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Sprawa słownictwa chemicznego.

Z dwu ostatnich numerów Wszechświata 
czytelnicy tego pisma mogli się dowiedzieć, 
jaki przebieg miała sprawa słownictwa che- 1 
micznego na tegorocznym Zjeździe przyrod
ników i lekarzy. Przypomnieć wypada, źe 
według przekonania podnoszących tę sprawę 
-chemików warszawskich, a zapewne i wszyst
kich osób, które ona obchodzi, Zjazd nie 
mógł być tutaj instancyą rozstrzygającą. 
Dorywczo bowiem, na dni kilka zebrane gro
no ludzi, którego skład musi być przypad
kowym, może się znaleźć w takiem położe
niu, że dyskusya nad podobną sprawą będzie 
w niem niemożebna. Z drugiej zaś strony 
rozpatrzenie się w szczegółach wymaga wię
cej czasu, aniżeli na to mogła przeznaczyć 
Sekcya chemiczna Zjazdu. Tak więc wnie
sienie sprawy słownictwa przed forum Zjaz
du mogło mieć tylko na celu zainteresowanie 
tą  rzeczą obszerniejszego koła chemików, 
wywołanie dyskusyi zasadniczej co do jej 
stanu obecnego i ewentualnej potrzeby 
zmian, wreszcie—odesłanie materyału, już 
w pewnym stopniu przygotowanego, do jedy
nej prawdziwie kompetentnej w sprawach 
podobnych instytucyi, to jest do Akademii 
Umiejętności. Sekcya chemiczna Zjazdu

w taki też sposób pojęła swe zadanie i, jak 
wiadomo, przez pośrednictwo zebrania ogól
nego członków Zjazdu postanowiła uprosić 
Akademią o wyrok ostateczny. Jakikolwiek 
on będzie, Sekcya czuła się w prawie do 
uroczystego zapewnienia, źe ogół chemików, 
piszących i mówiących popolsku, zastosuje 
się do niego w całości.

Podany w naszem piśmie protokuł obrad 
w Sekcyi zjazdowej nie jest dosłownem po
wtórzeniem głosów podnoszonych. Jest to 
przedruk ze sprawozdania, ogłoszonego 
w n-rze 5 „Dziennika IX  Zjazdu lekarzy 
i przyrodników polskich w Krakowie”. Zda
wało się nam, że rola pośrednika pomiędzy 
wysokiemi sferami naukowemi a czytelni
kiem niefachowym, jaką nasze pismo zaw
sze spełniać się stara, zmusza nas do powtó
rzenia dosłownego tego referatu w osnowie, 
podanej przez organ urzędowy Zjazdu. Ale 
w streszczeniu, przygotowywanem pośpiesz
nie podczas samego trwania obrad, musiały, 
rzecz prosta, zajść pewne niedokładności 
albo przeoczenia, a nadto, wobec konieczno
ści zawarcia całej materyi w iaknaj mniej
szej objętości, referent Dziennika mógł prze
puścić pewne szczegóły, które wydawały mu 
się mniej ważnemi, a które jednak w oczach 
innych mogą mieć wartość bardzo znaczną. 
Ponieważ zaś sprawa ujednostajnienia na
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szego języka chemicznego nam, chemikom 
warszawskim, pomimo wszystkiego, co usły
szeliśmy w Krakowie, wydaje się ważną, 
przeto umyśliliśmy zająć nią raz jeszcze na
szych czytelników, żeby przez konieczne 
uzupełnienie tekstu Dziennika wyrazić do
kładniej nasze wobec niej stanowisko.

W przekonaniu naszem zadanie pogodze
nia języka chemicznego polskiego, jakim po
sługują się różne dzielnice kraju, wpi-ost nie 
istniałoby, gdybyśmy byli w możności powie
dzieć sobie: „Oto ta  lub inna szkoła, ten 
lub inny pisarz posługuje się językiem, któ
remu nic zarzucić nie można”—pozostawało
by bowiem wtedy postarać się tylko, żeby 
ten język wszedł do powszechnego użycia. 
Tak jednak nie jest. Terminologia nasza 
tworzyła się nienormalnie. Zajęcie się nią 
budziło się i gasło naprzemian w różnych 
ogniskach naszego życia umysłowego w róż
nych czasach, a okoliczności tak zrządziły, 
że jej doskonalenie wcale nie szło w parze 
z rozwojem samej nauki. Po naukę zwraca
liśmy się kiedyś prawie wyłącznie do francu
zów, i wtedy bezwiednie zakażaliśmy język 
naukowy galicyzmami, zupełnie tak samo, 
jak w czasach późniejszych, kiedy przyszła 
kolej na niemców, w pismach naszych zaroiło 
się od germanizmów. A  czyż to małej wa
gi okoliczność, że cała nasza literatura che
miczna za wiek dziewiętnasty składa się za
ledwie z jakichś kilkunastu książek obszer
niejszych? A  czy i o tem zapomnieć mamy, 
że w czasach najbliższych wykład uniwersy
tecki chemii w języku polskim trwa zaledwie 
od lat jakichś trzydziestu? Wszystko to jest 
od nas niezależne, ale ze smutkiem dodać 
trzeba, źe istnieją ponad to okoliczności 
w nas samych źródło mające, a bardzo nie
przyjazne rozwojowi naszego języka nauko
wego. Oto znaczna liczba naszych specya- 
listów nie interesuje się bynajmniej piśmien
nictwem naukowem polskiem. Możnaby przy
toczyć chemików polaków, których podpisy 
powtarzają się we wszystkich niemal czaso
pismach fachowych zagranicznych, we wszyst
kich niemal ich zeszytach, gdy nasza litera
tura nie może się poszczycić ani jednym ich 
przyczynkiem. I  gorzej jeszcze: istnieją 
chemicy polacy, którzy nie wahają się przy
znać, że nigdy w życiu niczego nie czytali 
we własnym języku o swej specyalności.

Tak więc, wbrew temu, co dało się sły
szeć z ust bardzo poważnych w Sekcyi che
micznej Zjazdu IX , niepodobna przypusz
czać, żeby słownictwo chemiczne polskie mo
gło być wyrobione i ustalone w sposób osta
teczny w którejkolwiek dzielnicy. Nie miało 
potemu dotychczas i nie ma jeszcze dzisiaj, 
odpowiednio przygotowanego gruntu i dosta
tecznej liczby uprawiających. Jak  samo za
jęcie się naukami ścisłemi jest u nas owocem 
czasów najświeższych, tak też i praca nad 
wyrobieniem języka w tych wszystkich nau
kach zaledwie dopiero się rozpoczyna. Dzi& 
jeszcze nie wiemy, kiedy i w jaki sposób 
ten język się sformuje ostatecznie, ale nie 
możemy wątpić, źe sformować się musi i to  
niezadługo. Pisząc te słowa, nie zapominamy 
wcale o pracach i zasługach pokoleń po
przednich, ani o próbach współczesnych. 
Chcemy tylko zaznaczyć raz jeszcze brak 
ciągłości w tej całej robocie, zadziwiający 
brak porozumienia się wzajemnego i do 
śmiesznej swawoli podobną, a tak u nas roz
powszechnioną pochopność do tworzenia swe
go własnego, oryginalnego języka w tych na
wet razach, kiedy istniejące zasoby słowni
kowe zadość czynią potrzebie albo przewyż
szają ją  nawet. Tak jest w chemii, tak we 
wszystkich naukach ścisłych i przyrodni
czych, tak wreszcie we wszystkich naukach 
stosowanych.

Tylokrotnie mieliśmy sposobność wykazy
wania stron ujemnych tego stanu rzeczy i ko
nieczności poprawy, że nie mamy potrzeby 
w tem miejscu powracać do tego tematu. 
Jedno tylko chcielibyśmy powtórzyć z naj
mocniejszym naciskiem : Uważamy za wielki 
i ważny obowiązek wszystkich, którzy w ja 
kikolwiek sposób zajmują się nauką, dążenie 
wszelkiemi siłami do wyrobienia słownictwa, 
oczyszczenia go z naleciałości cudzoziemskich 
i nieprawnych fabrykatów, a przedewszyst- 
kiem—do ujednostajnienia. Praca ta musi 
być ciągła, bo wszakże ani język, ani nauka 
nie są jakiemiś nieruchomemi wykończonemi 
tworami, ale bez przerwy ulegają rozwojowi 
i przekształceniom. Musi także być poddana 
nieustannej kontroli ze strony osób czy może 
lepiej ciał zbiorowych, którymby ogół mógł 
śmiało powierzyć taką kontrolę. To zastrze
żenie ostatnie, choć może wydać się komu 
przesadnem, dla piszącego jest bardzo natu-
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ralnem, ponieważ w ciągu całego swego za
wodu ma nieustanną sposobność przekonywa
nia się co chwila, w jak strasznem zaniedba
niu znajduje się język polski, osobliwie wśród 
młodzieży, która szukała nauki zagranicą.

Te i tym podobne uwagi skłoniły w swoim 
czasie piszącego do zachęcenia Sekcyi che
micznej warszawskiej, żeby zajęła się spra
wą ujednostajnienia naszej terminologii che
micznej. Odrazu było rzeczą dla nas widocz
ną, że niepodobna myśleć o ryczałtowem 
przyjęciu bez zmian któregoś z istniejących 
układów słowniczych polskich. Słownictwo 
galicyjskie w wielu punktach wydawało się 
nam nieodpowiedniem ze względu na postać 
wyrazów, gdy znowu zasad warszawskiego 
niemożna pogodzić z dzisiejszym stanem 
nauki. Taki jest nasz pogląd, który za
równo wolno było nam powziąć, jak znowu 
w szczegółach jego rozwinięcia, każdemu 
wolno go krytykować. Takiej krytyki ocze
kiwaliśmy od Sekcyi chemicznej Zjazdu IX  j 

i wprost w celu jej wywołania nasze pomysły J 
zmian i uzupełnień przedstawiliśmy w Kra- | 
kowie. Ze sprawozdania w dwu poprzed- J  

nich numerach Wszechświata czytelnicy wie- | 
dzą, źe doznaliśmy w pewnej mierze zawodu, 
gdyż dyskusya na posiedzeniu 22 lipca nie
wiele się przyczyniła do wyjaśnienia punktów 
spornych.

Nie możemy przewidzieć, jaki obrót weź
mie sprawa, gdy Akademia przystąpi do jej 
rozpoznania. W jednym tylko względzie 
jesteśmy pewni rezultatu, w tym mianowicie, | 
źe po bezstronnem a dojrzałem jej rozważa- 
źeniu jawną się stanie jedyna pobudka Sek
cyi warszawskiej do poruszenia tej rzeczy, to 
jest chęć, żeby nieunikniona reforma języka 
chemicznego polskiego odrazu stanąć mogła 
na trwałych i racyonalnych podstawach.

Br. Znatowicz.

Wyniki badań nad promieniami Becąuerela.

(Dokończenie).

Badania fizyka francuskiego Gr. Sagnaca l) 
dowiodły, źe jeżeli promienie Rontgena pa-

ł) G. Sagnac. Journal de Physicpie, 1899, 
n -r  2. Rozprawa ta  była szczegółowo streszczo-

dają na jakiekolwiek ciało, to każdy element 
materyi, umieszczony na drodze tej wiązki, 
wysyła jednocześnie we wszystkich kierun
kach nowy rodzaj promieni, które badacz 
francuski nazwał drugorzędowemi; te zaś, 
padając na ciała, wzbudzają promieniowania 
trzeciorzędowe i t. d. Nowe te promienie, 
posiadające wogóle zasadniczy charakter 
promieni Rontgena, różnią się jednak od 
nich znacznie i nie mogą, być w żadnym ra
zie, jak to próbowali czynić niektóx-zy uczeni, 
wiązane ani z odbiciem dyfuzyjnem, ani też 
z fluorescencyą; mamy tu bowiem do czynie
nia z nowym szeregiem promieni o własno
ściach coraz bardziej się różniących od pro
mieni rontgenowskich, z których powstają 
przez coraz większe przekształcenia.

Analogiczne zachowanie daje się zauważyć 
dla promieni Becąuerela i to nawet w wyższym 
jeszcze stopniu. Promieniowanie drugorzędo- 
we wykazuje w ty m ostatnim przypadku w po
równaniu z drugorzędowem promieniowaniem 
Rontgena i znaczną różnicę, podczas bowiem 
gdy promienie Sagnaca zanikają prawie jed
nocześnie wraz z pierwotnemi, wzbudzające- 
mi je, to przeciwnie dla promieni Becąuerela 
promieniowanie drugorzędowe trwa bez po
równania dłużej, niekiedy nawet kilkanaście 

i godzin *). Interesującem jest tu spostrzeże- 
I nie, że jeżeli jakiebądź silnie czynne ciało 

umieścimy obok nieczynnego, tak że jedno 
od drugiego oddziela tylko bardzo niewielka 
warstwa powietrza, to wtedy po niejakim 
ozasie to drugie ciało staje się źródłem sil
nych promieniowań becąuerelowskich i włas
ność tę zachowuje ono przez czas dłuższy 
(Zazwyczaj kilka dni) i nie traci jej nawet 
wtedy, gdy ciało to dokładnie wyczyścimy 
lub obmyjemy a).

na w n-rze 20 Wszechświata za rok 1899 w a r 
tykule p. t. „O promieniach S i T ” .

1) Według spostrzeżeń p. M. Skłodowskiej- 
Curie i p. P iotra Curie.

2) F . Giesel w rozprawie swej, umieszczonej 
w Wied. Ann. (69 , s 'r .  91, 834; 1899) i także 
w Physikalische Zeitsclirift (1899, str. 16) do
wodzi, że nie jest wyłączona możliwość, że wnio
ski o istnieniu polonu są błędne, gdyż mamy 
tam  może tylko promieniowania drugorzfdo- 
we. Daleko radykalniej, lecz zdaje się bez 
racyonalnej podstawy, przeczy istnieniu nowych 
pierwiastków (radu, polonu i aktynu) Gustaw

| Le Bon, który w ostatniej swej rozprawie (Revue
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Podobneż zjawiska dają się zauważyć i dla | 
gazów, gdy te ostatnie przenikają promienie 
Rontgena lub Becquerela. Pod ich wply- j  
wem gaz nabywa, jak to już wyżej przyta
czaliśmy, zdolności przewodzenia elektrycz
nego i przytem ulega rozkładowi na jony. 
Badania w tym względzie przeprowadził 
zwłaszcza lord Kelwin, J . J . Thomson, Ru
therford, dalej Beattie i Smoluchowski, 
obecnie profesor wszechnicy lwowskiej.

Nowsze badania Maryi Skłodowskiej-Cu- | 
rie i P iotra Curie dowodzą również, że nie
które silnie czynne preparaty ozonizują do 
pewnego stopnia powietrze, co przedstawia 
zjawisko zupełnie nieznane dla promieni | 
Rontgena. Interesującem w tej mierze bar
dzo jest niedawne spostrzeżenie Lenarda, 
który w swej rozprawie w Annalen der Phy- 
sik ogłosił, że skrajne, możliwe jeszcze do 
wyśledzenia, promienie ultrafioletowej części 
widma również posiadają własność ozonizo- 
wania powietrza i czynienia go słabym prze
wodnikiem elektryczności.

Promienie Rontgena i Becąuerela mają | 
•l promieniami ultrafioletowemi jeszcze jednę 
ważną cechę wspólną. Można mianowicie 
w znanem doświadczeniu H. Hertza, wykazu- 
j  ącem wpływ promieni ultrafioletowych na wy
ładowanie iskry, zastąpić te promienie przez 
rurkę Crookesa lub też jakibądź preparat 
promieniotwórczy. Promienie polonowe, to
rowe lub inne t. p. dają tu wyniki doskonałe 
i w niczem nie ustępują tym, jakie otrzymy
wał genialny Hertz, stosując skrajne fale 
widma o znacznej częstości.

Z tem wszystkiem jednak między promie
niami Rontgena a Becąuerela istnieje jedna \ 
fundamentalna różnica, na którą zwrócić na
leży baczną uwagę; jest nią zdolność odchy
lania się, przynajmniej w pewnych granicach 
i warunkach, pod wpływem magnesu, czego 
promienie, odkryte przez słynnego profesora 
wiirtzburskiego, bynajmniej nie okazują. 
Elster i G-eitel zanotowali w jednej ze swych 
prac spostrzeżenie, źe na wyładowanie elek
troskopu w powyżej opisanym kondensatorze 
silny wpływ okazuje pole magnetyczne.

Pytaniem tem zajął się dalej Becąuerel,

Scientifique, n-r 18, 5 m aja 1900) utrzym uje, że 
wszystkie powyższe zjawiska daje się objaśnić na 
zasadzie jego badań nad „światłem czarnem” .

który też znalazł, że nie wszystkie prepara
ty wysyłają promienie, które w polu magne- 
tycznem odchyleniu ulegać mogą; jednocze
śnie zaś p. Skłodowska-Curie wraz z Pio- 

! trem Curie dowiodła, że promienie polonu 
| widocznego odchylenia nie okazują, gdy rad 

wysyła po części zdolne odchylać się, po czę
ści nie okazujące tego zjawiska promienie.

Poszukiwania zaś St. Meyera i Schweidle- 
ra wyjaśniły również, że promienie becąue- 
relowskie, podobnie jak i katodalne, ulegają 
odchyleniu o charakterze, właściwym elek
tryczności odjemnej.

Ten fakt magnetycznego odchylania się 
promieni pobudził wielu uczonych do wygło
szenia poglądu, źe promieniowania ciał czyn
nych nie są być może niczem innern, jak tyl
ko rodzajem promieni katodalnych. Pogląd 
ten, pomimo różnego ich zachowania się 
w niektórych punktach, zyskał sobie wiele 

| uznania, gdyż z drugiej strony łączy te pro
mienie wiele cech wspólnych. Tak np. wspól
ną im jest zdolność powracania termolu- 
miniscencyi ciałom, które ją przez roz
żarzanie straciły, dalej nadawania zabarwień 
wielu przezroczystym ciałom, jak np. szkłu, 
soli kamiennej i niektórym innym. Najcha- 
rakterystyczniejszym i najważniejszym jed
nak jest fakt odchylania się pod wpływem 
magnesu, który też prowadzi do niezbędnego 
wniosku, że promieniowania Becąuerela łą 
czyć się muszą z przenoszeniem elektrycz
ności.

Oczywisty ten wniosek nie odrazu jednak 
został doświadczalnie potwierdzony, gdyż 
przeciwnie w pierwszych próbach tego rodza
ju ciągle się okazywało, że płytka metalowa 
w czasie padania na nią promieni Becąurela 
nie wywoływała jednakowoż odchylenia po
łączonego z nią elektrometru. Pozorną tę 
sprzeczność wyjaśnili dopiero małżonkowie 
Curie tą okolicznością, źe promienie Becąue
rela cz>nią powietrze przewodnikiem, tak że 
ładunek na płytce nie może się więc w ta 
kich warunkach stale utrzymywać. Aby zaś 
działanie to otrzymać, należy badać promie
nie w przestrzeni opróżnionej lub teź okrą
żyć płytkę metalową grubą warstwą izolato
ra. Ostatni ten warunek urzeczywistnili oni 
doświadczalnie i rzeczywiście otrzymali na 
płytce ładunek odjemny, który stopniowo 
wzrastał.
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Becąuerel wykazał dalej, że promienie ra
du względem odchylenia magnetycznego za
chowują się jakościowo zupełnie tak samo, 
jak i promienie katodalne. Otóż przyjmo
wana przez wielu fizyków teorya emisyjna 
promieni katodalnych uczy, że jeżeli promień 
ten przebiega w jednorodnem polu magne- 
tycznem prostopadle do linii sił, to opisuje 
on krzywą orbitę, przyczem jednak iloczyn 
z natężenia pola i promienia krzywizny dro
gi promienia równa się iloczynowi prędkości 
„cząstek” katodalnych i masy ich, podzielo
nemu przez ich ładunek. Wartość liczbowa 
tego iloczynu wynosi dla promieni katodal
nych średniej szybkości około 300, dla tych 
zaś, które przenikają cienką płytkę metalo
wą, osięga on, według Lenarda, wartość 
1100. Analogiczny iloczyn z natężenia pola 
i promienia krzywizny daje dla promieni ra
du podobną liczbę, a mianowicie około 1 500.

Następnie wspomniana powyżej zależność 
pozwala określić i szybkość rozprzestrzenia- | 
nia się, gdy wielkość odchyleń magnetyczne
go i elektrycznego jest wiadoma, co dla pro- | 
mieni katodalnych ma też miejsce. Dla pro
mieni jednak, wychodzących z substancyj 
promieniotwórczych, wartość odchylenia elek
trycznego nie była znaną i wyznaczenie jej 
wymagało pokonania znacznych trudności. 
Dopiero usiłowaniom Becquerela i Dorna 
zawdzięczamy znajomość tej wielkości, która 
też pozwoliła następnie wyznaczyć prędkość 
promieni radu. Okazało się, że wynosi ona 
1 ,6 .1010 cm/ seo., a iloraz z ładunku przez ma
sę równa się tu 107. Sąto wielkości zupeł
nie tego samego rzędu, co i odpowiednie 
wartości dla promieni katodalnych.

Na zasadzie więc tych i innych mniej za
sadniczych analogij, które dotychczasowe 
badania już wyświetliły, można z dużym 
stopniem prawdopodobieństwa rozpatrywać 
promienie Becąuerela jako rodzaj promieni 
pokrewnych katodalnym, który też jedno
cześnie ze względu na wiele wspólnych z pro
mieniami Rontgena własności zajmuje miej
sce pośrednie między pierwszemi a dru- 
giemi.

Jakkolwiek jednak pociągającem jest przy
puszczenie tak prostego związku między 
niemi, to jednakże ciągle mieć trzeba na 
uwadze to, że dotychczasowe poglądy na isto
tę i wzajemne zależności wszystkich tych pro-

| mieni nie wychodzą jeszcze, niestety, poza 
j granice tylko dobrze obmyślonych hypotez.

To też w oczach każdego rozsądnego bada- 
| cza twierdzenie takie, źe promienie Becąue

rela stanowią przejście od promieni kato
dalnych do promieni Rontgena ma tylko zna
czenie czysto formalne, mówi ono, że włas
ności tych pierwszych promieni są pośrednie 

| i nic więcej ponad to. Bo czyż zdołano do- 
j  tychezas stwierdzić, że tu rzeczywiście z pro- 
I mieniowaniami mamy do czynienia, czemu 
{ tak uparcie dotąd przeczy ta okoliczność,
| że ani załamania, ani prawidłowego odbi- 
I cia, ani polaryzacyi żaden z tych promieni 

nie wykazuje. Przeciwnie nawet co dotyczę 
promieni katodalnych to coraz więcej szerzy 
się i nabywa pradopodobieństwa t. z w. teo
rya emisyjna tych promieni, którą ugrunto
wali głównie Crookes i J. J .  Thomson. Uczy 
nas ona, źe promienie katodalne są to tylko 
prądy naładowanych odjemnie cząstek mate
ryalnych (np. gazu pozostałego w rurze), 
które katoda odpycha. Już z tego chociaż
by wynika, źe sama nazwa promiemi kato
dalnych jest conajmniej niewłaściwa i spro
wadzać tylko może nieporozumienie, gdyż 
pod nazwą promieni zupełnie coś innego ro
zumieć zwykliśmy. Co dotyczę dalej pro
mieni Rontgena, to te znowu różnią się od 
pierwszych zasadniczo, chociaż zdają się po
wstawać w tych punktach, gdzie promienie 
katodalne padają na ciała stałe. Podług 
dotychczasowych poglądów teoretycznych 
uczeni chcą widzieć w promieniach Rontge
na pewien rodzaj wstrząśnień elektromagne
tycznych, które powstają w chwili, gdy na- 
elektryzowana cząstka, tworząca promień 
katodalny, uderza o antikatodę.

Te hypotezy co do istoty t. zw. „promie
ni” katodalnych lub promieni Rontgena, któ
reśmy tu ogólnie w kilku słowach streścili, 
tylko w sposób bardzo naciągnięty dają się 
zastosować do promieni Becąuerela. Co do 
tych ostatnich czyniono też najrozmaitsze 
przypuszczenia, które jednakowoż bardzo 
mało usprawiedliwionemi się wydają. Tak 
np. pani Marya Skłodowska-Curie podaje 
w jednej ze swych rozpraw hypotezę, że 
przestrzeń wogóle przenikają promieniowa
nia, podobne do rentgenowskich, które pa
dając na pewne ciała o wysokim ciężarze 
atomowym, jak tor, uran i t. d., ulegają ab-
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sorpcyi i następnie wysyłają promieniowania 
drugorzędowe, które są właśnie promieniami 
Becąuerela. Wykonane jednak specyalnie 
w tym celu doświadczenia Elstera i Geitla 
przeczą możliwości przyjęcia podobnej by- 
po tezy.

Wiele kłopotu sprawiało też niektórym 
uczonym wyjaśnienie źródła, z którego po
chodzą promienie Becąuerela, gdyż jak wia
domo wysyłaniu temu nie towarzyszy żad
na widoczna zmiana ani w samych ciałach 
promieniotwórczych, ani w ich najbliższem 
otoczeniu. Okoliczność ta skłoniła nawet 
głośnego badacza tych promieni, panię Maryą 
Skłodowską-Curie, do wypowiedzenia zdania, 
że pomienione promieniowania zdają się wy
jątkiem od prawa Carnota. O ile jednak 
bezpłodnemi i bezpożytecznemi wydać się 
mogą wyżej wzmiankowane spekulacye na te 
mat istoty tych promieni, o tyle wprost nie- 
racyonalnem jest to ostatnie przypuszczenie. 
Wyjątków od praw nauki ścisłe nie znają, 
a sam fakt, że zjawisko uchyla się od prawa, 
uchyla jednocześnie i całą teoryą. Niema tu 
jednak żadnej konieczności dopatrywania 
w tych zjawiskach jakiej bądź niezgodności 
z drugą zasadą termodynamiki, lecz prze
ciwnie z wszelkiem prawdopodobieństwem 
sądzić należy, że tu energia wyzwala się 
wskutek zmian chemicznych w układzie ma
teryi, tak drobnych jednak, że ich dotych
czas dostrzedz nie możemy. Ale bo też rze
czywiście wypromieniowane tu ilości energii 
są nader nieznaczne w porównaniu z temi, 
jakie wydzielają drobne nawet procesy che
miczne.

Pouczającem jest w tej mierze następu
jące zestawienie, jakie zapożyczamy z ob
szernego referatu o promieniach Becąuerela, 
który niedawno p. H. Starkę ogłosił w ję 
zyku niemieckim. A mianowicie, stojąc na 
gruncie teoryi emisyjnej obliczyć łatwo, 
że ilość energii, którą ciało czynne wydziela 
w jednej sekundzie, odpowiada w przy
bliżeniu 5,1 absolutnym jednostkom pracy. 
W mierze mechanicznej nie wydaje się więc 
to tak niewypowiedzianie małą wielkością, 
gdyż odpowiada podniesieniu 5 mg w sekundę 
na wysokość 1 cm. Zuikomość tej wielkości 
przedstawi się nam dopiero we wlaściwem 
świetle, jeżeli zważymy, źe w przeciągu lat 
1 000 tyle tylko energii ulegnie wypromie-

niowaniu, ile wyswobadza spalenie 1 cm3 
wodoru. Również nadzwyczaj małą jest 
w ten sposób obrachowana masa cząsteczek, 
które w ciągu 1 sekundy są wysyłane. Jest 
ona tak mała, że dopiero po upływie miliar
da lat traci się w ten sposób 1 mg substan- 
cyi. Wypromieniowana energia, jak rów
nież i masa są tu więc, jak powiada H. S tar
kę, tak nieznaczne, że kierując się analogią 
dziwić się zbytnio nie powinniśmy, że odszu
kanie dla promieni Becąuerela zmian w ukła
dzie materyi, będących równoważnikiem wy
dzielanych ilości energii, nie zostało uwień
czone dobrym skutkiem.

Z krótkiego tego przeglądu badań trudno 
wogóle nie dostrzedz, że jakkolwiek mniej
sze lub większe prawdopodobieństwo przy
znawać można tej lub owej z dotychczaso
wych teoryj, to jednakże tylko dalsze syste
matyczne i wyczerpujące zgłębienie własno
ści ogółu nowoodkrytych od końca r. 1895 
promieni stanowić będzie rzeczywisty krok 
naprzód; tylko wtedy wzajemna zależność 
promieni katodalnych z jednej i promieni 
Rontgena i Becąuerela z drugiej strony we 
wlaściwem przedstawi się świetle, a pytanie 
co do ich istoty i pochodzenia wzniesie się 
na wyżyny ścisłości naukowej.

W. O.

Nowa lampa elektryczna.

Jednem ze stałych znamion rozwoju na
szej kultury jest dążenie do coraz doskonal
szego środka oświetlającego, chęć zamienie
nia nocy w dzień jasny, przedłużenia w ten 
sposób krótkiego i gorączkowego życia współ
czesnego człowieka. Przez długie wieki ludz
kość zadawalała się w zupełności kopcącem 
światłem łuczywa lub słabym blaskiem świec 
woskowych. Gaz i nafta rozbudziły dopiero 
pożądania w tym kierunku; za niemi poszła 
elektryczność, światło żarowe i łukowe, 
niegdyś bez konkurencyi. Gazowi już gro
ziła zagłada, gdy uratował go wynalazek 
Auera; ale i siatka żarowa Auera znalazła 
groźnych przeciwników w lampie żarowej 
Nernsta i, podobno, w najmłodszej elek
trycznej lampie Bremera.
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Niewątpliwie te dwa najnowsze sposoby 
oświetlenia powstały pod wpływem lampy 
Auera. Przedewszystkiem opierają się one 
na zbliżonych zasadach fizycznych, powtóre 
ukazanie się ich zostało bez wątpienia przy
śpieszone przez wspólubieganie się elektrycz
ności z tańszym gazem.

Wiemy oddawna, że wynalazek Auera po
lega na wprowadzeniu do bezbarwnego pło
mienia palnika Bunsena nielotnego i niepal
nego ciała—siateczki z tlenku toru i tlenku 
ceru złożonej. Nernst sam przyznaje, że 
lampa Auera dała mu pochop do badań, 
które w wynikach stworzyły jego lampę ża
rową. Nernst początkowo używał miesza
niny inagriezyi i glinki ogniotrwałej, później 
zaś małych sztabek z tlenku itru. Sztabki 
te na zimno nie przewodzą elektryczności, 
rozgrzane zaś są dobremi przewodnikami. 
Prąd, przechodząc przez nie, rozżarza je  do 
białości; w tym stanie sztabki Nernsta wy
dają silne białe światło, bardzo do słonecz
nego podobne. I  jak  palnik Auera zu
żywa mniej gazu a świeci jaśniej od zwyk
łego palnika, tak same lampa Nernsta spo- 
trzebowuje połowę tylko tego prądu, jaki J 
rozżarza równie jasną lampę żarową zwyk
łej konstrukcyi.

Innym wynalazcom lampa Auera poddała 
myśl przeistoczenia w ten sam sposób lampy } 
łukowej. Poczyniono setki rozmaitych do
świadczeń. Zamiast węgli używano prętów j  

z gliny, używano węgli rozmaitemi miesza
ninami napojonych — wszystko bez powo- j  

dzenia.
Dopiero bardzo niedawno Bremer rozwią- j 

za ł to trudne zagadnienie. Po wielu żmud
nych doświadczeniach udało mu się otrzymać ! 
węgle do lamp łukowych, zawierające dwa
dzieścia do piędziesięciu procentów soli meta
licznych, nie przewodzących elektryczności, 
głównie związków wapnia, magnezu i krzemu. 
Lampy, zaopatrzone w węgle Bremera, od
znaczają się ogromną wydajnością światła, i 
znacznie większą od wydajności wszystkich \ 
innych dotychczas znanych źródeł. Prof. j  

Wedding wykonał cały szereg doświadczeń 
i pomiarów nad lampą Bremera i zapoznał 
zgromadzenie elektrotechników niemieckich 
w Kielu z ich wynikami. W ostatecznym 
rezultacie okazało się, że siła świetlna lampy 
Bremera prawie trzykrotnie przewyższa wy

dajność lamp łukowych zwyczajnych. Zba
dał on przedewszystkiem lampę dla prądu 
stałego, bez klosza; zużywając 12,3 amperów 
i 44,4 wolt czyli 646 wattów wydała ona 
maksymalnie 6 400 świec, średnio zaś 4 320; 
tak tedy na świecę przypadło 0,126 watta. 
Zwykła zaś lampa łukowa, zużywając 12 amp.
1 46 wolt, t. j. 552 watty, daje maximum 
zaledwie 1 950 świec, przeciętnie znowu 1060, 
a więc na świecę wypadło przeciętnie 0,5 wat
ta. Taka sama lampa Bremera w kloszu 
dała maksymalnie 3 £>00 świec, a przeciętnie
2 772, gdy identyczna lampa dotychczasowej 
konstrukcyi daje przeciętnie najwyżej 830 
świec. Z tych obliczeń wynika, źe lampa 
Bremera przy jednakowej sile prądu posiada 
trzy do czterokrotnie większą siłę świetlną. 
Na dowód, jak wielkie ilości światła dostar
czyć może nowa lampa, przytoczymy lampę 
wystawioną obecnie w Paryżu.

Zawieszono ją  na wieży Eiffla na wyso
kości 95 m. Mieszczą się w niej cztery lu
ki, zużywające 55,8 amperów i 89,3 wolty. 
Wobec jej ogromnej siły świetlnej Wedding 
mógł prowadzić swoje pomiary tylko na 
dworze. Okazało się, że maksymalna siła 
światła tej potężnej lampy wynosiła 83 600 
świec, przecięciowo znowu 49 730. Podobne 
wyniki dały lampy Bremera, do których za
stosowano prąd zmienny.

W  lampie Bremera węgle są do siebie na
chylone pod kątem, tworząc figurę w rodzaju 
litery V. Pomiędzy tak ustawionemi węgla
mi wytwarza się łuk elektryczny, w postaci, 
tylko nowej lampie właściwej; łuk przybiera 
postać błyszczącego żółtego półksiężyca. 
Półksiężyc ten jest ruchomy; gdy siła prądu 
wzrasta, coraz bardziej staje się on wypuk
łym, coraz silniej wystaje poza końce węgli; 
ze zmniejszeniem się tej siły łuk się zmniej
sza, wreszcie przeskakuje poziomo między 
końcami węgli. Zjawisko to ważne dla re 
gulowania siły światła Wedding objaśnia 
w następujący sposób : W każdem mianowi
cie polu magnetycznem,—a dokoła końców 
węgli wytwarza się takie pole,—działają si
ły, prostopadłe do kierunku linij sił, i dążą
ce do rozszerzenia pola. W miarę wzrostu 
natężenia prądu pole się rozszerza, a wraz 
z liniami sił wysuwa się nazewnątrz i łuk 
świetlny. Jeżeli tedy zapomocą umieszczo
nego na głównym obwodzie magnesu wytwa
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rzamy siły, dążące do rozszerzenia pola, do 
rozsunięcia linij sił, to łuk wysuwa się poza 
węgle, wydłuża się, wydając więcej światła. 
Drugi magnes może działać w przeciwnym 
kierunku, skracając łuk i osłabiając siłę 
światła.

Węgle pod wpływem własnego ciężaru ob
suwają się ku dołowi, stopniowo, bez przerw, 
usuwając w ten sposób potrzebę mechanicz
nego ich regulowania. Konstrukcya szcze
gółów lampy Bremera jest dotychczas ta 
jemnicą wynalazcy, okazywane jednak prze
zeń lampy palą się równo i spokojnie.

W  obecnej lampie łukowej końce węgli 
wysyłają ogromną większość promieni, sam 
zaś łuk ma tu zaledwie znikomy udział; 
w lampie Bremera naodwrót. Dlatego też 
w niej łuk znajduje się zupełnie nazewnątrz 
węgli i promieniuje we wszystkie strony: 
klosz lampy napełnia się cały równomiernem 
żółtem światłem. W znacznej mierze przy
czynia się do tego umieszczony w lampie po
nad węglami wysoki na 5 cm cylinder bla
szany, zwężający się ku górze; osadzają się 
na nim produkty palenia się węgla w postaci 
drobniutkiego białego pyłu. W tym stanie 
cylinder jest doskonałym reflektorem, roz
praszającym światło równomiernie. Unika
my w ten sposób jaskrawego, rażącego bla
sku współczesnej łukówki. W nowej lampie 
niema również tak niepotrzebnego wytwa
rzania cienia na dolnej i górnej półkuli lam
py. W edług pomiarów nawet o 48° ponad 
poziomą, przeprowadzoną przez łuk, lampa 
wysyła jeszcze bardzo wiele światła. Jednę 
tylko wadę ma opisywana przez nas lampa— 
oto węgle spalają się nader szybko, prawie 
dwa razy szybciej niż w starej lampie, ale za- j  

to, przy równej sile światła średnica ich mo
że być trzykrotnie mniejsza.

Jeszcze pod jednym względem nowy spo- | 
sób oświetlenia posiada wyższość nad dotych
czasowemu Światło łukowe zawiodło poczę- 
ści pokładane w niem nadzieje,jako w oświe
tleniu dla reflektorów lub latarni mor- j  

skich. Zbyt obfituje ono w niebieskie i fiole
towe promienie i dlatego nader słabo je wi
dać poprzez mgły, które właśnie te promie
nie pochłaniają w największej mierze. Nie- 
jednę nawet latarnię morską napowrót naftą 
oświetlono, gdyż słabsze jej światło łatwiej 
przenika przez mgłę skutkiem zawartości

żółtych i czerwonych promieni. Bremer twier
dzi, że zapomocą różnych domieszek do skła- 
du węgli może światłu nadać żółte do czer
wonego zabarwienia; mielibyśmy w ten spo
sób najodpowiedniejsze światło dla latarni 
morskich.

Prof. Wedding robił doświadczenia i w tym 
kierunku; mierzył on siłę światła starej i no
wej lampy raz bezpośrednio, raz znowu po
przez grubą na metr chmurę pary. Do
świadczenie urządzono w sposób zbyt pry
mitywny, aby można było osięgnąć zupełnie 
pewne wyniki, gdyż grubość i gęstość sztucz
nej chmurki była zmienna. W  każdym ra 
zie można było stwierdzić, źe światło nowej 
lampy mniej więcej dwa razy łatwiej przeni
ka przez mgłę od promieni dotychczasowej 
łukówki. Ostateczne wyniki da nam dopiero 
obserwacya w warunkach naturalnych.

W  nowy tedy okres wstępuje zażarta wal
ka o byt między elektrycznością a gazem;, 
kto zwycięży—przyszłość pokaże.

X

0 l 6 r ^ m i  fcfesfjop
aa-a. ~^7~yst a .-^ ie  u p a ry słsle j.

Pomiędzy wielu wspanialemi dziełami rąk  
j  ludzkich, jakie na tegorocznej wystawie 

w Paryżu zgromadzone zostały, teleskop 
ogromnych rozmiarów wzbudza powszechne 
zainteresowanie. Objektyw tego teleskopu 
posiada 1 1/4 m  średnicy, a ogniskowa jego 
osięga ogromną stosunkowo długość 60 m.

W n-rze 20 Wszechświata z r. b. podana 
była treściwa wiadomość o tym teleskopie, 
który do rzędu zwierciadlanych należy i tem 
zasadniczo się różni od dużych nowszych re- 
fraktorów, które nie posiadają zwierciadła 
specyalnego i w których promienie wprost 
padają na objektyw. Ponieważ jednak ciała 
niebieskie zmieniają wciąż swe położenie 
wskutek bądź rzeczywistych, bądź pozornych 
ruchów, więc też i objektywy w refraktorach 
zaopatrzone są w mechanizmy zegarowe, 
które pozwalają mieć gwiazdę określoną 
ciągle w polu widzenia lub też dla ciał o wy
bitnym ruchu własnym mogą być dogodnie 
zwracane w każdym dowolnym kierunku.
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Podobne urządzenie byłoby jednak dla tak 
dużego przyrządu, jak wspomniany teleskop 
paryski, zbyt niedogodne; tu urządzono ob- 
jektyw nieruchomy, podczas gdy umieszczone 
przed nim zwierciadło, zaopatrzone w mecha
nizm zegarowy, odbija promienie np. gwiaz
dy tak, źe ona ciągle znajduje się w polu 
widzenia. O dalszych szczegółach budo
wy nie będziemy się tu rozpisywali, gdyż 
w ogólnych zarysach były one juź podane 
w n-rze 20 Wszechświata, gdzie jest również 
i rysunek, przedstawiający urządzenie syde- 
rostatu; do tych ogólnych danych dołączamy 
tu tylko kilka ciekawych szczegółów co do 
przygotowania zwierciadła i szkieł do objek- 
tywu, co wobec tak dużych rozmiarów tele
skopu przedstawiało największe trudności.

Wskutek niejednakowo szybkiego stygnię
cia masy szklistej tworzą się w niej drobne 
pęcherzyki, które następnie po uformowaniu 
z niej soczewek występują jako ciemne punk
ciki i wogóle jako przeszkody dla właści
wego przebiegu promieni i jasności dawanych 
przez nie obrazów. Te wady szkieł optycz
nych są często tak drobne, że tylko przy po
mocy specyalnych przyrządów uwidocznione 
być mogą; występują one jednak nadzwyczaj 
często i trzeba nadzwyczajnej staranności 
i umiejętności, aby ich uniknąć. W fabry
kach szkieł optycznych urządzone są specyal- 
ne piece, które nasamprzód przez 30 godzin 
są rozżarzane do białości, a dopiero potem 
potrochu i stopniowo są w nich umieszczane 
części składowe, mające utworzyć następnie 
masę szklistą. Przeciąg czasu między do
dawaniem części składowych wynosi conaj- 
mniej 15 godzin, co jest niezbędnein, aby 
wszystkie mogące powstać w żarzącej się 
masie pęcherzyki powietrza wyszły na- 
zewnątrz.

Gdy juź wszystkie potrzebne części skła
dowe umieszczone zostały, wtedy temperatu
rę pieca podnoszą do 1 600 lub 1800 stopni; 
w tem stadyum pracy zdarza się często, źe 
nietylko używane w tym celu tygle pękają, 
lecz również często kamienie, tworzące piec, 
stapiają się. Jeżeli żarzenie się to idzie po
myślnie, to wtedy następuje ważna czynność 
mieszania masy szklistej, a to w celu nada
nia jej jednolitej budowy. Zachodzi tu no
wa poważna trudność, gdyż szkło stygnie, 
rzecz naturalna, z górnej powierzchni i ota

cza zakrzepłą warstwą rozżarzony środek, 
co także nader często prowadzi do rozpęk- 
nięcia się masy lub przynajmniej powoduje 
powstanie mnóstwa miejscowych deformacyj. 
Co zaś dotyczę samego procesu mieszania, 
to jestto zadanie dla robotników trudne do 
wykonania; nawet bowiem przy największych 
środkach ostrożności, jest rzeczą dla robotni
ka niemożebną pracować przy tem dłużej 
niż 5 minut, gdy tymczasem samo to miesza
nie wymaga 15 godzin. W razie gdy się 
jednak to szczęśliwie udało, następuje stu
dzenie, które wymaga również nadzwyczaj
nej ostrożności, gdyż w przeciwnym razie 
szkło otrzyma, jak to juź wyżej powiedzie
liśmy, budowę niejednorodną, a zresztą samo 
obchodzenie się z niem jest trudne, gdyż po 
wyjęciu z pieca masa szklista znajduje się 
w takim stanie naprężeń molekularnych, źe 
najlżejsze uderzenie częstokroć wystarcza, 
aby całość rozprysnęła się na tysiące drob
nych części. Proces ostygania szkła dla 
wspomnianego powyżej teleskopu trwał całe 
dwa miesiące i udał się doskonale. Następ
nie zostało ono poddane mechanicznemu 
obrabianiu, szlifowaniu i polerowaniu, co 
również wobec tak dużych rozmiarów wyma
gało przedsięwzięcia szczególnych środków 
ostrożności. Zresztą często się zdarza, źe 
podczas szlifowania okazują się jeszcze 
w szkle pęcherzyki, a w takim razie, gdy le
żą one w głębi masy szklistej i nie mogą być 
przez szlifowanie usunięte, całe szkło wraca 
znowu do pieca i poddane zostaje działaniu 
temperatury, która rozżarza go tymczaasem 
już tylko do czerwoności. Czynność ta po
wtarza się dotąd, aż otrzymywana masa 
szklista pozbawiona zostanie dających się 
zauważyć punkcików i t. p. nieprawidło
wości.

Łatwość, z jaką szkło lub jego oddzielne 
części rozpryskuje się, jest nadzwyczajnie 
wielka i jestto, rzec można, jedna z głów
nych zawad w pracy optyka. Dla teleskopu 
opisywanego objektyw posiadał 1,25 m 
średnicy o ogniskowej 60 m, składający go 
flintglas ważył 360 leg, a drugi krownglas 
wskutek nieco mniejszego ciężaru właściwe
go 230 kg. Użycie dwu szkieł, t. j. pary 
sklejonej z krownu i flintu, jest niezbędne, 
aby poprawić aberacyą sferyczną i chroma
tyczną. Przy takiej więc wadze tych dwu
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części składowych objektywu łatwo wyobra
zić sobie, jak ogromnemi być musiały użyte 
w tym celu maszyny pomocnicze, a głównie 
jak trudnem było dokonanie ręcznej pracy 
szlifowania szkła. Gała praca nad przygo
towaniem wspomnianego teleskopu wraz 
z końcowym procesem nadawania szkłom od
powiedniej formy trwała rok cały i koszto
wała 75 000 franków. Przytem nadmienić 
należy, że sam objektyw kosztuje do 600000 
franków, a cały teleskop kosztować ma wraz 
z ustawieniem do 1V2 miliona franków.

Podczas, gdy w odlewni szkieł optycznych 
pracowano nad wykończeniem soczewek, jed
na z fabryk paryskich zajmowała się przy
gotowaniem ogromnego zwierciadła o 2 m 
średnicy. Zwierciadło takie musi mieć nad
zwyczaj prawidłową powierzchnię, która tem 
ściślej wykonana być winna, im większem 
ma być powiększenie przyrządu. Gdy bo
wiem zwierciadło przedstawia choćby bardzo 
nieznaczne tylko uchylenie od postaci sfe
rycznej, to błąd ten, 10 000 razy powiększo
ny (takie powiększenie ma dawać opisywany 
teleskop), wystąpi bardzo silnie i działać bę
dzie bardzo szkodliwie na ostrość i jasność 
obrazu. Teraźniejsza technika posiada spo
soby, aby stwierdzić niedokładności po
wierzchni nie przenoszące Yioooo mm, które 
też po ich ujawnieniu przez odpowiednio de
likatne szlifowanie starają się usunąć.

Dokładnem przygotowaniem i nadaniem 
ścisłej sferycznej formy potrzebnego do tele
skopu zwierciadła zajął się astronom Gau- 
tier, który też przy pomocy najczulszych 
przyrządów mierniczych poddawał je częstym 
i systematycznym badaniom- Zauważył przy
tem między innemi, że np. już samo chwi
lowe położenie ręki na szkle wywołuje róż
nicę poziomów sąsiednich części o l/sw mm, 
a dalej niejednakowe temperatury dwu ścian 
pokoju, w którym pracowano, dawały się we 
znaki, tak że ta  ściana, na którą w danym 
razie nie padały wprost promienie słoneczne, 
musiała być dogrzewana.

Cały teleskop przeznaczony jest głównie 
do badań astrofizycznych i w tym celu po
siada on prócz astrofizycznego, także i ob
jektyw fotograficzny. Rura, zawierająca 
okular, posuwa się po szynach, a sam okular 
zapomocą śruby nastawia się według oka.

Ja k  wiadomo pierwotna inicyatywa zbudo

wania tego teleskopu pochodzi od ministra 
F . Delonela, któremu też przypisują popu
larne następne zdanie : „la lunę a un m&- 
tre ”. Obecnie więc, gdy teleskop ten jest 
wykończony, pytaćby można, czy też rzeczy
wiście z jego pomocą tak niesłychanie znacz
ne pozorne zbliżenie księżyca osięgnąć się 
daje. Odpowiedź na to wypada naturalnie 
w duchu przeczącym, wszakże i to, co tu 
osięgnięto, jest rzeczą wcale nie małoznacz- 
ną, gdyż z pomocą tego nowego teleskopu 
widzialna średnica księżyca dochodzi do 
5,6 m. Wogóle jednak zastosowanie powyż
szego olbrzymiego teleskopu do pomiarów 
ścisłych jest dosyć ograniczone; tylko astro- 
fotografia i analiza spektralna osięgnąć tu 
mogą znaczne korzyści.

Spostrzeżenia naukowe.

Wpływ soli pokarmowych na rozwój korzeni.

W szystkie badania, jak ie dotąd były p rzepro
wadzone nad odżywianiem się roślin, odnosiły się 
głównie do nadziemnych ich części, gdy tymcza
sem badania nad rozwojem korzeni pozostawione 
były na boku, pomimo że ich ważność fizyo- 
logiczna nie mniejszego jest znaczenia. Kultury 
wudne wykazały wprawdzie, jakie pierwiastki r o 
ślina z ziemi pobiera i jak ie  ich je s t znaczenie, 
nie dały jednak jasnej odpowiedzi, czem są ko
rzenie dla rośliny a czem roślina dla korzenia, 
czy korzeń służy roślinie jedynie do przyjmowa
nia części mineralnych, które dopiero w liściach 
ulegają zmianom, czy też w korzeniu już za
chodzą zmiany, które ułatwiają dalsze procesy 
życiowe. Także wpływ poszczególnych soli na 
rośliny oraz korzenie nie mógł być zbadany, po
nieważ roślinie do jej normalnego wzrostu—  
według praw a o minimum— nie może brakować 
żadnej części pokarmowej. Chcąc dokładniej 
określić wpływ poszczególnych części pokarm o
wych, posługiwałem się kulturam i wodnemi, z tą  
różnicą, że roślinę po wykiełkowaniu umieszcza
łem w naczyniu, które tem się różniło od wszyst
kich dotychczas używanych, że dwiema poprzecz- 
nemi ściankami z cienkiego szkła było rozdzielone 
na cztery przegródki, które aby uczynić nieprze- 
puszczalnemi oblepiłem kitem  i polakierowałem. 
Umieściwszy roślinę wtem miejscu, gdzie się p rze 
gródki krzyżowały, układałem je j korzonki ta k , 
aby każdy mógł czerpać płyn z innej przegródki. 
Żeby jednak między rośliną a szkłem, na którem 
była oparta, nie powstała przestrzeń kapilarna,
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-wysmarowałem szkło w tem miejscu tłuszczem. 
Doświadczenia przeprowadziłem tylko z dwiema 
roślinami kukurydzy „Cinguantino” . Dnia 22-go 
m aja włożyłem ziarna do bibuły, którą pole
wałem wodą des'ylowaną;- po 10-ciu dniach, gdy 
roślinki dostatecznie się rozwinęły, przesadziłem 

j e  do wyżej opisanego naczynia, umieściwszy 
W każdej przegródce roztwór normalny Knopa, 
składający się z następujących soli pokarmowych:

4 części azotanu wapnia, Ca(N03)3,
1 „ azotanu potasu, KN03 ,
1 „ siarczanu magnezu, M gS04 (bezwodne

go =  2 części k ry s ta l.) ,
1 „ kw. fosforanu potasu, KH2P 04 ,

nierozpuszczalny zaś fosforan żelaza zastąpiłem 
chlorkiem żelaza. Koncentracya jednak roztworu 
w każdej przegródce była inna, mianowicie: 
0 ,5  cz. na tysiąc, 1,25°/00 i 2,5°/00, czwarta 
przegródka została pusta, ponieważ nie znalazłem 
rośliny, któraby miała wszystkie korzonki jed 
nako dobrze rozwinięte. Roślina rozwijała się 
dobrze i 10-go lipca, gdy doświadczenie prze
rwałem, wyrosła na 14 cm, główne je j korzenie, 
wszystkie na 9— 10 cm długie, różniły się tylko 
ilością i długością korzonków bocznych, miano
wicie: korzeń, który był w roztworze o stężeniu 
0 ,5 °/00 nie miał bocznych korzonków, drugi 
w roztworze 1,250/0B miał nieliczne tylko boczne, 
korzonki zaś boczne trzeciego, których było 
przeszło 12, dochodziły do 35 cm długości.

W  drugiem naczyniu umiościłem w każdej 
przegródce inną z wyżej wymienionych soli, któ
rych stężenie w każdej przegródce wynosiło 2°/00. 
Chlorku żelaza dodałem do przegródki, w której 
był siarczan magnezu. Roślina tu  wyrosła na 
16 cm, liście je j były jednak żóltsze od liści po
przedniej. Tutaj, podobnie jak  w naczyniu po- 
przedniem, zauważyłem tylko różnicę w budowie 
korzenia; mianowicie w przedziałce, gdzie był 
fosforan kwaśny potasu, korzeń wyrósł najdłuż
szy, 17 cm, z mnóstwem nadzwyczaj małych bocz
nych korzonków; w działce, gdzie był azołan wap
nia, wyrosły 2 krótkie 2,5 cm i grube korzonki, 
w dwu innych przedziałkach, gdzie był siarczan 
magnezu z chlorkiem żelaza i azotan potasu 
różnicy między korzonkami nie znalazłem : oba 
ua 9 cm długie i nieco rozgałęzione.

Z tego mogę sądzić, co już  i przez innych 
było stwierdzone, że fosfor wpływu na wzrost 
organizmów, a ja k  w tyra przypadku—korzeni; 
azotan wapnia mniejszego był tu  znaczenia, po
nieważ wapień (Ca) je s t częścią składową rośliny 
najmniejszej wagi (niektóre wodorosty, a także 
i grzyby bez wapnia mogą się zupełnie obyć), 
a kwas azotny, którego główna funkcya jest 
w pędach wegetacyjnych, był również pobierany 
jak o  azotan potasu. Próbowałem również prze
prowadzić doświadczenie z gryką i jęczmieniem, 
po przeniesieniu ich jednak do naczyń z konc. 
3°/00 i do naczyń z konc. 0°/o„ 2, 4 i 6°/00, roś
liny te  powiędły, liście ich pociemniały i w końcu

zmarniały, jak  się zdaje wskutek zbyt wysokiej 
koncentracyi.

Co dotyczy literatury, to luźne notatki o roz
woju korzenia znajdowałem u Knopa i innych. 
Knop np. mówi o roślinie, którą wychował w na
czyniu z solami pokarmowemi, na którego dnie 
znajdował się pył granitowy; skoro korzenie
0 tyle się rozrosły, że dosięgły pyłu, zaczęły się 
w nim rozgałęziać tworząc istną sieć korzeni. 
Również prof. Ort w Berlinie stwierdził (badania 
jeszcze nie ogłoszone), że nasiona, kiełkujące 
w roztworze gipsu miały dwa razy dłuższe ko
rzonki od hodowanych w wodzie destylowanej.

Przez wyżej wymienione doświadczenia można 
będzie zbadać poszczególny wpływ nietylko soli
1 ich konceutracyi, ale także i kwasów, ponieważ 
rośliny mogą się rozwijać w płynie słabo kwaś
nym. Uwzględnienie zaś badań mikroskopowych 
i chemicznych może dać daleko lepsze rezultaty. 
Tutaj wspomnieć należy o prof. Heinrichu z Ro- 
stoku, który na zasadzie zawartości części mineral
nych w korzeniach owsa ułożył tablice bonitacyj
ne, służące do klasyfikacyi ziemi.

Na zasadzie powyższych prób moich, sądzę, 
że w podobnych doświadczeniach użyć by trzeba 
albo kilku naczyń oddzielnych ze szkła dosta
tecznie cienkiego z szczelnie do siebie przysta- 
jącemi brzegami, albo też trzeba, rozdzieliwszy 
naczynie przegródkami, oblepić szpary szkłem 
wodnem i po uprzedniem wypłókaniu go pota
żem, w celu oddalenia tłuszczu, posrebrzyć szkło 
zapomocą azotanu srebra z amoniakiem i cu
krem gronowym.

I . Jórski.

KRONIKA NAUKOWA.

— Azoksyanizol (para) w zastosowaniu do 
kryoskopii. Już R. Schenck przed paru laty 
(1897 i 1898—Zeit. f. Ph. C h .) w jednej ze 
swych rozpraw o płynnych kryształach poleca 
p. - azoksyanizol, jako związek nadający się 
do oznaczeń kryoskopijnych w celu określenia 
ciężarów cząsteczkowych —  p. -  azoksyanizol 
(CH30C6H4N)20  należy bowiem do tych in teresu
jących ciał stałych, które topiąc się za ogrzaniem 
najpierw przechodzą w ciecz mętnawą, posia
dającą optycznie cechy kryształów anizotropo
wych, a dopiero przez dalsze podwyższenie tem 
peratury  dają płyn przezroczysty, optycznie nie
czynny. Ten punkt przejścia z fazy anizotro
powej w izotropową czyli punkt zwrotny obu faz 
ciekłych, ulega według Schencka w ten sam spo
sób obniżeniu, jak  i punkt krzepnięcia cieczy, 
przy rozpuszczaniu w nich ciał obcych. Jeżeli 
więc p. -  azoksyanizolu, którego punkt top li
wości wynosi 117°, a punkt zwrotny obu faz 
ciekłych leży w 134,5°, użyjemy jako rozpusz
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czalnika, otrzymamy dla obu tych punktów ob
niżenie, którego wielkość na cząsteczkę rozpusz
czalnego ciała winna być stalą. Doświadczenia 
Schencka, wykonane z tymolem, karwolem, kar- 
wakrolem, dwumetylatem kwasu szczawiowego 
i innemi kilkoma związkami dały dla depressyi 
cząsteczkowej E  punktu zwrotnego obu faz ciek
łych liczby od 734 do 813, na 100 g rozpusz
czalnika, średnio więc E  =  764. Jestto  de- 
presya większa jeszcze od depresyj cząsteczko
wych punktu  krzepnięcia, znalezionych przez 
piszącego dla SbCl3— 184, SbBr3— 264, AsBr3 
=  200 i SnBr4 =  280 (Wszechśw. n-r 5, 1900, 
i Dziennik IX  Zjazdu przyrodników i lekarzy) 
i skutkiem tego posiadałaby dla oznaczeń cięża
rów cząsteczkowych w niektórych razach pewne 
znaczenie praktyczne. Okazuje się jednak, ja k  
to znalazł i Schenck, że są związki, wykazujące 
jeszcze dalej idące odstępstwa od powyższej 
średniej wielkości, np. ester metylowy kwasu 
salicylowego, który przy obliczeniu wartości 
E  =  764, uwzględniony nie został.

Aby określić dokładniej is*otną wielkość de- 
presyi cząs*eczkowej punktu zwrotnego p.-azo- 
ksyanizolu, pp. K. Auwers i H. M. Smith nano- 
wo podjęli badanie tego przedm iotu (Zeit. f. Ph. 
Ch. X X X II, 59, 1900), przytem  doświadczenia 
swe rozszerzyli i do ciał innych, przez Schencka 
nie zbadanych, a które zwykle w innych roz
puszczalnikach okazują normalne obniżenie 
krzepnięcia. Otrzymane przez nich rezultaty  
wykazywały również znaczne różnice i nietylko 
pomiędzy sobą, ale i w porównaniu do liczb 
Schencka w przypadkach ciał tych samych. W o
góle wypadły znacznie niżej, a średnia wartość 
E  z nich obliczona wynosi 545. Rezultat ten, 
ja k  również i znaczne różnice w liczbach dla 
tych samych ciał, np. dla tymolu : 756 u Schen
cka i 674 u Auwersa, każą wnosić, że widocznie 
chwila przejścia z jednej fazy ciekłej w drugą 
nie występuje tak  wyraźnie, by punkt zwrotny 
obu faz ciekłych dal się określić dokładnie. W o
bec tego stosowanie punktu  przejścia z jednej 
fazy ciekłej w drugą przy p.-azoksyanizolu dla 
oznaczenia ciężarów cząsteczkowych ustępuje 
znacznie zwykłej metodzie kryoskopijnej, znacz
na zaś niepewność liczby otrzymanej dla depre- 
syi cząsteczkowej E nie pozwala na obliczenie 
ilości ciepła, wydzielanego przy tej reakcyi 
fizycznej, ze znanego wzoru van’t  Hoffa

0 ,0 2 T aH. = -----------  ,

w
przyjm ując bowiem E  =  764, znajdujem y dla 
W =  4 ,37 cal., podczas, gdy E  =  545 daje 
IV — 6,05 cal.

D -r St. Tołloczlco.

— Doświadczenia z podziemnemi prądami 
elektrycznemi, powstającemi w pobliżu torów 
kolei elektrycznych. Wobec wzrastającego niemal 
z dniem każdym rozpowszechnienia kolei elek

trycznych i  zakładania sieci przewodów dla p r ą 
dów o Wysokiem napięciu w większych i mniej
szych miastach nie je s t rzeczą obojętną dla tech
nika i fizyka zjawisko powstawania w otaczają
cej przestrzeni różnych objawów elektrycznych, 
zakłócających działanie aparatów  sąsiednich in- 
stalacyj magneto-elektrycznych, a niekiedy nawet 
przecinających ich funkcyonowanie. Znanem 
je s t np. dobrze ujemne działanie przewodów 
tramwajów elektrycznych na sieć połączeń te le
fonicznych, lub zaburzenia, jakich doznają czułe 
przyrządy pracowni fizycznych, a szczególniej 
obserwatoryów magnetycznych, albo zjawiska 
korozyi podziemnych ru r metalowych, biegnących 
w pobliżu toru iinii elektrycznej. Przyczyny 
niektórych z tych objawów należy szukać czę
ściowo w powstawaniu ubocznych prądów elek
trycznych podziemnych, jako odgałęzień od 
sieci szyn tram w aju elektrycznego.

Prof. H Rebenstorff z Drezna podaje szereg 
doświadczeń, które mógł wykonać w sali wykła
dowej w celu okazania istnienia takich prądów 
„błądzących” w okolicy toru  kolei elektrycznej. 
W tym celu łączy z sobą drutem przebiegające 
w sali ru ry  wodociągu i przewodów gazowych 
i w odgałęzieniu tegoż, przewodzącem tylko 
' / ,oo część całkowitego prądu, ustawia czuły gal- 
wanometr zwierciadło wy. Opór dru tu  wynosił 
od 0,1 do 2 ohmów, opór zaś galwanometru 
20 — 100 ohmów.

W ychylenia w tych warunkach mimo to są tak  
znaczne, że dosięgają nieraz granic skali. Oka
zuje się przytem, że, chociaż ulegają one usta
wicznym wahaniom, nie zmieniają jednak kie
runku, t. j .  skazówka galwanometru zachowuje 
ten sam znak odchylenia. W sali odległej na 
450 m od to ru  tramwajowego można było obser
wować dokładnie ruch wozów na linii; chwilami 
siła p rądu nagle podwajała się niemal, by następ
nie również nagle spaść do pierwotnej wartości;, 
świadczyło to, że wóz stawał na przystanku, lub 
m ijał łuk zwrotnicy. Nawet z odległości 1 2 0 0 m  
można było obserwować zbliżanie się wagonu, 
dające znać o sobie przez ciągłe lecz mniej silne 
zmiany w galwanometrze. Z kierunku wychyleń 
galwanometru można się było przekonać rów
nież, że prądy badane przebiegały zawsze od 
ru ry  wodociągowej do gazowej, nigdy naodwrót. 
W Dreźnie przewody powietrzne kolei elektrycz
nej połączone są z dodatnim biegunem dynamo- 
maszyny, widocznie więc przewody wodociągowe 
pobierały od szyn kolei większą część odbiega
jących w ziemię prądów, aniżeli przewody ga
zowe, a działalność kablu odpi-owadzającego 
prąd- była niewystarczająca. Dlaczego właśnie 
rury  wodociągowe stale pobierały większą część 

| ładunku elektrycznego, a więc były naelektryzo- 
wane do wyższego po'encyału w porównaniu 
z przewodem gazowym, na razie wytłumaczyć się 
nie daje z pewnością. Być może, że wpływają 
tu  i wymiary ru r  i ich położenie względem toru , 
a także mniejszy lub większy stopień wilgoci
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otaczających warstw ziemi W tym kierunku 
należy przeprowadzić jeszcze szereg badań, jak  
również należy poddać dokładniejszemu zbadaniu 
prądy podziemne, wywołujące erozyą ru r wodo
ciągowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
siła tych prądów podziemnych w pobliżu toru 
je s t stosunkowo znaczna a działanie kabla od
prowadzającego niewystarczające, daje się bo
wiem z łatwością stwierdzić, że prądy te wskutek 
znacznego oporu kabla wzmagają się w natężeniu 
wraz z oddaleniem od stacyi siły elektrycznej. 
Pomiary wykonane podczas zimy wykazały naj
mniejsze natężenie prądów w czasie najsilniej
szych kilkodniowych mrozów, widocznie wskutek 
wymarznięcia górnych warstw terenu, i przeciw
nie, siła prądu wzrastała o 0 ,003 amp., a więc 
stosunkowo znacznie podczas cieplejszych dni 
odwilży. Doświadczenia, wykonane przez Rebens- 
dorffa dają liczbę 0 ,00077 wolt, jako przybli
żoną wartość różnicy potencyałów ru r wodocią
gowych i gazowych w sali wykładowej, odległej 
o 450 m  od toru kolei elektrycznej. Przez po 
łączenie przewodu wodociągowego z drutem 
piorunochi-onu, który uchodzi! w znacznej odleg
łości od toru  kolei elektrycznej do ziemi, można 
było wykazać istnienie prądów o większym stop
niu natężenia.

Jeżeli wreszcie chodzi nie o ścisłe pomiary, 
lecz jedynie o stwierdzenie istnienia powyższych 
prądów podziemnych— można użyć telefonu za
miast galwanometru. Ten ostatni należy jednak 
łączyć nie wprost z drutam i prowadzącerai od 
przewodów wodociągowych i gazowych, lecz za 
pomocą małej cewki indukcyjnej, wtrąconej 
szpulą pierwszorzędną w obieg prądu, a połączo
nej końcami zwoju wtórnego z drutam i telefonu. 
J u ż  z bardzo znacznej odległości można wtedy 
wyróżniać zmiany w ruchu wozów kolei elek
trycznej odbijające się najdokładniej w tonach 
mikrofonu. Gdy używamy telefonu, znaczniejsza 
odległość toru i przewodów je st nawet bardziej 
pożądaną, w pobliżu bowiem linii odgłosy ru 
chu wozów przenoszone są wprost przez po
wietrze.

St. T.

—  0 prawie fotograficznego działania pro
mieni Rontgena. Jeszcze Rontgen na zasadzie 
badań fotometrycznych jasności ekranu fluore
scencyjnego wypowiedział prawo, że promieniowa- j  

nie ru rk i Rontgena zmniejsza się proporcyonal ■ 
nie do kwadratu z odległości rurki. Zgodnie j  

-z tem określeniem, które z natury rzeczy nie | 
mogło być stwierdzone zbyt dokładnie, próbo
wano również wyprowadzić odpowiednie prawa 
na podstawie rezu ltatu  działania fotograficznego 
promieni. Sposób ton także nie rokuje wiel
kiej ścisłości; podjął go jednak badacz n ie 
miecki, J . Precht, który też przedewszystkiem 
uwzględnił różnorodne czynniki, towarzyszące 
z konieczności promieniowaniu ru rk i i mające 
■wpływ na badane zjawisko. J. Precht uwzględ-

j  niał następujące czynniki: 1 )  stratę energii prze* 
jonowanie powietrza, k tóra zmienia się wraz 
z oddaleniem warstwy fotograficznej od rurki; 

j  2) zmianę ilości i jakości promieniowania w za- 
I leżności od czasu działania rurk i oraz zmianę 
! rozrzedzenia w rurce; 3) zmianę promieniowania 
j  w zależności od warunków doświadczeń, jak  np.
I przyrządów, ich części składowych i zastosowanej 
| ilości energii elektrycznej; 4) jakość wysyłanych 
j  promieni i wreszcie 5) drugorzędowe promienio

wanie ciał, na które padają promienie. Powyż 
! sze te czynniki J . Precht starał się uwzględnić 
| w swych badaniach i dopiero w tych warun- 
j  kach wyznaczył optycznie sczernienia warstw 

fotograficznych. Fotometrycznego porównania 
ścisłości osadu srebrnego dokonywał on zapo
mocą ciała pryzmatycznego Lummera i Brodliu- 
na w przyrządzie, podobnym bardzo do mi- 
krofotometru Ilartm anna. J. Precht porówny
wał przezroczystość kawałka w formie płyty 
z przezroczystością takiegoż na 1 mm  szerokie
go kawałka kleju fotometrycznego, gdy tenże 
ustawiony był na drodze promieni, działających 
fotograficznie; wyznaczanie to dawiło mu każdo
razowo stosunek sczernienia. Za jedność ener
gii promieniowania przyjmowana była w tych b a 
daniach energia, wywołana przez jedność na
pięcia w ciągu sekundy naświetlania. Jako koń
cowy wynik swych doświadczeń J. Precht do
chodzi do wniosku, że jeżeli ilość energii wzra
sta w stosunku kwadratów szeregu liczb na
turalnych, to sczernienie powiększa się jed 
nakowo.

(Wissensch. Phot.). g.

—  Przezroczystość cieczy względem fal 
Hertza P. E. I3ranly umieścił niedawno w rocz
nikach Akademii paryskiej rozprawę o p rze
zroczystości cieczy względem fal Hertza. Do 
doświadczeń tych Branly używał naczynia o ścia
nach szklanych, z których jedna zrobiona była 
jednakowoż z cynku i zaopatrzona w części środ
kowej w otwór kolisty. Zwykle używany cohe- 
re r i wywoływacz fal elektromagnetycznych do
pełniały ten prosty przyrząd. Do naczynia wle
wano rozmaite ciecze i okazało się, że absorpcya 
je s t stosunkowo nieznaczna dła powietrza i ole
jów  mineralnych, gdy dla wody destylowanej lub 
źródlanej osięgała znaczne wartości. Dla związ
ków cynku, sodu i miedzi absorpcya jest nieco 
mniejsza niż dla wody, dochodzi jednakowoż i tu  
do dużych wartości.

9-

—  Fotografia przy niskich temperaturach.
O warunkach fotografowania przy niskich tem pe
raturach znajdujem y kilka ciekawych szczegó
łów w artykule p. Dewara „Photography at Iow 
te m p e ra ^ re s” , pomieszczonym w British Jo u r
nal of Photograpliy. Jeszcze ze swych badań 
poprzednich Dewar przekonał się, że promienie
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słoneczne okazują na suche płytki fotograficzne 
w niskich tem peraturach daleko mniejsze dzia
łanie niż w wyższych; zmniejszenie to dochodzi
ło przeciętnie, według badań fizyka angielskiego, 
do 20°/o . Obecnie zaśD ew ar wyświetlał w szcze
gólności płytki bromo8rebrne w tem peraturze 
powietrza skroplonego i dla lampy o sile 60 
świec i dla ru rk i Crookesa znalazł tylko 17%  
tego działania, które obserwujemy w tem peratu
rze normalnej; dla promieni zaś ultrafioletowych, 
pochodzących z wyładowania iskry między elek
trodami z magnezu i kadm u, działanie to zmniej
szało się zaś aż do 6°/0 . Ten osta tn i rezultat 
je s t zgoła niespodziewany; Dewar sądzi, że p ro 
mienie ultrafioletowe w tak  niskich tem peratu 
rach wywołują raczej zjawiska fosfoi-escencyjne 
niż zmiany chemiczne; je s t możebnem również, 
że działanie fotograficzne następuje dopiero po 
ogrzaniu się płytki, jako  rezu lta t fosforescencyi 
wewnętrznej. Zbadaniem tego zjawiska Dewar 
zajmuje się w dalszym ciągu; można tu  t>lko 
dodać, że obserwacya powyższa je s t w zgodzie 
z dawniej szem spostrzeżeniem  Lum iera, podług 
którego bromek srebra w tem peraturze powie
trza  skroplonego je s f. ju ż  nieczuły na działanie 
światła.

9-

—  Badania nad siatkami żarowemi Auera.
W „Bericlite der Deutschen chemischen Gesell- 
schaftu (33 , 183, 1900) znajduje się rozprawa 
Hermana Thielego p. t. „Ueber das Leuchten 
der Auer G luhkorper” .

Bunte na zasadzie badań E itnera wyprowadził 
wniosek, że znajdujące się w płomieniu Aue
ra  metale ziem rzadkich nie posiadają bynaj
mniej większej zdolności emisyjnej niż magnezya 
albo platyna w równych tem peraturach i że p rze
to nie w obecności tych ciał szukać należy przyT- 
czyny tak  silnej zdolności emisyjnej palników 
Auera. Wniosek ten Buntego H. Thiele uważa 
za niesłuszny, gdyż w jego doświadczeniach 
(dokonywanych przy pomocy ru r  elektrycznie 
rozżarzouych do białości) do promieni bezpośred
nio badanych dołączały się jeszcze promienie od 
bite od ścian ru ry , co komplikowało rezultat. 
Thiele opiera się natom iast na ogłoszonych 
w roku 1895 badaniach E . Johna, który stw ier
dził, że zdolności emisyjne powyższych metali 
ziem rzadkich są 2, 3 do 4 razy większe, niż 
takaż zdolność platyny. Badania te  John prze
prowadził w zakresie do 1000°, a przeto nale
żałoby w celu ostatecznego stwierdzenia tego 
pytania rozciągnąć je  do wyższego zakresu 
tem peratury. Thiele urzeczywistnił myśl tę 
doświadczalnie s to su ąc  jako źródło ciepła p rze
rywacz elektryczny W ehnelta i rzeczywiście oka
zało się przytem , że różne związki rzadkich m e
tali różnią się w swej zdolności emisyjnej i że 
maximum w tym względzie okazuje tlenek ceru, 
poczem już następują związki torowe. P. Thie
le sąd zi przeto, że wbrew zdaniu Buntego wy

soka zdolność emisyjna palników Auera warun
kuje się obecnością związków torowych i cero
wych.

9•

—  Frzyswajanie chlorofilu u roślin pokojo
wych. Ponieważ pewne rośliny rozwijają się 
dobrze w pokoju przy słabym dostępie światła, 
nasuwało się tedy przypuszczenie, że są one 
uzdolnione do silniejszego przyswajania węgla, 
aniżeli rośliny inne. By więc kwestyą tę roz
strzygnąć p. Griffon przeprowadził szereg do
świadczeń, obserwując asymilacyą zamkniętych 
w rui-ach szklanych liści różnych roślin. Do
świadczenia te przekonały, że zdolność przyswa
jan ia ustaje w słabo oświetlonych miejscach po
koju, chociaż dosy^ć jeszcze jasnych, by można 
tam było czytać pismo ołówkiem nakreślone; na
tom iast wszakże tuż poza firankami, przysłania- 
jącem i okna, rośliny pokojowe wydzielały 
wciąż tlen, gdy u przeważnej części roślin osło
na taka w ys'arczała do zupełnego przytłumienia 
asymilacyi, lub przynajmniej do takiego je j 
osłabienia, że pozostawała utajona wobec wydy
chania. Okazało się nadto, że rośliny pokojowe, 
które żyć mogą długo w świetle przytłumionem, 
posiadają oddychanie bardzo słabe. Liście bo 
wiem przeważnej części roślin wydzielają w cią
gu doby objętość dwutlenku węgla, która p rze 
chodzi własną ich objętość 5 do 10 razy, gdy 
liście roślin pokojowych oddają znacznie mniej
szą obfitość tego gazu, która niekiedy nie dorów
nywa nawet własnej ich objętości. Wspomniane 
więc rośliny pokojowe, jak  z doświadczeń tych 
p. Griffon wnosi, przy slabem oświetleniu dlate
go tlen wydzielają, że słabe ich oddychanie nie 
może wygórować ponad sprawę przyswajania. 
Z powodu tak słabego oddychania mogą się 
w pokoju u'rzym ać dłużej, aniżeli inne rośliny^ 
choćby bowiem nie przyswajały sobie zgoła wę
gla, albo też w nader malej ilości, to  zużywają 
wszakże tak  drobną ilość pokarmu, a rezerwy 
ich wyczerpują się tak powolnie, że życie ich 
trw a dalej bez przerwy. y

—  Zimno i bakterye. Allan Mac Fadyen 
i Sydney Rowland dowiedli w niedawno ogłoszo
nej rozprawie, że tem peratura ciekłego powietrza, 
wynosząca — 190° mniej więcej, nie zabija bak- 
teryj, choćby nawet w ciągu tygodnia poddawano 
je  tak  znacznemu oziębieniu. Doświadczenia 
późniejsze dowiodły, że oporność bakteryj po
suwa się jeszcze dalej. Umieszczono w ciekłym 
wodorze rozmaite bakterye w zalutowanych ru r
kach. Tem peratura spadła do — 252°, doświad
czenie trw ało dziesięć godzin, lecz wymienieni 
badacze nie dostrzegli jednak żadnych zmian 
w żywotności czy postaci bacyllusów.

X
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Sekcya przyrodnicza
Tow arzystw a Ogrodniczego warszawskiego.

I)  Na posiedzeniu z dnia 15 lutego r. b. za
komunikowano następujące prace naukowe :

1. P. Z. Woycicki przedstawił swe spostrze
żenia nad procesem zapłodnienia u Chara foeti- 
da, ilustrując wykład rysunkami, tudzież d e 
monstrując odpowiednie preparaty  mikrosko
powe.

2. P. Erazm  Majewski przedstawił re fe ra t : [ 
„Historya bzu i hebdu”.

Prelegent przytoczył w dość drobiazgowym 
zarysie podania ludowe, związane z powyższemi 
roślinami, tudzież wyłożył dane, dotyczące po 
chodzenia samych nazw.

II) Na posiedzeniu z dnia 22-go marca r, b. 
wysłuchano referatów :

1. P. E. Majewskiego : „Mak, pochodzenie 
rośliny i je j nazwy“ oraz

2. P. J. Eismonda : „O t. zw. centrach kine
tycznych komórek” .

Prelegent poruszył kwestyą : czy a) centrozo- 
my, b) ciałka środkowe (M itłelstucke) ciałek na
siennych oraz c) ciałka podstawowe rzęs komó
rek orzęsionych są w istocie tworami czynnemi 
przy pracy mechanicznej? Zdaniem prelegenta 
sąto bierne punkty podpierające.

III) Na posiedzeniu z dnia 31-go maja r. b. 
zakomunikowali referaty naukowe :

1. P. J. Muszyński : „0  chroraatoforach”
(z demonstracyą preparatów).

2. D-r J. Koelichen : „ 0  granulacyacb bak- 
te ry j” .

IV) Na posiedzeniu z dnia 20-go września 
r. b.

1. P. E. Majewski odczyta! obszerne spra
wozdanie z dzieła prof. J . Rostafińskiego „Śred
niowieczna historya naturalna. Kraków, 1900” .

2. P. J. T ur mówił „W sprawie terminologii 
biologicznej polskiej” .

Zaznaczywszy potrzebę ustalenia polskiej te r
minologii zoologiczno-porównawczej, poruszoną 
na Zjeździe IX lekarzy i przyrodników polskich 
w Krakowie przez prof. J . Nusbauma, prelegent 
uzasadniał konieczność oddzielnego traktowania 
terminologii a nomenklatury i wykazywał nie
zbędność zajęcia się przedewszystkiem pierwszą, 
wychodząc z założenia prof. Nusbauma, że „bez
warunkowo muszą być spolszczone. . . .  nazwy 
składowych części komórki, nazwy tkanek, o r
ganów i części ciała, wszystkie terminy embryo- 
logiczne oraz wszelkie wyrazy, oznaczające ogól
ne pojęcia morfologiczne”; musimy jednak wy
znać, że oprócz kilkunastu dobrze spolszczonych 
terminów, naogól terminologii odnośnej język 
nasz nie posiada wcale. Wobec tego byłoby pożą- 
danem, aby komisya, która ma być wyznaczona 
przez Akademią, miała przynajmniej materyały

1 surowe, złożone z terminów zaproponowanych 
j przez specyalistów. Wobec tego p. Tur staw ia 
! wniosek, aby członkowie Sekcyi starali się n ? - 

tować terminy nie spolszczone dotąd, a w cho
dzące w zakres ich specyalności, oraz aby t e r 
miny te, wraz z odpowiedniemi proponowanemi 
nazwami polskiemi były rozpatrywane stale na 
posiedzeniach Sekcyi.

W dyskusyi nad powyższym wnioskiem zgo
dzono się na to, aby rozpatrzone i przyjęte przez 
Sekcyą nowe terminy polskie były stale ogłasza
ne w specyalnej rubryce Wszechświata jako za
lecone do używania i rozpowszechnienia.

ROZMAITOŚCI.

—  Z praktyki chemicznej. Małe ilości wo
doru, przy otrzymywaniu go zapomocą działania 
sodu metalicznego na wodę, dają się łatwo ze
brać bez użycia wanienki pneumatycznej w na
stępujący sposób. Zwykłą probówkę, wypełniw
szy wodą, przykrywamy kawałkiem tiulu tak gę
stego, by za przechyleniem probówki otworem do 
dołu woda mogła się jeszcze w niej utrzymać. 
Probówkę w tem położeniu umocowujemy w s ta 
tywie i końcem noża przyciskamy lekko do tiulu 
kawałeczek sodu, który natychmiast przedostaw
szy się przez otwory siatki do góry —zaczyna 
wydzielać gaz, a woda kroplami spływa do pod
stawionego naczynia. Doświadczenie to poleca 
prof. II. Rebenstorff w Zeit. f. Phys.-Chem. Un- 
terricht. X III, 164.

S. T.

—  Saletra w jaskiniach Ameryki północnej-
W wielkich jaskiniach Wirginii, Kentucki i In- 
dyany znajdują się obfite pokłady saletry, której 
pospolicie przypisuje się pochodzenie zwierzęce. 
P. William II Hess sądzi wszakże, że pogląd 
taki jest błędny, szczątki bowiem zwierzęce n a 
potykamy tylko u wejścia do jaskiń, g ly  saletra 
znajduje się w znacznej częsło od wejścia o d 
ległości; w jaskini Mamutowej, której saletra 
wyczerpana została podczas wojny 1812 r., 
mieściła się w oddaleniu 8 km  od wejścia. Po
wietrze jaskiń je s t suche, a grunt nie przedsta
wia żadnych zgoła śladów substancyj organicz
nych. P. Hess przypuszcza natomiast, że sa le
tra  jaskiń wytworzyła się raczej na powierzchni 
ziemi, wiadomo bowiem, że na gruntach łąko 
wych, leśnych i rolnych rozwijają się azotany 
pod wpływem działalności życiowej bakteryj, 
a drogą taką wytworzona saletra, rozpuszczając 
się w wodzie deszczowej, wraz z nią przenikać 
może w głąb ziemi i dostaje się do pieczar.

T. E .



624 WSZECHSWIAT N r 39

—  Częstość piorunów w zrasta w Niem
czech, przynajmniej w ciągu ostatnich la t sześć
dziesięciu Bezold stwierdzi! jeszcze w 1869 r. 
na zasadzie słatystyki towarzystw ubezpieczeń, 
że ilość wypadków, spowodowanych przez uderze
nie pioruna, systematycznie w zrasła. Wniosek 
ten został w zupełności potwierdzony przez ba
dania późniejsze; wówczas gdy podczas okresu 
1876 —1883 w Niemczech pioruny uderzyły 
w 164,2 budynków na milion, w okresie 1884—  
1891 temu samemu losowi podległo 258,4 gma
chów z milioDa. Od początków wieku bieżącego 
ilość wypadków od pioruna wzrosła sześciokrot
nie; wynosiła ona w Bawaryi 31 wypadków na 
milion zaasekurowanych budynków w latach 
1833 do 1842, a wzrosła do 190 podczas okresu 
1888 — 1896. Z badań Bezolda wynika w do
datku, że maximum plam na słońcu przypada 
podczas minimum wypadków od pioruna; tw ier
dzi on również, że wzrost ogólny liczby uderzeń 
pioruna zależy od innego, nader długiego okresu, 
wywołanego przez wyniki mefeorologiczne lub 
też kosmiczne. Coprawda to  okres, podczas k tó 

rego ilość uderzeń pioruna najznaczniej wzrosła, 
je s t okresem szybkiego rozwoju przemysłu : być 
może, że przewody elektryczne, koleje, kolosalne 
masy dymu, wytwarzane przez fabryki, wywie
ra ją  wpływ na gromadzenie się elektryczności 
atmosferycznej.

Bezold dowodzi również, że wzrosła intensyw
ność burz, gdyż wzrasta ilość niszczących uderzeń 
pioruna, zmniejsza się zaś ilość wywołanych przez 
nie pożarów; doświadczenia zaś laboratoryjne po
uczają nas, że potężne wyładowania roztrzaskują 
przedmioty, słiibe zaś iskry je  zapalają. Henry 
znowu stwierdza, że w roku 1899 ilość śmierci 
od pioruna w Stanach Zjedn. była większa, niż 
kiedykolwiek przedtem; pioruny zabiły lub śm ier
telnie poraniły 562 osoby, 820 zaś poraniły lżej 
lub ciężej, wszakże nie śmiertelnie. Najwięcej, 
bo 45°/0, wypadków wydarzyło się na otwartem 
powietrzu, 34°/0 ofiar poniosło śmierć w mieszka
niu, 1 1 %  wszystkiego schroniło się przed burzą 
pod drzewami, 9°/0 wreszcie— w stodołach.

X

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. 19 do 25 września 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu 1 Rolnictwa w Warszawie).
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T R E Ś Ć . Sprawa słownictwa chemicznego, przez Br. Znatowicza. —  Wyniki badań nad prom ie
niami Becąuerela, przez W. G. (dokończenie). —  Nowa lam pa elektryczna, przez X - —  Olbrzymi 
teleskop na Wystawie paryskiej, przez g. —  Spostrzeżenia naukowe. — Kronika naukowa. —  Sekcya 

przyrodnicza Tow. Ogrodn. warsz. —  Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.
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