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D o św ia d c ze n ie  W  |eofoijii.

Wyjaśnienie zjawisk przyrody i tworzenie 
teoryj naukowych, porządkujących fakty 
i wskazujących ich wspólną przyczynę, do
piero przez doświadczenie stało się możli- 
wem w wielu gałęziach wiedzy przyrodniczej. 
W  przyrodzie zjawiska odbywają się śród 
licznych i różnorodnych warunków, doświad
czenie daje możność badania wpływu każdego 
zosobna, pozwala studyować zjawiska w wa
runkach zupełnie niepodobnych do tych, jakie 
zwykle napotykamy, przez co badanie staje 
się głębszem i wszechstronnem. Nieraz widzi
my tylko początek i koniec zjawiska a faz 
.pośrednich nie możemy obserwować, doświad
czenie zastępuje wówczas to, czego nie daje 
obserwacya.

Hewolucya doświadczalna, którą przeżyły 
nauki przyrodnicze, nie ominęła i geologii, 
przeszła jednak w niej łatwiej i spokojniej, 
ponieważ w naukach niezbędnych do jej 
listnienia i rozwoju znaleziono gotowe przy
kłady i metodę. Zależna całkowicie od 
•chemii i mineralogii, zoologii i botaniki, geo
logia poszła ich śladem i z nauki obserwacyj
nej przeistoczyła się w doświadczalną. Ob
serwacyjną być nie przestała. Przeciwnie—

obserwowanie zjawisk geologicznych w roz- 
| maitych miejscach ziemi i porównywanie ze 
; sobą wyjaśnia ich przebieg i przyczyny, 
j doświadczenie zaś sprawdza wysnute wnioski,
| a w tych przypadkach, kiedy zjawisko jest 

przed nami zasłonięte, stanowi jedyny sposób 
jego zrozumienia.

Poetyczne myty starożytnych, zastępujące 
nasze teorye naukowe, pierzchły przed pil- 
nem obserwowaniem; pojęcia geologiczne wie
ków średnich, obracające się prawie wyłącz
nie około kwestyi pochodzenia ziemi, otrzą
snęły się z domieszek nienaukowych; wpro
wadzenie do geologii metod doświadczalnych 
fizycznych i chemicznych sprawiło to, że sze
reg mniej lub więcej prawdopodobnych hy- 
potez skrystalizował się w naukę równie ści
słą, jak inne nauki przyrodnicze; hypotezy 
sprawdzone doświadczeniem stały się teo- 
ryami. Wielu uczonych zapatrywało się bar
dzo sceptycznie na metodę doświadczalną 
w geologii, ale liczba ich prędko zmalała. 
Znakomity Sainte-Claire-Deville nazywał 
przyrządy do doświadczeń geologicznych za
bawkami dziecinnemi i utrzymywał, że 
w praktyce laboratoryjnej nie można osięg
nąć tego co napotykamy w naturze, że wpływ 
niezmiernych okresów czasu i zmiennych 
a często nieznanych warunków, śród których 
zachodziły zjawiska, nie Ja się w laborato-
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ryum naśladować, Historya doświadczal
nych badań geologicznych nie potwierdziła 
tych obaw. Skomplikowane warunki geolo
giczne nie są czemś odrębnem, specyalnem, 
wywołują je czynniki znane i proste: ciąże
nie, tarcie, siła odśrodkowa i dośrodkowa, 
reakcye chemiczne, temperatura, a więc czyn
niki, które doskonale umiemy wywoływać 
sztucznie.

Powzięto myśl śm iałą: odtwarzania pro
cesów przez nikogo nie obserwowanych, trwa
jących miliony lat, wyjaśnienia zjawisk w głę
bi ziemi, dokąd nigdy nie przenikniemy, lub 
też na ciałach niebieskich nieskończenie od 
nas oddalonych.

Doświadczenia geoloczne były dokonywane 
nieświadomie, kiedy sama nauka nie istniała. 
Grek, rzucający do źródła pieniądz mie
dziany dla uproszenia bóstwa o zdrowie, 
przysłużył się geologii. Znalezione po dwu 
tysiącach lat monety, zmienione działaniem 
wody i cały szereg minerałów powstałych ich 
kosztem, przyczyniły się do utworzenia całego 
rozdziału mineralogii. Zmiany minerałów 
zanotowane w wydarzeniach przypadkowych, 
jak pożary zbiorów mineralogicznych, w pie
cach do wytapiania rud, skierowały ba- 
datzów na drogę doświadczalną. Z  miesza
niny rozmaitych minerałów zaczęto przygo
towywać skały wybuchowe, nie różniące się 
od naturalnych ani składem chemicznym ani 
formą krystaliczną i budową. Od czasu 
wprowadzenia metod doświadczalnych zma
lał dawniej przeceniany wpływ procesów og
niowych na kształtowanie się skorupy ziem
skiej, podniósł się natomiast wpływ wody, 
która przenika najtwardsze skały. Fakty 
przekształcenia się kredy lub wapniaka 
w marmur na miejscu zetknięcia się z lawą, 
węglanu żelaza w magnetyt, węgla brunat
nego w kamienny, a tego ostatniego w antra
cyt dawniej zbyt uogólniano, nadawano zbyt 
rozległe znaczenie i wszędzie szukano wpły
wu wysokiej temperatury. Doświadczenie 
potwierdziło zaobserwowane fakty, ale za
razem wykazało, że wpływ law, wylewających 
się na powierzchnię, jest lokalny i zmiany 
przez nie spowodowane nie mogą iść w po
równanie z rozmaitością zjawisk, wytwarza
nych przez wodę. Z  doświadczenia wia
domo, że działanie roztopionej mieszaniny 
minerałów przy zetknięciu się ze skalą jest

powierzchownem i w głąb nie sięga. Grubo 
złoża marmuru kararyjskiego nie mogły 
powstać drogą krystalizacyi wapienia pod 
działaniem wysokiej temperatury law, bo 
w sąsiedztwie law niema wcale. Powstały 
natomiast z wapienia, który rozpuszczał się 
w wodzie zawierającej dwutlenek węgla 
i osiadał później w postaci krystalicznej jako 
marmur. W dziale syntezy minerałów zna
ny jest sposób otrzymywania doskonałych 
kryształów spatu wapiennego z bezkształt
nych kulek wapienia przez działanie na ten 
ostatni wody.

Nauka o skałach, o ich pochodzeniu i skła
dzie, o zmianych późniejszych opiera się na 
badaniach laboratoryjnych. Tylko przez 
nie staje się zrozumiałem cale życie skały 
od jej narodzin, powstania czy to drogą wy
buchową; czy przez osadzenie się z morza, aż 
do zniszczenia, rozsypania się, zupełnej zmia
ny postaci i składu, co można nazwać śmier
cią skały.

Synteza, czyli sztuczne odtworzenie związ
ków naturalnych, zapoczątkowana przy koń
cu ubiegłego stulecia, jest tym czynnikiem^ 
który najbardziej przysłużył się nauce o zie
mi. Tak dużo minerałów otrzymano sztucz
nie, że obecnie już łatwiej wymieniać te, 
których dotąd nie udało się przygotować 
w pracowni naukowej. Bierzemy przykład 
syntezy ciał obcych naszej planecie—meteo
rytów. Badanie tych przybyszów z krain 
dalekich jest ciekawem i bardzo ważnemr 
ponieważ wyświetla najogólniejsze zagadnie
nia : pochodzenie ziemi, najstarsze fazy
przez nią przeżyte, przyczyny różnicy i po
dobieństwa z innemi ciałami niebieskiemi. 
Nietylko pierwiastki w meteorytach są te 
same, co i na ziemi, ale ich związki, minera
ły meteorytów, z małemi wyjątkami znale
ziono na naszej planecie. Bardzo rozpo
wszechnione na ziemi oliwin, plagioklaz, bron- 
zyt, piroksen są nie mniej rozpowszechnione 
w meteorytach, żelazo w znacznej obfitości 
znajdujące się w powierzchownej skorupie 
ziemi, a według obliczeń teoretycznych 
w ogromnej masie występujące w warstwach 
wewnętrznych—jest główną częścią składo
wą meteorytów zwykle z domieszką niklu. 
Sztuczne odtwarzanie meteorytów, tych resz
tek jednej czy wielu planet, które rozsypując 
się w gruzy zakończyły swoje istnienie, daje-
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możność wniknąć w gJąb procesów, jakich 
widownią była nasza ziemia na początku 
istnienia i inne ciała niebieskie. Synteza 
meteorytów jest zarazem najlepszem po
twierdzeniem hypotezy Kanta i Laplacea. 
Kilka prób Stanisława Meuniera, profesora 
w muzeum historyi naturalnej w Paryżu, 
posiada tein większe znaczenie, że były wy
konane w warunkach geologicznych, t. j. 
takich, jakie przypuszczalnie istniały w chwili 
przejścia ciał niebieskich ze stanu skupienia 
gazowego w stan stały. Od czasów Peligota 
otrzymywanie metali z ich chlorków pod 
działaniem wodoru w wysokiej temperaturze 
jest doświadczeniem powszedniem i łatwem. 
Żelazo i nikiel są najpospolitsze mi częściami 
składowemi meteorytów, często prócz tych 
dwu metali meteoryt nie zawiera żadnych 
innych pierwiastków. Wodor odkrył w me
teorytach po raz pierwszy Graham, rzadziej 
napotyka się chlor w postaci chlorku że
laza.

W celu sztucznego -przygotowania meteo
rytów Meunier przepuszczał wodór przez 
rozpaloną rurkę porcelanową, zawierającą 
mieszaninę chlorków żelaza i niklu w roz
maitej proporcyi i otrzymywał stopy żelaza 
z niklem, nie różniące się ani składem che
micznym ani budową od brył żelaznych, przy
byłych do nas z przestrzeni międzyplanetar
nej. Najbardziej charakterystyczną cechą 
żelaza meteorycznego są t. z w. figury Wid- 
manstattena: s ą to  piękne rysunki geome
tryczne, ukazujące się na odszlifowanej po
wierzchni meteorytu, gdy ją  wytrawimy sła
bym roztworem kwasu. Rose tłumaczy po
wstawanie tych figur przez budowę skoru
pową równoległą do ścian oktaedru (w tej 
formie żelazo krystalizuje się najczęściej); 
kwasy łatwiej nagryzają żelazo niż nikiel 
i miejsca zawierające więcej niklu po działa
niu kwasu występują jako grzbiety tworzące 
rysunek. Figury te, charakterystyczne dla 
meteorytów, ukazują się również na odszlifo- 
wanej powierzchni meteorytów sztucznych, 
otrzymywanych przez Meuniera. Rozpo
wszechniony w meteorytach piroksen Meu
nier otrzymał przez zetknięcie się magnezyi, 
pary wodnej i chlorku krzemu w bardzo wy
sokiej temperaturze. Budowa pryzmatyczna 
sztucznego minerału o drobnych niewyraź
nych kryształach jest identyczna z budową

meteorytów naturalnych, w których krysz
tały są zwykle źle rozwinięte.

Synteza meteorytów jest uwieńczeniem ich 
badania. Opisy formy zewnętrznej, obserwo
wanie zjawisk towarzyszących spadaniu, roz
poznanie składu chemicznego i t. d. znako
micie wzbogaciły wiedzę materyałem faktycz
nym. Synteza, sztuczne odtworzenie ciał 
obcych naszej planecie wprowadza nas w krai
nę szerokich i śmiałych hypotez, które znaj
dując potwierdzenie w doświadczeniach, do
konanych podług pewnych metod, zyskują na 
pewności. Jednocześnie zarysowują się kon
tury nowego działu geologii, który można na
zwać geologią porównawczą, korzystającego 
ze zjawisk obserwowanych na ziemi dla wy
tłumaczenia zjawisk na ciałach niebieskich 
i odwrotnie.

Historya skał wybuchowych wielo zawdzię
cza doświadczeniom Fouquego i Levyego, 
którzy po udanej syntezie wielu pojedyń
czych minerałów usiłowali przygotować w la- 
boratoryum skały złożone. Trzymając długi 
czas w temperaturze czerwonego żarzenia się 
mieszaninę 6 części oliwinu, 2 augitu i 2 la 
bradoru przygotowali bazalt bardzo zbliżony 
do naturalnego. To samo powtórzono z in- 
nemi skałami, jak trachity, doleryty i in. 
Jeżeli w tych doświadczeniach nie udało się 
w zupełności naśladować wyrobów natury, 
to każdy dzień przynosi nowy fakt, nowy 
szczegół wyjaśniający procesy czasów daw
nych i dzisiejszych.

Powyższe doświadczenia bardzo ważne dla 
geologii, wyjęte z ogromnej liczby, są raczej 
mineralogiczne. Również jednak z zupeł- 
nera powodzeniem zastosowano doświadcze
nie w geologii, w ścisłem znaczeniu w geolo
gii dynamicznej, do wytłumaczenia zjawisk, 
spowodowanych przez ruchy atmosfery, przez 
wodę we wszystkich jej postaciach, tempe
raturę wnętrza ziemi, objawiającą się na po
wierzchni wybuchami wulkanów i trzęsie
niem ziem i-do wytłumaczenia zjawisk, wy- 

! wołanych przez ciśnienie, siłę odśrodkową 
; i t. d. W tajemnicze laboratoryum natury 

przeniknął z doświadczeniem jasny promień 
i oświetlił najskrytsze miejsca, ułatwił do
stęp tam, dokąd dawniej myślą tylko sięga
no, rozproszył mgłę, zakrywającą nieznane 
i niespodziewane dziedziny badania. Sąd 
o zjawiskach zaostrzył się, bo w doświadczę-
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niu znaleziono kryteryum, rozstrzygające 
napotykane wątpliwości. Dzisiaj byłby nie
możliwy zacięty spór, pochłaniający czas 
i siły, jaki pod koniec zeszłego stulecia to
czył się pomiędzy neptunistami a wulkani- 
stami. Dla jednych ogólną i jedyną przy
czyną powstania skał była woda, dla dru
gich—wulkany. Wiemy z doświadczenia, że 
ten lub ów minerał, ta  lub owa skała może 
być przygotowana kilku sposobami. To prze
świadczenie należy przenieść na laborato- 
ryum natury, nie ograniczone ani środkami, 
ani czasem. Zwykła sól np. powstaje dro
gą osadzania się z wysychającego morza, 
i przez procesy chemiczne między sola
mi rozpuszczonemi w źródłach, i pod
czas wybuchu wulkanu, kiedy cała okoli
ca okrywa się nieraz grubą warstwą 
soli.

Doświadczenia w dziale geologii dynamicz
nej są liczne i owocne. W nich trzeba za- j  

stępować długie okresy czasu zwiększonem 
ciśnieniem albo energicznem działaniem si- | 
ły, której wpływ jest badany: sztuczne oka- j  

zy skał, na których badano działanie wody, j 
w najdrobniejszych szczegółach są podobne 
do naturalnych. Doświadczenia Tyndalla j  

nad stapianiem się kawałków lodu pod 
ciśnieniem przyczyniły się do wyświetle
nia nauki o lodowcach. Użycie ciał twar- i  

dych, posiadających zdolność rozpływa
nia się na powierzchni pochyłej, posłużyło 
do wyjaśnienia szybkości ruchu lodowców 
w rozmaitych miejscach. P rasa hydrau
liczna daje możność studyowania wpły
wu ciśnienia na skały, ich konsolidowa
nia się, kierunki powstających linij pęk
nięcia.

Nieraz niezgodność otrzymanych wyni
ków doświadczenia z tem, co napotykamy 
w naturze, zwraca uwagę na czynnik, z któ
rym się przedtem nie liczono, rodzi pytania 
nowe, nieznane. Wynik poszukiwań Meu- 
niera nad działaniem siły odśrodkowej na 
rozmieszczenie części składowych w globie 
ziemskim jest wręcz przeciwny temu, co 
o tem wiemy skądinąd. Z  obliczeń astrono
micznych wypada, że wewnętrzne warstwy 
ziemi posiadają większy ciężar właściwy 
niż zewnętrzne. Znaczna zawartość żelaza 
w głębokich lawach potwierdza to samo. 
Doświadczenie wykazuje co innego. Poda

jemy jego opis podług autora *)• Balon 
szklany puszcza się w ruch obrotowy zapo
mocą turbiny wodnej. Wnętrze jego zapeł
nia się stopioną stearyną, sproszkowanym 
granitem i drobnemi ziarnkami ołowiu. 
W miarę zwiększania się szybkości ruchu 
zawartość balonu pod wpływem siły odśrod
kowej zajmuje miejsce odpowiednie do cię
żaru właściwego, przyczem ołów najcięższy 
znajduje się najdalej od środka. Taką po- 
zycyą zachowuje mieszanina jakiś czas po 
zatrzymaniu balonu. W doświadczeniu nie
ma siły ciążenia do środka, która przy kon
solidowaniu się naszej planety bezwątpienia 
walczyła z siłą odśrodkową i rezultatem tej 
walki obecne rozmieszczenie rozmaitych czę
ści składowych globu. Meunier usiłuje wy
jaśnić tę ciekawą kwestyą i prowadzi do
świadczenia w dalszym ciągu.

Wacław JacuńsTci.

0 NOWYCH 

CIAŁACH PROMIENIOTWÓRCZYCH.

(Dokończenie).

Własność nowych ciał promienio
twórczych.

Wiemy już, że nowe ciała promieniotwór- 
I cze są około stu tysięcy razy czynniejsze od 
| uranu, gdy chodzi o przewodnictwo, które 

nadają powietrzu. Prądy, wywoływane przez 
te ciała w powietrzu, mają przy użyciu na
szego przyrządu wielkość szeregu 10"0 ampe- 
rów; prądy te mogą być mierzone zapomocą 
galwanometru. Wszakże metoda pomiaru 

| zapomocą prądu granicznego nie daje się 
| łatwo zastosować do tych ciał. W konden

satorze naszym promienie uranowe i torowe 
są prawie zupełnie pochłaniane przez powie
trze, zawarte między talerzami, a różnica 

| potencyału 100 woltów wystarcza do otrzy- 
j  mania prądu granicznego przy użyciu uranu 
| i toru. Ale inaczej rzecz się ma z nowemi 

ciałami promieniotwórczemi. Najpierw ma-

l) Stanislas Meunier : La geologie experi- 
i  mentale. Paryż, 1899.
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my tutaj promienie bardzo przenikliwe, które | 
nie są bynajmniej zużytkowane w kondensa
torze, lecz przechodzą na zewnątrz; powtóre 
prąd graniczny mógłby być otrzymany tylko j  

dla niezmiernie wielkich różnic potencyałn. 
Aby całkowicie wyzyskać promieniowanie, 
trzebaby mieć między talerzami pole elek
tryczno nadzwyczaj silne, a przytem napeł
nić kondensator powietrzem ściśnionem, aby j 
mieć masę powietrza, wystarczającą do po
chłonięcia promieniowania.

Dla celów koncentracyi ciał promieniotwór
czych wystarcza mierzyć je zawsze w tych 
samych warunkach.

Przenikliwość promieni.
Promienie nowych ciał promieniotwórczych 

mogą przechodzić przez różne ciała, podob
nie jak promienie uranu; ale ich zdolność 
przenikania jest bardzo różna. Promienie 
polonu są bardzo mało przenikliwe; w po
wietrzu mogą one przebyć zaledwie drogę 
kilku centymetrów, a ciała stałe, np. metale, 
szkło, mogą być przebyte tylko w niezmiernie 
cienkich warstwach (kilka setnych milime
tra). Rad wysyła, podobnie jak polon, znacz
ną ilość promieni mato przenikliwych; ale 
oprócz tego wysyła także promienie bardzo 
przenikliwe: rad w powietrzu działa na od
ległość metra i więcej, a płyta ołowiana, 
mająca kilka centymetrów grubości, nie wy
starcza do zatrzymania wszystkich jego pro
mieni. Aktyn wysyła również promienie, 
mające znaczną zdolność przenikania.

Działanie fotograficzne.
Działanie fotograficzne polonu, radu i ak

tynu jest bardzo energiczne. W pobliżu tych 
ciał płytka fotograficzna otrzymuje wrażenie 
natychmiastowe. Polon nie może działać 
fotograficznie na odległość, i działanie jego 
jest bardzo osłabione przez czarny papier, 
lecz działanie bezpośrednie na płytkę w zu
pełnej ciemności jest bardzo silne, jeżeli 
płytka jest bardzo blizko. Rad i aktyn 
działają na znaczną odległość i przez czarny 
papier; zapomocą tych ciał otrzymujemy 
radyogramy na odległość metra i więcej, 
a ilość radu i aktynu, potrzebna do otrzy
mania radyogramu, nie przenosi paru centy- 
gramów, tak, źe można używać tych ciał 
jako punktów promieniejących.

Działanie na ciała fluoryzujące.

Promienie polonu, radu i aktynu wywołu
ją  fluorescencyą ciał fluoryzujących pod 
wpływem światła, jak platynocyanek barytu, 
siarczan uranu i potasu, cynchonina, sia
rek cynku czyli sfaleryt i t. d. Własność 
tę, której szukaliśmy napróżno w związkach 
uranu i toru, zauważyliśmy po raz pierwszy 
w polonie średnio koncentrowanym. W obec
nej koncentracyi polon, rad i aktyn wywołują 
bardzo piękną fluorescencyą. Można wyko
nać doświadczenie w sposób następujący: 
przykrywamy ciało promieniotwórcze cien
kim ekranem glinowym (Vioo mm  grubo
ści), i na ekranie umieszczamy sól fluory
zującą; widzimy wówczas w ciemności plamę 
świetlną naprzeciw ciała czynnego.

Wszystkie związki barytu radonośnego świe
cą w ciemności. Świecenie to jest samoistnef 
związki radu świecą z równą siłą po długim 
pobycie w ciemności. Świecenie siarczanu 
i węglanu jest słabe; najsilniejsze światła 
wydają chlorek i bromek bezwodne i suche. 
Światło tych soli jest o tyle silne, źe gram 
podobnej materyi, zawarty w rurce szklanej, 
może być widziany w ciemności na odległości 
20 m; można z łatwością czytać gazetę, 
oświetlając ją  zapomocą tej rurki. Baryt 
radonośny jest pierwszym przykładem ciała 
samoistnie świecącego w sposób nieustanny. 
Światło jego jest w części przynajmniej spo
wodowane przez fluorescencyą barytu pod 
wpływem radu w nim zawartego.

Działanie chemiczne promieni.

Promienie radu mogą wywołać pewne 
zmiany chemiczne w ciałach, poddanych ich 
działaniu. Tak np. szkło i porcelana, wysta
wione na działanie promieni radu, przez ze
tknięcie z radem lub na odległość, barwią 
się przybierając zwykle kolor fioletowy, bru
natny lub szary, stosownie do natury szkła 
lub porcelany. Barwa ta przenika wewnątrz 
szkła na kilka milimetrów głębokości i jest 
trwała,—nie niknie po usunięciu radu. Moż
na zapomocą radu i ekranów, nieprzezro
czystych dla jego promieni, otrzymać rodzaj 
radyogramu bezpośrednio na szkle.

Promienie radu, działając na platynocyanek 
barytu, przetwarzają go w odmianę brunatną, 
mniej fluoryzującą. Platynocyanek barytu ra-
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donośnego przetwarza się samoistnie w tę od
mianę brunatną, przyczem kryształy nabie
rają dichroizmu. Promienie radu barwią sól 
kamienną i inne sole alkaliczne w podobny 
sposób, jak to czynią promienie katodowe.

Kryształy chlorku barytu radonośnego są 
bezbarwne zaraz po utworzeniu,—ale stop
niowo nabierają barwy żółtej lub też pięknej 
barwy różowej; barwa ta  niknie po ponow- 
nem rozpuszczeniu w wodzie.

W pewnych warunkach, dotąd niedokład
nie znanych, zauważyliśmy słabą ozonizacyą 
powietrza w pobliżu radu.

Działanie na parę przesyconą.

Wiadomo, że para wodna przesycona, która 
się wydobywa z kotła przez niewielki otwór, 
skrapla się, jeżeli powietrze zawiera drobne 
pyłki. Wiadomo również, że promienie kato
dowe i promienie Rontgena, padając na taką 
parę, powodują również jej skroplenie; w tym 
przypadku jony, wytworzone w powietrzu 
pod wpływem promieni, pełnią czynność pył
ków i służą jako ośrodki zgęszczenia pary 
wodnej.

To samo działanie wywierają promienie 
radu. Jeżeli skierujemy je na parę, wydo
bywającą się z kotła, tworzy się na ich 
drodze biały obłoczek, który wskazuje utwo
rzenie się kropel wodnych w strumieniu pary.

Działanie na iskrę elektryczną.

Promienie radu zmniejszają odległość eks
plozyjną między przewodnikami naładowa- 
liemi elektrycznością przeciwną; można także 
powiedzieć, że obniżają one różnicę poten- 
cyału, potrzebną do wywołania iskry. P ro
mienie radu ułatwiają zatem powstanie iskry 
elektrycznej w powietrzu.

Zmiany w promieniotwórczości.

Ogólny charakter promieniotwórczości no
wych ciał jest ten sam, co dla uranu; wsze
lako nie można mówić o stałości tego zjawi
ska bez pewnych ograniczeń. Promieniotwór
czość związków radu wzrasta znacznie przez 
miesiąc mniej więcej od chwili, gdy związki te 
zostały otrzymane w stanie stałym, i dąży 
do pewnej wartości granicznej, która może 
być 4 lub 5 razy większa od pierwotnej. 
Rozpuszczając związki radu i pozostawiając

je przez parę dni w roztworze, przywraca im 
się promieniotwórczość pierwotną.

Co do związków polonu to promieniotwór
czość ich przeciwnie zmniejsza się powoli 
i nie może już następnie wrócić do wartości 
pierwotnej; zmiana jest powolna, tak źe nie 
wiemy dotąd, czy istnieje i tutaj wartość gra
niczna.

Promieniotwórczość wywołana.

Promienie radu i aktynu posiadają włas
ność nadawania promieniotwórczości czaso
wej ciałom, na które padają. Polon działa 
podobnie w daleko mniejszym stopniu. P ro
mieniotwórczość, wywołana w ten sposób 
trwa przez czas jakiś po usunięciu ciał, które 
ją  wywołały, ale zmniejsza się i niknie stop
niowo. Promieniotwórczość wywołaną moż
na otrzymać przez działanie radu lub aktynu 
na odległość, lecz łatwiej przez zetknięcie 
z temi ciałami wstanie stałym lub w roz
tworze.

Zachowanie się ciał promieniotwórczych 
w polu siły magnetycznej.

Na zasadzie dotychczas wymienionych 
własności, promienie ciał promieniotwórczych 
mogą być porównane zarówno do promieni 
katodowych, jak  do promieni Rontgena. 
Zarówno promienie ^katodowe, jak promienie 
Rontgena jonizują powietrze, działają, foto
graficznie, wywołują fluorescencyą, nie ulega
ją  odbiciu i załamaniu prawidłowemu, ani 
polaryzacyi. Ale między jednemi a drugiemi 
istnieje różnica zasadnicza: promienie kato
dowe doznają odchylenia w polu siły mag
netycznej i posiadają ładunki elektryczne; 
promienie Rontgena nie mają ładunku elek
trycznego i nie ulegają działaniu magnesu. 
Promienie katodowe zachowują się jak  nie
zmiernie małe cząsteczki materyalne, nała
dowane elektrycznością odjemną i wysyłane 
przez katodę z ogromną szybkością; takie 
cząsteczki powinny istotnie być odchylone ze 
swej drogi przez magnes.

Należało rozpoznać, czy promienie ciał 
promieniotwórczych zachowują się pod tym 
względem jak promienie katodowe lub jak 
promienie Rontgena. Pp. Giesel, Meyer, 
von Schweidler i Becąuerel wykazali prawie 
jednocześnie, że promienie radu bywają od-
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chylane w polu magnetycznem, w podobny 
sposób ja k  promienie katodowe. P . Curie 
znalazł następnie, że promieniowanie radu 
zaw iera dwie grupy prom ieni, zupełnie róż
n e :  promienie odchylające się w polu m a
gnetycznem  i promienie nie odchylające się 
w polu m agnetycznem. P ierw sze są, biorąc 
ogólnie, znacznie przenikliwsze od drugich.

N a  fig. 2 rad  zaw arty  w pudełeczku ołowia
nem  bez pokrywki, C, umieszczony je s t na 
płytce fotograficznej A B . Pole m agnetycz
ne je s t p rostopadłe  do płaszczyzny papieru. 
P rom ienie  rad u  wychodzą z pudełeczka O; 
niektóre z nich idą po linii prostej, inne od
chy la ją  się i opisując linie krzywe tra fia ją  
na  pły tkę fotograficzną, na której w ytw arzają 
obraz. B ecąuerel dowiódł w ten  sposób, że 
is tn ie ją  prom ienie mniej lub więcej odchyla

ne przez siłę magnetyczną, i otrzymał praw
dziwe widmo magnetyczne na płytce foto
graficznej. W  innem doświadczeniu (fig. 3) 
Becąuerel umieścił rad na brzegu płytki fo
tograficznej w pudełku o dnie tak grubem, 
że rad nie działał bezpośrednio na płytkę; 
gdy wywołujemy pole magnetyczne, promie
nie radu opisują zupełne koła na zewnątrz |

brzegu p ły tk i i pow racając do punktu  wyj
ścia, wywołują obraz na płytce fo tog ra
ficznej.

B ecąuerel wykazał, że praw a odchylenia 
w polu magnetycznem są te  same dla p ro 
mieni radu , co d la promieni katodowych.

Prom ienie polonu, przez nas przygotowa
nego, nie są wcale odchylane w polu m agne
tycznem, promienie ak tynu są odchylane po
dobnie ja k  promienie radu .

Promieniowanie radu  składa się zatem po 
części z promieni podobnych do prom ieni k a 
todowych, poczęści z promieni podobnych do 
promieni R ontgena. T a  dwoistość prom ie
niowania bynajm niej nie u trudnia  analogii. 
W  ru rkach  Crookesa prom ienie Rontgena 
tworzą się wszędzie, gdzie prom ienie k a to 
dowe napotykają powierzchnię c ia ła  stałego. 
Z  drugiej strony badania  Sagnaca wykazały, 
że gdy prom ienie R ontgena napotykają  po
wierzchnię s ta łą , powierzchnia ta  sta je  się 
źródłem  promieni przekształconych, t. zw. 
promieni wtórnych. P od ług  najnowszej pracy 
pp. Curie i Sagnaca te prom ienie w tórne są 
w części przynajmniej prom ieniam i katodo- 
wemi. Pow ierzchnia zatem  s ta ła , napo ty 
kana przez promienie katodowe, wydaje p ro 
mienie R ontgena;—powierzchnia s ta ła , n a 
potykana przez promienie R ontgena, wydaje 
prom ienie katodowe; w bezpośredniem  są
siedztwie sta łe j powierzchni nie mogą więc 
istnieć jedne  z tych prom ieni bez drugich.

Ładunek elektryczny promieni radu.

W iemy, że prom ienie katodow e posiadają 
ładunek  elektryczny odjemny; zachowują się 
one ja k  drobne pociski m ateryalne, nałado
wane elektrycznością odjem ną i oddające 
swój ładunek ciałom, przez k tóre  są  pochła
niane. P . Curie i ja  znaleźliśmy, źe prom ie
nie odchylane rad u  są również naładow ane 
elektrycznością odjemną. Ponieważ powie- 

| trze, przez k tóre  przechodzą prom ienie radu , 
ma znaczne przewodnictwo, przeto  przyjm o
waliśmy ładunek  promieni na krążek  m eta
lowy, otoczony zewsząd substancyą izolują
cą, ja k  parafina lub ebonit (fig. 4). P ro m ie 
nie rad u  przechodzą przez nieprzewodnik, 
którego w arstw a je s t bardzo cienka, byw ają 
pochłonięte przez krążek metalowy D , i ten  
ostatn i ład u je  się odjemnie. Z  drugiej s tro-
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ny, jeżeli rad wysyła z siebie elektryczność 
odjemną, to musi on elektryzować się dodat
nio. Sprawdziliśmy to, zamykając rad w pu
dełeczku izolującem o bardzo cienkich ścia
nach. Elektryczność odjemna uchodzi na 
zewnątrz pudełeczka z promieniami, a we
wnątrz elektryczność dodatnia nagromadza 
się na radzie (fig. 5) i może być skonstatowa
na zapomocą elektrometru.

Rad nie może elektryzować się dodatnio 
na powietrzu, bo ładunek rozprasza się nie
ustannie przez przewodnictwo powietrza ota
czającego. Ale rad, umieszczony w zupełnej

Istota tych promieni.

Wszelako zawsze jeszcze pozostaje w za- 
wieszeniu pytanie co do źródła energii ciąfc 
promieniotwórczych. My otrzymaliśmy cia
ła, których energia promieniująca jest nie
porównanie większa niż uranu; staraliśmy się 
wykazać, że ciała te zawierają pierwiastki 
nowe, i zdołaliśmy dowieść tego dla radu;, 
ale szczególna natura tych pierwiastkówr 
które ustawicznie wypromieniowują energią, 
pozostaje niezrozumiała i jesteśmy pod tyn* 
względem w dziedzinie bypotez.

&

próżni, musi ładować się samoistnie aż do 
bardzo wysokiego potencyału; mamy tu 
pierwszy przykład ciała, które przybiera sa
moistnie ładunek elektryczny.

Dorn i Becąuerel wykazali, że promienie 
radu odchylają się w polu elektrycznem tak 
jak promienie katodowe. Nie ulega wątpli
wości, że prędkość promieni radu musi być 
powiększona lub zmniejszona przez działanie 
pola elektrycznego, jak  to ma miejsce dla 
promieni katodowych. Rad, umieszczony 
w próżni zupełnej, musi się elektryzować, do
póki pole elektryczne, wytworzone przez je
go ładunek, nie stanie się dosyć silne, aby

niemożliwem uczynić dalsze wysyłanie cząs
teczek naelektryzowanych odjemnie.

Tak więc odkrycie nowych ciał promienio
twórczych stało się źródłem licznych badań.. 
Analogia z promieniami katodowemi i pro
mieniami Rontgena może być posunięta bar
dzo daleko. Niezawodnie zyska na tem 
i znajomość promieni katodowych, gdyż 
„promienie katodowe” radu mogą odbywać 
znaczną drogę w powietrzu i przechodzić 
przez grube ekrany, co jest niemożliwe dla 
promieni katodowych, wytworzonych w ru r
kach Crookesa.

Elektronie

:. 4.

Można rozmaicie zapatrywać się na tę  
kwestyą. Jedna z teoryj, które należy wziąć 
pod uwagę, jest oparta na analogii między 
promieniami radu a promieniami katodowe
mi. Dotąd nie poznano nigdy istnienia elek
tryczności bez materyi; promienie katodowe 
mają ładunek elektryczny; to nas skłania do 
myślenia, że są one materyalne. Podług 
teoryi Crookesa promienie katodowe są ma
teryą naelektryzowaną, wysyłaną przez ka
todę; jestto „materya promienista” Crooke
sa. Doświadczenie okazało, że prędkość 
promieni katodowych jest bardzo wielka, za
ledwie 3 razy mniejsza od prędkości światła.

= ----------------£  I t k t *  o m ,,

5.

J. J . Thomson wykazał, źe jeżeli uważad 
będziemy promienie katodowe za cząsteczki 
materyalne naelektryzowane, to cząsteczki 
te, w razie mas równych, posiadają 1 000 razy 
więcej elektryczności, niż wodór uwolniony 
zapomocą elektrolizy. Według teoryi J . J .  
Thomsona masa każdej z cząsteczek tych jest 
około 1 000 razy mniejsza niż masa atomu 
wodoru. Tak więc cząsteczki te nie są to 
nawet wolne atomy chemiczne, ale drob
ne cząstki atomów, obdarzone prędkościami 
niezmiernemi. Podobnie jak w rurce Croo
kesa cząsteczki te są wysyłane przez katodę,.

I
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podobnie możemy przyjąć, źe rad wysyła ta
kie cząsteczki nieustannie w przestrzeń, 
a z badań dotychczasowych wynika, źe masa 
cząsteczek jest równie mała, jak w promie
niach katodowych. Materya promieniotwór
cza jestto zatem materya, która się rozpra
sza, i rad powinien tracić na wadze. Ale 
cząsteczki są tak małe, źe chociaż ich ładu
nek elektryczny jest łatwy do skonstatowa
nia, masa jednak odpowiadająca temu ła 
dunkowi jest zupełnie nieznaczna, i trzebaby 
milionów lat, aby rad utracił na wadze je
den równoważnik wyrażony w miligramach. 
Sprawdzić tego niepodobna.

Teorya materyalistyczna promieniotwór
cza zdaje dobrze sprawę z zauważonych do
tąd zjawisk. Jednakże, jeżeli ją  przyjmie
my, musimy uznać, że materya promienio- j 
twórcza nie jest w stanie chemicznym zwyk
łym. Atom w tym przypadku nie jest nie
zmienny i niepodzielny, skoro cząsteczki jego 
są wypromieniowywane. Materya promie
niotwórcza ulega przemianie chemicznej, i ta 
to przemiana jest źródłem energii promie- j  

niotwórczości; ale nie jest to przemiana che
miczna zwykła, gdyż tutaj sam atom ulega 
zmianie. Jest zresztą widoczne, że jeżeli 
promieniotwórczość wynika z przekształcenia 
się materyi, to przekształcać się tutaj musi 
sam atom, skoro promieniotwórczość jest 
zjawiskiem atomowem.

Jeżeli przeciwnie przyjmiemy, że materya 
promieniotwórcza jest niezmienna, wtedy 
wypadnie nam znów poszukiwać źródła ener
gii promieniotwórczości. Dopóki zaś źródła 
tego nie znajdziemy, promieniotwórczość jest 
przynajmniej pozornie w sprzeczności z dru- 
giem prawem termodynamiki (zasadą Carno
ta), według którego system o temperaturze 
niezmiennej nie może dostarczyć energii, je
żeli jej znikąd nie otrzymuje. Możnaby przy
jąć np., że prawo Carnota nie jest zupełnie 
ogólnem, że nie stosuje się ono do niektórych 
zjawisk molekularnych; moźebność takich 
wyjątków była już przewidziana przez Helm- 
holtza i innych uczonych *). Materya pro
mieniotwórcza byłaby to w takim razie ma
terya, która posiada zdolność przetwarzania 
izotermicznie w pracę ciepła otaczającego

')  Helmholtz, Journnl de Physique 1884. 
Gouy, Journal de Physiąue 1888.

środowiska. Hypoteza ta  jest równie nie
zgodna z zasadniczemi prawami fizyki, jak  
poprzednia hypoteza przekształcania pier
wiastków z zasadami chemii.

Mary a ze Skłodowskich Curie:

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

(Dokończenie).

L L

Wywody co do istoty cierpień fizycznych 
nasuwają nam drugie pytanie, a miano
wicie—jaka jest przyczyna odpowiednich ob
jawów, lecz w związku już nie z cierpieniem 
fizycznem, ale z wrażeniem bojaźni czy 
trwogi?

Sprawa to nadzwyczaj złożona i dotychczas 
nie ma należytego wyjaśnienia. Chcąc się 
z nią zapoznać, zastanówmy się nad pytania
mi następującemi:

1) Co to jest trwoga jako objaw psycho
logiczny?

H) Gdzie należy szukać źródła jej powsta
wania?

3) Jakie objawy fizyologiczne towarzyszą 
wrażeniu bojaźni?

4) Jak  można objaśnić, że uczucie trwogi 
u zwierząt i człowieka, doprowadzone do 
krańcowego naprężenia, w tych chwilach 
życia, w których organizm powinienby rozpo
rządzać pełnią sił psychicznych i fizycznych, 
sprowadza najzupełniejszą bierność, omdle
nie, upadek sił, ruchy bezużyteczne i nie- 
porządne.

Na pierwsze z pytań powyższych odpowie
dzieć możemy tylko bypotezami. Według 
zdania Langa procesy, poprzedzające w ciele 
ludzkiem stan wrażenia, dzielą się na dwie 
kategorye : reakcye mięśniowe i naczynioru- 
chowe. Zmieniają one stan środowisk ner
wowych i warunkują większą część reakcyj 
gruczołowych i wydzielniczycb, które w pew- 

I nych przypadkach łączą się z reakcyami, od- 
bywającemi się w mięśniach i naczyniach. 
Rzeczywistą przyczyną tych objawów ciele
snych jest pobudzenie mózgu, od którego za
leży innerwacya naczynioruchowa.
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Roztrząsając pytanie o przyczynie trwogi 
Ribot mówi, że psychologia bojaźni zawiera 
w sobie dwie różne chwile, podlegające stu- 
dyom. Istnieje bojaźń instynktowa, nieświa
doma, poprzedzająca wszelkie osobiste do
świadczenie i bojaźń świadoma, rozumna, 
będąca płodem doświadczenia. W agner 
zgadza się z tem zdaniem Ribota, lecz nie 
uznaje jego mniemania co do pochodzenia 
trwogi nieświadomej. Bojaźń świadoma 
u człowieka częściej się spotyka od nieświa
domej, u zwierząt zaś przeważnie obserwu
jemy bojaźń dziedziczną, wrodzoną i w rzad
kich tylko przypadkach zależną od doświad
czenia indywidualnego.

Przyznając istnienie takiej odziedziczonej 
bojaźni, Ribot wszakże daje przykłady nie- 
przekonywające. Przytacza mianowicie do
świadczenia Spaldinga i Preyera, które ja 
koby stanowczo dowiodły, że kurczęta ży
wią wrodzoną obawę przed jastrzębiem; jed
nakże Morgan dowiódł, że kurczę bezwiednie 
obawia się wszelkiego przedmiotu, szybko 
poruszającego się w przestrzeni.

Ribot dalej sądzi, że człowiek dojrzały, 
chociaż jego uczucie bojaźni nabyte zostało 
przez doświadczenie, przejawia niekiedy ja 
kąś nieokreśloną i nieświadomą bojaźń cze
goś niewiadomego, ciemności, tajemniczych 
sił, czarodziejstwa, magii i t. p. Ribot za 
Preyerem, Darwinem i Spencerem powtarza 
mylne ich dowodzenia o rozwoju instynkto
wego strachu u ptaków zamieszkujących wy
spy i dodaje, źe ta zasada bywa odrzucana 
tylko przez przeciwników teoryi dziedziczno
ści. Twierdzenie to wyjawia wielką i pod
stawową różnicę w poglądach Ribota na in
stynkt i poglądach uczonych nowej szkoły 
psychologii porównawczej. Wiadomo, że 
ptaki na wyspach bezludnych, które nigdy 
nie widziały człowieka, z początku wcale się 
go nie obawiają, a potem dopiero uciekają 
odeń,

Darwin tak wyjaśnia to zjawisko : obmy
ślane postępki, t. j. uciekanie dzikich ptaków 
od człowieka, powtarzając się przez kilka po
koleń, wreszcie przeobrażają się w instynkt. 
Wejsman znów sądzi, że pomiędzy ptakami, 
o których mowa, znajdowały się osobniki od 
natury uposażone w rozmaity stopień bojaźli- 
wości. Z przybyciem na wyspę człowieka 
zaczyna się tępienie ptaków, przyczem mniej

lękliwa giną prędzej, a bojaźliwsze pozosta
wiają po sobie potomstwo. Tak więc w re
zultacie pozostają przy życiu osobniki naj
hojniej obdarzone zmysłem ostrożności.

Teorya Weismana zdaje się bardziej praw
dopodobną, aniżeli teorya Darwina. O źródle 
trwogi świadomej Ribot pisze, że pokusa 
pierwszych zwolenników kojarzenia idei, któ
rzy starali się wytłumaczyć objaw lęku jako 
asosacyacyą, była nadaremną, ponieważ wy
łączali oni istotny czynnik : pierwiastek czu
cia—wstrząśnienie organiczne.

Obawiać się wyrwania zęba, według ich 
zdania, możemy tylko wtedy, kiedy pamięta
my wrażenie operacyi poprzedniej. Jeżeli 
wszakże pamiętamy tylko czyn bez wrażenia 
fizyologicznego, to bojaźń wcalo się nie wy
twarza. Ribot uważa to zapatrywanie za 
zbyt jednostronne i nie odpowiadające rze
czywistości. Znane są przypadki — mówi 
on — że ludzie daleko bardziej obawiali się 
wyrwania zęba przed pierwszą operacyą, ani
żeli przed drugą.

Przypatrzmy się teraz objawom fizyolo- 
gicznym, zachodzącym u zwierząt wyższych 
podczas trwogi. Obserwacye systematyczne 
w tej dziedzinie najpierwszy przeprowadził 
Darwin.

U człowieka włosy podnoszą się, a mię
śnie zewnętrzne drżą. Z powodu rozstroju 
w działalności serca oddychanie staje się 
częstszem. Gruczoły ślinowe działają nie
doskonale, jama ustna wysycha i człowiek 
wciąż otwiera i zamyka usta. Jeżeli trwoga 
jeszcze się zwiększa, to wpływ jej jest roz
maity. Serce bije niezwykle mocno, lub pra
wie zupełnie ustaje, tak że może nastąpić 
omdlenie; twarz pokrywa się bladością, od
dychanie jest utrudnione i nozdrza rozwiera
ją  się. Wszystkie mięśnie ciała drętwieją, 
lub kurczą się konwulsyjnie. Ręce wyciąg
nięte są naprzód, jakgdyby do obrony. 
W niektórych razach objawia się nagły i nie
powstrzymany popęd do ucieczki. Z gardła 
wydziera się krzyk okropny. Występują 
olbrzymie krople potu, a potem zupełny 
upadek sił i umysł przestaje działać. Lgk 
działa wreszcie i na czynności przewodu 
kiszkowego.

Do tego opisu Darwin dodaje, że strach 
u rozmaitych ludów jednakowo się objawia.

Pozostaje jeszcze ostatnie czwarte pytanie:
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jakim sposobem powstała szkodliwa osob
liwość dla zwierząt i ludzi w walce o byt, 
skutkiem której w najbardziej stanowczych 
chwilach życia, gdy potrzebny jest cały ze
spół sił psychicznych i fizycznych, stworzenia 
te tracą całą swą siłę żywotną.

Prawda, Montegazza twierdzi, że drżenie I 
jest bardzo pożytecznem, ponieważ wywo
łuje ciepło i rozgrzewa krew, która pod | 
wpływem strachu ostyga, lecz Mosso wyka
zuje mylność tego dowodzenia, uwalając 
trwogę za objaw chorobliwy. Ribot sądzi, 
że  osDowa trwogi istnieje w układzie narzą
dów ciała, że jest ona właściwością przy
rodzoną człowieka i zwierzęcia i, zapomocą 
pożytecznego w większości zdarzeń przysto
sowania, pomaga w życiu.

Dla wyjaśnienia zagadkowego mechanizmu 
tej trwogi instynktowej można przypuścić, źe 
niektóre uczucia wywołują chorobliwe wzru
szenia, wzbudzające reakcye organiczne na- 
czynioruchowe, że instynkt zachowawczy 
w celu uniknięcia rzeczywistych cierpień, 
reaguje ślepo, niezawsze z powodzeniem, co 
czyni niektóre objawy wrodzonej bojaźni 
niemożebnemi do wyjaśnienia. Wszakże 
Darwin i te objawy starał się wytłumaczyć 
nie bez powodzenia. Tak naprzykład szero
kie otwieranie jamy ustnej i oczu wraz z pod
noszeniem brwi można uważać za przyzwy
czajenie odziedziczono, pozwalające najszyb
ciej rozpatrzeć się we wszystkiem dokoła 
i bacznie wsłuchać się w dźwięki, dochodzą
ce do naszych uszu. Ludzie przez niezliczo
ny szereg pokoleń starali się uratować od 
swych wrogów ucieczką lub rozpaczliwą wal
ką, a wszystkie podobne energiczne wysiłki 
pobudzały serce do prędszego tętna, zwięk
szały szybkość oddychania, przy czem pierś 
rozszerzała się, a nozdrza rozdymały. Po
nieważ wysiłki te przedłużały się niekiedy 
bardzo długo, więc w rezultacie zjawiał się 
zupełny upadek sił, bladość, pot, drżenie 
wszystkich mięśni i zupełne ich osłabienie. 
Obecnie, gdy doznajemy wielkiego lęku, na 
zasadzie kojarzenia pewnych idei i dziedzicz
ności, mimowoli wykonywamy te ruchy.

Darwin jednak dodaje, że nieraz prawdo
podobnie wiele objawów trwogi bywa spowo
dowanych przez rozstrój nerwowy. Mimo
wolne najeżanie włosów przez zwierzęta ma 
to znaczenie, że stworzenie chce wydawać się

straszniejszem w oczach wroga. Otóż więc 
j możemy wyprowadzić wniosek, że człowiek 

odziedziczył resztki takiego przyzwyczajenia, 
które mu obecnie nie przynosi żadnego po
żytku.

Wagner twierdzi, że u bezkręgowych nie 
spotykamy bojaźni jako świadomego objawu 
psychicznego, a więc nie istnieją i ruchy, 
któremi ona się wyraża. To, co nazywają 
trwogą u tych zwierząt, jest tylko objawem 
ruchów przystosowanych do pewnych nie
bezpieczeństw.

Nawet Romanes w swych wywodach
0 zmyślności zwierząt, przypisując bezkrę
gowym^ osobliwie mrówkom, prawie wszyst
kie znane nam uczucia i zdolności—wyłącza 
trwogę.

III.

W pierwszym rozdziale były wskazane ob
jawy, mające związek z cierpieniem fizycz- 
nem; w drugim—objawy w związku z trwogą. 
Należy teraz z jednej i drugiej kategoryi 
wyprowadzić pewne uogólnienia.

Na niższych stopniacli życia zwiorzęcego 
nie spotykamy cierpień fizycznych i uczucia 
lęku Na dalszych stopniach rozwoju spo
tykamy się z poczuciem bólu, które z po
czątku jest nader krótkotrwałe; u stawono
gów trwa np. od 3 —10 minut i następnie 
znika zupełnie.

Ruchy,towarzyszące cierpieniom fizycznym, 
są oczywiwiście celowem przystosowaniem do 
obrony.

Jeżeli przypuścimy u tych zwierząt istnie
nie uczucia trwogi, chociaż jest to bardzo 
wątpliwe, to nie ma ono żadnego związku
1 stosunku z uczuciem cierpienia, ponieważ 
istnoźć jego jest instynktowa i niezależna od 
obserwacyi i doświadczeń. Nie towarzyszy 
mu wcale wyobrażenie tych cierpień, jakie ma 
przeboleć. Obserwacye nad życiem stawo
nogów dowodzą tylko istnienia u nich ostroż
ności w stosunku do przedmiotów szybko po
ruszających się i mających wielkie wymiary. 
Są wszakże gatunki pozbawione tej ostroż
ności.

Kręgowce uczuwają ból: istoty z tego 
zworza, mające lepiej rozwinięty układ ner
wowy, władają uczuciem podobnem do ludz
kiego ^czucie to jednak rzadko bywa świa-
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dome i nie jest następstwem pewnych idei. 
Uczucie strachu u wyższych kręgowców 
oczywiście jest związane z wyobrażeniem 
i towarzyszące mu ruchy mają na celu unik
nięcie niebezpieczeństwa.

Człowiek nareszcie może uczuwać ból 
fizyczny, wywołany przez własną wyobraźnię 
i może obawiać się tak powstałych obrazów, 
jakgdyby przedmiotów realnych.

Streścił K . Stołyhwo.

SPRAW OZDANIE.

—  Wiktor Syniewski: Mikrobiologia fermen
tacyjna. Lwów, 1900. Nakład autora. 8-ka, 
etr. 181, rysunków 114.

D obrą i ładną książkę dostarczył literaturze p. 
Synieweki, gorliwy pracownik na polu gorzelnic- 
twa we Lwowie. Rozpoczyna się ona szeregiem 
wiadomości ogólnych o żyjątkach, powodujących 
zmiany chemiczne, uznawane za fermentacye, 
i inne, pokrewne zjawiska. Tyle, ile można po
wiedzieć o tej m ateryi na niespełna 40 stroni
cach, autor jasno, cl.oć zwięźle, wypowiedział. 
Ogólne wiadomości o bnkteryacb, stanowiące 
następny dział książki, zajm ują około 15 stronic 
i również są trochę skąpe; opis bakteryj ferm en
tacyjnych slanowi dział dalszy, niespełna 30 str. 
obejmujący. Tu au to r przedstawił bakterye fer- 
mentacyi masłowej, mlecznej, octowej, alkoholo
wej, śluzowej oraz złekka potrącił o rozkłady 
gnilne. Najszerzej traktow ane eą drożdże, k tó 
rych własności i charakterystyka odmian po
szczególnych zajm ują, wraz z dodatkiem o zasto
sowaniu teoryi hodowli czystej do przemysłu 
gorzelniczego, około połowy objętości książki. 
W reszcie pleśniom poświęcono króciutką wzmian
kę na 10 u około stronicach.

Pomimo dziwnie dla uszu naszych brzmiącego 
języka „galicyjskiego” , mocno co do składni 
zgermanizowanego (używanie przym iotnika przed 
rzeczownikiem prawie s (ale, z wyjątkiem niektó
rych tylko słów, jak  np. samego ty tu łu  książki), 
pomimo różnych prowincyonalizmów w terminach 
i pojęciach naukowych i wielu bardzo neolo
gizmów, książka czyta się gładko dzięki darowi 
autora, wykładającego rzecz swą jasno i poto
czyście. Doskonałe, czysto odbite ryciny, boga
to przedm iot wykładany ilustru ją, a staranne 
pod tym względem wydanie wielką je s t autora 
zasługą, gdyż w naszych warunkach przedstawia 
koszt znaczny, trudno bardzo przez rozprzedaż 
książki się opłacający. Najlepiej opracowane są 
drożdże, stanowiące widocznie najbliższą specyal-

ność autora; doskonały je s t dodatek z opisem 
nowoczesnych propagatorów do hodowli czystych 
w’ gorzelniach i browarach. Autor pozostaje 
najwidoczniej pod wpływem Hansena i jego 
szkoły, a jesfto  dziś najczystszy i najwydatniej
szy prąd w tej dziedzinie.

Zamało w tej książce je s t, niestety, podstaw 
i pojęć ogólnych. Brak ju ż  przedmowy i wstę
pu, wobec nieokreślonych granicą pojęć o fer- 
mentacyach, uderza zaraz z początku, również 
ja k  brak luźnego choćby określenia fermentacyi 
i fermentu, i, doprawdy, niewiadomo, dlaczego 
autor temi fermentacyami się zajął (np. mleczną 
i masłową, nawet śluzową!), a inne opuścił. Gdy 
bowiem z układu książki i ze wzmianek na str. 
5 i 37 widać, że autorowi chodziło o ferm enta
cye przemysłowe, to przynajmniej żywym fe r 
mentom sera poświęcić należało wzmiankę, a mo
że krótki rozdzialik. Przemysłowa strona fe r
mentacyi mlecznej również nie je s t  dotknięta, 
niemówiąc już o masłowej, mającej w tym wzglę
dzie mniejsze znaczenie. Co do strony ogólnej, 
teoretycznej traktowanego przedmiotu, wytknąć 
autorowi należy brak powiązania zjawisk, o k tó 
rych książka traktuje, z ogólną ekonomiką przy
rody, brak podstawy energetycznej, wyjaśuiają- 
cej jakim  kosztem drobne te żyjątka żyją, roz
w ijają się i powodują doniosłe zmiany chemicz
ne. Bez wyświetlenia natury  zjawisk endo- 
i egzotermicznych niepodobna dziś wykładać 
nauki o życiu grzybków fermentacyjnych. Kilku 
wierszy o „potrzebnem cieple” na str. 143 przy 
opisie fermentacyi alkoholowej drożdżowej nie 
można uznać za wystarczające do wprowadzenia 
czytelnika w tę arcyciekawą i wyjaśniającą z ja 
wiska dziedzinę przeobrażeń termochemicznych. 
Wobec daru autora do jasnej popularyzacyi, nie 
byłoby mu trudno rzecz tę, zasadniczo przynaj
mniej, czytelnikowi wyjaśnić.

Słabo bardzo traktowana je s t rola enzymów: 
przy drożdżach tylko, na str. 103, znajdujemy 
wzmiankę o „poprzedniej hydrolizie” , a na poło
wie str. 106 pobieżny, mało zrozumiały ustęp
0 enzymach, w którym obok opuszczenia dosko
nale zbadanych enzymów (przytoczono natomiast 
podrzędną bardzo melibiazę!) rażą niedokładności 
(hydrolizacya dekstrozy!); przy zupełnym braku 
podstawowych pojęć o hydratacyi polisachary
dów nie uczyniono też wzmianki o ciekawych 
w tej materyi badaniach nad specyficznością en
zymów, t. j .  ich właściwością stereochemiczną, 
gdy przecież od ogłoszenia klasycznej pracy Em i
la F ischera w r. 1898 zebrano w tej materyi du 
żo arcyważnych spostrzeżeń. Ustęp o enzy
mach stanowczo najsłabszy je s t z całej książki.

P rzy opisie hodowli w komorach odżywczych
1 badań nad kiełkowaniem zarodników trwałych 
(str. 6 i 24— 25) autor pominął lub niedość 
uwzględnił zasługi ziomka naszego, A. Prażmow- 
wskiego, co, ze względu na szczupły nasz w tej: 
dziedzinie dorobek, je3t przewinieniem w litera
turze.
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Inne usterki lub braki literatury , zwłaszcza 
■w działa bakteryj (mlecznych, maglowych) są 
podrzędne, wogóle zaś przyznać należy, że autor 
nad przedmiotem panuje i doskonale czytelnika 
w dziedzinę wiadomości tych wprowadza.

J. N .

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich.

SPRAW OZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 
W  SEKCYA.CH.

II Sekcya chemiczna.

Posiedzenie IV we wtorek d. 24 lipca o g. 10 r.

Przewodniczący : Prof. d-r Bron. Pawlewski 
(Lwów).

Sekretarz : P . Prusinowski (Kalisz).
Obecnych 03Ób 45.
1. D -r M. Centnerszwer (Berlin— W arszawa) : 

r O działaniu katali'ycznem pary wodnej”. Na 
czem polegają wpływy katalityczne, nie zdołano 
jeszcze w zupełności wytłumaczyć, mimo wielu 
istniejących w tej mierze teoryj. F ak t ten—  
niewytłumaczenia— zdaje się stwierdzać niewąt
pliwie to, że do dziedziny działań katalitycznych 
wtłoczono zupełnie różne między sobą zjawiska, 
zarówno co do charakteru, ja k  i co do praw 
i przyczyn. D r  Centnerszwer zajął się studyo- 
waniem jednego przykładu licznych zjawisk, 
w których katalizatorem  je s t woda. Reakcya :

2H2S -J- S02 =  2H20  2S

nie odbywa się w nieobecności wody, lub też nie
słychanie powoli; gdy jednak wpuścimy do mie
szaniny gazów kropelkę wody, to objętość gazu 
zm niejsza się szybko, a ściany naczynia pokry
wają się żółtym nalotem siarki. Ponieważ przy ! 
reakcyi wytwarza się woda, przeto reakcya ta 
je s t  autokatalityczna, i wskutek tego dobiega 
bardzo szybko ku końcowi.

Autor, przypuszczając, że działanie wody po
lega na tworzeniu się jonów (a reakcye między 
jonami zasadniczo przebiegają szybko) zadał 
sobie pytanie, jak ie  ciała działają katalizująco 
na powyższą reakcyą. Doświadczenia, przepro
wadzone nad trzydziestoma mniej więcej ciałami, 
potwierdziły powyższe przypuszczenie, a rezul
ta t  ich da się streścić w ten sposób, że ciała k a 
talizujące są zarazem ciałami jonizującemi. D al
sze i dokładniejsze badania ma p. Centnerszwer 
zam iar przeprowadzić celem zbadania wpływu 
stężenia katalizatora na szybkość reakcyi, i bez
pośredniego zmierzenia przewodnictwa elektrycz
nego H2S i S 02 w innych niż woda rozpusz
czalnikach.

W  dyskusyi prof. Niementowski podniósł kwe- 
atyą, jak  będzie zachodzić reakcya jeżeli użyje

my S 02 skroplonego, który je s t, jak  wiadomo, 
rozpuszczalnikiem jonizującym; w takim  razie 
reakcya powinnaby przebiegać nawet w nieobec
ności wody z początku.

Prof. Pawlewski zwraca uwagę na związek 
j  procesu, badanego przez d-ra Centnerszwera, ze 

sposobem fabrycznym otrzymywania siarki z od- 
j  padków. powstających przy fabrykacyi sody me- 
j  todą Le Blanca.

2. D r A. Goldsobel (W arszawa) : „O sposo
bie oznaczenia miejsca podwójnych i potrójnych 

{ wiązań w nienasyconych związkach szeregu tłusz- 
j  czowego, w szczególności w kwasach rzędu ole- 
! jowego” . Dotychczas używano w powyższym 

celu zazwyczaj środków bardzo energicznych, 
które częstokroć powodowały przesunięcie się 
wiązania podwójnego w inne miejsce. Metoda, 
sfosowana przez autora, polega na przeprow a
dzeniu z ciałem badanem całego szeregu proce
sów, przez które otrzym uje się w końcu cztery 
produkty, z których można wnosić o budowie 
ciała : najpierw przyłącza się dwa atomy bromu, 
następnie odszczepia dwie cząsteczki bromowo- 
doru, potem zapomocą reakcyi Baeyera (dzia
łaniem H2S 04) dodaje się w miejscu pofrójnego 
wiązania cząsteczkę wody, co powoduje powsta
nie dwu izoraeronów, różniących się między sobą 
tem, że położenie tlenu i dwu atomów wodoru 
je s t w każdem z tych ciał odwrotne; otrzymane 
w ten sposób związki acetonowe przeprowadza 
się w oksymy, których, licząc ze sfereomeronami, 
może być zatem cztery; pod działaniem H2S 0 4 
łub P d 5 otrzym uje się z tego odpowiednie pro
dukty przemieszczenia (Beckmann), które przez 
hydrolityczne działaniu kwasu solnego dają 
produkty rozszczepiania. Z produktów tych 
można wnosić o budowie oksymów, dalej o keto • 
kwasach, które były jednym ze stopni poprzed- 

| nich reakcyj, wreszcie o miejscu podwójnego wią- 
! zania. W taki sposób au tor oznaczył budowę 

kwasu olejowego, jako odpowiadającą wzorowi :

CH3(CH2),CH =  CII(CH2),C 00H  ,

zaś kwasu rzepakowego :

CH3(CH2),CH =  CH(CH2)13C 0 0 H .

Trudniejsze było oznaczenie budowy kwasu ry 
cynowego, wskutek zawartej w nim grupy hy
droksylowej; budowa jego jest :

CH3(CH2VCHCH1!CII =  CH(CH2)7C 0 0 H .
I
OII

W zór powyższy autor sprawdzał jeszcze na innej 
drodze, zapomocą reakcyi Knorra, zastosowanej 

| do kwasu ketooksystearynowego i wykazania po- 
! wstawania reakcyi pyrrolowej. W końcu p. Gold

sobel czyni przypuszczenie, że możliwe je s t 
tworzenie się w roślinach związków azotowych 

\ (np. alkaloidów) z cukrów i t .  p. pod działaniem 
| amoniaku na hydroksyl, i zamykanie się w tych 

warunkach łańcucha w pierścień.
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W dyskusyi prof. Tolłoczko zwracał uwagę ua 
rozcieńczony roztw ór K M n04 , który je s t bardzo 
dogodnym śi-odkiem utleniającym, pozwalającym 
oznaczyć miejsce podwójnego wiązania, bez oba
wy o gwałtowne działanie i o komplikacye stąd 
wynikające.

3. D-r St. Tołloczko (Kraków) : „W łasności 
kryoskopijne rozpuszczalników nieorganicznych” . 
Wychodząc z hypotezy Briihla o zależności dy- 
socyacyjnej siły rozpuszczalnika od stopnia jego 
nasycenia chemicznego, autor przeprow adził sze
reg dokładnych pomiarów kryoskopijnych zSbCl3, 
SbBr3 , AsBr3 i SnBr4 , jako  rozpuszczalnikami 
w przyrządzie umyślnie do tego zestawionym. 
Związki SbCl3 , SbBrg i AsBr3, jako  ciała nie
nasycone, winny, sądząc z hypotezy Briihla, 
wykazać nienorm alną (większą) depresyą, zmien
ną w zależności od stężenia roztworu, w przy
padkach typowych elektrolitów, natom iast cechy 
tej nie należało spodziewać się przy SnBr4 . 
Autor Btwierdził jednak, że przypuszczenie to 
sprawdza się jedynie dla SbCl3 , w innych zaś 
przypadkach depresyą je s t norm alną stałą , albo 
też zboczenia są tak  małe, że leżą w granicach 
błędu doświadczalnego, lub wreszcie depresyą 
przekracza znacznie przewidzianą granicę, wsku
tek wystąpienia reakcyi chemicznej. Okazuje 
się przytem, że w kilku przypadkach : BiBr3 
i SbBr3 w AsBr3 , zam iast obniżenia ma miejsce 
rzadkie zjawisko podwyższenia punktu krzep
nięcia, co jednak  teoretycznie przewidziane i wy- i  

jaśnione być może. Z pomiędzy elektrolitów ba
daniu poddano stosunkowo niewielką liczbę, | 
stwierdzono bowiem, że zdolność rozpuszczania 1 
się związków nieorganicznych w badanych ro z 
puszczalnikach jest bardzo ograniczona, natom iast 
bardzo wielką spośród związków organicznych. 
Otrzymane stale depresyi cząsteczkowej są na
stępujące : SbCl3— 184, SbBr3— 264, AsBr3—  
200 i SnBr4— 280. Są*o największe z dotych
czas poznanych liczb w szeregu rozpuszczal
ników.

W dyskusyi zabrał glos d-r Centnerszwer (Ber
lin— Warszawa), i zaznaczył, że analogiczne re 
zultaty, dotychczas nie ogłoszone, z trójbrom - 
kiem arsenu, otrzym ano, niezależnie od badań 
d ra  Tołłoczki, w pracowni prof. W aldena w R y
dze, i stwierdzono brak Bi ły jonizującej rozpusz
czalnika; tak samo dostrzeżono przypadek pod
wyższenia punktu krzepnięcia: fak t ten, według 
d -ra C., może być wytłumaczony nietylko w spo
sób podany przez d-ra T ., lecz także położeniem 
punktu kryohydratyczuego na krzywej punktów 
topliwości roztworów dwu ciał, mieszających się 
ze sobą. W dalszym ciągu prof. Pawłewski 
(Lwów) zaznacza, że również zajmował i-ię swo
jego czasu badaniami punktu  kryohydratycznego 
mieszanin, i na ich podstawie robi teoretyczne 
uwagi, dotyczące powyższej kwestyi.

4. D-r Ludwik Bruner ( Kraków) : „Studya 
dynamiczne nad bromowaniem ciał arom atycz
nych” . A utor oznaczył obliczone według wzo

rów dynamiki chemicznej współczynniki szybko
ści bromowania benzolu, bromobenzolu, nitro- 
benzolu, bez katalizatorów i w obecności tychże. 
W  sprawie działalności katalitycznej przenośni
ków bromu dochodzi do wniosku, że dzielność 
ta  nie je s t jednostajna przy bromowaniu różnych 
ciał aromatycznych; tak np. sole glinowe, nie
zwykle czynne przy bromowaniu benzolu i b ro 
mobenzolu, nie działają w razie  nitrobenzolu. Dla 
C6Hg i CGH5Br autor podaje szereg przenośni
ków bromu, według ich dzielności, ja k  następu
je  : A1C13 , AlBr3 , FeCl3 , FeBr2 , I ,  SbC)3 
i SbBr3 . Podaje również liczby, otrzymywane 
dla rozmaitych koncentracyj bromu w roztwo
rach benzolowych. Przytaczając doświadczenia 
nad bromowaniem fenolu, zwraca uwagę na cha
rakterystyczny wpływ środowiska, gdy bowiem 
w razie ilości równoważnych bromu i fenolu 
w bezwodnym CH3C 00H  tworzą się orto- i para- 
CgHjBrOII, w roztworach wodnego kwasu octo
wego pojawia się już C6H2Br30 H , a w roztwo
rach wodnych trójbromofenol tworzy się wyłącz
nie. Podaje następnie próbę pomiaru żądności 
(Aviditas) fenolu dla bromu w porównaniu z K I,

i oblicza żądność ^ —  5 ^  .

5. D -r L. Bruner i d-r St. Tolłoczko : „ 0  szyb
kości rozpuszczania się ciał stałych” . Z p rak 
tyki chemicznej je s t rzeczą znaną, że jedno ciała 
z większą, inne z mniejszą szybkością przecho
dzą do roztworu. Ilościowemi badaniami w tej 
mierze zajmowali się dotąd Noyes i W hitney, 
którzy sprawdzili dla dwu przypadków (kwas 
benzoesowy i chlorek ołowiu), że szybkość ta  da 
się wyrazić przez wzór reakcyi jednocząsteczko- 
wej. Autorowie ci nie uwzględniali wszakże w ra 
chunku powierzchni rozpuszczającego się ciała, 
co je s t jednak  niezbędne dla otrzym ania rezu lta
tów, któreby się dały ze sobą porównywać. 
Z uwzględnieniem powierzchni, stała wzoru je d -  
nocząsteezkowcj reakcyi wyrazi s :ę :

a więc sta łą przerachowaną na jednostkę czasu 
i powierzchni. Badania swe autorowie przepro
wadzali początkowo z ciałami o małym stopniu 
rozpuszcza'ności, w aparacie, specyalnie do tego 
celu skonstruowanym. Płytki badanych ciał, 
o powierzchni, dającej się dokładnie zmierzyć, 
umieszczano na mieszadle, wirującem z szybko
ścią około 300 razy na minutę, a cały aparat 
zanurzono w termostacie, którego temperat-iirę 
(25°) utrzymywano z dokładnością do 0,5°. Zba
dano w ten sposób nas'ępujące związki : kwasy 
benzoesowy, fenilooctowy i hydroryuamonowy, 
aoetoanilid i naturalne kryształy gipsu; A\25o prze- 
rachowana na godzinę i cm2, wyraża się nastę- 
pującemi liczbami, w porządku ja k  powyżej : 
0 ,00438, 0 ,00448, 0 ,00449, 0 ,00520 i 0 ,00230 , 
jako przeciętne ze znacznej ilości oznaczeń. B a
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dano również wpływ temperatury i przekonano 
się na kw. benzoesowym i gipsie, że podwyższe
nie jej o 10° podwaja niemal stałą szybkości. 
Zastanawiając się nad mechanizmem badanego 
zjawiska, autorowie tłumaczą je  momentalnem 
tworzeniem się warstwy roztworu nasyconego na 
powierzchni granicznej fazy stafej i ciekłej, i na
stępującą potem dyfuzyą warstwy tej w otacza
jący  roztwór, który wskutek szybkiego mieszania 
przybiera jednolitą koncentracyą. O szybkości 
więc rozpuszczania rozstrzyga przedewszystkiem 
szybkość dyfuzyi. P rzyrząd autorów zatem słu
żyć może jako nader dokładny i prosty przyrząd 
do oznaczania szybkości dyfuzyi. Pogląd au to 
rów zyskuje poparcie w tem, że erozya płytek, 
która musi bardzo znacznie powiększyć po
wierzchnię, w rzeczywistości nie okazuje wpływu 
na obrachowane współczynniki ]{,.

Dyskusya. D -r Centnerszwer nie zgadza się 
z zapatrywauiem autorów, i rozpatruje współ
czynniki otrzymane, jako współczynniki reakcyi 
między fazą ciekłą a stałą; szybkość rozpuszcza
nia jest, jego zdaniem, odwróceniem szybkości 
narastania powierzchni kryształów. D-r Seńko- 
wski zwraca uwagę na pytanie, czy szybkość 
rozpuszczania będzie jednakowa na różnoimien- 
nych powierzchniach krystalicznych. D r  Cen
tnerszw er wnioskuje, że jeżeli zachodzi dyfuzya, 
to szybkość rozpuszczania winna być jednakowa 
na wszystkich powierzchniach. Autorowie zga
dzają się z tem zapatrywaniem i uważają je  za 
możliwe potwierdzenie swoich poglądów. Prof. 
Pawlewski zaznacza, że należy zwracać ścisłą 
uwagę na charakter otrzymanych powierzchni 
i rodzaj modyfikacyi użytego ciała. Prof. W it
kowski popiera zapatrywanie autorów co do tw o
rzenia się warstewki roztworu nasyconego.

6. D -r J . Braun (Getynga) : „O warunkach
tworzenia się i istnienia pochodnych azotu pię- 
ciowartościowego”. Obecny stan sprawy o zmia
nie wartościowości niektórych wielowartościo- 
wych pierwiastków, jako to C, S i grupy azotow- 
ców. Uogólnienie Lachmanna i Vaubla, określa
jące warunki tworzenia się pochodnych azotu 
pięciowartościowego. Z  pośród pochodnych azo
tu  pięciowartościowego teoretycznie możnaby 
przyjąć istnienie następujących typów : 1)
R n — N = ( R p)4 ; 2) Rp —  N = s  (Rn)4 ; 3) 
(Rn)2 =  ^  - (B j,)3 ; 4) (R p)2 =  N (Rn)3 .
G rupa 1) o jednym elektroodjemnym rodniku lub 
atomie (Rn) odznacza się mnogością i trwałością 
znanych związków,’np. haloidoamonowych, z g ru 
py 3) znane są także liczne związki, zbywa im 
wszakże na trwałości; związki te występują 
przy odpowiednich reakcyach jako związki p rze j
ściowe, np połączenia trzeciorzędowych aminów 
z BrCN . Reakcya z BrCN je s t bardzo ogólna, 
ja k  to  zostało wykazane przez autora w rozpra
wie o działaniu BrCN na aminy trzeciorzędowe, 
nie prowadzi jednak do związków typu 4), jeżeli 
zamiast aminu trzeciorzędowego weźmiemy zwią
zek azotu trójwartościowego o dwu dodatnich

(R ) ,  a jednej elektroodjemnej grupie (Rn). Au
tor stwierdza to doświadczeniami z dwupropilo- 
acetylaminem, dwupropilonitrylaminem, dwupro- 
pilonitrozoaminem i innemi, które jednak, pomi
mo zmiany warunków doświadczeń, z BrCN nie 
reagują. Wobec powyższych faktów można wy
powiedzieć następującą zasadę : Tworzenie się 
pochodnych azotu pięciowartościowych możliwe 
je s t tylko wtedy, jeżeli związek obok 4, albo 
3 rodników elektrododatnich zawiera w sobie 
1, »lbo 2 grupy elektroodjemne, przytem po
chodne o 2 rodnikach elektroodjemnych są nie
trw ale i tworzą się przejściowo, pochodne zaś, 
zawierające więcej niż 2 grupy elektroodjemne,, 
wcale się nie tworzą.

7. Prof. d -r  J. W. Briihl ^Heidelberg): „0  tau- 
tomerycznych przemianach w roztworach” . Re
zultaty obszernej rozprawy prof. Briihla są na
stępujące : Badanie optyczne ciała, opisanego 
przez Claisena, a otrzymanego przezeń z kamfo
ry zapomocą estru mrówkowego i sodu, wykaza
ło, że jestto  enol, oksymetylenokamfora, forma 
nadzwyczaj trwała, która nie wykazuje śladów 
przejścia w formę aldową, formilokamforę. Moż
na jednak uskutecznić takio przejście enolu w al- 
dol nie wprost, wytwarzając produkt monosub- 
stytucyi bromem; ciało to, będące bromoformi- 
lokamforą, jak  tego dowodzą badania op'yczne 
i chemiczne, je s t jako forma aldowa równie trw a
le, ja k  oksymetylenokamfora jako forma enolo- 
wa.— W. Wislicenus otrzymał dwa związki izo
meryczne z estrów fenilooctowego, mrówkowego 
i sodu; modyfikacya a  je s t ciekła, modyfikacya 
P je st stała. Badanie optyczne wykazało, że cia
ło a  jest enolem w rozpuszczalnikach,‘'posiadają
cych mało energii (np. C1ICI3), o budowie :

C,.H, . C . CO . 0 0 2II3
II
CH . 011,

natomiast w rozpuszczalnikach energicznych, np* 
alkoholach, przechodzi szybko w aldol :

C6H3 . CH . CO . OC2H5
I

CIIO ,
który jest również ciekły.

Natomiast forma [3, rozpuszczona w chlorofor
mie, metylalu, benzolu i t. p. rozpuszczalnikach 
mało energicznych, nie je s t ani enolem ani aldo- 
lem modyfikacyi a , lecz izomeronem tej sub- 
stancyi; jaki je s t stopień tej izomeryi, tego do
tąd  nie poznano. Po długim przeciągu czasu 
forma (3 przechodzi w takich roztworach w cie
kłą modyfikacyą, która w każdym razie nie je s t 

[ identyczna z formą aldową, je s t natomiast iden- 
i  tyczną lub przynajmniej stereomeryczną z fo r

mą a-enolową. Przeciwnie zaś rozpuszczalniki a l
koholowe przeprowadzają ester [3, równie szybko 
ja k  i a-enol, w formę ciekłą aldową, to jest 
w ester formilofenilooctwowy.

Po krótkiej pauzie, podczas której przybywa 
do sali sekcya fizyczno-matematyczna, aby odbyć
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wraz z sekcyą chemiczną, posiedzenie wspólne; 
następuje o d czy t:

Marya ze Skłodowskich Curie : „ 0  nowych
ciałach promieniotwórczych” .

-Po odczycie prof. Niementowski wnosi, aby 
połączone sekcye chemiczna z fizyczną, wysiały 
do pani Curie telegram  z uznaniem i podzięko
waniem za przedstawienie rezultatów  swych b a
dań, oraz aby wykład ten był drukowany in ex- 
tenso w Dzienniku U jazdu. Przyjęto.

Prof. d r  Schramm, jako  gospodarz sekcyi, 
żegna gości, przybyłych na obrady sekcyi, krót- 
kiem przemówieniem, poczem przewodniczący, 
prof. Pawlewski, składa mu imieniem tych gości 
podziękowanie za trudy  i gościnność.

Na tem zakończyło się ostatnie posiedzenie 
Sekcyi chemicznej wraz z fizyczną o godz. 12-tej 
min. 46.

Książki nadesłane do redakcyi.

— Lud, organ Towarzystwa ludoznawczego 
-w Krakowie pod redakcyą d -ra  Antoniego Kali
ny. Tom I do VI za lata 1895— 1900.

—  D-r Stanisław Serkowski. Przyczynek 
do etyologii zakażeń. Z pracowni chemiczno- 
bakteryologicznej d -ra  St. Serkowskiego w Ł o
dzi. 1900.

—  D-r B. Orzechowski. Prosty sposób ozna
czania ilości soli w maśle dla celów praktycz
nych, dający jednocześnie wskazówki co do 
domieszki w niem margaryny. Z pracowni che
miczno bakteryologiczuej d-ra S \  Serkowski ego 
w Łodzi. 1900. •

—  D-r L E. Bregman. 0  reakcyi zwyrod
nienia mięśnia unoszącego powiekę górną oraz 
kilka uwag o odosobnionem porażeniu urazowem 
nerwów okoruchowego i blaszkowego. W arsza
wa, 1900.

—  Wiktor Syniewski. Mikrobiologia fermen
tacyjna. Lwów, 1900.

—  Program  ces.-król. Szkoły politechnicznej 
we Lwowie na rok 1900/1901. We Lwowie, 
1900.

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. 3 do d. 9 października 1900 r.

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