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0 NOWYCH 

CIAŁACH PROMIENIOTWÓRCZYCH ').

Promienie uranowe.
Punktem wyjścia dla prac nad ciałami pro- 

mieniotwórczemi było odkrycie przez Becąue
rela promieni uranowych. Becąuerel zna
lazł w roku 1896, że uran i jego związki 
wysyłają promienie niewidzialne, które dzia
łają  na płytki fotograficzne podobnie jak { 
światło, lubo nierównie słabiej, i rozchodzą 
fiię w linii prostej. Promienie uranowe róż
nią się zasadniczo od świetlnych. Własności 
ich są następujące:

]) Promienie uranowe wywołują obrazy 
fotograficzne bez udziału światła;

2) mogą przechodzić przez rozmaite ciała, 
jako to przez metale, szkło, papier, parafinę, 
mikę; jednakże przenikają tylko do bardzo

*) 0  badaniach pani Skłodowskiej-Curie nie
jednokrotnie były obszerniejsze lub krótsze 
sprawozdania w naszem piśmie, a nawet przed 
rokiem przeszło (Wszechśw. t. XVIII, str. 609) 
podaliśmy oryginalną rozprawkę tej autorki 
p . t. Polon i rad, której niniejszy odczyt jest 
w pewnym względzie rozszerzeniem i uzupełnie
niem. Korzystamy jednak skwapliwie z tego, 
że rozprawa 0  nowych ciałach promieniotwór-

: nieznacznej głębokości (kilka milimetrów) 
gdyż są silnie pochłaniane przez wszystkie 
ciała;

3) promienie uranowe, przechodząc przez 
gazy, nadają im słabe przewodnictwo elek
tryczne;

4) promienie uranowe nie ulegają ani od
biciu, ani załamaniu, ani polaryzacyi;

5) rozchodzą się w linii prostej, lecz droga, 
którą mogą przebyć w powietrzu, nie prze
nosi kilku centymetrów.

Wyżej wymienione własności promieni ura
nowych pozwalają nam porównać je do dwu 
gatunków promieni, które wytwarzają się 
w rurkach Orookesa, czyli do promieni kato
dowych i do promieni Rontgena, które po
siadają te same cechy co promienie uranowe 
lubo w różnym stopniu. Można również po
równać promienie uranowe do promieni wtór
nych, wysyłanych przez metale ciężkie, na 
które padają promienie Rontgena. Każda

czycb, odczytana w Sekcyi chemicznej tegorocz
nego Zjazdu przyrodu. i lek., została w całości 
wydrukowana w Dzienniku Zjazdu i, pragnąc za
poznać z nią jaknajszersze kola przyrodników 
naszych, pozwalamy ją  sobie powtórzyć z tego 
źródła. Jest to w rzeczy samej najpełniejszy
i najnowszy wykład wszystkich ciekawych badań 
naszej rodaczki na tem nowem i obiecującem 
polu. (Redakeya).
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z tych analogij, jak zobaczymy dalej, ma 
racyą bytu. Ale zjawisko promieni urano
wych ma także inną stronę—i pod tym wzglę
dem nie znamy dlań żadnej analogii;—mowa 
tu o samoistności i stałości promieniowania 
uranowego.

Promieniowanie uranowe jest samoistne, 
czyli nie jest spowodowane przez żadną przy
czynę. Przez długi czas Beoąuerel myślał, 
źe przyczyną zjawiska jest światło, że uran 
pochłania energią świetlną i przetwarza ją  
w energią innej natury. W takim razie 
promienie uranowe byłyby fosforescencyą 
długotrwałą i bardzo szczególną, Ale do
świadczenie przeczy temu zapatrywaniu. Bec- 
querel przekonał się, że uran, przechowy
wany w zupełnej ciemności od lat 4, działa 
zawęze z równą siłą. Z drugiej strony nie
podobna wzmocnić promieniowania uranu ani 
przez silne oświetlenie, ani zapomocą in
nych wpływów zewnętrznych. Promienio
wanie uranu jest stałe, nie ulega widocznej 
zmianie ani pod wpływem czasu, ani pod 
wpływem światła, ani temperatury.

Żadna widoczna zmiana nie zachodzi rów
nież w samych związkach uranu,, w tej ma
teryi, która wypromieniowuje energią, wpra
wdzie w niezmiernie małej ilości, lecz nie
ustannie. Uran, napozór przynajmniej, nie 
ulega żadnej zmianie fizycznej lub chemicz
nej, źródło energii promieniowania urano
wego pozostaje nieznanem, i ta to właśnie 
strona zjawiska budzi najgłębsze zajęcie.

Promienie torowe.
W następstwie odkrycia Becąuerela na

stręczyło się naturalną drogą pytanie, czy 
uran jest jedynym metalem, posiadającym 
tak osobliwe właściwości. Tem pytaniem 
zajął się S chm id t1) i znalazł, żejedynemi 
ciałami, zdolnemi do wysyłania podobnych 
jak uran promieni, są tor i jego związki. J a  
również przeprowadziłam w tym samym cza
sie szereg badań podobnych i, przejrzawszy 
związki wszystkich prawie znanych pierwiast
ków, doszłam do tego samego wyniku, nie 
znając jeszcze badań Schmidta 2). Promie
nie uranowe i torowe są często nazywane

1) Schmidt, W ied. Ann. t. 65 str. 141.
2) C. R. de l ’Ac. des Sciences, tom 126, 

Btr. 1101.

promieniami Becąuerela. Ciała, które wy
syłają promienie Becąuerela, nazywać bę
dziemy promieniotwórczemi.

Przyrząd mierniczy.

Natężenie promieni Becąuerela można ba
dać dwojako, mianowicie na podstawie ich 
skutków, albo fotograficznych albo elek
trycznych. Metoda elektryczna polega ua 
mierzeniu przewodnictwa, nabytego przez po
wietrze pod działaniem substancyj promie
niotwórczych; metoda ta jest szybka i daje 
wyniki liczbowe, które można ze sobą porów
nywać.

Przyrząd, używany w tym celu przezemnie, 
składa się z kondensatora o dwu talerzach 
A i B (fig. 1). Substancyą czynną, drobno 
sproszkowaną, rozpościera się na talerzu Bj,:

Fig. 1.

nadaje ona pewne przewodnictwo elektrycz
ne powietrzu, zawartemu między talerzami. 
Dla wymierzenia tego przewodnictwa pod
nosi się talerz B do wysokiego potencyału, 
łącząc go z jednym biegunem bateryi, złożo
nej z wielkiej liczby ogniw, której drugi bie
gun połączony jest z ziemią. Drugi talerz A 
zapomocą drutu CD łączy się z ziemią. Ist
nieje zatem między talerzami różnica poten- 
cyału, a ponieważ powietrze pomiędzy niemi 
zawarte ma pewne przewodnictwo, przeto- 
powstaje między talerzami prąd elektryczny. 
Potencyał talerza A wskazany jest przez 
elektrometr E. Jeżeli przerwiemy w C po
łączenie z ziemią, to talerz A  otrzymuje ła
dunek, który odchyla elektrometr. Prędkość 
odchylenia jest proporcyonalna do siły prądu'
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i może służyć do jej wymierzenia. Lepiej 
jest wszakże dla dokonania tego pomiaru 
równoważyć ładunek talerza tak, aby elektro- 
metr pozostał na zerze. Ładunki, o które tu 
idzie, są, nadzwyczaj słabe i mogą być wy
równane zapomocą kwarcu piezoelektrycz
nego Q> którego jedna okładka połączona 
jest z talerzem A, ą druga z ziemią. Blasz
ce kwarcowej daje się obciążenie wiadome, 
wywierane przez ciężarki, umieszczone na 
talerzu, zawieszonym u dolnego brzegu blasz
ki kwarcowej: obciążenie to wywołuje się 
stopniowo, a jego skutkiem jest stopniowe 
uwalnianie wiadomej ilości elektryczności 
w ciągu czasu, który się mierzy. Sprawę tę 
można prowadzić w ten sposób, że w każdej 
chwili ilość elektryczności, przechodząca 
przez kondensator AB, i ilość elektryczno
ści, dostarczanej przez kwarc, będą się 
równoważyły *). Tym sposobem można wy
mierzyć bezwzględną wartość tej elektrycz
ności, która w ciągu danego czasu przepły
wa przez kondensator, czyli siłę prądu. Po
miar jest niezależny od czułości elektrometru.

Wykonawszy pewną ilość pomiarów tego 
rodzaju, przekonywamy się, że promienio
twórczość związków uranu jest zjawiskiem 
stałem, niezależnem od wpływów zewnętrz
nych i dającem się wymierzyć z pewną do
kładnością. Grubość warstwy użytej sub- 
stancyi ma mało wpływu na otrzymaną war
tość liczebną, byleby warstwa była ciągłą.

Przewodnictwo powietrza pod wpływem 
promieni uranowych zostało zbadane przez 
Becąuerela i wielu innych uczonych. N aj
bardziej szczegółowe badania w tej mierze 
zostały wykonane przez Rutherforda 2).

Dla danego kondensatora i dla danej sub- 
stancyi natężenie prądu wzrasta z różnicą 
potencyału talerzy, z ciśnieniem gazu, za
wartego między talerzami i z odległością 
wzajemną talerzy (byleby ta  odległość nie 
była zbyt wielką w stosunku do powierzchni 
talerzy). Jednakże przy znacznych różni
cach potencyału prąd dąży do wartości gra-

') W tym celu najlepiej jest podtrzym ać rę 
ką ciężarek i opuszczać go stopniowo na talerz, 
uważając, aby obraz elektrom etru stał na zerze. 
Wprawy, potrzebnej do tej czynności, nabiera 
się bardzo łatwo.

!) Phil. Mag. styczeń 1899.

] nicznej, praktycznie stałej. Jest to prąd 
| nasycony lub graniczny. Podobnie, przy 
| pewnej dość znacznej odległości talerzy, 

prąd nie wzrasta już z tą odległością. P rą
du, wytworzonego w takich właśnie warun
kach, używałam za miarę promieniotwórczo
ści w moich badaniach.

Prawa, którym ulega przewodnictwo po- 
; wietrzą pod wpływem promieni uranowych, 

są te same, co dla promieni Rontgena. Me
chanizm zjawisk wydaje się w obu razach 
jednakowy. Teorya jonizacyi powietrza pod 
wpływem promieni Rontgona lub Becąuere
la, wypowiedziana przez J . J .  Thomsona, 
zgadza się dobrze z doświadczeniem. We
dług tej teoryi cząsteczki gazu pod wpły
wem promieni rozkładają się' każda na dwa 
jony, jak to ma miejsce przy dysocyacyi elek
trolitycznej roztworów. Liczba jonów, które 
tworzą się w sekundzie, jest proporcyonalna 
do promieniowania, które gaz pochłania. 
P rąd  elektryczny w kondensatorze polega 
na ruchu jonów (które posiadają ładunek 

i elektryczny); w polu siły elektrycznej. Aże
by dla danego promieniowania otrzymać 
prąd graniczny, trzeba, po pierwsze, aby to 
promieniowanie było całkowicie pochłonięte 
przez gaz, co można uzyskać, używając wy
starczającej masy gazy—po drugie, pole si
ły elektrycznej powinno mieć dosyć natęże
nia, aby liczba jonów, które się ponownie że 
sobą łączą, była nieznaczną w stosunku do 
liczby jonów, które są zużytkowane dla wy
tworzenia prądu.

P o rz ą d e k  wielkości prądów , o trzym anych  ze 
zw iązkam i u ran u , przy  użyciu  k o n d en sa to ra , 
k tó reg o  ta le rz e  m iały  8 cm średnicy  i były 
oddalone o 3 cm, je s t  1 0 ~ u  am perów .

Związki toru wywołują prądy tegoż samego 
porządku wielkości; działalność tlenku uranu 
i toru jest bardzo zbliżona. Ogólny charak
ter promieni torowych jest ten sam, co pro
mieni uranowych; jednakże promieniotwór
czość związków torowych przedstawia pewne 
właściwości odmienne, które zostały niedaw
no szczegółowo zbadane przez Owensa i Ru
therforda ‘).

Promieniotwórczość związków uranu i to
ru jest zjawiskiem atomowem. Jest ona

!) Owens, Phil. Mag. październik 1.899; Ru
therford, Phil. Mag. styczeń 1900.
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związana z materyą i nie może być zniszczo
na przez różne zmiany jej stanu fizycznego 
lub chemicznego. Związki lub mieszaniny 
zawierające uran lub tor, posiadają wszyst
kie bez wyjątku promieniotwórczość, i to 
w tem wyższym stopniu, im więcej zawierają 
w sobie tych metalów. Ciała nieczynne, do
mieszane do czynnych, zmniejszają ich pro
mieniotwórczość, działając zarazem jako ma- 
terya obojętna i pochłaniająca.

Z  badań mych wynika, źe prócz związków 
uranu i toru żadne ciało znane nie posiada 
promieniotwórczości atomowej w granicach 
czułości mego przyrządu; promieniotwórczość 
ciał innych, jeżeli istnieje, jest przynajmniej 
100 razy słabsza od promieniotwórczości ura
nu metalicznego.

Niektóre ciała, jak np. fosfor biały wilgot
ny, nadają powietrzu znaczne przewodnictwo; 
nie uważam jednak tych ciał za promienio
twórcze w tem samem znaczeniu, jak uran 
i tor, gdyż z jednej strony fosfor w tych wa
runkach ulega widocznej zmianie przez utle
nienie i wydaje promienie świetlne; z drugiej 
strony, własność fosforu nie jest atomowa, 
gdyż fosfor czerwony i związki fosforu nie są 
czynne.

Minerały promieniotwórcze.

Zapomocą przyrządu mego zbadałam pew
ną liczbę minerałów; niektóre z nich okazały 
się czynne, jak np. uran czarny (pechblenda), 
chalkolit, kleweit, monacyt, oranżyt, toryt 
i t. d. Wszystkie te minerały zawierają 
uran lub tor, więc czynność ich tłumaczy się ] 
naturalnie, ale natężenie zjawiska jest dla 
niektórych nadspodziewanem. Tak np. nie
które gatunki pechblendy są cztery razy 
czynniejsze niż uran metaliczny; chalkolit 
(krystaliczny fosforan uranu i miedzi) jest 
dwa razy czynniejszy niż uran; autunit (fos 
foran wapnia i uranu) jest tak samo czynny 
jak uran. Te fakty były sprzeczne z po- 
przedniemi wywodami, podług których żaden 
z pomienionych minerałów nie powinien być | 
mocniej promieniotwórczy niż uran lub tor. 
Dla wyjaśnienia tej okoliczności przygotowa
łam sposobem Debraya sztuczny chalkolit 
z czystych części składowych, i przekonałam 
się, że taki sztuczny chalkolit posiada pro
mieniotwórczość normalną, odpowiednią skła

dowi; jest on dwa i pół raza mniej czynny od 
uranu.

Wydało mi się zatem prawdopodobnem, 
że jeżeli niektóre minerały posiadają tak 
znaczną promieniotwórczość, to muszą one 
zawierać w sobie materyą silnie promienio
twórczą, różną od uranu, toru i znanych do
tychczas pierwiastków.

Wspólnie z p. Piotrem Curie zajęliśmy się 
poszukiwaniem tej materyi w pechblendzie 
i zdołaliśmy wykazać, że zapomocą zwyczaj
nych metod chemii analitycznej można wy
dobyć z pechblendy materye, których pro
mieniotwórczość jest około 100 000 razy 
większa niż promieniotwórczość uranu.

Metoda poszukiwań.

Jedynym naszym przewodnikiem w tem ba
daniu była promieniotwórczość i używaliśmy 
jej w sposób następujący. Mierzyliśmy pro
mieniotwórczość pewnego ciała, następnie 
poddawaliśmy to ciało rozkładowi chemiczne
mu; mierzyliśmy promieniotwórczość wszyst
kich ciał otrzymanych i mogliśmy wówczas 
zdać sobie sprawę, czy materya czynna pozo
stała z jednem z tych ciał, czy też rozdzieli
ła się między niemi, i w jakim mniej więcej 

! stosunku. Tym sposobem otrzymuje się 
! wskazanie, które może do pewnego stopnia 

być przyrównane do wskazania, jakiego mógł
by dostarczyć rozbiór widmowy. Pomiar 
należy wykonywać na ciałach suchych.

Polon, rad i aktyn.

Analiza pechblendy przy pomocy wyżej 
opisanej metody wykazała, że w minerale 
tym znajdują się trzy ciała silnie promienio
twórcze, a chemicznie odrębne : polon, zna
leziony przez nas *), rad, który znaleźliśmy 
przy pomocy p. Bemonta 2), i aktyn, znale
ziony przez p. Debierne 3).

Polon towarzyszy bizmutowi w pechblen- 
dzie i jest doń pod względem analitycznym 
podobny. Aby koncentrować polon, zawarty 
w bizmucie, używamy sposobów następują
cych :

ł) C. R. de l’Ac., lipiec 1898.
s) C. R. de l’Ac., grudzień 1898.
3) O. R. de l'Ac., październik 1899 i kwie

cień 1900.



N r 40 WSZECHSWIAT 629

J) sublimacya siarków w próżni; siarek 
czynny jest daleko lotniejszy od siarku biz
mutu;

2) strącanie frakcyonowane roztworów 
w kwasie azotnym przez wodę; ta  część 
osadu, która się tworzy z początku, jest da
leko ezynniejsza niż następne;

3) strącenie przez siarkowodór w roztwo
rach w kwasie solnym bardzo skoncentrowa
nym; siarki strącone są daleko czynniejsze 
niż te, które pozostają w roztworze.

Rad jest ciałem zbliżonem do barytu i to
warzyszy mu w pechlendzie. Oddziela się go 
coraz dokładniej od barytu zapomocą kry- 
stalizacyi cząstkowej w wodzie czystej, albo 
też w wodzie, zawierającej alkohol lub kwas 
solny. Chlorek, który wykrystalizował, jest 
zawsze znacznie czynniejszy, niż ten, który 
pozostał w roztworze.

Aktyn wydaje się najbardziej zbliżony do 
toru.

Wszystkie 3 nowe ciała promieniotwórcze 
znajdują się w pechlendzie w niezmiernie 
małej ilości. Aby je otrzymać w stanie kon
centracyi obecnej, musieliśmy przedsięwziąć 
przeróbkę kilku tonn odpadków fabrykacyi 
uranu z pechlendy. Pierwsza przeróbka 
tych odpadków uskutecznia się fabrycznie, 
poczom zostaje nam długa praca koncentracyi 
i oczyszczenia. W ten sposób z tysięcy kilo
gramów materyalu wydobywamy kilka decy- 
gramów materyj niesłychanie czynnych w sto
sunku do minerału, z którego pochodzą. 
Cała ta  praca jest naturalnie bardzo długa, 
mozolna i kosztowna.

Żadne z nowych ciał promieniotwórczych 
nie zostało jeszcze odosobnione. Wierzyć 
w możność ich odosobnienia, znaczy to uwa
żać te ciała za nowe pierwiastki. Przekona
nie to istotnie kierowało naszą pracą, a opie
raliśmy je pierwotnie tylko na widocznym 
charakterze atomowym promieniotwórczości 
tych materyj, nad któremi pracowaliśmy. 
Własność ta, która zachowywała się w ciągu 
ogromnej ilości wykonywanych przemian che
micznych, która w tych przemianach obierała j  

zawsze tę samę drogę i objawiała się z siłą j  

odpowiednią do ilości wydobytej materyi 
nieczynnej—własność ta nie mogła być przy- j  

padkowa, musiała być przywiązana do ma- j 
teryi, której towarzyszyła tak wytrwale j 
i stanowić cechę zasadniczą tej materyi. i

W naszem przekonaniu baryt promieniotwór
czy był więc czemś różnetn od barytu zwyczaj
nego, równie jak polon nie był bizmutem.— 
Względy czysto chemicznej natury wzmocniły 
to przekonanie. Nie znaleźliśmy wprawdzie 
dotąd reakcyj pozwalających odłączyć rad 
od barytu, a polon od bizmutu, a gdybyśmy 
nawet takie reakcye znali nie moglibyśmy 
ich użyć, ponieważ ilość ciał, które chcemy 
oddzielić, jest zamała, a próby z ciałami 
skoncentrowanemi zaryzykowne. Natomiast 
wykazaliśmy różnice rozpuszczalności, które 
pozwoliły nam ustalić dla ciał czynnych me
tody koncentracyi regularne i pewne. Wia
domo, że różnice reakcyj między ciałami che
micznie bliskiemi są niewielkie, a pod tyra 
względem rad różni się zapewne niemniej od 
barytu, jak baryt od strontu.

Aby dowieść istnienia nowego pierwiastku, 
chemicy opierają się ria analizie widmowej 
i na pomiarach ciężaru atomowego.

Wykonanie kompletnej analizy widmowej 
jest pracą, która wymaga wielkiej znajomości 
spektroskopii i wielkiej wprawy. P. De
maręay oddał nam w tym przypadku nie
zmierną przysługę, zgodziwszy się wykonać 
dla nas takie analizy. Dzięki jego uprzej
mości otrzymaliśmy pewność, opartą na me
todzie naukowej powszechnie uznanej—pod
czas gdy wartość własnej naszej metody 
mogła podlegać wątpliwościom.

P. Demaręay fotografował kolejno widma 
różnych ciał przez nas otrzymanych. Foto
grafując widma chlorku barytu radonośnego, 
zauważył on pojawienie się nowego widma 
charakterystycznego, które stawało się coraz 
zupelniejszem i wydatniejszem w miarę, jak 
promieniotwórczość wzrastała z koncentracyą. 
W ostatnich próbkach widmo to występuje 
z równą siłą, jak widmo barytu, tak, źe rad 
i baryt znajdują się zapewne w tych próbkach 
w ilościach podobnych. Widmo radu za
wiera już obecnie około 15 dobrze scharakte
ryzowanych linij, nie licząc słabszych.

Co do mnie oznaczyłam ciężar atomowy 
barytu radonośnego i znalazłam, źe ciężar ten 
wzrasta z koncentracyą. Ostatnie oznaczenie 
dało 146 jako ciężar atomowy barytu rado- 
nośnego, podczas gdy baryt zwykły daje 138.

Istnienie radu jako odrębnego pierwiastku 
wydaje się zatem zupełnie stwierdzonem. 
Odosobnienie radu nie przedstawiałoby zresz
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tą  trudności; jedyna trudność wynika z kosz
tów przeróbki materyi pierwotnej.

Co do polonu i aktynu, p. Demaręay nie 
znalazł dla nich charakterystycznego widma; 
być może, że koncentracya nie jest wystar
czająca, albo źe metoda spektroskopowa 
w tym przypadku nie jest tak korzystna, jak 
dla widm metalów gromady barytowej. 
Zresztą koncentracya polonu i aktynu jest 
daleko trudniejsza, niż koncentracya radu.

Skoro pechblenda zawiera ciała promienio
twórcze o tak energicznem działaniu, nasuwa 
się pytanie, czy promieniotwórczość uranu 
z niej wydobytego nie powinna być przy
pisana domieszce tych ciał. Istotnie najnow
sze prace wykazały, że uran nie jest nigdy 
wolny od aktynu; wydobywając aktyn, za
warty w uranie, można bardzo znacznie ob
niżyć promieniotwórczość tego ostatniego. 
Jakkolwiek aktyn jest bardziej zbliżony do 
toru, ma jednak z uranem wiele wspólnych 
własności, dlatego to promieniotwórczość zda
je się należeć do uranu. Niewiadomo jesz
cze, czy można uzyskać uran zupełnie nie
czynny. Co do toru, niema jaszcze rezul
tatów pewnych.

(Dok. nast.)
M arya ze Skłodowskich Curie.

A. EICHENGRUN.

lla jnow sze arlY^ulv spo^ w cse  

d?cmic£ne.
O d c z y t  p u  t> 1 i  e z  b 'y .

Przed stu laty Tomasz Robert Malthus, 
opierając się na danych statystycznych, do
wodził w dziele swojem „An Essay on the 
principle of population”, że ludność mnoży 
się w postępie geometrycznym, podczas kie
dy ilość środków spożywczych wzrasta zaled
wie w postępie arytmetycznym. Wobec ta 
kiego stosunku wzrostu ludności do ilości 
artykułów spożywczych, według przewidy
wań Maithusa, musi nastąpić chwila, kiedy 
nie będzie można zadosyć uczynić wszystkim 
zapotrzebowaniom żywności. Wy niknie stąd 
nędza, głód. Śmiertelność wzrośnie do nie

bywałych rozmiarów, zwłaszcza wśród lud
ności uboższej. Jedyny środek zapobiegają
cy grożącemu widmu głodu Malthus widział 
w ograniczeniu wzrostu ludności.

Obawy Maithusa okazały się płonemi. 
Jakkolwiek ludność wzrastała niepomiernie, 
równocześnie jednak wytryskały coraz to 
nowe źródła środków spożywczych, bądź to  
wskutek zasiedlania nowych krajów, bądź 
też przez zużytkowanie olbrzymich obsza
rów ziemi w Ameryce i t. p., wskutek wzra
stającego następnie dowozu zboża i bydła 
z Nowego Świata, wskutek podniesienia sta
nu rolnictwa, sztucznego użyźniania ziemi 
i racyonalnej gospodarki, wreszcie wskutek 
wielu innych kroków, poczynionych w tym 
kierunku na drodze postępu bieżącego stu
lecia.

W gęsto zaludnionych krajach cywilizo
wanych niezaprzeczenie istnieje nienormalny 
stosunek pomiędzy wzrastaniem ludności 
z jednej strony a ilością przez te kraje wy
twarzanych środków do życia z drugiej. 
Stan taki spowodował drożyznę artykułów 
spożywczych. Niedostatek więc, choć w od
miennej nieco formie, istotnie zagraża. Wo
bec zatrważających faktów epidemii głodo
wej w Indyach, Rossyi środkowej, czyż nie 
jest możliwe, że Europa pozostaćby mogła 
naraz bez środków do życia, gdyby np. od
cięty został dowóz drogą morską?

W ostatnich lat dziesiątkach idea Maithu
sa odżyła w Anglii nanowo. Powstał tam 
ruch, zwany neomaltuzyanizmem, dążący 
do ograniczenia wzrostu ludności w mierze, 
odpowiadającej stosunkom gospodarczym. 
Z etycznego jednak i materyalnego punktu 
widzenia właściwszem jest dążenie do zwięk
szania ilości produktów spożywczych i u ła t
wiania klasom uboższym ich nabywania, ani
żeli ograniczanie naturalnego wzrostu lud
ności. W  tym kierunku niewątpliwie wy
bitne stanowisko zajął przemysł niemiecki. 
Dość wspomnieć o powodzeniu, jakiego do
znały nawozy sztuczne; następnie : przeroby 
owoców, jarzyn, soków owocowych drogą 
wyjaławiania (z dodaniem odczynników za
pobiegających gniciu), zużytkowywanie ta 
nich gatunków mięsa, otrzymywanie trw a
łych konserw z ryb zapomocą solenia, mary
nowania i zatapiania w oliwie; fabrykacya 
cukru z buraków, produkowanie olejów ja 
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dalnych z nasion roślin, dotąd za nieuży
teczne uważanych, jak np. sezam, nasiona 
palmowe, owoce słonecznika, orzeszki buko
we, nasiona drzewa bawełnianego i t. d.

W ostatnim dziesiątku lat przybył cały 
szereg chemicznych artykułów spożywczych, 
t. j. takich ciał białkowych, które preparo
wano sztucznie z materyałów, nie nadają
cych się w pierwotnej swej formie do spoży
wania. Nowa ta gałąź wytwarzania środ
ków spożywczych w krótkim przeciągu czasu 
okazała się tak płodną, jak żaden chyba 
przedtem kierunek ■ badań chemicznych. 
Bodźcem do pracy na tem polu tylko po
średnio była dążność do zdobycia nowych 
i tanich środków żywności; ta cecha ujawni
ła  się nieco później. Narazie miano jedynie 
na celu zadosyć uczynienie wymogom terapii 

-dietetycznej, która dążyła do wynalezienia, 
niezależnie od istniejących dotąd, nowych 
preparatów białkowych, łatwo dających się 
przyswajać. Gdy jednak od ograniczonego 
w tej chwili zastosowania, jakie przetwory 
podobne znajdują dziś jeszcze, będąc aptecz
nym poniekąd środkiem, przepisywanym 
przez lekarza, do zastosowania ich na więk
szą skalę, w żywieniu np. armij, krok tylko 
jeden, a już potem niezawodnie czeka je 
rozpowszechnienie ogólne, ciekawą może być 
rzeczą przejrzeć najważniejsze ich przy
kłady.

Preparaty te miały wypełnić zadania dwo
jakiego rodzaju : 1) dostarczyć choremu, 
nieznoszącemu zwykłych potraw, wymaga
nej ilości białka, ułatwiając przytem funkcye 
osłabionego żołądka i kiszek, 2) niezmiernej 
liczbie chorych i osłabionych dać dogodne 
i tanie pożywienie, albowiem qui bene nu- 
tr it, bene curat. Obudwoma pow^ższemi 
względami kierowano się w fabrykacyi pre
paratów, jak również i w ich klasyfiko
waniu.

Do pierwszej kategoryi należą preparaty, 
mające ułatwiać funkcye żołądka. Takiemi 
są przedewszystkiem ciała białkowe, zamie
niane na peptony i albumozy. Kategoryą 
następną stanowią właściwe preparaty po
karmowe dodawane do potraw zwykłych 
w celu uczynienia ich pożywniejszemi, bez 
nadmiernego zwiększenia objętości. Tu na
leżą preparaty z białka rodzimego. Produk
tam i surowemi dla wszystkich tych nowych

preparatów są przeważnie albuminy z jaj 
i krwi, fibryna mięsna, sernik (kazein), oraz 
białko roślinne. To ostatoie jednak, mimo 
bardzo niskiej ceny, ma niewielkie znaczenie, 
gdyż pod względem łatwości trawienia zupeł
nie nie dorównywa białku zwierzęcemu.

Już przed laty 20 zaczęto przerabiać wy
mienione produkty surowe na artykuły spo
żywcze, zapomocą pewnych sposobów ich 
oczyszczania, a do takich przetworów należy 
np. mięso sproszkowane, carnepura i t. p. 
Jednakże dopiero w czasach najnowszych 
kierunek ten rozwinął się w całej pełni, 
podczas kiedy praca w dziedzinie t. zw. 
przedtrawiennych ciał białkowych, choć mia
ła dó pokonania wiele trudności, zapocząt
kowana została jednak znacznie wcześniej. 
Preparaty tej kategoryi, zwane ogólnie „pep
tonami” są pochodnemi wyciągu mięsnego.

Wyciąg mięsny, sok mięsny oraz peptony 
mięsne i albumozy są między sobą w tak ści
słym związku, że niepodobna oddać wiernie 
ich chronologicznego rozwoju, nie wspomina
jąc poprzednio o wyciągu mięsnym Liebiga.

Otrzymanie i zastosowanie ekstraktu mię
snego nie jest zasługą Liebiga. Wzmianki 
o otrzymywaniu tego preparatu znajdujemy 
już w pierwszej połowie ubiegłego stulecia; 
na początku zaś bieżącego Berzelius już pra
cował w tym kierunku. Parmentier i Proust 
zalecali wyciąg mięsny rannym żołnierzom, 
jako środek wzmacniający. Ostatecznego 
ulepszeuia w metodzie otrzymywania ekstrak
tu dokonał Pettenkufer, a nie Liebig. Za
sługa zaś Liebiga polega na tem, że on 
pierwszy wykazał możliwość zużytkowania 
mięsa niezliczonych stad bydła z preryj pół- 
nocno-amerykańskich i tą  drogą uprzystępnił 

i szerokim masom korzystanie z tego środka 
spożywczego. Wyciąg mięsny Liebiga, od 
35 lat rozchodzący się w ogromnych ilościach 
(w Fray Bentos biją rocznie przeszło 300 tys. 
sztuk bydła), otrzymuje się przez ekstraho
wanie wodą w 70° C mięsa siekanego, odpa
rowywanie, a następnie usuwanie albuminu 
wraz z tłuszczem. W skład jego wchodzą 
przeważnie zasady mięsne: kreatyna, krea
tynina, ksantyna, karnina i t. p., sole powyż
szych związków, oraz t. zw. fizyologicznie po
żywne sole, mianowicie sól kuchenna i fosfo
rany potasu i sodu. Wyciąg mięsny, nada
jąc innym potrawom smak ostry, pobudza
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apetyt. Zasady mięsne same już działają 
pobudzająco, wywołując ostatecznie przez 
wpływ na układ nerwowy prawidłowe krąże
nie krwi. Ekstrakt mięsny sam przez się 
nie jest pożywny i ma się tak do mięsa oraz 
preparatów mięsnych, jak piwo do jęczmie
nia lub wypiekanego zeń chleba. W  każdym 
jednak razie ekstraktowi, tak samo jak i pi
wu, niepodobna w zupełności odmówić warto
ści pożywnej. Liebig sam w liście swoim 
do „Timesa” tak pisze w tym przedmiocie : 
„Stawianie na równym stopniu (co do po- 
żywności) kawy, herbaty i wyciągu mięsnego 
ze zwykłemi artykułami spożywczemi uwa
żam za wielkie uchybienie przeciw prawom 
fizyologicznym, a wnoszenie stąd o bezuży- 
teczności mego preparatu za zupełnie nie
słuszne”. Powód niekorzystnego ocenienia 
wartości ekstraktu polegał na tem, że pod
ówczas nie znano jeszcze nieścinających się 
produktów rozszczepienia białka, tworzących 
się podczas fabrykacyi wyciągu mięsnego, 
i naturalnie nie umiano ich wydzielać. Owe 
produkty rozszczepienia białka, peptony i al
bumozy, znajdują się w wyciągu w dość 
znacznej ilości, mianowicie, według doskona
łych badań Kemmericha, peptony stanowią 
12%) albumozy 10%-

Z chwilą, kiedy szybkiem krokiem naprzód 
posuwające się badania w dziedzinie chemii 
fizyologicznej wykazały, że trawienie białka 
w organizmie odbywa się pod wpływem fer
mentów trawiących: pepsyny, wydzielającej 
się z błony śluzowej żołądka, oraz trypsyny— 
z trzustki, że następnie działanie fermentów 
zastąpić można przez działanie kwasów, alka
liów lub przegrzanej pary wodnej, a w każ
dym razie jako produkty przetrawienia, 
tworzą się albumozy i peptony,—wówczas 
proces przerabiania mięsa kierowano tak, 
aby rozpuszczalnego białka nie ścinać i nie 
oddzielać, lecz peptonizować je, a więc uczy
nić z wyciągu mięsnego produkt pożywny. 
Rezultatem nowych badań były liczne pre
paraty, zwane peptonami, które otrzymano 
w następujący sposób: preparat Denayera, 
Adamkiewicza, Wittego—drogą trawienia 
pod działaniem pepsyny; pepton Mercka przez 
trawienie trzustkowe; maltopepton Brauna 
pod działaniem fermentu zakwasu, wreszcie 
peptony Kemmericha, Kocha, roztwór mięs
ny Cibila i t. d. przez działanie przegrzaną

parą wodną z dodaniem kwasu lub też bez 
tego dodatku.

Początkowo mniemano, że peptony są. 
tylko pewnym stopniem uwodnienia białka, 
i jako takie bezpośrednio przechodzą w soki 
ciała. Doświadczenia Kiihnego wykazały, 
że wskutek trawienia kiszkowego i żołąd^- 
kowego powstają produkty pośrednie z włas
nościami rezorpcyjnemi; produkty te okre
ślono jako albumozy, wchodzące w przeważ
nej części w skład preparatu zwanego w han
dlu „peptonem” (Salkowski). Ponieważ pep
tony posiadają smak gorzki, czyste zaś albu
mozy są zupełnie bez smaku, rozpoczęto 
więc próby w celu otrzymywania wyłącznie 
preparatów albumozy, tem więcej, gdy we
dług badań Yoita przekonano się, że albu
mozy zastępują białko w zupełności, podczas 
kiedy peptony nie są w stónie zapobiedz 
pewnej utracie białka. Powstały więc z pep
tonów, zawierających albumozę, mianowicie 
z pepton-albumozy Antweilera, p r e p a ra ty  
czystej albumozy, a w każdym razie od do
mieszek peptonu w znacznym stopniu wolne.

Nowe peptony, znane pod nazwą somato- 
zy, otrzymano z białka mięsa drogą sztucz
nego trawienia (na sposób wyżej wzmianko
wanych peptonów). Istnieje również t. zw. 
somatoza mleczna z białka mleka (kazeinu). 
Inne rodzaje somatozy otrzymywane z ryb*, 
kleju i t. p. uznano za nieodpowiednie.

Somatoza—bardzo cenny preparat—jest 
mieszaniną deutero- i heteroalbumozy, po
siada własność pobudzania apetytu i jest po
żywna. Podczas kiedy liczba peptonów wzra
stała nieustannie, somatoza pozostała do 
ostatnich czasów jedynym preparatem czy
stej albumozy. W celu otrzymania prepa
ratów o działaniu równem somatozie, używa
no wszelkich możliwych sposobów. Próby 
były daremne. Ostatnio dopiero ukazały 
się w handlu preparaty pokrewne z albuino- 
zą. Działały one jednak tak drażniąco na 
kiszki, że stosowane być mogły jedynie jako 
silny środek przeczyszczający, ale nigdy jako 
pożywny lub wzmacniający. Z liczby tych 
preparatów wymienić należy somatozę, zwaną 
obecnie carnigen, preparat Heydena, wresz
cie mietozę. Tej ostatniej używają jako do
mieszki do nowego wyciągu mięsnego, zwa
nego torilem, w celu podwyższenia zawar
tości białka.
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Ponieważ nadmieniliśmy o torilu, zmusze
ni jesteśmy powrócić jeszcze do wyciągu 
mięsnego. Wobec utrwalonego przekonania 
o braku części pożywnych w wyciągu mięs
nym, skierowano usiłowania w stronę uczy
nienia ekstraktu pożywniejszym. Do tego 
kroku w silnym stopniu pobudził sam Liebig 
przez „extractum carnis frigide paratum”. 
Powstaje mnóstwo preparatów o różnej kon- 
systencyi, otrzymywanych przez ekstraho
wanie mięsa na zimno, wskutek czego zapo
biegano ścinaniu się białka rodzimego; lub 
też osłabiano kwasy ekstraktu przez doda
wanie rozpuszczalnych ciał białkowych; 
wreszcie mieszano z białkiem nierozpusz- 
czalnem. Przeważna część nowych prepa
ratów jest fabrykacyi amerykańskiej i an
gielskiej o bardzo wątpliwej wartości. O jed
nym z tych preparatów, bovriIu, bardzo roz
powszechnionym w Anglii, prof. Stutzer tak 
się wyraża: „Preparat ten zawiera dużo 
wody, dużo soli, a mało mączki mięsnej, 
zmieszanej z ekstraktem najgorszego gatun
ku”. Przedsiębiorstwo, fabrykujące bovril, 
jest naturalnie odmiennego zdania i twier
dzi, że bovril jest 30 razy lepszy od najlep
szego wyciągu mięsnego, a do ekstraktów 
Liebiga i Kemmericha ma się tak, jak po
marańcza do grochu (!). Z preparatów nie
mieckich zasługują na wyróżnienie: puro 
z zawartością 33%  rozpuszczalnego białka, 
karno z 12°/o albumozy oraz torii, zawiera
jący 15% albumozy.

Z szeregiem wymienionych preparatów 
łączy się nowa grupa, która powstała z wy
tłoczyn roślinnych. Z liczby tych prepara
tów wymienić należy bios, zwany w stanie 
wysuszonym eurostozą, oraz carnos. Do 
kategoryi preparatów ekstraktowych należy 
do pewnego stopnia mutaza, składająca się 
z dekstrynowanej mączki roślinnej, nasyco
nej wyciągiem, otrzymanej z mączki roślin 
strączkowych przez działanie rozcieńczonych 
roztworów solnych lub kwasów.

Zamiast znanego w dawnej medycynie pi
cia krwi powstaje cały szereg preparatów 
z krwi, pokrewnych z ekstraktem, a zawiera
jących przeważnie hemoglobinę w mniej lub 
więcej czystym stanie. Według badań spek
troskopowych Rosensteina preparaty powyż
sze składają się z produktów, powstałych 
z rozszczepienia i przeistoczenia krwi, a więc

z methemoglobiny i hematyny. Ze stano
wiska terapii wartość tych preparatów jest 
bardzo wątpliwa, Yoit bowiem wykazał, że 
żelazo krwi nie było rezorbowane przez psa; 
podobnież dowiódł Cloetta, że krew, hemina 
oraz hematyna również nie są rezorbowane; 
wszystkie części składowe odnaleziono w wy
dzielinach w stanie niezmienionym. Prepa
raty z hematoglobiny okazują takie samo 
działanie, jak  np. kiszka ze krwi; są więc 
pożywne odpowiednio do ilości zawartego 
w nich białka. Preparatowi Hommela, he- 
matogenowi, przypisują własność pobudzania 
smaku zwłaszcza u dzieci, spowodowane 
niezawodnie przez znaczną względnie zawar
tość alkoholu. Hematogen Hommela skła
da się z krwi, pozbawionej włóknika, do 
której dodano wina i gliceryny. Do katego
ryi preparatów z krwi zaliczyć należy jesz
cze kilka z zawartością białka i żelaza. 
Ostatnia część składowa tak ściśle połączona 
jest z białkiem, że z trudnością daje się od
dzielić przez kwasy żołądkowe. N ajbar
dziej rozpowszechnione z tych preparatów 
są : ferratyna, ferratoza, karniferyna.

Wszystkie wymienione dotąd preparaty 
białkowe, albumozy oraz peptony rozpusz
czają się z łatwością w wodzie w odróżnieniu 
od pochodnych białka rodzimego, stanowią
cych główny kontyngens właściwych artyku
łów spożywczych.

Kazein, czyli białko mleka, zawarte w du
żej ilości w serwatce, łatwo rezorbuje się 
w kiszkach, jak to wykazał Salkowski. Po
nieważ kazein po zagotowaniu z wodą two
rzy zbitą, nitkowato ciągnącą się masę, nie 
może więc w takim stanie być stosowany. 
Przemiana na izokazein również temu nie 
zapobiega. Natomiast kazein daje się łatwo 
przeprowadzić w stan rozpuszczalny przez 
działanie amoniaku (eukazyna), lub ługu so
dowego (nutroza).

Wobec ułatwionego sposobu przyrządza
nia preparatów rozpuszczalnych jedynie przez 
zamianę na sole, powstało mnóstwo produk
tów przez działanie soli sodowych, potaso
wych i wapniowych z kwasami węglanym, 
fosfornym, glicerynofosfornym, cytrynowym 
i t. p. Ujemną stroną wszystkich produk
tów jest nadmiar wprowadzanych do orga
nizmu soli nieorganicznych. Gdy spożywa- 
my np. preparat zwany plasinonem w ilości
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50 g dziennie, tworzą się w organizmie 3 g 
węglanu sodu.

Typowym przedstawicielem nierozpuszczal
nych w wodzie preparatów białka jest tro* 
pon. W  fabrykacji preparatów tej nowej 
kategoryi miano przeważnie na uwadze wy
szukanie jaknajtańszego źródła, zawierają
cego białko. Użytkowanie materyału suro
wego pochodzenia zwierzęcego lub roślinne
go, a zawierającego białko, znanem było już 
dawniej (patrz preparaty : carnepura i inne). 
Trudność polegała jedynie na uraiejętnem 
oddzieleniu białka w stanie czystym. Trud
ność tę pokojiano na drodze chemicznej. 
W edług patentu C. Cosinera z r. 1890 biał
ko krwi oczyszcza się alkoholem z dodaniem 
małej ilości kwasów, alkalij, lub węglanów 
alkalicznych. Usuwanie części składowych 
o nieprzyjemnym zapachu uskutecznia się 
przez utlenianie zapomocą chloru, nadman
ganianu potasu lub wody utlenionej. Mie
szanina troponu z solami kwasu fosfornego 
znana jest pod nazwą „soli pożywnej tropo- 
nu”, inna zaś „troponu sano”.

Również w wodzie nierozpuszczalnym pre
paratem jest roborat, przyrządzany prawdo
podobnie z mączki roślinnej. Globon, otrzy
mywany przez działanie ługu sodowego na 
kazein, oraz preparat francuski salwatoza 
z proszku mięsnego kończą szereg prepara
tów białkowych.

Nowy dział stanowią preparaty mieszane, 
składające się z białka, tłuszczu oraz woda- 
nów węgla. Według Voita, Munka i innych 
organizm dorosłego człowieka wymaga wpro
wadzenia dziennie od 100—140 g białka,
50—100 g tłuszczu, 400—500 g wodanów 
węgla. Ponieważ tłuszcz i wodany węgla 
wytwarzają ciepło, możliwą więc jest między 
niemi zamiana wzajemna. Ze sztucznych 
preparatów tłuszczowych zasługują na uwa
gę preparaty z tranu wątrobianego, np. lipa- 
nina, emulsya Scotta, morrhuol i t. p. Ze 
względu na preparaty, zawierające wodany J  

węgla ważną bardzo okolicznością jest ułat
wienie ich strawienia. W  tym też kierunku 
szczególną zwrócono uwagę w fabrykacyi 
licznych preparatów z mąki roślin strączko
wych i ze zdekstrynowanej mączki jęczmien
nej. Preparaty cerealoza, lentyloza, aryko- 
za i t. d. znane są pod ogólną nazwą prepa
ratów słodowych. Ja k  wiadomo, podczas

kiełkowania jęczmienia tworzy się ferment 
diastatyczny, pod którego wpływem mączka 
zamienia się na dekstrynę i cukier (maltozę). 
Dodają więc wyciągu słodowego w fabryka
cyi preparatów mącznych. Prototypem pre
paratów słodowych jest t. zw. „mączka dla 
dzieci”, składająca się z mleka kondenso- 
wanego oraz preparowanej mąki. Z innych 
preparatów zasługują na wymienienie prepa
ra t Nestlea, melliri food, Milchpulver, Ideał 
i t. p. Preparaty te mają być środkiem 
wzmacniającym dla chorych. Nie stoją jed
nak na wysokości zadania z powodu zbyt 
nieznacznej zawartości białka. Większą 
ilość białka posiadają preparaty „hygiama”, 
„enteroi'oz&“, zawierające przeważnie białko 
roślinne, „malted milk”, bardzo rozpowszech
niony w Ameryce, oraz „eulactol” zwany 
mlekiem sztucznem. Wszystkie te produkty 
są mieszaninami ciał białkowatych (przeważ
nie kazeinu), rozpuszczalnych lub nierozpusz
czalnych wodanów węgla, zwłaszcza malto
zy, soli pożywnych, i w większych lub mniej
szych ilościach tłuszczu, niekiedy z doda
niem fermentu dla ułatwienia trawienia.

W celu ułatwienia przeglądu podanych 
preparatów, możemy wszystkie podzielić na 
cztery grupy.

1. Preparaty o typie wyciągu mięsnego, 
działają pobudzająco i są używane jako 
przyprawa.

2. Preparaty pożywne i wzbudzające ape- 
tyt (typ—somatoza).

3. Właściwe ciała białkowe:
a) rozpuszczalne, przyrządzane z białka 

łatwo strawnego (nutroza);
b) nierozpuszczalne, otrzymywane z mięsa 

i mączki roślinnej (typ—tropon).
4. Mieszaniny z białka, tłuszczów i dek

stryno wanej mąki (mączka dla dzieci).
Jedynie pożywnemi są produkty chemiczne 

włączone do grupy 2-ej i 3-ej. Tu zachodzi 
pytanie, którą z tych grup uważać za odpo
wiedniejszą, a następnie który z preparatów 
za najlepszy. Pytania te nie mogą znaleźć 
jednolitego rozstrzygnięcia, gdyż stosowanie 
preparatu zależne jest od warunków i wyma
gań każdego poszczególnego przypadku, a po
niekąd również i od natury pacyenta. Cha
rakterystyczną i nader trafną ocenę chemicz
nych artykułów spożywczych wydał prof. 
Ewald. Przytoczymy pokrótce jego słowa.
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„Wszystkie nutrozy, sanozy i inne -ozy, 
-iny, -ole i t. p. oceniane są, według trzech 
stopni smaku. Przedewszystkiem wynalazcy 
smakują te preparaty najlepiej. Zdrowy 
jest zadowolony, jeżeli one zupełnie smaku 
nie posiadają; choremu zaś każdy preparat 
w krótkim czasie sie uprzykrzy, i zachodzi 
zaraz potrzeba sprowadzania innych i w jak- 
największych ilościach. Zresztą kwestyą sma
ku schodzi na plan drugi wobec sprawy do
nioślejszej. Mianowicie zupełnie pominięto 
okoliczność, że preparaty pokarmowe winny 
być uprzednio przetrawione; przemiana zaś 
białka winna się dokonywać jaknajdalej od 
kierunku tworzenia się peptonu. Wątpliwem 
mi się wydaje również, czy powinno się zupeł
nie rezygnować z hydratacji cząsteczki biał
ka extra corpus. Dla zdrowego żołądka nie 
potrzeba zamieniać białka na albumozy 
i peptony. Te ostatnie, według mego zdania, 
tworzą się w żołądku w bardzo ograniczonej 
ilości. Zrozumiałą jest rzeczą, że jedynem 
ułatwieniem dla chorego żołądka i kiszek 
jest rozpoczęcie trawienia i przeprowadzenie 
białka w stan rozpuszczalny”.

Zapatrywania Ewalda dzieli znaczna część 
lekarzy, którzy preparatom albumozy przy
znają wartość z powodu ułatwionej rezorpcyi 
oraz pobudzającego działania. Inni znów 
nad te przekładają produkty z większą za
wartością części pożywnych.

Od chwili otrzymania pierwszych sztucz
nych preparatów do czasów obecnych fabry
kacja przybrała takie rozmiary, że śmiało 
już mówić można o nadprodukcyi w tym kie
runku. Chociaż bowiem preparaty te oddają 
rzeczywistą usługę terapii dietetycznej, to 
jednakże wątpliwem jest, czy popyt na nie 
będzie wzrastał w takiem tempie jak wzrasta 
ich liczba.

Streścił E. Rajchert.

Cierpienie fizyczne i uczucie strachu.
(ZARYS PSYCHICZNO-BIOLOGICZNY).

I.

W rozprawce pod tytułem wyżej przyto
czonym W. "Wagner opisuje swoje badania 
i przytacza zdania innych badaczów i pra

cowników na tem polu. Zaznacza on, że 
człowiek nieraz bardziej obawia się operacyi 
przed faktem dokonanym, aniżeli potem — 
podczas cierpień. Działa tu pobudzona sil
nie wyobraźnia.

Na tem właśnie polega związek wzrusze
nia z powodu strachu z uczuciem bólu. Z a
chodzi jednakże pytanie głębszej natury, 
a mianowicie—na czem się zasadza wzajem
ny ten stosunek? Co właściwie wyobraża 
istotne pojęcie cierpień fizycznych? Przez 
jakie objawy wyrażają się one u bezkręgo
wych i kręgowców, i wreszcie czy cierpienia 
jednych i drugich są odpowiednie w znacze
niu psychicznem?

Co dotyczę istoty cierpień fizycznych, to 
rozstrzygnięcie tego zagadnienia bardzo jest 
trudne, ponieważ nie wiemy napewno, jakie 

j  znaczenie mają tutaj zakończenia nerwów. 
Według słów Ribota, posiadamy tylko przy
puszczenia, a nie pewniki co do istnienia swo- 

| istych nerwów przenoszących uczucie bólu. 
Wreszcie nawet gdybyśmy się zgodzili, że 
uczucie bólu bywa przenoszone przez nerwy 
czuciowe, to wszakże nie wiemy, jakim spo
sobem dotkliwość dochodzi do głównego 
środowiska. Wundt sądzi, że istota biała 
rdeenia pacierzowego przewodzi podrażnienia 
umiarkowane, a szara—silne. Ribot skłania 
się także do przypuszczenia tej podwójnej 
drogi dla uczucia bólu i uczuć zmysłowych, 
ponieważ to zgodne jest z faktem, źe uczucie 
bólu jest późniejsze od uczucia zmysłowego. 
Wyniki badań W. Wagnera nad stawono
gami nie przeczą również temu przypusz
czeniu.

W tem miejscu zajmiemy się tylko obja
wami fizyologicznemi, towarzyszącemi cier
pieniom fizycznym u różnych istot żyjących. 
Pominiemy grupę jamochłonów (Coelente- 
rata), ponieważ u tych, zdaje się, najcięższe 
rany nie wywołują uczucia bólu. Np. hydra, 
będąc rozszarpaną na wiele części, regene
ruje części brakujące w każdym oderwanym 
kawałku i niczem nie ujawnia bólu. Do
świadczenia Darwina nad robakami również 
dowodzą, że te istoty słabo reagują na podraż
nienia bolesne. Owady odczuwają ból i nie
które gatunki nawet bardzo silnie; objawy 
jednak fizyologiczne, różnią się od podobnych 
objawów u kręgowców.

Ribot podaje, że u kręgowców podczas
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cierpień fizycznych zmniejsza się szybkość 
tętnienia serca i w przypadkach krańcowych 
może nastąpić omdlenie. U bezkręgowych 
objawy są odmienne, np. u pająków serce 
podczas spokoju bije około 40-tu razy na 
minutę, mały zaś nawet ruch stworzenia 
znacznie zwiększa szybkość tętna. Energicz
ne ruchy podwyższają szybkość pulsowania 
aż do 170-ciu, 200 i 230 razy na minutę. 
Szybkość zwiększa się prawie momentalnie, 
a powraca do równowagi pomału.

Cierpienie fizyczne powoduje to samo zja
wisko. U larw owadów również możemy za
uważyć podobne objawy. Dalej Ribot mówi, 
źe cierpienie fizyczne u wyższych kręgowców 
wpływa na oddychanie, które staje się nie- 
równomiernem a jednocześnie zwiększa się 
ilość wydzielanego dwutlenku węgla U bez
kręgowych spotykamy to nie zawsze i przy- 
tem spostrzegamy pewne od powyższego 
schematu odstępstwa.

Obserwacye W agnera nad osami wyka
zują, że operacya narusza prawidłowość od
dychania, lecz objaw ten nie odróżnia się od 
tej zmiany w organizmie, która byłaby spo
wodowana przez pobudzenia zwykłe, jak ruch, 
latanie i t. d., i po upływie paru minut na
stępuje uspokojenie. Według obserwacyj 
Montegazza temperatura zwierząt odczuwa
jących cierpienie fizyczne zniża się przecięt
nie o 2° Celsyusza.

Bezkręgowe jako zimnokrwiste nie pod
legają porównaniom pod tym względem.

Następnie, według Ribota, cierpienia fi
zyczne wpływają na trawienie; wpływ ten 
wyraża się zaporem, lub biegunką, zmniej
szeniem się apetytu, złem trawieniem, wy
miotami i t. d. Bezkręgowe nie podlegają 
tym objawom oprócz wątpliwego wyjątku 
u bolimuszki (Stomosys calcitrans). Stwo
rzenie to apetytu nie traci po operacyi. Po 
5—6 minutach od czasu odcięcia połowy 
głowy, a nieraz i daleko prędzej, usiłuje ono 
albo pożerać pokarm, bezpłodnie poruszając 
pozostałą szczęką, lub chce wysysać krew, 
także płonnie kłując powłokę danej mu ofia
ry niezdatnemi resztami części swej jamy 
ustnej. Niezaobserwowano również u boli
muszki zakłóceń w trawieniu pokarmów. 
Czynność ruchowa, wyrażająca cierpienie 
u wyższych zwierząt, objawia się dwojako : 
biernie, t. j. przez przytłumienie, zwłokę

i zupełne ustanie ruchów; czynnie, t. j. łącz
nie z silnem pobudzeniem, kurczem i krzy
kiem.

U bezkręgowych spotykamy analogiczne, 
lecz nie jednoznaczne objawy. Po ucięciu 
głowy lub częściowej utracie organów u ro- 

j baków następuje podniecona celowa działal
ność, aby uwolnić się od przedmiotu jątrzą
cego, U wijów (Myriapoda) możemy zauwa
żyć te same objawy. Owady znowu przecho- 

! dzą albo a) stan ogólnego paraliżu, lub b)
( paraliż częściowy, lub c) silnie pobudzone 

ruchy z jawną chęcią obrony i ucieczki, i na
koniec d) ruchy przypominające drżenie ca
łego ciała. Widzimy więc u owadów całą 
skalę objawów.

Z tego wszystkiego możemy w każdym ra
zie wyprowadzić wniosek, że zwierzę usiłuje 
wydobyć się z jątrzącego środowiska. Wcho
dzi więc tu pojęcie celowości ruchów. Źró
dłem ich jest instynkt zachowawczy. Ruchy 
zaś zwierzęcia wydają się bezcelowemi tylko 
dlatego, że zwierzę z powodu nadmiernego 
pobudzenia nerwowego wykonywa ruchy naj
zupełniej celowe bez porządku i ładu. Bez
ład ten jednak ruchów zwierzęcia jest wła
ściwie zbiorem wielu poruszeń celowych, lecz 
wykonanych niesystematycznie.

Teraz należy odpowiedzieć na pytanie i 
czy cierpienia zwierząt bezkręgowych we 
względzie psychologicznym zupełnie odpo
wiadają cierpieniom fizycznym kręgowców? 
jeżeli nie zupełnie, to w jakim stopniu i dla
czego mianowicie?

Przedewszystkiem należy rozstrzygnąć kwe
styą sporną: czy może istnieć uczucie nie
świadome? Lemann sądzi, źe przyjemność 
i cierpienie są zawsze połączone ze świado
mością. Inni wszakże myślą inaczej. Tak 
np. Ribot twierdzi, że uczucie należy rozpa
trywać jako mające przynajmniej niekiedy 
byt samoistny i niezależny. Sądzi on, że 
wogóle stan wzruszenia towarzyszy stano
wi intelektualnemu, lecz odrzuca twierdze
nie, że inaczej być nie może, że przyjęcie 
wrażeń i wyobrażenie jest koniecznym i bez
względnym warunkiem istnienia uczucia.

Montegazza i Frank dowiedli, że zaburze
nia sercowe z powodu cierpień fizycznych 
można obserwować jak u normalnych zwie
rząt tak i po wyjęciu mózgu z głowy; z tege 
wypada, że albo cierpienia mogą być nie
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świadome, lub że świadomość może istnieć 
i  u istot pozbawionych mózgu.

Z tego możemy wyprowadzić wniosek, że 
świadomość u zwierząt wyższych nie jest ko
niecznym i nieuniknionym towarzyszem cier
pienia, chociaż ostatnie nie wyklucza pierw
szego.

Co zaś dotyczę zwierząt niższych, to do
świadczenia dowodzą, źe zachowanie się nie
których z nich po zadaniu ciężkich ran od
powiada zachowaniu się zwierząt wyższych, 
pozbawionych mózgu.

Wiadomo, że niektórzy pacyenci po za- 
chloroformowaniu wykonywają rozmaite ru
chy, krzyczą, rozmawiają i t. d. Ribot 
sądzi, że w tym przypadku mamy do czy
nienia nie ze zniknięciem świadomości, lecz 
wspomnień. ^Ból bywa wówczas jakgdyby 
chwilą matematyczną, nie pozostawiającą po 
sobie żadnego śladu.

W  tych wszystkich objawach widzimy nie
jaką odpowiedniość, a niekiedy i zupełne po
dobieństwo. U zwierząt wyższych wszakże j  

świadomość może towarzyszyć cierpieniu 
i wywoływać je, gdy u wymienionych bez- { 
kręgowych świadomość nigdy nie towarzyszy 
cierpieniom fizycznym i nie może ich powo
dować. Oprócz tego u zwierząt wyższych, 
pozbawionych mózgu, pamięć bólu jest 
nadzwyczaj krótkotrwałą, gdy u bezkręgo
wych trwa ona dłużej.

Tak więc możemy wywnioskować, że cier- ! 
pienia fizyczne bezkręgowych wyrażają się 
w działalności, mającej źródło w instynkcie 
zachowawczym; świadomość nie towarzyszy 
tej czynności i nigdy ta ostatnia wówczas nie 
może być wywołana przez pierwszą.

(Dok. nast.).
K. Stołyhwo.

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich.

I

SPRAW OZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 
W  SEKCYACH.

II. Sekcya chemiczna.

Posiedzenie III  dnia 23 lipca o godz. 3 popoł. 

Osób obecnych 37.
Na wniosek p. Lepperta, przewodniczącego 

na zebraniu niedzielnem, Sekcya przez aklamacyą

uprasza na przewodniczącego swego gospodarza 
prof. Schramma. Przewodniczący na sekretarza 
zaprasza p. Rutkowskiego (W arszawa).

1. Wl. L eppert i d r  Ig. Majewski (W ar
szawa) : „O działaniu pięciochlorkn fosforu na 
kamforę”. Pfaundler podał, że pod działaniem

J  PCI5 na kamforę powstaje C i0H ,5C1. Pp Marsch 
! i Garthner potwierdzili te wskazówki. Według 

autorów za Schwitzerem otrzym uje się przy 
działaniu odpowiednich ilości CI0H18C12 (p. top. 
175°— 176°) Ciało to je s t nietrwałe i zwolna 
utraca kwas solny, a więc przy działaniu w wyż
szej tem peraturze otrzym uje się odrazu C ,0H ,5C1. 
Rozdzielenie obu chlorków je st dość łatwe : pod 
działaniem alkoholu opada wprzód c 10h 1(.,ci2 . 
Reakeya zamiany tych dwu chlorków je s t odwra
calna: pod dziułaniem HC1 Jia roz'w ór etero
wy C,0U15C1 odtwarza się znowu C10H16CI2 . 
Z aniliną otrzymuje się połączenie cząsteczkowe 
C6HSNH2 . C10H ,5C1 o  stałym punkcie wrzenia. 
Dalsze odjęcie HC1 uzyskuje się działaniem P 2Oi 
na roztwór fenolowy CioH,5Cl: otrzym uje się 
wtedy C10H ,4 . Autorowie wnioskują stąd, że 
oba atomy chloru nie znajdują się w identycznera 
położeniu i że w chlorku kamfilu znajduje się już 
gotowa grupa izopropilowa.

Autorowie próbowali następnie łączyć rdzenie 
kamforowe z rdzeniami benzolowemi. Częścio
wo zadania te zostały szczęśliwie rozwiązane. 
Te związki terpenowo - aromatyczne znajdują 
się zapewne w państwie roślinnem.

Dyskusya. Prof. d-r Schramm czyni pewne 
spostrzeżenia co do wniosków teoretycznych 
z powyższych doświadczeń.

2. Prof. Br. Pawlewski (Lwów) : „O oziębia
niu ciał organicznych”. Autor podaje szereg 
schematów, według k'órych odbywa się oziębianie 
stopionych ciał organicznych, oraz zaznacza 
dla niektórych z nich s fopień przechłodzenia, 
który udało mu się uzyskać. Otrzymane rezul
taty  zaleca jako kryterya dla rozróżniania ciał 
organicznych.

D-r Bruner podnosi zupełne pokrewieństwo 
zjawisk obserwowanych przez prof. Pawlewskie- 
go z badaniami Gerneza, Ostwalda, Tammana, 
vau’t Hoffa (dylatometryczne oznaczenie punktów 
przejściowych).

3. Br. Pawlewski: „O rozpuszczalności barw
ników w wodzie” . Ze względu na to, że w p rze
myśle używane są roztwory cieple niektórych 
barwników, autor oznaczył ich rozpuszczalność 
w wodzie w temperaturach 20°, 60u i 100°, przy- 
czem otrzymano rezu ltały :

żółcień M artiusa 0,002 0,01 0,13'
tetrabromofluoresceina 0 03 0,11 —
fiolet R 0,03 0,96 27,24
żółcień metanilowa 0,04 0,21 1,21
cyanina 0,04 0,05 0,14
oranż anilinowy 0,13 0,86 8,91
fuksyna 0,22 1,28 12,23
chryzanilina 0,'i3 2,22 7,09
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oranż anilinowy IV 0,92 1,54 9 ,8 9 %
chryzoidyna 1,00 3,42 8,30
kwas pikrynowy 1,14 2,94 9,14
rocellina 1,47 3,67 10,92
erytrozyna 4,56 12,70 24,58
aurancya 6,13 — 15,03

4. Br. Pawlewki : „N iektóre reakcy e synte-
tyczne75.

a) Działając chlorkiem sukcynilu ną parani- 
troanilinę otrzymujemy ciało

. . C O -C H ,
n o /  I

x — '  X CH—CH.J

topiące się w temp. 175°, białe, trudno rozpusz
czalne, krystalizujące z wrącego kwasu octowe
go: jestto  p.-nitrosukcynanił,

b) Działając chlorkiem ftalowym na kwas 
antranilowy otrzym ujemy ciało, krystalizujące 
z kwasu octowego, jako białe igiełki, topiące się 
w 240 - 2 4 1 °  z rozkładem , i odpowiadające 
wzorowi: qq

co.,hc/ ^ c6h1<:>=y
Czy ciało to je s t wolnym kwasem ftaloantranilo- 
wym, nie sprawdzono jeszcze.

c) Pod działaniem chlorku benzoilu na aldehyd 
salicylowy wpbecności pyłku cynkowego powstaje 
ciało barwy cynamonowej, prawie zupełnie nie
rozpuszczalne w różnych cieczach, nietopliwe 
i w przybliżeniu odpowiadające wzorowi :

,0 H
CuH4(

X C 0—CO—C6H5 .

d) Pod działaniem chlorku benzylu na albehyd 
salicylowy wobec Fe2Cl8 powstaje również ciało 
nietopliwe, nierozpuszczalne, barwy cynamono
wej, odpowiadające wzorowi:

,OH
C,;H4

X C O -C H , . C6H5

Inne reakcye, prowadzone w myśl reakcyi C. Paa- 
la  (Ber. 1882, 1818) dają dwuacetony, cztero- 
acetony, niedające się jednak  oczyścić.

Dla zastrzeżenia sobie praw a pierwszeństwa 
w badaniu, podaje au to r następujące reakcye 
oksymów: acetaldoksym z chlorowęglanem ety
lu  reaguje tak gwałtownie, że wyrzuca miesza
ninę z kolb lub zlewek; kamforoksym z chloro
węglanem etylu daje ciecz wrącą w 220—  
226°. Obie te reakcye bliżej nie zostały jeszcze 
zbadane.

Acetaldoksym, zmieszany z olejkiem fenilogor- 
czycznym, reaguje na zimno bardzo gwałtownie, 
tak , że masa zostaje wyrzucona z naczyń; w roz
tworze benzolowym przy tej reakcyi wydziela się 
wiele siarki krystalicznej i powstaje ciało stałe, 
jeszcze nie zbadane. Kamforoksym z olejkiem 
fenilogorczycznym za ogrzaniem reaguje, d a
ją c  ciało stałe, po oczyszczeniu topiące się

w 1 5 0 — 152°, które zdaje się nie je s t tiokar- 
banilidem.

5. D-r Estreicher w zastępstwie prof Olszew
skiego. „Demonstracya przyrządów do skrap
lania pow ietrza” . D-r Estreicher objaśnia bu
dowę maszyny Hampsona i otrzymawszy powie
trze ciekłe wykonywa z niem szereg doświad
czeń lekcyjnych (twardnienie kauczuku, kucie 
rtęci i t. d.).

6. Doc. d r  Seńkowski (K raków ): „ 0  kwasie 
cholowym’'.  Autor zastosował reakryą opisaną 
przez Beckmanna, według której ketoksymy, 
ogrzewane z kwasem octowym, bezwodnikiem 
octowym i chlorowodorem, ulegają przestawieniu 
wśródcząsteczkowemu, dó swoich badań nad bu
dową kwasu cholowego.

W edług Beckmanna ketoksymy ulegają w po
wyżej opisanych warunkach przemianie na pod
stawione amidy według wzoru :

R  R

c n o h  =  i o  
I I 

R , NH
I
Ri

Kwas trójizonitrozodehydrocholowy, opisany 
przez Myliusa, daje w tych warunkach ciało żół
te , bezpostaciowe, odpowiadające takiem uż ami
dowi; po zmydleniu daje ono produkt, do*ych- 
czas otrzymywany w stanie nieczystym, posiada
jący  równocześnie cechy słabego kwasu i zasady, 
i będące według wszelkiego prawdopodobieństwa 
resztą cząsteczki kwasu cholowego, rozbitej 
w najbliższem sąsiedztwie grupy alkoholowej 
drugorzędowej. Badania, dotyczące tego rozpada 
cząsteczki kwasu cholowego, me są jeszcze ukoń
czone.

7 i 8. Prof. d-r Niementowski w swojem i d ra  
Wróblewskiego imieniu zabiera głos „w sprawie 
założenia Towarzystwa chemicznego” . Zuaczna 
liczba chemików polskich czyni, że sprawa ta  
je s t  na czasie. Towarzystwo to miałoby za za
danie skupić chemików polskich, udzielać im in- 
formacyj, ułatwiać poszukiwanie pracy. Towa
rzystwo mogłoby posiadać swój własny organ 
chemiczny. Prof. Kiementowski proponuje utw o
rzenie komisyi z kilku członków, któraby nadal 
sprawę towarzystwa chemicznego rozważała. 
P. Ziiatowicz podkreśla, że „głównem zadaniem 
przyszłego towarzystwa byłoby wydawanie czaso
pism a” , którego potrzeba wobec rozwoju p rze
mysłu je st coraz niezbędniejsza.

Dyskusya. P. Goldsobel sądzi, że pismo che
miczne musi być oparte na interesie prywatnej 
jednostki, gdyż inaczej brak mu będzie spręży
stości i ruchliwości. Wzorowanem być winno na 
„Chemiker-Zeitung” . Oznajmia, że koucesya 
na takie pismo już jest, że w każdym razie zacz
nie wychodzić od października. Prof. Radzi
szewski sądzi, że Towarzystwo istnieć musi 
w Galicyi, a jego stosunek do pisma mógłby być 
ten, że Towarzystwo popierać będzie pismo
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i ułatwiać swym członkom prenumerowanie. 
Ani Towarzystwo, ani pismo wyłącznie w Galicyi 
nie m ają podstawy bytu. Prof. Bandrowski p o 
twierdza wywody prof. Radziszewskiago. I To
warzystwo i pismo eą przedewszystkiem potrzebą 
w Królestwie. Prof. Pawlewski przemawia za 
pismem chemiczno-techniczno handlowem, które 
byłoby pod nadzorem Towarzystwa. P. Rutkow
ski zapatruje się sceptycznie na pismo ogólno 
chemiczne i opierając się na doświadczeniach 
„Gazety cukrowniczej” , popiera raczej zakła
danie pism fachowych, najściślej specyalnych 
(garbarskich, farbiarskich i t. p.). Pp. Goldsobel 
i Piotrowski nie zgadzają się na ten pogląd 
i sądzą, że pismo czysto chemiczne z kierunkiem 
technicznym mieć będzie powodzenie i będzie 
niewątpliwie pożyteczne. P . Piotrowski zwraca 
jeszcze uwagę, że odrazu musi ono stać się p is
mem pierwszorzędnem, najlepszem, jakie istnieć 
może w naszych stosunkach. Wybranie komisyi 
dla sprawy Towarzystwa je s t pożyteczne, cho
ciażby jako za latek łączności wśród chemików. 
Sekcya uchwala wybór komisyi, wniesiony przez 
prof. Niementowskiego, oraz rezolucyą prof. R a
dziszewskiego :

„Sekcya chemiczna IX  Zjazdu lekarzy i przy
rodników uznaje potrzebę założenia pisma che
micznego, oraz stawia za obowiązek każdemu 
chemikowi polskiemu popieranie tego pisma 
raateryalnie i moralnie”.

Koniec posiedzenia o godz. 6 min. 30.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie z d. 29 września, 11-te w r  b.
Po powitaniu cekcyi przez przewodniczącego, 

p. Br. Znatowicza, sekretarz odczytuje protoku- 
ły z posiedzeń 9-go i 10-go, które zostały przy
ję te .

Następnie p. K. Jabłczyński wygłosił rzecz 
„O elektryczności dla celów syntezy organicz
n e j” . Odczyt ten będzie podany w naszem p i
śmie w doslownem brzmieniu.

Przewodniczący zdaje sprawę z poleconego so
bie przez Sekcyą zadania przedstawienia projektu 
reformy Blownika naszego chi micznego na IX ym 
Zjeździe. Jakkolwiek rzecz ta  była przez znacz
ną część chemików, używających odmiennej te r
minologii, przyjęta niechętnie, była jednak raczej 
osądzona iu m ento, bez chęci wniknięcia w szcze
góły. Samo szczegóiowc i głębsze rozważenie 
potrzeby reformy oraz wydanie ostatecznego 
wyroku Zjazd pozostawił Akademii Umiejętności.

Sprawa czasopisma chemicznego znalazła sil
ny i 8ympa‘yczny oddźwięk na Zjeździe, który 
wyraził się dobitnie w uchwale (redakcyi prof. 
Radziszewskiego), zalecającej „materyalne i mo
ralne popieranie czasopisma wszystkim chemi
kom polskim” . Ponieważ wnioskodawca miał 
na myśli pismo, zostające pod kierownictwem

odpowiedzialnego grona chemików warszawskich, 
przeto przewodniczący czuje się w obowiązku 
zaznaczyć, że Sekcya chemiczna nie ma żadnego 
udziału w redakcyi pisma p. t  ‘„Przegląd che
miczny” , które się ukazało w Warszawie z datą 
2 października r. b

Zkolei p. Leppert przypomniał zebranym 
o kompletowaniu w bibliotece Oddziału warsz. 
prac chemików polskich w celach bibliograficznych.

Sekretarz Sekcyi zwrócił się z prośbą o współ
działanie wszystkich członków w sprawie oży
wienia posiedzeń sekcyjnych i uczynienia ich 
prawdziwie pożytecznemi dla zebranych. Na 
pierwszem miejscu należy zwrócić uwagę na 
sprawy doniosłości ogólnej, które najbardziej 
interesują ogól chemików, czego mieliśmy dowód 
w ożywionych debatach zeszłorocznych nad te r 
minologią. Obecnie należy przypomnieć sobie 
sprawę hygieny zawodowej, poruszoną przez p. 
Natansona, sprawę metodyki wykładu chemii, 
poruszoną przez p. Lepperta, wreszcie sprawę 
notatek historycznych i gromadzenia materyałów 
z tej dziedziny, prac nowych z poszczególnych 
działów naszej umiejętności, oraz referaty.

Pp L eppert i Znatowicz podnieśli, że byłoby 
wielce pożądanem, ażeby członkowie Sekcyi, po
znawszy nowe aparaty lub doświadczenia, ze
chcieli dzielić się nabytą wiedzą przez odpowied
nie demoostracye w Sekcyi.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

KRONIKA NAUKOWA.

—  0 polaryzacyi promieni słonecznych. Waż
ny przyczynek do fotometryi nieba znajdujemy 
w rozprawie Chr. Jensena p. t. „ Beitrage zur 
Photometrie des Himmels” . Autor zajmował się 
przedewszystkiem zbadaniem stanu polaryzacyi 
białego światła słonecznego, opierając się na 
dawniejszych pomiarach Rubensona. Co doty
czę zależności polaryzacyi od barwy promienia, 
to  związku tego nie można według badań p. Jen- 
Bena wyprowadzić. Wielkość polaryzacyi zale
ży przedewszystkiem od wysokości słońca i, jak  
okazuje dwuletni materyał doświadczalny, zmia
na je j je s t w przybliżeniu do wysokości słońca 
proporcyonalna; najmniejszość ma miejsce przy 
54°, a naj większość przy — 2°. W  ogólności 
tedy zwiększenie polaryzacyi odpowiada zmniej
szeniu jasności. Wykreślone na zasadzie wielu 
spostrzeżeń krzywe biegu dziennego polaryzacyi 
m ają maximum ogólne rano, osięgają następnie 
najmniejszą wartość w godzinach południowych 
i dalej około 5 godziny popołudniu wskazują 
drugie maximuin. Wielkość ta  polaryzacyi zmie
nia się jednak bardzo w zależności od wpływów 
meteorologicznych, jak  np. opadów, chmur, 
mgły i t. p. (j
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O BJAW Y ASTRONOMICZNE 
w  m. październ iku .

Pomimo coraz piękniejszych widoków, jak ie 
roztacza przed nami niebo gwiaździste w b. m., 
niewiele da się wynaleźć planet, któreby można 
z łatwością obserwować. Prócz W enery, która 
silnie świeci na wschodzie jako  ju trzenka, pozo
stałe planety znajdują się w niedogodnem do 
obserwacyi polcżeniu. Wenus wschodzi we 2 do 
3 godzin po północy, posiada szybki ruch prosty 
w gwiazdozbiorach Lwa i Panny; odległość od 
ziemi w zrasta od 0 ,810 do 1,102 (przyjąwszy 
średnią odległość ziemi od słońca za 1), przez 
co średnica pozorna zm niejsza się do 15 '\ 
Oglądana przez lunetę, W enus przedstaw ia od
mianę, odpowiadającą ostatniej kwadrze k się 
życa; z biegiem czasu warunki oglądania stają 
się coraz mniej korzystne.

Przed W enerą wschodzi M ars nad poziomem 
północno-wschodnim; około godz. 3 — 4 rano

widać planetę dość wysoko w gwiazdozbiorze 
Raka, potem Lwa, zbyt znaczna wszakże odleg
łość od ziemi Bprawia, że M ars przedstawia się 
jako  drobna gwiazdka. Z nastaniem zmroku 
można dostrzedz na zachodzie blizko poziomu 
Jowisza i Saturna; wpierw zachodzi Jowisz, 
przeszło w godzinę po nim Saturn. Dnia 30 go 
o godz. 6 r. przypada największe oddalenie Mer
kurego od słońca (23°46' na wschód).

Między 19 a 25 października ziemia napo
tyka roje gwiazd spadających, których punkty 
promieniowania znajdują się w gwiazdozbiorach 
Oryona, Byka i Bliźniąt.

Zboczenie południowe słońca zmienia się od 
-—3°ó' do — 13°43'; długość dnia zmniejsza się 
od 11 g 35 m. do 9 g. 35 m.

Odmiany księżyca: pierwsza kw adra d. I go 
o godz. 10 m. 35 w., pełnia d. 8 go o godz. 2 
m. 42 pp., ostatnia kwadra d. 15-go o g. 11 
m. 15 r., nów d. 23-go o g. 2 m. 51 pp. i p o 
wtórnie pierwsza kwadra d. 31-go o godz. 9 
m. 42 r.

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. 26 września do d. 2 października 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

•fla•HH

B a ro m e tr  
700 mm  -f- T e m p e ra tu r i w st. C.

U'00
tc

K ieru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

aa sekundę
1

Sum a
opadu
____

U w a g  1
Q 7 r. J P - | 9 w. 7 r. i 1 P- ! 9 W . N ajw .' Najn. &

26  S. 5o,7 ftl,5 51,8 15,6 15,9
1

13.3 19,0 13,3 82 SW»,SW4,W6 0,0 •  dr, kilkakr.
27 C. *4,5 54 i 51,6 1 1 ,8 16,4 13,o 17.5 9.6 67 W3,S W 5.S5
28 P 8,8 48,5 41 1 14,8 24.9 l 9lS 24.9 »2.4 6 i SW 7,SW 7,SW6 — <£ wieczorem w  str, NE
29 S. 48,0 49.7 52,3 10,4 >9.2 14,6 20,4 14,6 79 5 \y34 1 , 1 0  z nocy i rano
30  Ń. 53,6 52,9 5 o,7 1 1 , 2 18 , ) 16.5 2o,o 9,o 76 S W2', SE6] SE6 —

l P. 5o,o 51,8 53,1 16,0 20,7 16,9 22,7 14.4 72 W3,W J,SW 4 —
2 W. 52,2 51,8 52,4 l5,o 2 4 , 0 16,5

1
24.7 13,1 71 S5,S5,S» 1,8 0  od 3 -6  p. m; T ;  wie 

czorem w  str. S

Ś re d n ie  51,3 16 ,5  73  2,9

T R E Ś Ć .  O nowych ciałach promieniotwórczych, przez Maryą ze Skłodowskich Curie. —  A. Eichen- 
grun. Najnowsze artykuły spożywcze chemiczne. Streścił E. Rajchert. —  Cierpienie fizyczne i uczucie 
strachu, przez K. Stołyhwę. —  Sprawozdanie z obrad naukowych Zjazdu IX lekarzy i przyrodników 
w Krakowie. — Sekcya chemiczna. — Kronika naukowa. —  Objawy astronomiczne. —  Buletyn m e

teorologiczny.

W ydaw ca W. Wróblewski. R edaktor Br. Znatowicz.

,1  oj>i0 1  e h o  UeHiyputo. Bapmasa 22 ceaTaSpg 1900 r<ua. Druk W arsz. Tow. Akc. Artystyczno-W ydawniczego.


