następujące zawiadomienie: Termin 
VIII Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich 
w Poznaniu przełożonym został na pierwsze dnie 
lipca roku przyszłego.

Dr. A. Jaruntowski, sekr. jen.

Japetus Steenstrup, jeden z najznakomi'szych 
uczonych duńskich, mineralog, biolog i archeolog, 
zmarł w Kopenhadze, przeżywszy la t 84. Od 
roku 1845 był profesorem zoologii w Kopenha
dze, w latach od 1865 do 1878 był sekretarzem  
duńskiej ukademii nauk. Był jednym z pierw
szych, którzy pojęli i utrw alili naukę o przem ia
nie gatunków. Pr.icował wiele nad rozwojem 
niższych organizmów zw erzęcych, a liczne jego 
prace biologiczne i geognostyczne umieszczone są 
w wielu specyalnych czasopismach niemieckich.

A. L.

0 D P 0 W IE 0 Z I  REDAKCYI.

WP. B H. W D. Doświadczenia p. Plateau 
Wszechświat zamieścił w roku 1896 Nr. 29 
i 1897 Nr. 36.

W P. A. W. W Zurychu. Życiorys Meyera isto t
nie je s t już  skądinąd przyrzeczony.

SPROSTOW ANIE.

W Nr 38 znajdują się następujące omyłki: 
str. 602 łam prawy w. 16 od góry —zamiast 

niewielkiej” ma być wielkiej.
str. 602 łam prawy w. 17 od góry— zamiast 

„równoważnej” ma być rozwalanej.
s ‘r  6?2  łam prawy w. 21 od góry— zamiast 

„magnetyczne” ma być m agnetycznego.
str. 603 łam lewy w 7 od góry— zamiast 

„pól” ma być fa l.
str. 604 łam lewy w. 10 od góry— zamiast 

„którego” ma być który.

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 d. 29 września do 5 października 1897 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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K ieru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Sum a

opadu
l l w a g i

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw . Najn. •" ___

29 S. 55,2 54.3 53,2 7,8 15,4 l3,o 16,5 7,1 69 W .S ^.O _
3o C. 52,8 53,o ^4.4 9,3 15,3 10,0 16,0 8,8 71 SE2,E3,E* ---

l P. 52,8 51,4 4S,4 6,8 16,2 12,3 16,8 6,4 67 Es,Ss,Se ---
2 S. 4 4 .' 44,3 46,2 13,9 16/ , 1 1,3 19,9 11,2 : 83 SW5,W5,W2 0,0 • dr. około 3 —5 p. m.
3 N. 51,3 53,7 5 ł,2 6,9 11,2 8,2 12,0 6,5 68 W N 5,W 2,WN> —
4 P. 54,2 54,5 56,8 4,0 9,6 f>,6 lo ,l 4,0 72 NW',E*,E* 0,0 0  dr. kilkakr. p. m i wiecz.
5 W. 5g,0 5y,2 59.9 1,0 7,o 2,6 7,3 o,5 61 NE»,E20,E« w południe.

__ --------------

Ś redn ia 53,o 9.6 77 o o

T R E Ś Ć .  Nieodkryty gaz, według W illiama Ramsaya. — Kartezyusz jako przyrodnik, odczyt 
Schultza (ciąg dalszy). —  O zjawisku zwanem „Seebaer” na morzu Baltyckiem i innych mu pokrew
nych zjawiskach, streszcz. M. Twardowskiej. —  Korespondencya W szechświata.— Kronika naukowa.—  

Wiadomości bieżące. —  Nekrologia. —  Odpowiedzi Redakcyi, — Sprostowanie.
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