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Historya stosu Volty.
(ROZW ÓJ POJĘĆ ELEKTROCHEMICZNYCH).

Rzecz, czytana na  posiedź. Sekcyi chem.

W odczycie niniejszym zamierzam przed
stawić w ogólnych i zgruba tylko naszkico
wanych konturach historyą rozwoju pojęć 
elektrochemicznych. Z pomiędzy oddziel
nych dziedzin chemii fizycznej, tej pięk
nej nauki, która stanowi podstawę i wspólny 
pień dwu najważniejszych gałęzi nauki ści
słej—fizyki i chemii—bratając te dwie sio- 
strzyce licznemi wspólnemi łańcuchami, aprze- 
dewszystkiem wspólną obu tym naukom me
todą badania, elektrochemia, t. j. nauka 
o stosunkach wzajemnych energii elektrycz
nej i chemicznej jest częścią chemii fizycznej 
bodaj najbardziej rozwiniętą, a badanie jej 
rozwoju niezwykle ciekawe i pouczające. 
Licząc z górą sto lat życia, elektrochemia, 
a raczej zjawiska jej, budzą od samego po
czątku niesłychane w badaczach zaintereso
wanie, wywołują liczny szereg prac, a badając 
rozwój jej, widzimy jak z pierwotnych błę
dów wznosi się powoli wspaniały, prawie skoń
czony w sobie gmach elektrochemii nowo
czesnej, jednocześnie licznemi węzłami po
wiązany z ważniejszemi zagadnieniami z in

nych dziedzin chemii, jako to nauką o powino
wactwie, teoryą roztworów i t. d., któro 
to dziedziny przez elektrochemią właśnie za
płodnione zostają nowemi i nieraz wprost 
rewolucyjnemi poglądami.

Właściwy swój początek bierze nauka 
nasza od odkrycia Galvaniego (1791), które, 
jak wiadomo, polegało na spostrzeżeniu, źe 
świeżo spreparowane udo żabie porusza się, 
jeżeli w sąsiedztwie zachodzą wyładowania 
elektryczne; dalej Galvani zauważył, że i bez 
pobocznych wyładowań elektrycznych ruchy 
te zachodzą, jeżeli mięsień i nerw uda żabiego 
połączymy z dwuma różnemi przewodnikami 
metalicznemi. Rozgłos, jaki odkrycie to wy
wołało, był czysto przypadkowy i miał swe 
źródło w błędnem zrozumieniu jego przez 
samego Galvaniego, który sądził, że objawia 
się przytem pewna specyalna s iła —„elek
tryczność zwierzęca”,—i źe odkrycie to rzuca 
nowe i nieoczekiwane światło na tajemnicze 
zjawisko życia.

Dopiero Volta sprowadził zjawiska te do 
właściwego ich znaczenia (1793), wyjaśnia
jąc, źe w zjawisku Galvaniego mamy do 
czynienia tylko z nadzwyczajnie czułym elek
troskopem, jakim jest udo żabie; poza tym 
faktem konkretnym wszystko inne jest fan- 
tazyą. W zjawisku zaś drżenia uda żabiego, 
zaopatrzonego w przewodniki metaliczne, bez
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udziału zewnętrznych wyładowań, poznał 
Volta pojedynczy tylko przypadek ogólnego 
zjawiska, mianowicie tego, źe prąd ektryczny 
tworzy się zawsze, jeżeli we wzajemne ze 
sąbą zetknięcie wprowadzimy dwa różne me
tale i t. zw. „mokry przewodnik”.

Zasadnicze to odkrycie, należycie przez 
Yoltę ocenione, stało się bodźcem dla niego 
do licznych w tym kierunku prac, które do 
zasadniczego również pytania go doprowa
dziły, mianowicie o przyczynie i miejscu wy
twarzania się prądu elektrycznego. Szło bo
wiem o to, czy wytwarzanie się prądu nastę
puje w miejscu zetknięcia się obu metali 
z cieczą. Na zasadzie błędnych doświad
czeń, przychylił się Yolta do pierwszego 
z tych poglądów, dając tem samem początek 
jednemu z najbardziej doniosłych w skutkach 
błędów w elektrochemii i długotrwałych spo
rów, dopiero w ostatnich czasach szczęśliwie 
przez naukę rozwiązanych i w duchu miano
wicie, poglądom Volty przeciwnym.

Pierwszym przeciwnikiem Volty był spół- 
czesny mu Fabroni (1800), który utrzymywał, 
że prądy zachodzące przy łączeniu prze
wodników metalicznych z płynami mają swą 
przyczynę w chemicznych między niemi dzia
łaniach, że więc prąd galwaniczny jest zja
wiskiem wtórnem, wywołanem przez proces 
chemiczny, jako zjawisko pierwiastkowe.

Odkrycia i prace Volty wywołały istną 
powódź badań na tem polu, szczególniej od 
czasu, gdy na miejsce pierwotnego swego po- 
jedyńczego elementu galwanicznego, Volta 
użył do badań tych kombinacyj wielu ta 
kich pojedyńczych elementów, czyli t. zw. 
stosu, dającego prądy znacznie silniejsze, 
a więc i w skutkach i przejawach swych wy
raźniejsze, i dalej od pierwszego ważniejsze
go odkrycia działania prądu na ciała che
miczne, mianowicie spostrzeżenia Nicholsona 
i Carlislea (1809), że prąd stosu Volty roz
kłada wodę.

Prace ze stosem Volty stały się niesłycha
nie modnemi i każdy prawie, kto był w sta
nie poświęcić jaki tuzin talarów srebrnych, 
budował sobie stos i badał jego działania. 
Wszystkie te prace jednak, bez myśli prze
wodniej prowadzone, miały raczej charakter 
rozrywki naukowej, a budząc jednocześnie 
niesłychane wówczas zainteresowanie i kar
miąc nadzieją niezwykłych odkryć, dawały

pochop do zadziwiających swą naiwnością 
i zagmatwaniem pojęć fantazyj. Znaleźli 
się nawet ludzie, którzy stosu Volty użyli 
jako narzędzia do wyzysku i bogactwa, gdyż 
ogłosili go jako uniwersalny środek na roz
maite choroby, a siebie jako mistrzów tej no
wej sztuki leczniczej. Ze szczególnym zapa
łem leczono głuchoniemotę.

Od zabagnienia i utonięcia w odmętach 
fantazyi i szarlatanizrnu uratowały tę młodą, 
dopiero co do życia przez odkrycia Galvaniego 
i Volty powołaną naukę, twórcze umysły 
dwu wielkich chemików, którzy i inne dzie
dziny chemii swym twórczym zapłodnili du
chem. Mamy to na myśli Onufrego Da- 
vyego i Jakóba Berzeliusa.

Bodźcem do badań Davyego(1801) nad zja
wiskami elektrochemicznemi była chęć wyka
zania, że panujące wówczas przekonanie, 
jakoby bezpośredniemi produktami rozkładu 
wody przez prąd galwaniczny były kwasy 
i zasady, jest błędne, i rzeczywiście Davy do
wiódł, że źródłem tego błędu było używanie 
niezupełnie czystej wody; Davy wykazał, źe 
w najczystszej nawet napozór wodzie znajdu
ją  się ślady soli, pochodzące chociażby od 
rozpuszczania się samego materyału naczyń. 
Piękne te badania eksperymentalne dopro
wadziły Dayyego przedewszystkiem do izolo
wania w czystym stanie metali z grupy al
kaliów.

Daleko większy wpływ na spółczesne i na
stępne koleje nauki naszej, niż prace ekspe
rymentalne Davyego, wywarły jego poglądy 
teoretyczne, skierowane ku wyjaśnieniu me
chanizmu rozkładu, wywoływanego przez 
prąd galwaniczny.

Treścią jego teoryi był następujący po
gląd. Według Davyego nietylko rozmaite 
ciała przez zetknięcie pozyskująładunki elek
tryczne, lecz własność tę posiadają w mniej
szym lub większym stopniu wszystkie atomy 
elementarne; przez wzajemne działanie na 
siebie ładują się one elektrycznościami róź- 
noimiennemi i z tego powodu przyciągają się 
elektrostatycznie; wedle teoryi tej, tłumaczą
cej zarazem zjawisko powinowactwa chemicz
nego, powstawanie prądu elektrycznego i po
winowactwo są dwiema stronami jednego 
i tego samego zjawiska. Proces rozkładania 
ciał pod wpływem prądu elektrycznego pole
ga na tem, że bieguny przyciągają do siebie
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atomy różnoimienną w stosunku do nich na
ładowane elektrycznością, przyczem dodat
nia i odjemna elektryczność się kompensują, 
i cząstki wydzielają się w stanie neutral
nym—nieelektrycznym, jaki posiadały przed 
połączeniem się chemicznem ze sobą.

Teorya Davyego została wkrótce wyparta 
przez Berzeliusowską, która, choć słabsza 
pod względem fizykalnym, miała tę wszakże 
zaletę, że wprowadzała porządek do zagma
twanej naonczas systematyki związków che
micznych, grupując je wedle jednej naczelnej 
zasady. Utworzona dla celów systematyki 
związków chemicznych, a nie dla wyjaśnienia 
zjawisk elektrochemicznych, teorya Berze- 
liusa ma dla nas poboczne niejako znaczenie, 
dlatego ograniczymy się tylko na zaznacze
niu, żewedłng tej teoryi atomy—wbrew zapa
trywaniom Davyego—stają się elektrycznemi 
nie dopiero po zetknięciu się ze sobą, lecz są 
one już a priori w ładunki elektryczne za- 
zaopatrzone; każdy atom posiada obie elek
tryczności, po większej części w nierównych 
ilościach, tak źe w rezultacie należy rozróż
niać atomy dodatnio elektryczne, atomy od- j 
jemnie elektryczne i wreszcie obojętne.

Niezatrzymując się nad innemi teoryami, 
które obok powyżej naszkicowanych, wyła
niały się, aby po większej części krótki tylko 
wieść żywot w nauce, zauważymy tylko, że 
w liczbie prac i studyów, jakie były czyniono 
nad elektrochemią, dwa coraz wyraźniej za
częły się zaznaczać kierunki badania, lub ra 
czej dwie coraz wyraźniej występowały na 
pierwszy plan kwestye. Jedna z nich—to 
kwestyą przewodnictwa elektrycznego i ściśle j  

z nią związana kwestyą budowy elektrolitu, | 
druga natomiast—to sprawa powstawania 
prądu galwanicznego w samym stosie, inaczej 
mówiąc, pytanie, dotyczące przyczyny po
wstawania siły elektrobodźczej.

W dalszym ciągu odczytu niniejszego po
kusimy się więc o rozwiązanie oddzielne dwu 
tych pytań. Nowa era elektrochemii, era 
ścisłego badania i poważnej myśli naukowej 
zaczyna się od odkrycia przez Faradaya 
ważnego prawa, noszącego jego nazwę 
(1831-1838).

Prawo to w teraźniejszej swej formie gło
si, że przy rozkładzie ciał prądem galwa
nicznym (t. j. przy elektrolizie) ilości produk
tów rozkładu są proporcyonalne do ilości

przechodzącej elektryczności, i dalej, że je 
żeli ten sam prąd przepuścimy przez szereg 
ustawionych kolejno roztworów, podlegają
cych elektrolizie, to okaże się, źe jednocze
śnie wydzielające się ilości rozmaitych ciał 
są proporcyonalne do tych współczynników 
chemicznych. Ilość wydzielających się pro
duktów rozkładu jest niezależna od siły prą
du, składu płynu i temperatury, zależy wy
łącznie od ilości przechodzącej elektryczno
ści, mierzonej odchyleniem igły magnesowej 
galwanometru.

Faraday wyraził prawo swoje inaczej, niż 
my to powyżej uczyniliśmy, a mianowicie, że: 
„siła chemiczna jest tak samo, jak magne
tyczna, wprost proporcyonalna do absolutnej 
ilości elektryczności, która przeszła przez 
ciało”.

Ten sposób sformułowania prawa, uogól
niającego rzeczywiste i dobrze zaobserwowa
ne fakty, stał się powodem wielu nieporozu
mień i sporów. Przedewszystkiem wystąpił 
przeciw Faradayowi Berzelius, który dowo
dził, źe prawo to prowadzi do wniosków, 
„które wymagają małego tylko nakładu lo- 

•giki, aby je odrzucić”. Według Berzeliusa 
bowiem, związek oddzielnych atomów w po
łączeniu chemicznem ma swe źródło we wza- 
jemnem przyciąganiu się zawartych w ato
mach tych ładunków elektrycznych; ładunki 
te wszakże są dla rozmaitych pierwiastków 
bardzo różne, zależnie od ich natury che
micznej, nonsensem więc jest, według niego, 
twierdzić, że jedna i ta sama „silą elektrycz
na” rozkłada ilości równoważne rozmaitych 
związków. Nieporozumienie, o którem mo
wa, poszło stąd, że w owe czasy nie rozróż
niano jeszcze pojęć siły i prany, ani zdawano 
sobie sprawy ze znaczenia i wartości rozmai
tych czynników energii elektrycznej. A choć 
w czasach sporu owego ukazały się właśnie 
klasyczne prace Ohma, nadające ściśle okre
śloną treść tym czynnikom, które dzisiaj na
zywamy ilością elektryczności i potencya- 
łem, to jednak prace te pozostały narazie 
bez wpływu na współczesnych; zrozumienie 
faktu, źe w prawie Faradaya nie chodzi by
najmniej o stosunki siły i pracy, I jc z  że jest 
ono tylko jednem z praw stechiometrycz- 
nych, zupełnie tak samo jak prawo Avogadra 
lub Dulonga i Petita, zostało zostawione 
czasom znacznie późniejszym.
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.Faradayowi również zawdzięczamy wpro
wadzoną do elektrochemii nomenklaturę. Ca
łość procesów elektrolitycznych prowadzi go 
do wniosku, że przy działaniu stosu Volty na 
przewodniki drugiego rzędu ma miejsce 
przenoszenie wraz z elektrycznością ważkiej 
materyi, zarówno w kierunku prądu, jak 
i w przeciwnym do niego. Cząstki ważkie, 
poruszane przez prąd elektryczny, Faraday 
nazywa jonami, i mianowicie idące z prądem 
dodatnim (a więc ku biegunowi odjemnemu) 
katjonami, w odwrotnym kierunku—anjona- 
mi. Ciało, które prąd w ten sposób przewo
dzi, nazywamy elektrolitem, sam proces— 
elektrolizą. Przewodniki pierwszego rzędu, 
przyprowadzające i odprowadzające prąd, 
Faraday nazywa elektrodami: ten, do któ
rego wędrują katjony—katodą, drugi, ku 
któremu dążą anjony—anodą.

Co do samej natury jonów i ich stosunku 
do cząsteczek, to z początku istniało pod tym 
względem duże zamieszanie.—Ponieważ wi- 
domemi produktami rozkładu rostworu soli 
były kwas i zasada, więc sądzono też pier
wotnie, źe są one właściwemi składowemi 
częściami soli i stanowią właśnie to, co F a ra 
day nazwał jonami. Głównie poglądu tego 
trzymał się Berzelius, który, jak wiadomo, 
z raz zajętego stanowiska nie chciał ustąpić 
i wciąż nowe tworzył hypotezy, aby tylko 
utrzymać swoję teoryą dualistyczną.

Dopiero Danieli wykazał, źe kwas i za
sada, tworzące się przez rozkład soli, są 
produktami wtórnemi, źe naprzód następuje 
rozkład na metal z jednej i rodnik kwaso
wy z drugiej strony, i że te pierwiastkowe 
produkty dopiero przez wtórne działanie na 
wodę dają kwas i zasadę, wydzielając jedno
cześnie wodór i tlen. (Np. siarczan sodu 
rozkłada się na metal sód i rodnik S 04; sód 
w następstwie daje z wodą ług i wodór, rod
nik S 0 4—kwas siarczany i tlen). Do tego 
samego rezultatu, co Daniel na drodze elek- 
trochemicznej, doszedł trochę wcześniej jesz
cze i niezależnie od Daniella, Liebig (1838) ! 
na drodze badań czysto chemicznych. W kia- | 
sycznej i reformatorskiej pracy swej o budo- j 
wie kwasów organicznych, Liebig wykazał, 
że wszystkie kwasy należy uważać jako 
związki wodoru z odpowiednią resztą kwaso
wą i że sole tworzą się przez zastąpienie 
owego wodoru metalem.

Z budową elektrolitów i charakterem jo
nów ściśle związany jest problemat mecha
nizmu elektrolizy, tak że oba te zjawiska 
zawsze razem muszą być rozpatrywane. F a 
raday był jeszcze zdania, że jony w elektro
lizie są ściśle ze sobą połączone w cząstecz
ki i że prąd dopiero cząsteczki te na jony 
rozkłada. Zobaczymy dalej, jak powoli 
i stopniowo torowało sobie drogę przypusz
czenie przeciwne temu, mianowicie, żejony 
jeszcze przed wprowadzeniem elektryczności 
muszą być w stanie wolnym, to jest że 
cząsteczki rozpuszczonego w wodzie ciała, 
mającego zdolność elektrycznego przewod
nictwa, są zdysocyowane na jony.

(C. d. nast.).
Wacław Mutermilch.

O kryształach ciekłych.

Pojęcie kryształu tak silnie związało się 
z pojęciem ciała stałego, że nazwa „kryształ 
ciekły” zdaje'się być sprzecznością rażącą. 
Równomierność kierunkowa ̂ uważana była 
za własność fundamentalną każdego płynu 
w stanie równowagi. Tylko stany wyjątko
we, jak np. ruch wirowy, mogły nadawać 
cieczy pewne własności, zależne od kierunku 
ułożenia cząsteczek; stany te były jednak 
przemijające a wraz z niemi i anizotropia. 
Przed dziesięciu jednak mniej więcej laty 
Lehman poraź pierwszy wykazał *), że ist
nieją ciała ciekłe, które w stanie równowagi 
stałej wykazują objawy, zależne’od kierun
kowego ułożenia się cząsteczek, objawy bu
dowy krystalicznej.

Spostrzeżenia Lehmana 'zbyt daleko od
biegały od ogólnie przyjętych poglądów, aby 
mogły pozostać bez zaprzeczeń i krytyki. 
Dziś można je uważać za stwierdzone 2), 
a istnienie kryształów ciekłych za fakt, oba
lający wszystkie dotychczasowe poglądy na 
różnicę pomiędzy ciałami stałemi krystalicz- 
nemi a ciałami ciekłemi.

i

') Wied. Annal. t. 40, str. 401, t. 41 str. 525.
2) O. Lelim ann: Struktur-Syatem  und Magne- 

tischea Verhalfcen flussiger Krystalle etc. Annal. 
der Physik, tom 2, s tr , 651, 1900 r.
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W ła sn o ś c i  optyczne kry sz ta łów  ciekłych.

Struktura krystaliczna ciał stałych, jako 
wyraz nierównokierunkowości uwidocznia się 
przedewszystkiem w zjawiskach polaryzacyi. 
Promień światła białego lub jednorodnego, 
przepuszczony przez ciało równokierunkowe, 
ciało izotropowe, zachowuje wszystkie swe 
własności niezmienionemi. Takiż promień 
światła, padając na kryształ, przybiera wła
sności nowe. Przedewszystkiem rozszczepia 
on się, ogólnie biorąc, na dwa promienie, 
biegnące w krysztale z różną szybkością. 
Każdy z tych nowych promieni ma ściśle 
określoną płaszczyznę drgań, jest promie
niem spolaryzowanym. Ta różnorodność 
szybkości, z jaką promień światła przebywa 
w różnych kierunkach kryształ, .znamionu
je ,—że własności kryształu zależą od kie
runku, że kryształ jest ciałem anizotropo- 
wem. Sprowadzenie dwu promieni spolary
zowanych do interferencyi, daje w świetle 
białem nadzwyczaj różnorodne zjawiska 
barwne, w świetle zaś jednorodnem objawy 
gaśnięcia i powstawania barw. Wszystkich 
tych i wielu innych objawów polaryzacyjnych 
ciecze zwykłe nie wykazują wcale. Inaczej 
ciecze o własnościach kryształów, z pomię
dzy których wyszczególnimy ciała :

1 ) ^-azoksyfenol.
2) Ciało o składzie :

c 0h , n  =  c h c 6h s
I
c gh 4n  =  c h c 6h 5

+  2H20

krystalicznie ciekły w temperaturach 234° 
do 260°, produkt kondensacyi z aldehydu 
benzoesowego i benzydyny.

3) Ciało
C  H  7  0 0\  CH =  N

I + h 20
p  tr  /  CH =  N 
U i l * \  OC2H3

zwane azynem aldehydu para-oksetyloben- 
zoesowego, krystalicznie ciekłe pomiędzy 172° 
a 196°, i

4) Ciało

C0H4N =  CH . C8H4CH3 
I
C0H4N =  CH . C6H4CHa 

produkt kondensacyi z aldehydu para-tolui-

lowego i benzydyny, krystalicznie ciekłe po
nad 231°.

Ciała te wykazują bardzo równomierne 
zjawiska polaryzacyi, z których ważniejsze 
w krótkości opiszemy.

Jeżeli weźmiemy jednę z cieczy krysta
licznych, np. azoksyfenol, którą otrzymać 
można przez ogrzanie do temperatury top
nienia kryształów stałych tegoż ciała, i umie
ścimy niewielką jej ilość na szkiełku przed- 
miotowem mikroskopu, przygniatając szkieł
kiem przykrywkowem, to można się przeko
nać, że w tych warunkach ułożenie cząste
czek w cieczy pozostaje takie samo, jak 
i w krysztale mikroskopowym przed ogrza
niem.

Kryształy stałe azoksyfenolu posiadają 
j  kształt igiełek. Jeżeli igiełki te umieścimy 

w powyższy sposób na szkiełku przedmiotowem 
i umieściwszy w przyrządzie polaryzacyjnym 
przepuścimy światło białe lub jednorodne, 
to będą one jednolicie jasne lub jednolicie 
ciemne. Podczas ogrzewania kryształ top
nieje lecz kontury jego nie zatracają się, 
gdyż patrząc przez analizator widzimy te 
same jednolite pola jasne lub ciemne. Za
mienia się tylko jasność pól. Pola jasne 
stają się ciemnemi i naodwrót.

W świetle bialem kryształki stałe wyglą
dają barwuie. Taż barwa pozostaje i po ich 
stopieniu, jeżeli tylko nie jest zmieniona 
grubość kryształu. Badania wykazują jed
nak, że różnica szybkości obudwu promieni, 
zwyczajnego i nadzwyczajnego, jest nieco 
mniejsza w kryształach ciekłych, niż w krysz
tałach stałych. Jeżeli, odwrotnie, ostudzi
my nieco kryształ ciekły, przyjmie wówczas 
postać stałą, tęż samę, jaka była poprzed
nio. Aby otrzymać inne ułożenie się krysz
tałów stałych, należałoby ogrzać poprzednio 
kryształy ciekłe znacznie wyżej ponad tem
peraturę topliwości.

Kropla cieczy, oswobodzona od wpływów 
przylegania, przyjmuje wówczas kształt ku
listy. Tak samo zachowuje się kryształ 
ciekły. Jeżeli do preparatu z azoksyfenolu 
dodamy nieco oleju, wówczas przyleganie do 
szkła ustaje i ciecz ściąga się w formę kuli. 
Pomimo to nie zatraca swych własności kry
stalicznych. Taka „kropla krystaliczna” już 
w zwykłem świetle wykazuje istnienie ciem
nego (lub jasnego) punktu z szarą obwódką
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(fig. 1 ), a pobieżne badanie wykazuje, że 
przez punkt ten przechodzi oś symetryi, ko
ło której grupują się cząsteczki. Układają 
się one szeregiem powierzchni koncentrycz
nych kulistych w taki sposób, że na każdej 
powierzchni tworzą koła, których środki leżą 
na osi symetryi. Fig. 2 i 3 przedstawia uło
żenie się cząsteczek gdy patrzymy na kroplę 
w kierunku osi (fig. 2 ) i w płaszczyznie prze
cięcia kropli przez oś symetryi (fig. 3).

Fig. 1. Fig. 2.

Badana w świetle spolai-yzowanem zapo
mocą mikroskopu polaryzacyjnego kropla 
taka okazuje cały szereg objawów świetl
nych, właściwych kryształom, z których naj
ważniejsze są :

Jeżeli umieścimy grubą kroplę pomiędzy 
polaryzatorem a analizatorem przyrządu, 
wówczas dzieli się ona na cztery segmenty, 
z których dwa są białe, dwa zaś żółte. W pre
paracie bardzo cienkim widoczny jest czarny 
krzyż, którego ramiona mają kierunek prze
kątnych nikola (fig. 4). Krzyż ten posuwa 
się w kierunku obrotu analizatora ze zmniej
szoną o połowę szybkością.

Często zamiast czarnego krzyża widoczny 
jest krzyż czerwony lub zielony, lub też po
środku czerwony, na brzegach zaś zielony

Fig. 3. Fig. 4.

i t. i). Po umieszczeniu nad kroplą, gdy 
krzyż w świetle białem jest czerwony, cien
kiej płytki mikowej i użyciu światła czerwo
nego, cała kropla staje się czerwoną a krzyż 
ginie.

Ilość objawów podanych moglibyśmy zwięk
szyć znacznie. Wszystkie one charakteryzu- 
ja różnokierunkową budowę kropli.

Prawie wszystkie grubsze preparaty po
kazują krople w takiem położeniu, że oś

przyjmuje kierunek pionowy względem pa
trzącego. W preparatach natomiast cień- 

| szych oś przyjmuje położenie poziome, a więc 
równoległe do czoła patrzącego. W tem 
nowem położeniu kropla wygląda w świetle 
zwykłem, tak jakgdyby w przejrzystej kropli 
umieszczona została soczewka (fig. 5).

Można przeprowadzić dowolnie kroplę 
z położenia pierwszego w drugie. Widać 
wówczas cały szereg położeń przejściowych,

Fig. 5.

które widziane w stroboskopie dają wraże
nie kuli wirującej naokoło osi poziomej.

Najbardziej jednak niezwykłem zjawi
skiem jest ciągłe wirowanie kropli w poło
żeniu drugiem, jeżeli się ogrzewa preparat 
od dołu, tak źe znajduje się ona we wzno
szącym się prądzie cieczy. Wirowanie to 
odbywa się w kierunku odwrotnym do ruchu 
strzałki zegarka, przyczem środek, który 
przedtem wyglądał jak soczewka, przyjmuje 
teraz kształt S (fig. 6 ). Samo przez się ro
zumie się, że odpowiednio do zmiany ukształ
towania się kropli, wskutek jej wirowania, 
zmieniają się także i objawy świetlne w świe
tle spolaryzowanem.

Co się stanie, gdy dwie krople cieczy 
krystalicznej połączą się ze sobą? Doświad
czenie poucza, że za
równo jak przy połą
czeniu się dwu kropel 
oleju, zabarwionych na 
czerwono i zielono, po
wstaje jedna kropla 
wspólna, w której olej pjg. 7 ,
zielony i czerwony są 
oddzielone od siebie, tak samo i z połączenia 
dwu kropli krystalicznych powstaje jedna, 
lecz zawierająca w sobie strukturę obudwu 
kropel (fig. 7). Kropla wypadkowa okazu
je wówczas układ, który odpowiada t. z w. 
systemowi lemniskat. Drugi, również czę
sto obserwowany przypadek, pokazuje rów
noległe ułożenie się cząsteczek. W trzecim 

| nakoniec przypadku cząsteczki jednej kropli
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układają się koncentrycznie naokół czą
steczek drugiej. Ułożenia te me są stałe. 
Po jakimś czasie giną one, tworząc jedno
rodną większą kroplę.

Zjawiska powyższe przy deformacyi wy
kazują także, że kropla krystaliczna posiada 
strukturę o własnościach cząsteczkowych 
róźnokierunkowych, zdarza się bowiem, że 
większy pęcherzyk powietrza przedziera się 
przez kroplę krystaliczną i rozdziera ją  na 
dwie części. Każda z takich nowoutworzo
nych części tworzy wówczas kroplę nową 
o strukturze kropli pierwotnej. Jeżeli jed
nak kropla została rozciągnięta w kształt U, 
spaja się na końcu, wówczas powstaje kropla 
ze strukturą obrączki.

Nowa definicya k rysz ta łu .

Odkrycie kryształów ciekłych postawiło 
naukę w potrzebie nowego określenia pojęcia 
kryształu. Pojęcie to przechodziło już roz
maite zmiany. W wieku przeszłym, a także 
w pracach niektórych współczesnych, uwa
żano kryształ jako indywiduum, posiadające 
swój czas młodości, szybkiego wzrostu, i czas 
dojrzałości. Retgers uważa i teraz jeszcze 
kryształ jako indywiduum. „Kryształ, po
wiada on, jestto indywiduum stałe, wykoń
czone, ograniczone płaszczyznami; posiada 
ono, zarówno jak roślina i zwierzę, stadyum 
młodości, stadyum szybkiego wzrostu, i s ta
dyum dojrzałości, kiedy pomimo znacznego 
dopływu „pokarmu” nie rośnie więcej”. Dla
tego też Retgers uważa, że kryształ skale
czony, lub szlifowany, nie jest już dalej 
kryształem. Z całą stanowczością odmawia 
on nazwy kryształu spatowi, gdy nada mu 
się przez szlifowanie formę kulistę. W myśl 
tych samych poglądów Bauer radzi, aby roz
różniano ciała krystaliczne od kryształów.

Nie trudno jednak przekonać się, że prak
tyczne przeprowadzenie tej różnicy jest nie
wykonalne. Jeżeli jakakolwiek płaszczyzna 
kryształu zostaje zdeformowaną, jeżeli mu 
utrącono brzeg i t. p., to kryształ powinien- 
by już przestać być kryształem. Na to trud
no jednak się zgodzić. Od uszkodzeń ma
łych do uszkodzeń wielkich prowadzi przecież 
cały szereg stanów przejściowych, ustale
nie zaś granicy jest niemożliwem. Dlatego 
też nie można uważać kryształu jako indy

widuum. Nie całość kryształu, lecz jego bu
dowa cząsteczkowa musi być uważana za 
główną cechę struktury krystalicznej. W myśl 
tego Grott określa jako kryształ każde ciało 
anizotropowe jednorodne stałe. Lecz i ta 
definicya nie jest bez zarzutu. Weźmy płyt
kę łyszczyku, zgiętą w formę cylindra do lam
py. Budowa krystaliczna łyszczyku nie zo
stała naruszoną, pomimo, że zmieniła się 
jednorodność. Łyszczyk zgięty zachowuje 
jeszcze przynajmniej jednorodność chemicz
ną. Co jednak powiedzieć o takich ciałach, 
które nie posiadają nawet jednorodności che
micznej? Z roztworu ałunu, do którego pod
czas krystalizacyi dodajemy w stopniu co
raz większym ałunu chromowego, wydzie
lają się oktaedry wewnątrz bezbarwne, na- 
zewnątrz fiołkowe, niejednorodne chemicz
nie. Oktaedry te muszą jednak być uważane 
za kryształy.

Szereg zarzutów można nakoniec podnieść 
przeciw wprowadzeniu do kryształu pojęcia 

j anizometropii. Włókno drzewne jest różno- 
| kierunkowem, pomimo to nie jest ono krysz

tałem. Jeżeli się uwzględni nakoniec, że 
stałość ciała nie jest także cechą znamienną 
kryształu, gdyż istnieje, jak to podaliśmy, 
szereg kryształów ciekłych, wówczas trud
ność określenia pojęcia kryształu staje się 
jeszcze bardziej zwiększoną.

Rozpatrzywszy wszystkie trudności, Leh
mann dochodzi do wniosku, źe ciałem kry- 
stalicznem jest ciało anizotropowe, którego 
cząsteczki podlegają sile kierunkowej, ukła
dającej je w pewnym porządku. Kryształem 
może być ciało ciekłe lub stałe, nie może 
nim być jednak ciało gazowe. W tem ostat
niem sił kierunkowych niema.

W. Heinrich.

ELEKTRYCZNOŚĆ
na Y/ y s t a w ie  p ar y sk ie j .

W roku przeszłym świat cywilizowany ob
chodził stuletnią rocznicę narodzin, rzec 
można, dzisiejszej elektryczności; w roku 
obecnym stulecie kończy się świetnym jej 
tryumfem, którego wyrazem jest wystawa 
paryska.
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W ystawa ta, na której zgromadzono wszyst 
ko, co tylko umysł ludzki wytworzył, zbadał 
i uporządkował, wystawa ta na każdym kro
ku dowodzi, że wstępujemy w wiek elektrycz
ności, która obecnie łączy się tak ściśle z kul
turalnym bytem ludzkości, tak stała się dla 
nas niezbędną, że już bez niej nie potrafili
byśmy się obejść. Niema bowiem dziedziny 
czy to w naukowem, czy codziennem życiu, 
w którejby elektryczność nie była dzielną 
pomocnicą lub wyręczycielką człowieka.

.Niepodobna na tem miejscu dać szczegó
łowego obrazu przedmiotów, wystawionych 
z dziedziny elektryczności, niepodobna też 
zapuszczać się w ich opis. Zadanie to po
zostawić musimy pismom fachowym, szkic 
zaś niniejszy ma tylko dać pojęcie o stano
wisku, jakie elektryczność zajęła na wy
stawie.

Dział elektrotechniczny tworzył grupę V 
przedmiotów wystawowych i obejmował wy
twarzanie i mechaniczną zanranę energii 
elektrycznej, elektrochemią, oświetlenie, te
legrafią, telefonią i zastosowania.

Układając plan obecnej wystawy wszech
światowej, postanowiono nietylko do ogólne
go oświetlenia i specyalnych efektów świetl
nych, lecz i do puszczenia w ruch wszyst
kich wystawowych maszyn i urządzeń me
chanicznych używać wyłącznie elektryczno
ści. Powodem tego postanowienia była prze
dewszystkiem chęć takiego rozmieszczenia 
przedmiotów wystawowych, aby w każdym 
dziale przemysłu przedstawić kolejno wszyst
kie okresy przejściowe od przygotowywania 
surowca, aż do zupełnego wykończenia. Wy
nikiem tego jest rozsypanie maszyn robo
czych na całym obszarze wystawy i, co za 
tem idzie, konieczność dostarczania siły po
ruszającej do różnych, częstokroć bardzo od
dalonych punktów. Ażeby odpowiedzieć te
mu zadaniu, trzeba było pomyśleć o dostar
czeniu potrzebnej energii elektrycznej, z obli
czeń zaś wypadało, że dla zaopatrzenia wy
stawy w dostateczną jej ilość potrzeba około 
30—40000 koni parowych. Tej wielkiej ilo
ści energii dostarczała przeważnie wielka 
międzynarodowa stacya centralna, leżąca 
w obrębie wystawy, a mianowicie w pałacu 
elektryczności. Ażeby utrzymać w jej urzą
dzeniu jednolity charakter i zapewnić sobie 
niezawodne i łatwe do sprawdzenia działa-

l nie, komisya techniczna wystawy opracowała 
podstawowe punkty, wymagane od maszyn 
i stacyi centralnej, i tych winni się byli trzy
mać wystawcy.

Cały z żelaza i szkła, pałac elektryczności, 
stosownie do fizycznego jej znaczenia w ży
ciu, otrzymał na wystawie miejsce honorowe, 
zajął bowiem całą szerokość pola Marsowe
go od Avenue de la Bourdonnais do Avenue 
de Suffren. Na froncie pałacu, spada w ba
seny pola Marsowego w szumiących kaska
dach wspaniały wodospad, tworząc t. zw. 
zamek wodny, a na szczycie rząd grup a le 
gorycznych otacza boginię elektryczności. 
Całość w wieczornem czarodziejskiem oświe
tleniu, przy magicznych błyskach wody, 
lśniącej wszystkiemi barwami tęczy, przed
stawia apoteozę elektryczności. Wszedłszy 
w głąb pałacu podziwiać potrzeba zdumie
wające wyniki nowoczesnej techniki, gdyż 
zakłady przemysłowe każdego narodu uczy
niły wszystko, aby przedstawić, co umysł in
żynierów obinyśleć, a ręka robotnika wyko
nać jest zdolna.

Stacya centralna, wytwarzająca prąd dla 
wystawy, składa się z 33 grup maszynowych, 
z których każda dostarcza 500—2400 koni 
parowych. Prąd elektryczny różnych form 
i napięcia rozgałęzia się stąd na całą wy
stawę.

Dla uprzytomnienia sobie, jak wiele ener
gii elektrycznej zużywała wystawa, może być 
ciekawe zestawienie porównawcze ilości koni 
parowych, wytwarzanych dla celów wystaw 
powszechnych w latach poprzednich. Tak 
więc w r. 1855 zużywano energią elektryczną 
w ilości 350 koni, w r. 1867—525, w 1878— 
2250, w 1889—6500, na wystawie w Chicago 
w r. 18y3—15 000, a na tegorocznej wysta
wie 40000 koni.

Energią tę wytwarzały, jak już wspomnie
liśmy, maszyny, jedynej w swoim rodzaju, 
międzynarodowej stacyi centralnej w formie 
prądu stałego i zmiennego jedno i trójfazo- 
fazowego

')  Prąd, wytwarzany w maszynach elektrycz
nych i posiadający zmienną silę i kierunek, nazy
wamy prądem zmiennym, a czas potrzebny aby 
wzbudzona siła elektromotoryczna przeszła od 
maximum przez zero i dosięgła pierwotnej wiel
kości przy tym samym kierunku—peryodem.

Jeżeli wszystkie cewki na zbroi połączone są
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Prąd stały służył do poruszania maszyn 
i do celów oświetlenia we wnętrzu pałacu na 
polu Marsowem, gdzie był doprowadzany 
do miejsc zapotrzebowania zapomocą sy
stemu trzech przewodników o napięciu 2 2 0  

woltów. Prąd stały wprawiał też w ruch ma
szyny pałacu na esplanadzie Inwalidów, lecz 
tu potrzeba napięcia około 500 woltów 
i w tym razie użyto systemu dwu przewodni
ków. Prąd zmienny jednofazowy wytwarza 
się tylko w czasie godzin wieczornych i służy 
wyłącznie do zewnętrznego oświetlenia pa
łacu na polu Marsowem; posiada on napięcie 
2 0 0 0  woltów w obwodzie pierwszorzędnym
1 1 1 0  w obwodzie wtórnym przy 60 peryo- 
dach na sekundę.

Trójfazowy prąd zmienny jako siłę moto* 
ryczną i oświetlającą znajdujemy w ogrodach 
na polu Marsowem i Trocadero, na quai 
d’Orsay i na Polach elizejskich.

Prąd trójfazowy posiada różne napijcie 
obwodu pierwszorzędnego, a mianowicie
2 000, 3 000 i 5 000 woltów przy 1 1 1 woltach 
w obwodzie wtórnym. Ilość peryodów 42 lub 
50 na sekundę.

w odpowiedni sposób jedna za drugą, a począ
tek pierwszej i koniec ostatniej z dwuma zbiera
czami prądu, to prąd, otrzymywany ze szczotek, 
umieszczonych nad zbieraczami, nazywamy p rą 
dem zmiennym jednofazowym.

W praktyce rozróżniamy prądy jedno-, dwu-, 
tró j- i wielofazowe. Najbardziej rozpowszech
niony je s t prąd trójfazowy. Jeżeli na zwykły 
pierścień Grammea nawiniemy trzy cewki, z któ
rych każda zajmuje 120°, i w środku pierścienia 
będziemy w jego płaszczyźnie obracali silny m a
gnes, to w każdej cewce wzbudzone zostają siły j 
elektromotoryczne. Ponieważ jednak siły te | 
zmieniają, ja k  wiadomo, wielkość i kierunek j  

w zależności względem biegunów magnesu, prze
to siły elektromotoryczne nie są w danej chwili 
we wszystkich trzech cewkach równe. Jeżeli ] 
siła elektromotoryczna w jednej cewce doszła do 
swego maximum, to druga cewka znajdzie się 
w tem położeniu po przebiegnięciu łuku o 120°, 
a trzecia łuku o 240°. (Czy obraca się zbroja 
z cewkami, czy elektromagnes wzbudzający, je s t ; 
rzeczą pod tym względem obojętną). Naryso
wawszy przebieg zmian w wielkości sił elektromot. 
wszystkich trzech cewek, otrzymamy trzy k rzy
we jednakowego kształtu i wielkości, lecz posu- | 
nięte wzajemnie o 120°. To zjawisko nazywamy 
przesunięciem się fazy, a sam prąd zmienny, : 
otrzymany w ten sposób z trzech umieszczonych 
na osi maszyny zbieraczy, prądem trójfazowym.

Zanim przejdziemy do wyszczególnienia 
zastosowań prądu elektrycznego na wysta
wie, rzućmy okiem na maszyny, prąd ten 
wytwarzające, przyczem zwrócić należy uwa
gę, źe jak cała nauka, tak i maszyny elek
trotechniczne posiadają krótką zaledwie hi- 
storyą. W roku 1867 Werner von Siemens 
rozwinął i ogłosił swój system dynamoelek- 
tryczny, a w pięć lat potem zbudowano 
pierwszą maszynę z zastosowaniem pierście
nia Grammea. Firma peszteńska Ganz i sp. 
zbudowała w r. 1885 pierwszy transformator 
elektryczny, a dzisiaj budujemy maszyny, 
wytwarzające energią tysięcy koni i przera
biamy prądy o dziesiątkach tysięcy woltów 
napięcia.

W dziedzinie elektrotechniki pierwsze miej- 
! sce zajmują bezwątpienia Niemcy, tu też 

znajdujemy najbardziej imponujące ogro
mem i wydajnością maszyny firm Siemens 

I i Halske, Allgemeine Elektricitats Gesel- 
schaft, Helios, Scbuckert, Lahmeyer i in.

| Maszyny firm innych narodowości, pomimo,
! że posiadają również znaczne rozmiary, jak 

np. 1  000  — 1 500-kilowatowe maszjny to
warzystw francuskich Thomson - Houston, 
Schneider i sp. w Creuzot i innych, nikną 
jednak w porównaniu z niemieckiemi. Z  tych 
ostatnich największy podziw wzbudzają ma
szyny Allg. Elektr. Geselschaft i Heliosa 
z Kolonii. Pierwsza to trójfazowa maszyna, 
wytwarzająca 3000 kilowatów, czyli 4 000 
koni parowych przy napięciu 6 0 0 0  woltów. 
Średnica jej zbroi ma 8,6  m, a obracające
go się induktora o 72 biegunach—7,4 m. 
Składowe części tej maszyny przywieziono 
na 1 1  specyalnych wagonach.

Maszyna Heliosa jest zapewne największa 
ze zbudowanych dotychczas. Wysokość jej 
od dolnego brzegu fundamentu do wierz
chołka wynosi około 1 2  m. Osobliwością 
tej maszyny jest to, że może ona jednocze
śnie wytwarzać prąd zmienny jedno i trój
fazowy. Uczyniono to dlatego, że w prak
tyce nieraz wygodnie jest mieć oba gatunki 
prądu do rozporządzenia. Maszyna robi 72 
obroty na miuutę i wytwarza przy napięciu 
2 2 0 0  woltów 2  0 0 0  kilowatów prądu zmien
nego jednofazowego, albo 3000 kilowatów 
prądu trójfazowego lub też jednocześnie 
1200 ^kilowatów jedno- i 1 500 trójfazowe
go prądu. Waga całej maszyny wynosi
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35 000 kg. Zużytkowując całą wydajność 
tej maszyny, gdy wytwarza prąd jednofazo
wy, można przy jej pomocy palić jednocze
śnie 36 000 lamp żarowych o sile 16 świec 
normalnych. Energia, wytwarzana przez 
maszynę Heliosa i zamieniona na pracę me
chaniczną, równałaby się tej, jakaby po
trzebna była do podrzucenia na wysokość 
wieży Eiffla bloku żelaznego, ważącego 1 2 0  

centnarów, a więc np. pełnej kuli o przeszło 
półmetrowej średnicy.

Oprócz tych dwu największych, widzimy 
dalej 2  0 0 0 -konną maszynę Siemensa, dwie 
1 0 0 0 -konne o prądzie stałym i trójfazowym 
Schuckerta, 1  500-konną Lahmeyera i inno.

Wszystkie te maszyny tworzą ową między- J  

narodową stacyą centralną i wytwarzają j  

prąd potrzebny do poruszania motorów i do 
oświetlenia. Każda wystawa posiada swoję | 
„great attraction“, swój „clou”, jak mówią J  

francuzi. W  r. 1889 „clou” wystawowym była 
wieża Eiffla, na tegorocznej wystawie rula ta 
przypadła w udziale elektryczności w formie 
morza światła, którem zalano budynki i ulice 
czarodziejskiego miasta, co powstało i znikło 
jak fata morgana. Łańcuchy lamp, któremi 
oprowadzono kontury wieży Eiffla, gzymsy 
i frontony przybytków sztuki i przemysłu 
i dumnych pałaców z ulicy Narodów, zapala
ją  się i gasną jak za dotknięciem różdżki 
czarnoksięskiej. A lamp tych moc nieskoń
czona. Główna brama wystawy od placu 
Zgody otrzymała oświetlenie, składające się 
z 36 lamp łukowych i 1  500 żarowych. Lam
py żarowe poprzez kolorowe szkła błyszczą 
jak drogie kamienie; rubiny, szafiry, szma
ragdy i ametysty, rozsypane u stóp nadobnej 
paryżanki, królującej na szczycie portalu-

Ogrody na Polach elizejskich otrzymały 174 
lampy łukowe, most Aleksandra I I I  500 ża
rowych, esplanada Inwalidów i wznoszące 
się na niej pałace 60 lamp łukowych i 2140 
żarowych. Eront Pałacu elektryczności, d łu
giego na 120 m, zdobi 5 000 różnokolorowych 
lamp żarowych, 8  reflektorów i 4 olbrzymie 
15-amperowe lampy łukowe, a sala uro
czystości posiada oświetlenie z 4500 lamp ża
rowych.

Nakoniec Pałac wodny, utworzony przez 
wodospad, spadający w 18 kaskadach z 30-me- 
trowej wysokości, gdzie z niszy na 30 m sze
rokiej i 1 1  m głębokiej wypływa 1  2 0 0  litrów

j  wody na sekundę, oświetlony został 1 1 0 0 0  

! lamp żarowych i znaczną ilością reflektorów, 
nadających wodzie różnokolorowe zabar
wienie.

A jakżeż krótkie są dzieje oświetlenia 
elektrycznego. W r. 1873 Maxwell rozwi- 

j  nął swą teoryą elektromagnetyczną światła, 
a w r. 1878 po raz pierwszy zabłysły, również 
na wystawie w Paryżu, lampy łukowe, do 
których prądu dostarczyły dziś już znikłe 
z horyzontu maszyny magneto-elektryczne. 
Dzisiaj oświetlenie elektryczne doszło już 
do wysokiego stopnia doskonałości, a jako 
dalszy postęp w tej mierze widzimy po raz 
pierwszy wystawione na widok publiczny 
lampy Nernsta.

Lampy te, wynalezione przed dwurna laty 
przez prof. Nernsta z Getyngi, różnią się, 
jak wiadomo, od zwykłych żarowych tem, że 
palniki złożone są z przewodników elektrycz
nych drugiej klasy, które w stanie zim
nym prądu nie przepuszczają. Takim prze
wodnikiem jest np. tlenek magnezu, z któ
rego właśnie wyrabiają palniki do lamp no
wego systemu. Wynalazek zakupiła berliń
ska fabryka Allg. EL Ges., która też na wy
stawie zbudowała w t. zw. cour d ’honneur 
osobny pawilon, oświetlony 800 lampami 
Nernsta, które paliły się w pewnych godzi
nach, zwabiając licznych ciekawych. Przy 
zapalaniu jednak zachodzi osobliwość, wzbu
dzająca nieraz w szerszej publiczności powąt
piewanie, czy w lampach rzeczywiście świeci 
elektryczność. Zapala się je bowiem nie jak 

j zwykle za pociśnięciem guzika lub pokręce
niem śrubki, lecz zapałką lub stoczkiem wos
kowym! Chwilowe ciepło, wytworzone przez 
spalenie zapałki, wystarcza do uczynienia 
palnika dobrym przewodnikiem elektrycz
ności, a następnie już sam prąd podtrzymuje 
potrzebne ciepło.

Lampy palą się w powietrzu, a nie w próż
ni jak zwykłe żarowe, to też nie widzimy tu 
znanej gruszki szklanej, lecz tylko klosz. 
Lampa gasi się przerwaniem prądu, lecz ten 
sam skutek można osięgnąć i silnem dmucha
niem, gdyż wtedy palnik ochładza się i prąd 
przestaje przepływać. Fabrykanci twierdzą 
jednak, że lampy, osłoniętej kloszem, wiatr 
nie gasi. Dla uniknięcia niewygodnego, bądź 
co bądź, zapalania zapałką zbudowano już 
lampę, zapalającą się automatycznie. Bliż-
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sze szczegóły konstrukcyjne swego czasu po
dane już zostały na tem miejscu. Dodam 
więc tylko, że w tym razie palnik otrzymuje 
potrzebne ciepło przez promieniowanie od 
spirali platynowej, przez którą przepływa 
prąd przerywany automatycznie po zapaleniu 
się lampy. Oczywiście jednak urządzenie 
takie zwiększa znacznie koszt lampy przez co 
ta ostatnia traci na sile konkurencyjnej.

Lampy Nernsta są ekonomiczniej sze od 
zwykłych; palą się one 200—300 godzin, zuj 
żywając 1 , 6  watta na świecę normalną, gdy 
zwykłe lampy żarowe najlepszej konstrukcyi 
8potrzebowują dwa razy tyle energii (50—55 
watta na lampę .16 to świecową). Obecne 
lampy Nernsta budowane są o sile świetlnej 
25—50 świec normalnych, dla napięcia 220— 
250 woltów. Odnawiać trzeba tylko sam 
palnik czyli sztabkę tlenku magnezu, gdyż 
inne części lampy nie zużywają się. Z przed
miotów wystawionych widać też ciągłą pracę 
nad udoskonaleniem lamp łukowych i żaro
wych. Wiadomo, że te ostatnie palą się tem j  

lepiej im doskonalsza próżnia panuje w grnsz- 
ce zamykającej włókno lamp. Na wystawie 
widzimy wyrób lamp żarowych systemu Puls- 
forda, w którym otrzymuje się doskonałą 
próżnię zapomocą reakcyj chemiczuych. R o
botnice z fabryki Pulsforda wytwarzają 
w gruszkach próżnię i wykończają lampy 
w oczach publiczności, na czem jednak pole
gają używane reakcye chemiczne jest dotych
czas jeszcze tajemnicą wynalazców.

W  innym oddziale widzimy znów ulepsze
nie z dziedziny lamp łukowych. Obecne 
lampy są tak budowane, źe otrzymując ze 
stacyi elektrycznej prąd o napięciu 1 1 0  wol
tów, łączymy dwie lampy łukowe, 45 • wol- 
towe jedna za drugą, a pozostałe 2 0  woltów 
niszczymy w oporniku. Nowe lampy fabryki 
Yigreux i Brillie dają się łączyć po trzy 
w szereg bez użycia opornika. Do oddziału 
oświetlenia można też zaliczyć reflektory, 
które znalazły licznych wystawców. Tłu
maczy się to ogromnem zapotrzebowaniem 
reflektorów do celów wojennych przede
wszystkiem. Obecnie każdy okręt posiada 
silne przyrządy tego rodzaju, a i na lądzie 
znajdują one szerokie zastosowanie zarówno 
w fortach nadbrzeżnych, jak i w służbie po- 
lowej.

Niemniej ważnó, a może i ważniejsze, usłu

gi oddają reflektory i celom pokojowym, 
jako przyrządy sygnałowe na latarniach mor
skich i t. p. Z wystawionych x-eflektorów 
niektóre działają, służąc do rzucania snopów 
światła z wieży Eiffla i wież licznych budyn
ków wystawowych. Inne możemy oglądać 
zbliska w obszernych halach Pałacu elek
tryczności lub armii lądowej i morskiej.

Największy z wystawionych, a i wogóle ze 
zbudowanych dotąd reflektorów należy do 
firmy Schuckerta. Olbrzymi ten przyrząd, 
odznaczony przez „grand prix“ wystawowe, 
posiada zwierciadło paraboliczne o 2  000  mm 

| średnicy. Średnica węgla dodatniego lampy 
| łukowej, mieszczącej się we wnętrzu reflek

tora, wynosi 49, a odjemnego 30 mm. Przy 
normalnej sile prądu, równej 20 0  amperom, 
światło rzucane przez ten reflektor posiada 
siłę 316 millionów świec normalnych. Dla 
wytworzenia więc w danem miejscu światła 
równego co do siły światłu z reflektora, po- 
trzebaby :;apalić jednocześnie 2 0  milionów 
zwykłych lamp żarowych 16-świecowych. 
Reflektor ten znajdował się w salach pałacu 
Armees de Terre et de Mer i nie był uży
wany, działał natomiast na wieży tegoż pa
łacu inny trochę mniejszy reflektor tej samej 

| fabryki. Ten ostatni jest równy co do wiel
kości reflektorowi, wystawionemu przez Schu
ckerta w r. 1893 na wystawie w Chicago. 
Średnica zwierciadła parabolicznego w tym 

i reflektorze wynosi 1  500 mm. Lampa zuży
wa normalnie 150 amperów i wtedy reflektor 
posiada siłę świetlną 180 milionów świec. 
Przy pomocy tego reflektora widać ludzi 
w odległości 3,5 km, a przy czystem powie
trzu można dostrzedz budynki, oddalone 
o 16 km.

(Dok. nast.).
W. St. Wróblewski.

SPRAWOZDANIE.

—  Pogląd na ustrój przyrody. Napisał P rzy
rodnik. Warszawa, 1900.

Czyniąc zadość naleganiom wielu czytelników 
naszych, a bardziej jeszcze samego autora, da
jemy tu  sprawozdanie z książki, która właściwie 
do zakresu pisma naszego nie należy, autor bo
wiem, chociaż się na tytule „przyrodnikiem ”
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tylko nazwał, je s t filozofem raczej; cala książka 
ma charakter filozoficzny, traktowanie rzeczy 
na filozofowaniu wyłącznie polega. „Za cel p ra 
cy— mówi autor— obierzmy sobie krytyczne do
chodzenie prawdy i dążność do sprostowania 
drogą krytycznego rozumowania mylnych pod
staw przyrodoznawstwa” , a nieco dalej : „W ogól
ności więc sądzę, że odnośnie do badań przyrod
niczych wypadałoby przedewszystkiem ogarniać 
myślą całość wszechświata i plan ogólny jego 
budowy” . Stanowisko zaś takie jaknajzupełniej 
cechuje filozofa, —a najznakomitszych i najge
nialniejszych badaczy au^or bezwzględnej pod
daje krytyce. „Huxley w zakresie ogólnego po
glądu na świat nie był dalekowidzem . . .  Nie 
wyższym celował polotem samodzielnego sądu 
Helmholtz, matem atyk i znakomity znawca m e
chaniki, ale badacz natury nie g łęboki. . .  Ale 
niezbyt głęboki O s tw a ld ...  (str. 64— 65). „Bo 
oto Kirchoff w głębokiem krótkowidzeniu za
przeczał wartości dochodzenia przyczyn" (str. 72). 
„Jędrzejewicz poszedł za przykładem całej p le
jady uczonych europejskich, wciąż od dwustu lat 
powtarzających też same om yłki” (str. 229).

Ja k to —Helmholtz, który nowe działy nauki 
otworzył, który dokładnie zbadał oko i dźwięcz
ność tonów wyjaśnił, tak  mistrzowsko rozwinął 
zasadę zachowania energii i tyle odkryć poczy
nił, a potęgą swego umysłu podziw świata budzi, 
ma być „badaczem natury  nieglębokim” — kogóż 
więc za badacza głębokiego uważać mamy?

Ten sąd surowy autora, takie odtrącanie naj • 
wybituiejszych badaczy, k tóre każdego przyrod
nika razić i pognębiać musi, tłum aczy się filozo- 
ficznem stanowiskiem, jak ie  autor zajął. Prze
cież i P laton za astronomów prawdziwych tych 
tylko uważał, którzy zastanaw iają się i rozwa
żają harmonią sfer niebieskich, ale gardził tymi, 
co obserwują tylko i obliczają.— Jakżeż wobec 
tych sądów ostrych i bezwzględnych upokorzo
nymi i zawstydzonymi czuć się m uszą autorowie 
polscy, którym autor nie szczędzi wyrazów uzna
nia i uwielbienia, a w jednem  miejscu nawet „ol
brzymami nauki” ich nazywa.

Zwyczajem filozofów autor zapełnia książkę 
mnóstwem cytat i wypisów, a głównym celem 
krytyki je s t stanowcze potępienie eteru i zupełne 
wyrugowanie go z nauki. Na jego miejsce autor 
wprowadza elektryczność, k tó ra  je s t „ciałem 
pozytywnem i najdzielniejszą ze wszystkich ma
te ryą” . „Pochłaniana przez ciała kapilarne 
rozszerza: objętość tych ciał podobnie jak  płyn 
materyalny, zbierana zaś do naczyń (do butelki 
lejdejskiej) wypełnia je  zupełnie w podobny p ra
wie sposób jak  ciecz zwyczajna, bo do pewnych 
tylko granic pojemności butelki, to  je s t na tyle, 
ile je j się zmieści” . „Cały wszechświat je s t n a
wskroś wypełniony m ateryą elektryczną” , k tóra 
też „jedna tylko może być pram ateryą, pod żad
nym zaś względem gaz tak nikły ilościowo i j a 
kościowo, ja k  wodór, przypuszczony przez 
P routa".

Nadając tak wybitne znaczenie elektryczności, 
autor widzi w niej też jedynie źródło wszelkiego 
przyciągania, którego wyróżnia następne postaci:
1) przyciąganie elektryczne i magnetyczne,
2) przyciąganie ziemi, 3) przyciąganie planet 
do słońca i ciążenie powszechne, 4) powietrza 
przez ogień, 5) mlędzycząsteczkowe, 6) che
miczne i 7) powietrza przez dzwon pneumatycz-

I ny (?). Według autora, dalej, „ciała różnorodne, 
nie mające wspólnego substrasu, absolutnie ł ą 
czyć się ze sobą nie mogą, czyli że łącznikiem 
ciał może być tylko substancya jednorodna” , jak  
woda w dwu zbiornikach komunikować się może 

1 jedynie za pośrednictwem łącznika wypełnionego 
wodą. Z tego „prawa natu ry” wypływa już 
bezpośrednio, że istnieje jedna tylko forma p rzy
ciągania, mianowicie przyciąganie elektryczności 
dodatniej i odjemnej, bo jedynie elektryczność jest 
wszędzie rozpostarta i stanowi niezbędny łącznik 
jednorodny.

Stąd ju ż  jasną je s t rzeczą dla autora, że żad
ne ciała wzajemnie przyciągać się nie mogą, 
„żadna absolutnie masa nie ma żadnej siły p rzy
ciągania” . Newton „wiedział dobrze, jak  i my 
to wiemy, że tysiąc funtów żelaza lub kamieni 
nie przyciągną do siebie nawet piórka” : słynne 
spostrzeżenia dotyczące odchylania pionu w po
bliżu gór, doświadczenia z wagą Cavendisha lub 

i wagą Jollego są błędne i polegają więcej na 
| dobrej wierze, niż na otrzymanych rezultatach. 

Odchylenie pionu pochodzi stąd „że góry w znacz
nej części, zwłaszcza góry szwedzkie słynne są 
obfitością rudy magnesowej” . Co do tego ostat
niego wszakże punktu nie możemy już żadną 
m iarą iść za autorem, góry bowiem Shehallien, 
gdzie doświadczenia te były prowadzone, znaj
dują się w Szkocyi, nie zaś w Szwecyi, i rudy 
magnetycznej zgoła nie zawierają. Pomijamy 
już , że proste i jasne twierdzenia fizyczne 
o zmniejszaniu się m tężenia siły ciężkości 
w głębi ziemi lub na wysokich górach są, według 
autora, błędne zupełnie, a przytaczamy tylko osta
teczny i najważniejszy wniosek całej książki. 
Ponieważ „jakiebądź masy nie są wcale przy
czyną przyciągania..  . wszelkie zatem oblicze
nia fizyki, kosmografii i astronomii, oparte na 
mylnem prawie o przyciąganiu mas, oczywiście 
są również mylne, mianowicie mylnie wskazana 
je s t gęstość planet, słońca i księżyca, zatem ich 
ciężar gatunkowy i m asa” . Przecieram oczy, 
czy dobrze czytam i z zaciekawieniem szukam 
poparcia zarzutu tak niesłychanego, ale znajdu
jemy znowu tylko ogólnikowe zapewnienie że 
„błędnie obliczone elementy dla ciał niebieskich 
rażą paradoksalnemi cyframi. Cyfry te jednak 
pomijam, gdyż sprostowania ich należy się spo
dziewać po uznaniu moich wniosków przez uczo
nych".

Szkoda wielka, że autor cyfr tych nie p rzy to
czył, bez tego bowiem spodziewać się nie może 
oczekiwanego uznania. Jeżeli nauka posiada 
jakiekolwiek wiadomości dokładne i pewne, to
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pierwsze w ich rzędzie miejsce zajmują niewąt
pliwie obliczenia astronomiczne, wszystkie bo
wiem wysnuwane z nieb wnioski potwierdzają 
się rezultatam i dostrzeżeń,— a tym właśnie obli
czeniom autor fałsz zarzuca.

Jakkolwiek się „przyrodnikiem” nazywa, autor j  

użył w wywodach swoich drogi wręcz przeciwnej 
najprostszym zasadom metody przyrodniczej. 
Astronom, każdy przyrodnik istotny, gdyby do- j  

strzegł niezgodność rachunków z dostrzeżeniami, I 
starałby się fakt ten uderzający sprawdzić, po
twierdzić, a potem dopiero argumentem tak sil
nym mógłby bić w prawo ciążenia powszechnpgo. i 
Autor postąpił na opak. Ponieważ, mówi, siła 
ciążenia nie istnieje, ponieważ ja  jej nie uznaję, j 
przeto wszystkie liczby wasze są fałszywe.

Ależ gołosłowny taki zamach pozostaje bezsił- j  
nym, nie ma nawet dosyć mocy, by zdołał uwagę 
na siebie zwrócić.

W sprawozdaniu naszem staraliśmy się streś
cić tylko poglądy autora; na spory i dyskusyą i  

czas nastąpi, gdy ogłosi owe cyfry, które dać | 
mają dowód omyłek i fałszów astronomii.

Red.

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich.

SPRAWOZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W SEKCYACH.

V. Sekcya botaniczna.

Posiadzenie II z dnia 23 lipca, o godz. 10 przed 
południem, w sali pracowni zakładu fizycznego, 

Coli. pbysicum.

Na przewodniczącego gospodarz Sekcyi, prof. 
Rostafiński, zaproponował prof. d -ra  Rother'a.

Na sekretarza d-ra Br. Dębskiego.
Obecnych osób 11.
Po ustaleniu przez przewodniczącego porząd

ku dziennego przemawiali :
1. Seweryn Krzemieniewski: „O wpływie

pewnych bodźców na przebieg oddychania roślin 
kiełkujących” . Autor wykonał szereg doświad
czeń w pracowni prof. Godlewskiego i wykazuje, 
że oddychanie rośliny, rozwijającej się wyłącznie 
kosztem materyałów pokarmowych, zawartych 
w nasieniu, może ulegać pewnym zmianom pod 
wpływem nagłej zmiany wilgotności podłoża, j a 
koteż pod działaniem niektórych soli m ineral
nych. Mianowicie jeżeli po przejściu oddycha
nia poza maximum dodamy do podłoża wody lub 
roztworu soli mineralnych, to w pewnych razach 
można otrzymać wzmożenie oddychania, nawet 
bardzo znaczne; kiedy indziej znów rezultat b ę 
dzie taki tylko, że zmniejszy się słabnięcie całe' 
go procesu. W  skutkach swoich woda okazuje 
aię czynnikiem najsłabszym, najenergiczniej zaś

działa potas. Doświadczenia te wykazują rów
nież, że maximum oddychania rośliny kiełkują
cej następuje prędzej lub później, zależnie od 
tem peratury, w jakiej prowadzi się doświadcze
nie. Co dotyrzy stosunku wj dzielauego bez
wodnika węgla:;cgo do pochłanianego tlenu, 
doświadczenia te stw ierdzają ponownie, żo mini
mum jego waha się stale około 0,6, jak to podał 
prof. Godlewski, a nigdy nie schodzi do 0,3, jak  
to przyjm ują co do roślin tłuszczowych Bonnier 
i Mangin. Metoda opisanych badań polega na 
współczesnem oznaczaniu tlenu i bezwodnika 
węglanego w ten sam sposób, jak i opisał prof. 
Godlewski w pracy p. t .  „Studya nad oddycha
niem roślin”.

W dyskusyi przemawiał p. Rothert.

2. J. Trzebiński : „Wpływ podrażnień na 
wzrost u Phycomyces nitens“. (Sprawozdanie 
z doświadczeń, wykonanych w laboratoryum 
prof. Pftffera w Lipsku).

W p ł y w  u s z k o d z e ń  m e c h a n i c z n y c h .  
Do doświadczeń autor używał osobników, wyho
dowanych w galaretce na klinostacie. Po odcię
ciu jednej lub kilku nitek zarodniowych następo
wało zawsze obniżenie szybkości wzrostu u nitek 
nieuszkodzonych. Podobny skutek wywierało 
przycinanie gałązek grzybni u nasady nitki za- 
rodniowej, jak  również traktowanie ich roztwo
rem 5°/o saletry potasowej.

Bardzo wyraźnie uwydatniła się analogia mię
dzy działaniem saletry a mechanicznemi uszko
dzeniami w doświadczeniach z młodemi roślinka
mi Phycomyces, składającemi się jedynie z grzyb
ni. Frzez odcięcie znacznego kawałka grzybni 
następowało stale wstrzymanie wzrostu nieu
szkodzonych gałązek Po upływie kilku godzin 
gałązki te wypuszczały nowe rozgałęzienia, k tó 
re rosły już zupełnie normalnie. To samo zu
pełnie działanie okazywała i kropla 5°/0 roztwo
ru  saletry, puszczona na roślinkę. Rozgałęzienie 
następowało tu  zawsze po wypłókaniu wodą sa 
letry.

D o ś w i a d c z e n i a  n a d  w r a ż l i w o ś c i ą  
z a r o d n i  P h y c o m y c e s  n a  d o t k n i ę c i e .  
Bardzo słabe dotknięcie szczytu zarodni zapomo 
cą suchego pędzelka wywoływało zwiększenie, 
silniejsze lub dłużej trwające dotykania zwolnie
nie wzrostu nitki zarodniowej. Dotknięcie głów
ki zarodniowej z boku powodowało skrzywienie 
nitki w stronę przeciwną.

• W p ł y w  p a r y  e t e r u  n a  w z r o s t  n i t k i  
z a r o d n i o w e j .  Roślina pozostawała-pod wpły
wem pary eteru przez cały czas obserwacyi lub 
też w ciągu określonego czasu (1— 6 minut). 
W obu przypadkach słabe wodne roztwory eteru 
(V *% — V2% ) pomieszczone pod szklaną skrzyn
ką, gdzie hodowany był Phycomyces, wywierały 
niewielkie przyśpieszenie, silniejsze (1— 2°/0) 
wywoływały przejściowe zwolnienie wzrostu, bar
dzo silne zaś (3°/,, i wyżej) zupełnie wzrost 
wstrzymywały.
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W dyskusyi p rof Kamieński zwrócił uwagę 
na działanie dotykowego podrażnienia używa
nych do doświadczeń kropel roztw oru saletry. 
Prof. Rothert czynił różne uwagi co do metody 
i urozmaicenia doświadczeń nad działaniem eteru.

W końcu powstała, wywołana przez jednę 
z uwag prof. R otherta, ogólniejsza dyskusya nad 
przyczynami, które powodują, że wzrost w ierz
chołka głównej gałęzi grzybni zastąpiony zostaje 
wskutek podrażnień wzrostem tworzących się pod 
nim gałązek.

3. Prof. d -r  F r. K am ieńsk i: „ 0  nowym ro 
dzaju Metsclinikowia” . Francuski uczony Me- 
tschnikow odkrył grzybek pasorzytujący na 
słodkowodnych raczkach Daphnia i opisał go 
pod nazwiskiem Monospora bicuspidata. P re
legent potw ierdził w zupełności badania Me- 
tschnikowa i odkrył drugi gatunek tego pasorzy- 
ta  na Artem ia salina, żyjącej w wodzie słonej. 
Ze względu, że nazwisko rodzaju dawniej już 
było zastosowane do innych roślin, prelegent 
proponuje zamienić nazwisko rodzaju  Monospo
ra  na Metschnikowia. Rodzaj ten, zdaniem pre 
legenta, stanowi oddzielną grupę roślin, stojącą 
w sysłemie między Bacteriaceae a Saccharomy- 
cetes.

Nad referatem  wywiązała się dyskusya, doty
cząca zasad ogólnych systematyki naturalnej, 
pamiędzy referentem a prof. Janczewskim, prof. 
Rothertem i pp. Dębskim, Trzebińskim , oraz 
panną Arctówną.

Z powodu, że następny referat miał mieć p rze
wodniczący, prof. R othert, przeto  zaproponował 
nowe prezydyum w osobie prof. Kamieńskiego. 
Ten wszakże wyboru nie przyjął, proponując ze 
swej strony wybór d ra  Balickiej-Iwanowskiej, 
co znalazło ogólne uznanie. Następnie przema
wiał :

4. Prof. d -r  W. Rothert : „0  kryształach 
szczawianu wapnia w korze drzew iglastych” . 
Kryształy szczawianu wapnia w ystępują :

1. W  osobnych komórkach kryształonośnych, 
martwych i skorczałych, i to jako  kryształy p ro 
ste u wszystkich Abietineae, jako zlepki uGingko.

2. W  warstwie międzykomórkowej błony wszyst
kich tkanek u Cupressineae, Taxadineae, Podo- 
carpeae i Phylloclaus, oraz u A raucaria excelsa.

3. W warstwie własnej błony u  Taxineae, 
a mianowicie: w parenchyraie łykowej u Cepha 
lotaxus, w cienkobłonnych i grubobłonnych włók
nach łykowych u Taxus; wreszcie tak  samo, jak  
Torreya, zachowuje się A raucaria brasiliana.

Rozmieszczenie kryształów w korze pierwot
nej, naskórku, korku i fellodermie zgodne jest 
zupełnie z ich rozmieszczeniem w łyku.

Prelegent zwrócił uwagę na zgodność opisy wa 
nej cechy anatomicznej z podziałem system atycz
nym iglastych (uderzającem je s t zwłaszcza od
rębne zachowanie się rodzaju Gingko, który 
i pod tym względem zbliża się do sagowców), 
oraz na możność praktycznego zastosowania

kryształów kory do poznawania grup i rodzajów 
iglastych w przypadkach skądinąd wątpliwych.

W dyskusyi brali udz;a ł ; p rof Janczewski, 
d r  Br. Dębski i prof. Kamieński.

Po południu Sekcya wzięła udział w obradach 
Sekcyi rolniczej; tam  też wygłosił odczyt prof. 
d-r Józef Rostafiński.

4. Józef Rostafiński: „ 0  wpływie hodowli
roślin na rozpowszechnienie się roślin w stanie 
dzikim”. Autor powołując się na swoje dzieło: 
„Średniowieczna historya naturalna”, przytoczył 
cały szereg dziś pospolitych roślin, które szcze
gółowo opisał, ja k :  Acorus Calamus, Asparagus 
officinalis, Cochlearia Armoracia, Hesperis ma- 
tronalis, Mercurialis perennis, Hedera helix, Ne- 
peta Cataria, Hyoscyamus niger, Tanacetum vul- 
gare, oraz wymienił jeszcze inne, niegdyś tylko 
hodowane, a dziś wskutek tego zdziczałe i cał
kiem pospolite. Zwrócił też uwagę, że Borrago 
officinalis, Inula Heleniuro, Silybum Marianum 
i Chrysantliemum Parthenium jeszcze w połowie 
b. wieku były także zdziczałe i dość pospolite. 
Wreszcie wspomniał, że Juniperus Sabina i Rus- 
cus Hypoglossum znajdują się w Pieninach za
pewne tylko wskutek dawnej hodowli w klasz
torze św. Kingi.

III. Posiedzenie z dnia 24 lipca w Collegium 
iuridicum.

Od godz. 9 do 11 przed południem posiedze
nie wspólne z Sekcyą VI dla wysłuchania odczy
tów prof. Marchlewskiego i Godlewskiego, k tó 
rych streszczenie pomieści Sekcya VI.

Od godziny 11 do 1 w południe posiedzenie 
osobne.

Przewodniczący: d-r Balicka-Iwanowska.
Sekretarz: d-r Br. Dębski.
Członków obecnych 14.
1. Arctówną M arya: „Czy siła ciążenia ziemi

ma wpływ na siłę oddychania roślin” . Badania 
N. J . C. Mullera nad tym przedmiotem wykazały, 
że siła ciążenia ma wpływ na oddychanie roślin, 
gdyż wyprowadzone z normalnego położenia od
dychają słabiej, czyli w położeniu normalnem od
dychanie je s t najszybsze. Doświadczenia refe
rentki nie potwierdzają tych wniosków.

Przeprowadziła 36 doświadczeń, w których 
siłę oddychania obliczała z ilości wydzielanego 
C02> oznaczanego metodą Pettenkofera. W ciągu 
każdego doświadczenia zmieniała kilkakrotnie 
położenie rośliny z normalnego w odwrotne 
i przeciwnie i pozostawiała je  w tem położeniu 
od 1— 5 godzin. Na 59 pozycyj zauważyła wa
hania w ilości wydzielanego C02 w 39 przy
padkach przez zmianę położenia. Wahania wy
noszą od 0,5 mg— 3 mg C02 w ciągu 1 godziny. 
Przytem nie widać żadnej prawidłowości, gdyż 
zwiększenie siły oddychania widzimy to w nor- 
nalnem, to  w odwróconem położeniu. Ponieważ 
podobne wahania spostrzegła prelegentka nie
jednokrotnie i wtedy, gdy rośliny pozostawały
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cały czas w normalnem położeniu, nie można 
więc twierdzić, ażeby zmiana położenia miała 
wływ na siłę oddychania; wahania mogą pocho
dzić z indywidualnych właściwości roślin. Nato
miast badania roślin poddanych działaniu siły 
rotacyjnej wykazały na 10 doświadczeń w 6 przy
padkach powiększenie oddychania, które wyno
siło dla danych roślin od 1 — 5 mg C 02 w ciągu 
1 godziny.

W dyskusyi czynił uwagi prof. Rothert co do 
przyczyny różnicy między działaniem siły ro ta
cyjnej i siły ciążenia.

P. Kosiński podniósł wątpliwość co do ogól
nego wyniku. Przemawiali też prof Kamieński 
i prof, Rothert.

2. Prof. Władysław R othert: „ 0  wpływie
eteru i chloroformu na najniższe organizmy” . 
Głównym celem badania było stwierdzenie, czy 
środki znieczulające m ają na najniższe organizmy 
taki sam wpływ znieczulający jak na organizmy 
wyższe i w szczególności, czy da się osiągnąć 
takie stopniowanie ich działania na organizmy 
ruchome, by przy zachowaniu ruchu znieść czułość 
ich na bodźce zewnętrzne, wpływające na kierunek 
ruchu. Badania dotyczyły szeregu rozmaitych 
bakteryj, niektórych flagellatów, Volvocineów, 
wreszcie pływek Saprolegnia.

Wyniki główne są następujące:
E te r i chloroform w odpowiednich dawkach 

wywołują i u najprostszych organizmów anestezę 
w znaczeniu najogólniejszem, t. j. czasowe znie
sienie widomych przejawów życia, bez zniesienia 
samego życia. Odporność przeciw tym czynni
kom waha się u różnych organizmów w dość sze
rokich granicach.

Znieczulenie na bodźce zewnętrzne bez zn ie
sienia zdolności ruchu daje się wywołać u nie
których organizmów, lecz nie u wszystkich, przy
czem nawet organizmy blizko pokrewne ze sobą 
mogą się zachowywać rozmaicie. Chemotaksya 
(względem ekstraktu mięsnego) daje się znieść 
u różnych bakteryj gnilnych, u Spirillum tenue, 
nie daje się znieść u pewnego gatunku Clostri- 
dium, flagellaty Trepomonas agilis, u pływek Sa
prolegnia. Aerotaksya (bądź dodatna bądź odjem- 
na) daje się znieść u bakteryj gnilnych, nie daje 
się znieść u Clostridium i u Beggiatoa alba. Foto- 
taksya (dodatnia lub odjemna) daje Bię znieść 
u Gonium pectorale, lecz nie u Chlamydomonas 
luprisculus i u Euglena yiridis.

Środki znieczulające nie zostawiają trwałego 
skutku u badanych organizmów; natychmiast, po 
usunięciu eteru lub chloroformu zniesiona wraż
liwość na bodźce powraca.

Gdy organizm je st wrażliwy na kilka bodźców 
jednocześnie, to jedna wrażliwość może być usu 
nięta zapomocą środków znieczulających łatwiej 
od innej; tak u jednej bakteryi gnilnej udało się 
prelegentowi znieść zapomocą słabej dawki 
chloroformu tylko osmotaksyą odjemną z zacho
waniem dodatniej chemotaksyi, która znika do
piero przy wyższych dawkach chloroformu.

E ter i chloroform działają wogóle jakościowo 
jednakowo tylko działanie chloroformu je s t 
znacznie silniejsze tak, że wystarczają znacznie 
mniejsze dawki Są jednak przypadki i jako 
ściowo różnego działania; tak u Bacillus limosus 

i chloroform znosi chemotaksyą, eter zaś tego nie 
czyni.

U Volvocineae chloroform ma ten osobliwy 
skutek, że zmienia nastrój świetlny z odjemnego 
na dodatni. E ter takiego wpływu nie wywiera. 
Nagle usunięcie chloroformu nietylko przywraca 
nastrój odjemny, lecz nawet wzmaga go; taki sku
tek ma i usunięcie eteru.

E ter działa na niektóre bakterye (Clostridium), 
jako bodziec chemotaktyczny dodatni.

W dyskusyi prof. Kamieński i p, Kosiński 
czynili krytyczne uwagi nad metodą badań, k tó 
rej prelegent broni! i szczegółowo uzasadnił. 
Prof. Kamieński, p. Trzebiński i Kosiński prosili 
prelegenta o różne wyjaśnienia szczegółowe, 
których tenże udzielał.

Z powodu spóźnionej pory, na wniosek sekre
tarza Sekcyi, zamknęła przewodnicząca posie
dzenie, dziękując gorąco uczestnikom za pilny 

I udział w pracach Sekcyi.

ROZMAITOŚCI.

—  Zwierzęta płaczące. Jedną z metod psy
chologii porównawczej je s t obserwowanie takich 
cech, które u ludzi rozwinięte silnie, u istot 
niższych występują choćby w zaczątku. Do ta 
kich należy płacz. Najłatwiej plączą przeżuwa
jące, u których zresztą łatwość tę tłumaczy łzaw- 
nica, utworzona przez rowek podoczny.

Wiadomo, że jelenie i sarny płaczą „gorącemi 
łzami” . Zaręczają, że w tenże sposób okazuje 
swoje wzruszenie niedźwiedź, szczególniej jeżeli 
czuje zbliżający się zgon. Żyrafa spogląda na 
8‘rzelca, który ją  zranił, „oczyma łez pełnemi” .

Gordon Cuuming pisze o łosiu, którego po 
długiej pogoni dosięgnął, „że piana leciała mu 
z pyska, okrył się potem i wielkie łzy płynęły 
z jego oczu— najwidoczniej czuł, że wybiła 
ostatnia godzina”.

Psy płaczą z łatwością.
Także i małpy z gatunku Cebus Azarae 

i Callithrix sciureus wzruszają się do łez, jeżeli 
je  kto drażni lub straszy (Humboldt).

Nawet ssące wodne zdolne są do płaczu. Za
ręczają, że delfiny w chwili śmierci leją łzy ob
ficie. Widziano fokę, która drażniona przez 
majtka płakała.

GeofFroy Saint-Hilaire i P . Cuvier tw ierdzą, 
że małe Halicore Dugong wydaje rozpaczliwe 
okrzyki i płacze, jeżeli się je  chwyta i ten sposób 
przywołuje matkę, czem bezwiednie ułatwia je j 
ujęcie.

Mnóstwo mamy dowodów, że słonie plączą 
z łatwością. Sparrman zaręcza, że słoń z ra 
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niony, który czuje, że niema dlań ratunku, p ła 
cze ja k  człowiek. Tak samo o słoniach uwię
zionych mówi E  Tennent.

Oto główne zwierzęta, których płacz został 
zauważony, nie ulega jednak wątpliwości, że jest 
takich więcej, trzebaby tylko zbadać tę kwestyą 
należycie.

Z faktów już znanych możnaby wyciągnąć 
wniosek, że przyczyny łez u zw ierząt są prawie 
takie jak  u człowieka, żeby jednak mieć tę pew
ność, trzebaby j ą  poprzeć liczniejszerai przykła
dami oraz dowodami doświadczalnemi.

(„la N atu rę” ) S.

—  0 zmianie zwyczajów odżywczych ptaka.
Naturę podaje wiadomość, zakomunikowaną przez 
Hindea z Afryki wschodniej, dotyczącą zmiany 
zwyczajów odżywczych u p taka Buphaga ery- 
throepyncha.

P taki te karmiły się zwykle poczwarkami lub 
wykształconemi owadami, pasorzytami zwierząt 
domowych lub dzikich. To też napastowały one 
zwierzęta owrzodzone do tego stopnia, że je  tem 
często o śmierć przyprawiały. Od czasu epizootyi, 
k tóra zniszczyła olbrzymie stada, i ostatniego

głodu, podczas którego wybito wszystkie prawie 
barany i kozy, Buphaga, pozbawione pokarmu 
zwykłego, stały się mięsożernemi do tego stopnia, 
że wszystkie zwierzęta domowe, nawet zupełnie 
zdrowe, o ile są niedość strzeżone, padają ich 
ofiarą i są poprostu żywcem pożerane.

Dzieci tamtejsze zabawiają się, strzelając do 
tych szkodników z łuków) nie przyczynia się to 
jednak bardzo do zmniejszenia ich ilości.

P. Hinde opowiada, że hodowane przez siebie 
zwierzęta o ile są skaleczone, leczy posypując 
ranę jodoformem. Najczęściej Buphaga nie 
tknie ju ż  tej rany, co daje możność wyleczenia, 
jeżeli jeduak zbliży się do niej, jodoform dzia li 
nań usypiająco, a wtedy z łatwością można go 
zabić.

Sposób ten jednak je st kosztowny i dlatego 
niepraktyczny. I  tak ptaki, dawniej nader po • 
żyteczne, pod wpływem zmiany zwjczajów od
żywczych s łaly się ogromnie szkodliwemi, gdyż 
niedość, że rani;}, i pożerają zwierzęta, ale są 
często bardzo rozsadnikami najrozmaitszych za
razków chorobotwórczych podczas różnych epi- 
zootyj i przenoszą choroby ze zwierząt chorych 
na najzupełniej zdrowe.

(Rev. Scient.) $ .

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. 28 listopada do d. 4 grudnia 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. 1  p. 9 w. 7 r. 1  p . 9  w. Najw . | Najn.

28 S. 49,2 47,3 46,2 2,0 4,» 3.6 4,5 1,7 83 SE 3,SE5,SE 10 wieczorem J  chwilami
29 C. 45,2 45.4 4f>,9 3 , 1 1,0 3.3 7.5 0.8 91 S5,S< Ss —
3oP . 46 ,3 44.3 <12,4 1,8 3,6 4,9 4,9 1,3 93 SE5,SE9,S a 6 —

1 S. 39,2 3 7 ,1 3 i ,o 4,2 3,2 1,6 4.9 1,6 95 E 7,NE9,N 5 0.8 •  i nocy i prawie cały dzień
2 N. 4 2,9 45.3 49 8 — 1.2 — 2.1 — 1 ,1 'f i —4.1 86 N5,NW 5,N8 — [drobny
3 P. 53,9 55,o 56,1 — 5,9 — U - 2 ,4 — 1,2 —6,0 84 NJ,SW4,S\V'J __

4 W 52,5 4 * .5 4*.4 0,6 2,6 2,6 - 5 ,1 82 S5,S12.SiV12 /  prawic cały dzień.

Ś red n ie 46,4 ' , 3 88 o ,8

T R E Ś ć .  H istorya stosu Volty, przez W. M utermilcha. — O kryształach ciekłych, przez W. Hein
richa. —  Elektryczność na wystawie paryskiej, przez W. St. Wróblewskiego —  Sprawozdanie. —  
—  Sprawozdanie z obrad naukowych Zjazdu IX  lekarzy i przyrodniników w Krakowie. —  Rozmai

tości. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
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