
3 9  (1 4 2 5 ). W arszawa, dnia 26 września 1909 r. T om  X X V I I I .

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PRENUMERATA „W SZEC H ŚW IA TA ".

W Warszawie: roczn ie  rb . 8, kw artaln ie  rb . 2.
Z przesyłką pocztową roczn ie  rb . 10, p ó łr . rb . 5.

PRENUMEROWAĆ MOŻNA:
W  R edakcyi „W szechśw iata" i we w szystk ich  księgar 

niach w k raju  i za granicą.

R ed ak to r „W szechśw iata '4 p rzy jm u je  ze spraw am i redakcyjnem i codzienn ie od godziny  
6 do 8 w ieczorem  w lokalu redakcy i.

A d r e s  R e d a k c y i :  K R U C Z A  32 . T e l e f o n u  83-14.

JA JN IK  I J E G O  C Z Y N N O Ś Ć  
W Y D Z IE L N IC Z A .

Badania nad znaczeniem ja jn ika  zwie
rząt ssących ustaliły fakt, że narząd ten 
prócz produkowania elementów płcio
wych, t. j. jaj, wywiera również znaczny 
wpływ na inne organy system u płciowe
go i  zajmuje między niemi stanowisko 
naczelne. Stwierdzono np., że w razie 
niezupełnego rozwoju jajników, macica 
i zewnętrzne części aparatu  płciowego 
nie w ykształcają się, lecz zostają zatrzy
mane na stopniu rozwoju embryonalne- 
go. Również w przypadkach kastracyi 
osobników młodocianych uwydatniał się 
mniej lub więcej silnie na innych orga
nach apara tu  płciowego brak wyciętych 
jajników, albowiem tak  W c ic a ,  jak ze
wnętrzne części rodne zatrzymywały się 
w tedy w rozwoju, a niekiedy nawet ule
gały znacznemu uwstecznieniu.

Cały organizm żeński je s t  zresztą za
leżny od prawidłowej funkcyi jajników, 
ja k  o tem pouczają liczne przypadki 
z zakresu chorób kobiecych. Mianowicie 
w razie konieczności usunięcia obudwu

jajników (z powodu np. złośliwych no
wotworów), u jaw niają się zwykle w ope
rowanym osobniku cierpienia na tu ry  n e r
wowej lub psychicznej, jak  histerya, neu
rastenia, epilepsya i t. p.

Dlatego też obecnie w zabiegach ope
racyjnych  chirurg zwraca baczną uwagę, 
ażeby, jeśli tylko je s t  możliwem, pozo
stawić chociażby drobny lecz zdolny do 
prawidłowej funkcyi kawałek tkanki j a j 
nikowej. Albowiem wszelkie sprawy ży
ciowe odbywają się w organizmie żeń
skim zupełnie normalnie, jeżeli organizm 
ten posiada choćby niewielką cząstkę 
zdrowego jajnika. W  takim razie mo
żliwa je s t  nawet ciąża. Tak więc od nor
malnej funkcyi ja jn ika , k tóra się ujawnia 
przedewszystkiem w produkowaniu ko
mórek płciowych, zależy prawidłowa czyn
ność innych narządów aparatu płciowe
go, a nawet czynność całego organizmu.

W pływ ja jn ika  daje się bardzo wido
cznie stwierdzić w objawach t. zw. men- 
struacyi, podczas której jak  wiadomo 
w skutek  bardzo mocnego przekrwienia 
błony śluzowej macicy następują okreso
wo krwotoki.

W razie całkowitej kastracyi, to zna
czy w razie usunięcia jajn ików  obustron-
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nie, obok anatomiczno - histologicznych 
zmian, występujących w pozostałych czę
ściach apara tu  płciowego, u s ta ją  zupeł
nie m enstruacye. J e s t  to więc wpływ 
braku  ja jn ik a  na funkcyę macicy, a w 
szczególności—jej unaczynienia. Zazna
czyć tu  jed n a k  musimy, że opisywano 
k ilkakrotnie przypadki, kiedy po obu
stronnej kastracyi miały występować 
menstruacye. Prawdopodobnie jednak  
w tych razach, j a k  to twierdzi Birnbaum, 
albo część tkank i jajnikowej pozostała 
w organizmie nietknięta, co, jakeśm y już 
zaznaczyli, w zupełności może w y s ta r 
czyć do normalnej jego funkcyi, albo też 
wchodził tu ta j w grę tak  zw. trzeci j a j 
nik.

Już  na początku 18 stulecia lekarz ho
lenderski Sintemma opowiedział się za 
istnieniem ścisłego związku między fun- 
kcyą jajn ików  a czynnością macicy. P ó 
źniejsi badacze, j a k  Negrier, Brierre de 
Boismont i Gendrin stwierdzili, że zwią
zek taki rzeczywiście istnieje, i że okre
sowej czynności macicy czyli m enstrua-  
cyi odpowiada takaż  peryodyczna czyn
ność ja jn ików  czyli tak  zw. proces owu- 
lacyjny. Proces ten, j a k  obecnie wiado
mo, polega na wydaleniu z ja jn ik a  doj ■ 
rzałego ja jka , k tóre zatem j e s t  już  odpo
wiednio przygotowane do zapłodnienia.

Skoro związek między czynnością j a j 
n ika a czynnością macicy został n iew ąt
pliwie stwierdzony, nasuwało się pytanie 
jakiego j e s t  on rodzaju. Odpowiedź w tym 
kierunku stara ł się dać pierwszy Pfliiger, 
k tóry  w roku 1865 podał zręcznie skon
struow aną  teoryę. zyskująca  zwolenni
ków aż do nowszych czasów. W edług 
tej teoryi, nie wytrzym ującej ju ż  dzisiaj 
kry tyki, związek przyczynowy między 
m enstruacyą  a owulacyą przedstaw iać 
się winien w następu jący  sposób:

Ja jn ik , j a k  w ykazują  badania ana to 
miczno - histologiczne, odznacza się obfi- ' 
tem  unerwieniem. Delikatne włókna n e r 
wowe dochodzą do tak  zw. pęcherzyków 
Graafa, w których leżą dojrzewające j a j 
ka, i tworzą wokoło tych  pęcherzyków 
dosyć gęsty  splot nerwowy. Podczas pro
cesu dojrzewania pęcherzyki Graafa zna 
cznie się powiększają, w ytw arzając  zna

ną ciecz pęcherzykową (liąuor folliculi) 
i w sku tek  tego wywierają ucisk na opla
tające je  włókna nerwowe. Bodziec ten, 
kiedy jest już  dość silny, zostaje sygna
lizowany do rdzenia pacierzowego. Na 
skutek  zaś udzielonego podrażnienia z ja 
wia się odruch, u jaw niający się w p rze
krwieniu narządów płciowych. Następ
stwem  tego przekrwienia je s t  z jednej 
s trony  pęknięcie pęcherzyka Graafa i w y
dalenie do jam y  ciała dojrzałego ja jk a ,  
z drugiej zaś strony krwawienie macicy 
czyli m enstruacya. Teorya ta, panując 
niepodzielnie przez długi czas, bo prawie 
aż do końca zeszłego stulecia, znalazła 
wielkiego zwolennika w osobie S trassman- 
na, k tó ry  usiłował jej zapewnić podsta
wy faktyczne. Na zasadzie doświadczeń, 
w ykonanych na sukach, badacz ten do
chodzi do wniosku, że sztuczne podwyż
szenie ciśnienia śródjajnikowego (wstrzy
kiwanie do jajn ików  sterylizowanego roz
tworu soli kuchennej, gliceryny, żela ty
ny zabarwionej błękitem  pruskim) wy
wołuje te same objawy, jak ie  zwykle 
spostrzegam y podczas m enstruacyi (na
brzmienie i przekrwienie macicy i ze
w nętrznych  narządów płciowych, wzmo
żenie produkcyi śluzu i krwawienie). 
A zatem  teorya Pfliigera, zyskując dzię
ki Strassmannowi uzasadnienie doświad
czalne, s taw ała się, zdawaćby się mogło, 
niewątpliwym pewnikiem naukowym, po
mimo, że przeciwko niej jeszcze przed 
S trassm annem  występowali Golz i Rein. 
Dopiero znakomite badania Halbana, roz
poczęte w roku 1901, zaprzeczyły osta
tecznie słuszności tej teoryi. Transplan- 
tu jąc  ja jn ik i  pawianów, u k tórych się 
odbywa prawdziwa m enstruacya, do tkan 
ki podskórnej, Halban stwierdził, że m en
struacye  odbywają się zupełnie normal- 

| nie, pomimo, iż w tym razie między j a j 
nikam i a system em  nerwowym ustawał 
wszelki związek. Jeżeli zaś ja jn ik i  były 
wtórnie z organizmu usunięte, ustaw ały  
w tedy  i menstruacye.

Te klasyczne doświadczenia wielokrot
nie były powtarzane przez wielu bada- 
czów i rezulta t s tąd  osiągnięty zawsze 
był identyczny z wynikami Halbana. Nad- 

■ mienić trzeba, że zawsze pomyślnie wy-
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padały te tylko transplantacye, które do
konane były na jednem  i tem samem in
dywiduum (transplantacya autoplastycz- 
na), podczas gdy transplantacye z jedne
go osobnika na drugi tegoż samego g a 
tunku (transplantacya heteroplastyczna) 
rzadko kiedy dawały wynik zadawala
jm y .

Podobnie jak  doświadczenia Halbana, 
ważne są ze względu na teoryę Pfliige- 
rowską niedawno opublikowane spostrze
żenia L. Loeba. Badacz ten, wywołując 
sztucznie u królików i świnek morskich 
w obrębie macicy zmiany w błonie ślu
zowej takie same j a k  podczas ciąży, in- 
nemi słowy, wywołując sztucznie two
rzenie się w macicy błon opadowych (de- 
cidua) stwierdził między innemi, że bło
nę tę można zawsze wywołać w kawałku 
macicy, transplantow anym  autoplastycz- 
nie do tkanki podskórnej, jeśli  ja jn ik i 
nie zostały z organizmu usunięte. Na
tomiast błona opadowa (decidua) nigdy 
nie wytw arza się, jeżeli doświadczenie 
przeprowadzone zostało na  osobniku wy
kastrowanym .

Tak więc eksperym enty  Halbana i Loe
ba, s tw ierdzając niewątpliwie wpływ 
jajn ików  na  funkcyę macicy, usuw ają  za
razem wszelką możliwość nerwowego od
działywania, o jak iem  mówi teorya Pflti- 
gera, a zatem kategorycznie jej przeczą.

Dla wyjaśnienia  więc związku, jak i  
istnieje między jajn ikiem  a macicą, n a 
leży zwrócić się w inną .stronę. Idea 
Brown-Sćąuarda o tak zw. wewnętrznem 
wydzielaniu zdaje się być bardziej zada
walającą w tym  względzie.

W edług  tego poglądu ja jn ik  należy 
uważać za gruczoł, pozbawiony prze
wodów, lecz produkujący w swych ko
m órkach substancye, które bezpośrednio 
z komórek dostają się do naczyń krwio- 
nośnych i tą  drogą oddziaływają na m a
cicę (menstruacya), na inne narządy płcio
we i wreszcie na cały organizm żeński, 
regulując jego funkcyę.

Czynność przeto ja jn ika  byłaby, sto- ■ 
sownie do tych poglądów, podwójna: 1) 
produkcya komórek rozrodczych; 2) wy
dzielanie jak ie jś ,  bliżej nie dającej się 
określić substancyi, tak  zw. sperminy

lub menotoksyny, k tóra je s t  niezbędna, 
ażeby tak  inne organy płciowe, jak  i ca
łość organizmu żeńskiego utrzymać w s ta 
nie równowagi. Ta ostatnia czynność 
ja jn ik a  okazuje wielką analogię z funk- 
cyą tarczycy i nadnercza, które, jak  
wiadomo, są właściwemi gruczołami bez 
przewodu, produkującemi również bliżej 
nie określone, lecz ważne dla organizmu 
substancye.

Sekretoryczna działalność jajnika, o k tó
rej przekonały nas doświadczenia Hałba- 
na, była początkowo przypisywana całe
mu narządowi. W krótce jednak  embryo- 
log wrocławski Born opowiedział się za 
zlokalizowaniem tej funkcyi w pewnej 
tylko części ja jn ika  i mianowicie w tak  
zw. ciałku żółtem (corpus luteum), które, 
j a k  wiadomo, rozwija się na miejscu pę
kniętego pęcherzyka Graafa. Uczeń Bor
na Praenkel postarał się uzasadnić po
daną przez swego mistrza teoryę. W  licz
nych rozprawach Praenkel wykazał, że 
tak  rozwój jak  budowa histologiczna ciał
ka żółtego oraz obfite jego unaczynienie 
stanowczo przemawiają za jego chara
k terem  gruczołowym i sprzeciwiają się 
dotychczasowemu mniemaniu, według 
którego rola ciałka żółtego miałaby się 
jedynie  ograniczać do zabliźnienia pę
kniętego pęcherzyka Graafa. Doświad
czenia F raenk la  potwierdzały jego obser- 
wacye morfologiczne. Przedewszystkiem 
ustalił on bardzo ważny fakt, że wskutek 
obustronnej kastracyi w pierwszych dniach 
po zapłodnieniu (do 6 dni u królika) cią
ża wogóle wcale nie następuje. Podo
bnie przedstawia się spraw a i wtedy, 
gdy zostają zniszczone tylko ciałka żółte.

! Fraenkel wyprowadza stąd  wniosek, że 
działalność ciałek żółtych zapewnia za
płodnionemu ja ju  możność wszczepienia 
się (implantacyi) w błonę śluzową ma
cicy.

W pływ ciałka żółtego na przebieg cią
ży uwidocznia się zdaniem Fraenkla na^ 
wet i w tym razie, jeżeli ciąża doszła 
już  do skutku. Mianowicie kastracya 
króliczyc ciężarnych (do 20 dni ciąży) lub 
wypalanie prądem galwanicznym ciałek 
żółtych wywoływały zawsze w doświad
czeniach Fraenkla przerwanie ciąży. Nie
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mniej wybitne rezu l ta ty  F raenkel o trzy
mał z doświadczeń nad wpływem  ciałka 
żółtego na macicę nieciężarną u kobiet. 
Usuwając w 7 w ypadkach  ciałka żóite 
Z ja jn ików  ludzkich, badacz ten s tw ie r
dził w 6 przypadkach zupełne zahamo
wanie m enstruacyi, co uprawniło go do 
sformułowania nowego prawa, k tóre głosi:

Ciałko żółte je s t  zawsze tym  samym 
gruczołem, k tóry  u człowieka co 4 ty g o 
dnie rozwija się nanowo i zawsze posia 
da jednę  i tęż samę funkcyę, a m iano
wicie: doprowadza okresowo do macicy 
podnietę odżywczą, w sku tek  której m aci
ca nie podlega procesom dziecięcego 
uw stecznienia ani też zbyt pośpiesznego 
starzenia, j a k  również przygotow uje bło
nę śluzową macicy do przyjęcia zapłod
nionego jajka . W razie zapłodnienia prze
krwienie macicy służy do odżywiania 
płodu, w razie zaś przeciwnym  przekrw ie
nie to prowadzi do' m enstruacyi.

Pogląd Fraenk la  na znaczenie ciałka 
żółtego znalazł tak  zwolenników, ja k  
i przeciwników. Do tych  ostatnich n a 
leży przedewszystkiem zaliczyć Mandla, 
k tó ry  wykazał doświadczalnie, że zjaw i
ska przedm enstruacyjne j a k  również c ią
ża odbyć się mogą bez jakiegokolw iek 
udziału ciałka żółtego, jeśli tylko inne 
części ja jn ik a  nie są z organizmu żeń
skiego usunięte. Skrobański zaś j e s t  
zdania, że tak  ciałko żółte, jak  i miąsz 
ja jn ik a  posiadają funkcyę sekretoryczną, 
i że funkcya jednej i drugiej części j a j 
nika wzajemnie się uzupełniają. Badacz 
ten sądzi mianowicie, że wydzielina mią- 
szu jajnikowego wywołuje zmiany w bło
nie śluzowej macicy, przygotowując j ą  
do implantacyi ja jka . Taki s tan  błony 
śluzowej macicy zachodzi, zdaniem Skro- 
bańslciego, najczęściej przed wystąpie
niem m enstruacyi. Kiedy ja je  zostaje 
zapłodnione i znajduje odpowiednio przy
gotowany grun t do implantacyi, wówczas 
czynność miąszu ja jn ikow ego powinna 
ustać, gdyż je s t  w tedy zbyteczna, a n a 
wet wręcz szkodliwa. Do przerw ania  tej 
czynności służy wydzielnicza działalność 
rozwijającego się ciałka żółtego, k tóre 
zatem je s t  przeznaczone do przeciwdzia
łania czynności miąszu jajnikow ego.

W ypadki przerwania ciąży po usunię
ciu ciałek żółtych i pomyślne jej trw anie 
po zupełnem wycięciu jajników, przem a
wiają, zdaniem Skrobańskiego, za jego 
hypotezą. N ieste ty  liczne badania w tym 
k ierunku  innych autorów prawie bez w y
ją tk u  zostają w sprzeczności z wypowie- 
dzianem co tylko zapatrywaniem  Skro
bańskiego.

Inni badacze, ja k  P renan t i Sandes 
upa tru ją  w funkcyi ciałka żółtego rolę 
czynnika hamującego podczas ciąży pro
cesy ewolucyjne. Żadnych jednak  fak
tycznych danych po tem u nie mamy.

Jeszcze inni nakoniec badacze lokali
zują działalność sekretoryczną ja jn ika  
w zbiorowisku komórek, tworzących tak  
zw. gruczoł interstycyalny. Mianowicie 
w części rdzennej ja jn ika  niektórych 
zwierząt wykryto  dosyć duże wielokątne 
silnie ziarniste  komórki z wielkiem, ob- 
fitującem w chrom atynę jądrem , k tóre 
układają  się w rozmaity sposób, zależnie 
od ga tunku  badanego zwierzęcia. Zbio
rowiska tych komórek, układających się 
w płaty, pasma, nieregularne gromady, 
gniazda nazwano gruczołem interstycyal- 
nym. Ponieważ te komórki obfitują 
w ziarnistości i oplecione są dosyć gęsto 
s ia tką naczyń włoskowatych, przeto po
częto im przypisywać znaczenie tkank i 
gruczołowej. Badania Fraenkla w tej 
kwestyi, przeprowadzone na rozmaitych 
grupach zwierząt ssących, wykazały, że 
gruczoł in terstycyalny  występuje nie we 
wszystkich gatunkach; z 46 badanych 
gatunków  tylko 24 odznaczały się jego 
obecnością, co już przemawia przeciwko 
zlokalizowaniu w nim sekretorycznej 
czynności jajn ika.

A zatem spraw a czynności tego orga
nu, pozostaje jeszcze do zbadania.

J a k  wynika z opisanych doświadczeń 
różnych uczonych najbardziej niejasną 
przedstaw ia się kw estya lokalizacyi tej 
czynności, znaczenie ciałka żółtego i g ru 
czołu interstycyalnego, o ile on w ystę 
puje. Nie ulega jednak żadnej w ątp li
wości, że ja jn ik  prócz produkowania ele
mentów płciowych posiada, podobnie jak  
nadnercze lub tarczyca, charak te r  gru. 
czołu o wydzielaniu wewnętrznem, to
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znaczy, że jego wydzielina dostaje się 
z komórek do obiegu krwionośnego i tą 
drogą oddziaływa na cały organizm żeń
ski, przedewszystkiem zaś na narządy 
płciowe.
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u nd  E n tw ick lungsgesch .,  tom 62, 1903.

4) L. Loeb. Die E rzeu g u n g  von Deciduen 
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Tadeusz Kurkiewicz.

SZ K IC  A U T O B IO G R A F IC Z N Y
S IR  W ILLIA M A  EAMSAYA.

(Dokończenie).

Aż do lata 1900 roku byliśmy z Tra- 
versem, mając tylko trochę wolnego cza
su, zupełnie pochłonięci badaniem tych 
gazów i oznaczaniem ich własności. Aby 
zakończyć na tem  miejscu sprawozdanie 
o gazach nieczynnych, zaraz uprzedzę, 
że profesor Moore, który pracował u mnie 
w 1907 do 1908 roku zbadał pozostałość 
z nie mniej jak  120 ton ciekłego powie
trza, których uprzejmie (dostarczyl pan 
Claude, wynalazca pomysłowego sposobu 
wydzielania tlenu z powietrza. Nie mo
żna było wykryć ani śladu gazu, k tó ry
by był cięższy lub mniej lotny od kse- 
nonu. Gazy — hel (4), neon (20), argon 
(40), krypton (82,5) i ksenon (130) zdają 
się tworzyć oddzielny szereg, o czem 
jeszcze dalej będzie mowa. W idm a tych 
gazów zdjęte zostały przez Balyego za- 
pomocą spektrom etru  przez niego zbudo

wanego, do którego szczególnie pięknej 
siatki dyfrakcyjnej dostarczył Brashier 
z Alleghany.

W listopadzie 1900 r. udałem się z żo
ną do Bombayu. Bogaty i dobroczynny 
Pars, I. N. Tata, ofiarował sumę prawie 
400 000 funtów na założenie un iw ersy te 
tu. Potrzebne było współdziałanie rządu 
indyjskiego, utworzono więc komisyę, 
złożoną częściowo z indusów, częściowo 
z urzędników angielskich, k tó ra  miała 
wskazać najlepszą drogę postępowania.

Miałem szczęście być wybranym  do te 
go grona. Polecono mi zbadać stan wy
chowania i przemysłu w Indyach, a na
stępnie zaproponować rodzaj i kierunek 
mającego być stworzonym insty tu tu  i ró
wnież polecić odpowiednią miejscowość.

Zajęłoby to znacznie więcej miejsca, 
niż mam do rozporządzenia, gdybym 
chciał opisywać tę wspaniałą podróż przez 
Indye, k tóra  zarówno ze strony  rządu 
angielskiego, jak  wielu miejscowych wład
ców państw  induskich, była popierana. 
W ystarczyć musi zaznaczenie, że zwie
dziliśmy Bombay, Poona, Bangalore, Ma
dras, Kalkutę, Patna, Benares, AUahabad, 
Delhi, Lucknow, Cawnpore, Roorki i Ba- 
rodę, aby wypytać profesorów w większo
ści uniwersytetów i w celu zwiedzenia 
fabryk. Bangalore wydało się nam naji 
odpowiedniejszą miejscowością, a za na j
właściwsze zadanie przedsięwzięcia uzna
no popieranie przemysłu induskiego środ
kami naukowemi. Obecnie, ostatecznie 
je s t  już  insty tu t założony, a dyrektorem 
jego je s t  dr. Travers; przystąpiono też 
do wzniesienia w Bangalorze budynków.

Po powrocie z Indyj zaczęto doświad
czenia nad oznaczeniem ilości s tosunko
wych gazów nieczynnych w powietrzu; 
przedewszystkiem dr. Kelley dokładnie 
oznaczył ogólną zawartość; stosunek po
między helem, neonem, kryptonem  i kse- 
nonem oceniono tylko.

W 1898 r. byłem naznaczony na człon
ka komisyi królewskiej, k tó ra  się miała 
zająć spraw ą wód ściekowych. W ym a
gało to osobnego laboratoryum do badań 
różnych kwestyj, ważnych wobec świe
żo wprowadzonego, bakteryologicznego 
wód tak ich  traktowania .
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Organizacya takiego laboratoryum , ze
branie odpowiednich współpracowników, 
kierunek ogólny badań i opracowanie 
wyników pochłonęły dużą część mego 
czasu i energii. Pod moim kierunkiem  
panna Homfray w ypracowała pospieszny 
sposób oznaczania tlenu wolnego, zaró
wno w wodach na tu ra lnych  j a k  i w ście
kowych, sposób k tóry  się okazał bardzo 
pożytecznym.

Komisya ta złożyła w tym  roku już  
piąte sprawozdanie, a praca je j  trw a  
w dalszym ciągu.

Kiedy byłem obecny na obchodzie s tu 
lecia In s ty tu tu  francuskiego w 1896 r., 
zmarły Becąuerel zaprosił lorda i lady 
Kelvinów, sir Jerzego Stokesa i mnie do 
swej pracowni, aby pokazać swoje nowe 
doświadczenia nad promieniami, wydzie- 
lanemi przez związki uranowe.

Bardzo dobrze sobie przypom inam  prze
jawione przez lorda Kelvina napięte za
jęcie, i żywość, z ja k ą  Becąuerel udzie
lał odpowiedzi w najszybszem  tempie 
rozmowy francuskiej. Najbardziej dzi
wiło lorda Kelvina, a w nas obudzało 
największą ciekawość to, że promienio
wanie to było trwałem. Ze szczególną 
radością powitałem też pana F ryde ryka  
Soddy, którego doniosłe, wspólnie z Ru- 
thefordem wykonane badania, już  zwró
ciły ogólną uwagę, kiedy jes ien ią  1903 r. 
wstąpił do mego laboratoryum.

Zdobywszy nieco brom ku radu, mieli
śmy dość odwagi, aby sprobować bada
nia widma emanacyi, k tó rą  związek ten 
wydziela. Byłem przyzwyczajony do do
świadczeń z małemi ilościami gazów, 
oznaczając np. własności fizyczne kseno- 
nu na 4 cm3 tego gazu, tu  jednak , gdzie 
chodziło o m ilim etry sześcienne, trzeba 
było się uciekać do szczególnych forte
lów. Powziąłem myśl, żeby uwidocznić 
widmo przez domieszkę małych śladów 
helu, ponieważ jego  widoczne widmo je s t  
tak  proste, iż sądziliśmy, że nowe linie 
swoiste dla emanacyi, można będzie z ła
twością rozpoznać obok jego  linij.

Po kilku nieudanych doświadczeniach 
sfabrykowaliśmy ru rk i  wypróżnione z r u r 
ki term ometrowej i, jakko lw iek  nie udało 
nam się ujrzeć widma emanacyi, dozna

liśmy niespodzianki, znajdując widmo 
helu w takich rurkach, gdzieśmy w ża
dnym razie helu nie umieszczali. Do
prowadziło nas to do przybliżonego wy
mierzenia objętości emanacyi, jak a  się 
w pew nym  czasie wydziela z określonej 
ilości bromku radu; scharakteryzowali- 
śm y j ą  jako prawdziwy gaz, posłuszny 
prawu Boylea, podobnie ja k  inne. W yko
nano też oznaczenie ilości helu z danej 
objętości emanacyi. Był to pierwszy do
strzeżony wypadek transm utacyi, ponie
waż co do elementarnej przyrody radu 
niema żadnych wątpliwości, je s t  on bo
wiem metalem, tworzącym sole, podobne 
do barowych, j a k  to wykazała pani Cu
rie. Również niema wątpliwości co do 
tego, że, hel j e s t  pierwiastkiem, w przy- 
ję tem  tego określenia znaczeniu.

Po ustąpieniu d-ra Soddego w lecie 
1904 roku  powiodło się dr. Collie i mnie 
zdjęcie widma emanacyi i stwierdzenie, 
że i j ą  należy uważać za pierwiastek.

W  ciągu roku 1903 na 1904 miałem 
zaszczyt być czynnym jako  prezes So- 
ciety of Chemical Industry, a w sierpniu 
1904 r. stowarzyszenie to odbyło zebra
nie doroczne w Nowym Yorku, ze wzglę
du na dużą ilość swych członków w Sta
nach Zjednoczonych i Kanadzie. Miałem 
przytem  wypowiedzieć wykład i w ybra 
łem za przedmiot wykształcenie chem i
ka. Wypowiedziane wówczas przeze mnie 
poglądy znalazły korzystne przyjęcie 
w świecie chemicznym i wykład ten 
przetłumaczono na wiele języków. Na
sza podróż okólna przez najważniejsze 
S tany  wschodnie i odwiedziny wystawy 
powszechnej w St. Louis były bardzo 
zajmujące i nauczające. W  połowie pa
ździernika byłem znów przy pracy.

Prof. Giesel zauważył, że gazy, w y 
dzielające się z wodnego roztworu brom
ku radu, składają się przeważnie z tlenu 
i wodoru, zawierają jed n a k  więcej wo
doru, niżby to odpowiadało jego zaw ar
tości w wodzie. Było ciekawem w ykry
cie przyczyny tego. Na zawartość bro
mu i ozonu gazy te były badane z wy
nikiem ujemnym. Okazało się, że i ema- 
nacya rozkłada wodę w podobny sposób, 
a ponieważ chciałem wiedzieć, czy przy-
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tem  nie wydziela się może równoważna 
wodorowi ilość metalu, jak  to odbywa 
się podczas elektrolizy roztworu siarcza
nu miedzi, poddałem tedy w kolbce roz
twór siarczanu miedzi działaniu emana- 
cyi. W ynik  byl nieoczekiwany; miedź 
metaliczna nie wydzieliła się wprawdzie, 
zato roztwór, po usunięciu rozpuszczonej 
miedzi, wyparowany, dal nieznaczną po
zostałość, która wykazała widmo litu.

Było to tak niespodziewane, że wyko
nano zaraz nowe doświadczenia ze s ta 
rannie oczyszczonym siarczanem miedzi; 
jednocześnie zrobiono też równoległe do
świadczenie z tym  samym roztworem 
w takiem  samem szkle, w tych  samych 
warunkach, z jedyną  tylko różnicą, że 
w tym  razie nie dopuszczano wcale ema- 
nucyi. Doświadczenia te powtórzono trzy
krotnie; za każdym razem przekonano 
się, że pozostałość od próby poddanej 
działaniu emanacyi zawierała lit, od pró
by zaś bez emanacyi nie wykazywała j e 
go obecności. Szkło, z którego była zro
biona kolbka, zbadano na obecność litu 
z wynikiem ujemnym. Można zatem było 
wyprowadzić jed y n y  tylko wniosek, a mia
nowicie, że jeden ze składników siarcza
nu miedzi zamienił się na lit, a ponie
waż w trzeciem doświadczeniu, zamiast 
siarczanu miedzi, użyto azotanu, na tu ra l
ną konsekwencyą było, że miedź uległa 
przemianie. W prawdzie tymczasem pani 
Curie wykonała podobne doświadczenia 
z ujemnym wynikiem, nie należy się j e 
dnak tem u bardzo dziwić. Parę  lat  przed
tem otrzymałem około 70 cm3 gazowego 
związku boru z wodorem, przez działanie 
chlorowodoru na borek magnezu; borek 
z kolei otrzymywano, działając na tró j
tlenek boru magnezem sproszkowanym. 
Związek ten poddano rozbiorowi i prze
konano się, że skład je^o odpowiada wzo
rowi BH, z gęstości zaś gazu wzór czą
steczkowy wyrażał się wzorem B3H3. Nie 
przesadzam, mówiąc, że wykonałem co- 
najmniej dwadzieścia pięć doświadczeń, 
ażeby ponownie związek ten otrzymać, 
nie mogłem jednak  odnaleźć znowu ko
niecznych po tem u warunków.

Brano kwas borowy najróżnorodniej
szego pochodzenia, wszelkie możliwe

zmiany tem peratury, stosunku trójtlenku 
boru do magnezu, trwania ogrzewania 
i t. d. zostały wypróbowane — wszystko 
bez dodatniego wyniku, w żadnym razie 
nie mogłem otrzymać, więcej niż parę 
centymetrów sześciennych poszukiwane
go gazu.

Że gaz ten można otrzymać nie ulega 
wątpliwości, niemożliwem jednak  było 
odnaleźć znowu warunków rozstrzygają
cych, jak ie  mi się przypadkowo udało 
utraflć w pierwszem doświadczeniu.

Powracając do przemiany miedzi na 
lit, trzeba zaznaczyć, że ciężar minimal
nej pozostałości, otrzymywanej z roztwo
ru siarczanu miedzi, poddawanego dzia
łaniu emanacyi, był znacznie większy, 
niż bez emanacyi, przytem  wykazywał 
jasne  widmo sodu. Wydawało się przeto 
conaj mniej możliwem, że miedź została 
doprowadzoną do rozpadu na niższe z te
go samego szeregu pierwiastki.

Była już  o tem  mowa, że emanacya 
rozkłada wodę. Kiedy pozostałe gazy ba
dałem na obecność helu, byłem zdziwio
ny, znalazłszy w nich stosunkowo znacz
ną (wnosząc z jasności jego widma) ilość 
neonu. Nieczynna pozostałość gazowa 
po oddziaływaniu emanacyi na roztwór 
siarczanu miedzi wykazywała tylko wi
dmo argonu, obecności zaś helu nie za
uważono.

Olbrzymia ilość energii związana z roz
padem radu, obliczona być może na za
sadzie wydzielonej przez związki radu 
ilości ciepła. Rutherford określa j ą  jako 
37a - milion - k ro tną  energii, uwalnianej 
podczas wybuchu równej ilości gazu pio
runującego. Postęp odkryć, w szerokim 
zakresie, związany był z koncentracyą 
energii. Tylko przez skoncentrowanie 
energii ze swojego wielkiego stosu na 
niewielkim kawałku wilgotnego potażu 
Davy był w możności wydzielić potas 
metaliczny. Czyż nie naturalnem  w y
daje się przypuszczenie, że pod działa
niem na jony miedzi takiej niesłychanej 
ilości energii, mogą one ulegać przemia
nie?

Dalej nie będę już tą  sprawą na tem 
miejscu zajmować czytelnika, ponieważ
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właśnie poddana je s t  ona nowemu b a 
daniu.

W  listopadzie 1904 r. Otrzymałem bar
dzo radosną wiadomość o przyznaniu mi 
nagrody Nobla za chemię. W  grudniu  
tegoż roku byliśm y z żoną obecni przy 
rozdawnictwie nagród, doznając przytem  
uprzejmej gościnności. Szczególniej pię
knie się złożyło, że współcześnie mój 
poprzedni współpracownik lord Rayleigh 
otrzymał nagrodę za fizykę.

W  latach 1905 i 1906 stosowano ema- 
nacyę z moich, znacznie tymczasem 
zwiększonych, zapasów radu  głównie 
w doświadczeniach nad leczeniom raka. 
Z poparciem sir Landner B run tona  w y
konane zostały przez d-ra Bashforda za- 
s trzykiw ania  doświadczalne roztworów 
wodnych emanacyi chorym  na raka  m y
szom; zauważono w tedy wyniki dodatnie. 
Jeden przypadek niewątpliwego, d w u 
krotnie operowanego raka, o ile można 
sądzić, został wyleczony po zrobieniu 18 
tygodniowych zastrzykiw ań roztworu wo
dnego emanacyi z 50 miligramów radu. 
Wydawało mi się, że obowiązkiem moim 
je s t  popieranie na wszelki sposób dal
szych badań w tym  kierunku. Jednakże  
z pośród 10 pacyentów, k tó rych  potem 
w ten  sposób leczono, ani jeden  nie zo
sta ł wyleczony. W  n iek tórych  razach 
lekarz sądził, że życie zostało przedłużo
ne, a chorzy utrzymywali, że zastrzyki- 
wania uwalniały ich od bólów.

Ku wielkiemu mojemu ubolewaniu za
rzucono doświadczenia, ponieważ wydało 
się beznadziejnem znalezienie w zastrzy- 
kiwaniach roztworu em anacyi radu  leku 
na raka. W yniki nie były nigdy ogła
szane i mam nadzieję, że k ró tka  n in ie j
sza wiadomość nie powstrzym a innych 
od wykonania  wyczerpujących doświad
czeń, jeśli zechcą podjąć badania  nad 
działaniem radu w tej s trasznej choro
bie. Co jednem u się nie powiodło, drugi 
może odnaleźć.

Skoro znowu powróciłem do używalno
ści moich zapasów radu, rozpoczęte zo
sta ły  nowe doświadczenia; zdjęto widmo 
emanacyi i dokładniej oznaczono obję
tość, zajmowaną przez wydzielone ilości 
emanacyi. Badaniem nad oddziaływaniem

em anacyi na niektóre pospolitsze ciała, 
j a k  amoniak i chlorowodór, zajął się dr. 
Cameron i obecnie są w biegu dalsze 
w tym  kierunku doświadczenia.

Podczas ostatnich dwu lat miałem za
szczyt być prezesem Tow arzystw a che
micznego w Londynie. Za przedmiot prze
mowy mojej w 1908 r. obrałem elektron 
jako  element. Powołując się na Fara- 
dayowski wykład Helmholtza ,z r. 1887, 
w którym  było zaznaczone, że każdy 
atom pierwiastku, z elektrolitu u bieguna 
wydzielony, niesie jednę  lub więcej j e 
dnostek ładunku elektrycznego, wspo
mniałem o propozycyi Nernsta  oznacza
nia dodatnich i odjemnych ładunków oso- 
bnemi symbolami, tak, żeby widać było, 
że wchodzą one w związki chemiczne 
lub z nich w ystępują  w ten sam zupeł
nie sposób, ja k  to się odbywa ze zwy- 
kłemi pierwiastkami jednowartościowemi. 
Idąc dalej w tym kierunku, wskazałem 
zdobyty w ostatnich latach dowód nie
zależnego istnienia cząstek e lektryczno
ści odjemnej, czyli elektronów. Jon do
datni je s t  zatem pierwiastkiem, lub g ru 
pą, k tóre u traciły  elektron, ten ostatni 
zaś z kolei połączył się z pierwiastkiem, 
lub grupą, które wskutek tego nałado
wały się odjemnie. Takim sposobem 
elektrody stosu można uważać za pewien 
rodzaj elektrycznych pomp ssących i t ło
czących, k tórem i elektrony z elektrolitu 
są albo wyciągane, albo weń wtłaczane.

Jestem  przekonany, że do interpreta- 
cyi faktów chemicznych trzeba będzie 
się posługiwać tą, lub podobną do niej, 
hypotezą.

Kończąc to krótkie sprawozdanie o swo
ich pracach, chciałbym szczególnie za 
znaczyć tę wielką pomoc, jakiej dozna
łem ze strony mych asystentów i s tu 
dentów.

W ymieniłbym  ich wszystkich jakna j-  
chętniej, ale było to niemożliwem, pro
szę więc, aby ten, lub ów, którego na
zwiska nie przytoczyłem, nie sądził, że 
dlań nie czuję wdzięczności.

O pracach, podejmowanych w mojem 
laboratoryum  mówiłem zwykle bez za
strzeżeń i ten sam zwyczaj ma mój ko
lega dr. Collie, obecnie profesor chemii
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organicznej w Kolegium. W szyscy prze
cież pracujem y dla postępu nauki, a ten 
właśnie polega na łatwości wzajemnej 
wym iany myśli. W  średniowieczu alche
mik tamował postęp nauki swą ta jem ni
czą nadętością; założenie akademij w 17 
stuleciu i ogłaszanie ich badań usunęło 
ciemności, przeszkadzające postępowi na 
drodze odkryć. Czyniono mi zarzut, że 
zbyt swobodna wym iana myśli niweczy 
oryginalność, że jeden  badacz posiłkuje 
się pomysłami innych i że wreszcie staje 
się trud nem rozstrzygnięcie, co właśnie 
je s t  tylko jego w danej pracy. Cóż z te
go? Laboratoryum  takie, jakiem  być po
winno, je s t  jed n ą  rodziną, gdzie wszel
kiej udziela się rady  i pomocy, aby prze
niknąć tajemnice przyrody. Postęp i tak 
j e s t  już  dość trudny, pocóż więc jeszcze 
stawiać mu na drodze sztuczne przeszko
dy? Wcale się nie waham  oświadczyć, 
że często innym  zawdzięczałem idee. 
Gdzie mogłem, stara łem  się to uznać, 
nie zawsze je s t  to jednak  możliwem. 
Gdy strona przedmiotowa w pamięci po
zostaje i wchodzi w całość myśli, aby 
wreszcie wydać owoce, źródło — zostaje 
zapomniane. Sztuka odkryć polega na 
tem, że się kuje ogniwa łańcucha, u trzy 
mującego w związku fakty, pomiędzy któ- 
remi pierwotnie nie domyślano się ża
dnego stosunku.

Niektórzy, pod tym względem, więcej, 
niż inni, są uzdolnieni, ń o b ra  pamięć 
wydaje mi się często przeszkodą raczej, 
niż pomocą w odkrywaniu. Zapewne, po
lega to na istnieniu czegoś w rodzaju 
pamięci nieświadomej, w której się prze
chowują „zapomniane" fakty  i mocą któ
rej potrzebne stosunki się tworzą i do 
świadomości dochodzą, kiedy potemu na
stępuje dostateczna podnieta.

Nie uważałem za konieczne podawać 
więcej nad wzmiankę o licznych zasz
czytach naukowych, jakie mi przypadły 
w udziale. Szczególniej radosnem było 
w nich to, że wyrażały uznanie tych 
spośród mi współczesnych, k tórzy najle
piej sądzić mogli moje zasługi. Niema 
na świecie większej radości nad uznanie 
naszych przyjaciół.

Na zakończenie chciałbym przytoczyć 
słowa Roberta Boylea nieco jednak  zmie
nione.

„Być synem takich rodziców, jak iem i 
byli mój ojciec i matka, mieć taką  po
mocnicę, jak ą  je s t  moja żona, dało mi 
szczęście, które z największą wdzięczno
ścią uznać muszę; moje urodzenie i d ro 
ga życia o tyle odpowiadały moim skłon
nościom i zamiarom, że, gdyby mi zosta
wiony był wybór, trudnoby mi było zmie
nić przeznaczenie Boskie".

Tłum. Stanisław  Prauss.

E D W A R D  SUESS.

O Ż Y C I U .

(Dokończenie).

Zwróćmy się teraz do morza K aspij
skiego. Poziom jego  leży dzisiaj o 25 m 
niżej od poziomu morza Czarnego i Ś ród
ziemnego, poziom jeziora Aralskiego, prze
ciwnie, leży o 50 m  wyżej niż Śródzie- 

i mnego. Studya geologiczne Andrussowa 
nad morzem Czarnem, a Berga nad j e 
ziorem Aralskiem doprowadziły do na 
stępujących rezultatów. Był czas, kiedy 
s tan  wody w obu jeziorach był znacznie 
wyższy i jednakowy, wynosił on 54 m, 
t. zn. był o 4 m wyższy od dzisiejszego 
poziomu jeziora Aralskiego, a prawie 
o 80 m wyższy od dzisiejszego poziomu 
morza Kaspijskiego. Wówczas oba j e 
ziora tworzyły jednę  całość. Morze Azo- 
wskie łączyło się przez Manycz z Ka- 
spijskiem, a morze Kaspijskie przez Us- 
koi i Sary  Kamysz z Aralskiem. W  tych 
trzech morzach żyła ta sama półsłona 
fauna, złożona przeważnie z małży, t. zw. 
„fauna kaspijska", k tóra  i dzisiaj j e s z 
cze żyje w morzu Kaspijskiem. Oczy
wiście powstała ona przez przemianę faun 
śródziemnomorskich.

Po s tadyum  tak wysokiego s tanu  wo
dy nastał okres posuchy; wody spadły, 

j jeziora oddzieliły się. Morze Czarne, k tó 
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re kiedyś miało także faunę kaspijską, 
opadło o 30—ĄO m poniżej obecnego po
ziomu. Później otworzył się Bosfor i Dar- 
daneie; prawdopodobnie skierowała się 
tędy rzeka po opadnięciu morza. Z otwo
rzeniem tych cieśnin morze Śródziemne 
wstąpiło w kotlinę morza Czarnego, fau 
nę kaspijską zabiły wody słone.

W  morzu Kaspijskiem nasta ły  inne 
zmiany. Podczas ustawicznego opadania 
wód wpadła do niego Amu-Darya, w je- ; 
ziorze zaś Aralskiem osadzała się sól. 
Amu-Darya zmieniła jednakowoż z bie
giem czasu kierunek: zamiast do Kaspij
skiego wpada teraz do jeziora  Aralskie- 
go. Z tej przyczyny poziom wody w mo
rzu Kaspijskiem począł się obniżać dalej, 
gdy jezioro Aralskie w skutek  tych zmian 
stało się prawie słodkiem. Te przyczyny 
spowodowały więc różny poziom w tych 
dwu jeziorach.

P rzypatrzm y się teraz faunie. W  mo
rzu Czarnem widzimy kaspijską  faunę 
małży, k tóra  powstała z śródziemnomor
skiej i dlatego jes t  od niej młodsza, 
a przecież leży pod śródziemnomorską, 
ponieważ fauna kasp ijska  była tu p ier
wotnie. W jeziorze Aralskiem są tylko 
resztki fauny kaspijskiej, zna jdu ją  się tu 
także gatunki swoiste; tylko w morzu 
Kaspijskiem żyje dzisiaj kasp ijska  fauna 
małży.

Pominąwszy fakt, że zmiany w faunie 
zwierząt lądowych są zupełnie niezależne 
od tych przemian i pominąwszy zmiany 
w faunie półsłonej i morskiej, fauny rzek 
wielkim zmianom nie uległy. Dlatego 
też Dunaj, W ołga i Am u-Darya mają nie
k tóre ryby wspólne. Zdarzało się nawet, 
że ryby  europejskie dostawały się pod
czas wysokiego s tanu  wody do Amu-Da- 
ryi i dlatego też nasz karp  ż y je w ls s y k -  
Kulu w Tienszanie. Te fakty wskazują  
nam warunki, podczas k tórych  ga tunk i 
zwierząt mogły się rozejść bardzo dale
ko, chociaż miejsce pochodzenia ich je s t  
wspólne. W yraźne ślady tego znajduje
my w Amu Daryi: żyją tam dwa g a tu n 
ki rodzaju Scaphirhynchus, ryby , k tóra  
j e s t  obca tym obszarom, a której n a j
bliższe formy żyją w Ameryce północnej.

Ci mieszkańcy rzek muszą przeto na le 
żeć do istot bardzo starych.

Zwierzęta ssące dalekiej północy roz
wijały się podczas epoki lodowej wedle 
typu afrykańskiego. Śródziemnomorska 
fauna wód słonych je s t  w zasadzie s ta r 
sza od nich, z niej powstały małże fa u 
ny  kaspijskiej. Dzisiejsza fauna rzek ma 
swą własną historyę i ma bardzo stare 
rody. Te przykłady podałem, aby w y
kazać, j a k a  samodzielność może panować 
pomiędzy członkami tej samej fauny i jak  
różnorodna może być ona ze względu na 
wiek. W  ten sposób podział istot wedle 
miejsc zamieszkania nabiera znaczenia 
historyi.

P rzystępuję  do ostatniego ustępu w y
kładu Rozpatrzywszy się na licznych 
szczegółach w budowie geologicznej zie
mi, spostrzegamy, że są obszary, k tóre  
od bardzo dawnych czasów, przeważnie 
od górnego karbonu, nie ulegały fałdo- 
waniom, ani transgresyom  morskim, 
w których przeto fauna lądowa i słodko
wodna ulegała mniejszym zmianom, niż 
gdzieindziej. Tutaj widzimy, jak  po j e 
dnej faunie lądowej następuje  druga, 
a po jednej florzó następna. Te obszary 
należy uważać za okolice, w których cho
wały się rośliny i zwierzęta w czasach 
wielkich zmian, nie przed zmianami kli
m atu, ale przed zmianami geologicznemi. 
Wobec dzisiejszego stanu badań należy 
wyróżnić 4 takie azyle, t. j. Laurencyę, 
kraj Angary, Gondwanę i Antarktydę.

Wedle badań geologów amerykańskich 
pierwszy obszar, nazwany tak  od rzeki 
św. Wawrzyńca, zajmuje znaczną część 
środkowych Stanów Zjednoczonych, wię
kszą część Kanady i Grenlandyę, a n a 
leżą tu  także zachodnie Hebrydy. Wi
dzimy tu nieprzerwane następstwo faun 
lądowych i rzecznych przez znaczną część 
osta tn ich  peryodów geologicznych. Szcze- 
żuje np., k tóre znajdujem y w rzekach 
am erykańskich są potomkami szczeżuj, 
które tam żyły podczas peryodu kredo
wego. Rzeczne ga tunk i ryb Amia i Le- 
p idosteus zachowały się tutaj, gdy w E u
ropie w ym arły prawdopodobnie z powo
du późniejszych transgresyj morskich. 
Trzy dalsze azyle, zwłaszcza Angary
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i Gondwany mają tę wspólną własność, 
że już  od czasów permskich były właści- 
wemi schroniskami dla istot organicz
nych. U schyłku peryodu węglowego na
sta ły  wielkie ruchy górotwórcze, które 
objęły większą część ziemi, a obszary 
przez te ruchy nieobjęte są właściwie 
typowemi azylami. W  rzeczywistości też 
znajdujemy na nich, zwłaszcza na Gond- 
wanie, jednosta jną  i dobrze rozprzestrze
nioną florę na bardzo znacznej prze
strzeni.

Pomówmy teraz o azylu Angary. Roz
pościera się on od płaskowyżu wschod
niej Syberyi aż do jeziora Bajkalskiego 
i do Irkucka; Jenissej i Lena tworzą j e 
go granicę na znacznej przestrzeni. T u 
taj brak transgresyi, brak też młodszych 
ruchów górotwórczych. Rzeki wpadające 
do Jenisseju, j a k  Angara, Tunguzka Gór
na i Kamienna, m ają u brzegów warstwy 
zawierające rośliny, a rozpoczynające się 
od permu, następują  jurajsk ie , potem 
trzeciorzędowe w arstw y z roślinami i w 
ogólności nie znaleziono tu  śladu młod
szych transgresy j.  Inny azyl, t. j. ląd 
Gondwany otrzymał nazwę od bóstwa 
indyjskiego Gondwany, k tóra to nazwa 
oznacza także pewną część Indyj. Ląd 
Gondwany je s t  teraz  rozczłonkowany, 
obejmuje Indye Wschodnie, znaczną część 
Afryki i znaczną część Ameryki południo
wej. Na tym całym obszarze rozpostarła 
się lądowa flora permska, a także pewne 
gady, k tóre można śledzić od Indyj aż 
do Ameryki. Ten obszar nie okazuje ża
dnych młodszych ruchów górotwórczych, 
a jeżeli następowały transgresye, np. kre
dy środkowej, trzym ają się tylko brze
gów, z w yjątkiem  Sahary z Arabią i Sy- 
ryą. Czwartym  azylem je s t  Antarktyda. 
Trudno odtworzyć ca |y  jej obszar; obej
muje ona Patagonię, wyspy Falklandz- 
kie, Australię  i Nową Zelandyę. Faun i
styczny rozwój Patagonii należy do na j
ciekawszych na ziemi. Okazało się, że 
żyły tu  następujące po sobie trzy fauny 
trzeciorzędowe, które stoją na nizkim 
stopniu rozwoju, a mają tylko jeden 
wspólny ga tunek  z innemi obszarami, 
tak, jakgdyby  był to całkiem odmienny 
świat zwierzęcy. Te fauny m ają  pewne

wspólne cechy z fauną trzeciorzędową 
półkuli północnej. Istnieje pokrewieństwo 
pomiędzy torbaczami i stekowcami tutej- 
szemi, a północnej półkuli, zwierzęta ko
pytne mają, j a k  na północnej półkuli, 
5 palców nierozdzielonych, ale tak tutaj, 
jak  i tam, pewna gałąź ssaków postępuje 
zbyt szybko w rozwoju, t. j. szczerbaki. 
Nie można wątpić, że ssaki łożyskowe 
były już  w peryodzie kredowym, nieraz 
też zwracano uwagę na to, że dzisiejsza 
Patagonia je s t  zamała, aby pomieścić te 
wszystkie fauny, które tam  żyły. Dołą
cza się jeszcze jeden  ciekawy szczegół, 
t. j. że na wyspach Falklandzkich, od
miennych budową od Patagonii, znale
ziono tę samę florę Gondwany, która je s t  
charakterystyczną  dla azylu Gondwany, 
jakgdyby  te wyspy były częścią kon ty 
nentu, na którym  wszystkie te fauny się 
rozwinęły.

W  Australii żyją jeszcze stekowce i tu 
taj je s t  jeszcze główna siedziba torba- 
czy. Często mówi się o tych  zwierzętach, 
jako o s tarych  typach. Są one w praw 
dzie stare, ale są młodsze niż trzy fauny 
Patagonii; w ostatniej, najmłodszej z nich 
je s t  jednakowoż widoczne pewne zbliże
nie do torbaczy żyjących.

Na małej wyspie Lord Howe znalezio
no czaszkę żółwia rogatego, należącego 
do całkiem osobliwego rodzaju, którego 
szczątki znaleziono także w Patagonii 
i Australii i k tó ry  z pewnością nie żył 
wyłącznie na tak  małej wyspie. Całe 
wschodnie wybrzeże Australii czyni w ra
żenie młodego zapadnięcia, gdy tym 
czasem brzeg południowy je s t  wytworem 
starszym , ponieważ są tam  osady trze
ciorzędowe. Ekspedycya, która wróciła 
przed 2 miesiącami, sprawdziła obecność 
s ta rych  skał na południowych wyspach 
Auklandzkich i innych, które są śladem 
dawnego połączenia z Antark tydą. P ta 
kam i najbardziej charakterystycznem i dla 
A ntark tydy  są pingwiny, znaleziono je 
też skamieniałe na wyspach antarktycz- 
nych i na Nowej Zelandyi.

W szystkie te stare azyle mają swoje 
stare  sieci wodne, a charakterystyczną  
je s t  rzeczą, że najstarsze formy ryb rze
cznych tu ta j się właśnie znajdują; Po-
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lypterus, Ceratodus czyli ryby  dwudysz- 
ne tu ta j żyją. J e s t  też rzeczą zrozumia
łą, że stare  rzeki Afryki z biegiem cza 
su tak  dalece uległy wstecznej erozyi, 
że pozostały tylko nizkie działy wodne, 
a naw et i te zostały przekroczone. Kon
go, Nigier, Nil i Zambezi mają wspólną 
faunę rybią  z powodu czasowych połą
czeń.

Przejdźmy teraz do kilku uw ag  ogól
nych. Ląd stały  zajmuje właściwie n ie
wiele miejsca na naszej ziemi, na suchy 
obszar wypada zaledwie 0,28 całej po
wierzchni planety. Jeżeli obliczymy po
wierzchnię lodowców, wiecznych śnie
gów i pustyń, pozostanie zaledwie p iąta 
część ziemi na obszar, na k tórym  możli
we je s t  nieco bogatsze życie. Lecz i tu 
taj na lądzie stałym  trzeba  odróżnić pe
wne działy. RichthołTen wyróżnił w Azyi 
ze względu na człowieka środkowe i ob
wodowe okolice, mianowicie obszary m a
jące  odpływ do morza i bezodpływowe, 
wykazał nadto, o ile ważniejsze są dla 
człowieka obszary obwodowe w porówna
niu ze środkowemi. To samo odnosi się 
do fauny lądowej; azyle leżą na obwo
dach, rzeki ich m ają odpływ ku morzu 
i dlatego też są naj ważniejszemi miejsca
mi życia organicznego, chociaż nie za j 
mują znacznych obszarów na  ziemi.

Od czasu kiedy zastosowano fotografię j 
do badań nad księżycem, poznano, że 
studyum  księżyca ma doniosłe znaczenie 
dla s tudyów nad ziemią. Łowy i Puiseux 
wypowiedzieli zapatryw anie , że morza 
księżyca są takiemi samemi zaklęsłościa- 
mi jak  zagłębia mórz naszych, że nadto 
dążą ku pewnym głębokościom i że owe 
zaklęsłości powstały przez kurczenie się 
księżyca. Nie można wątpić, że morza 
ziemi są zapadnięciami; należy się prze
to zapytać, czy i tu ta j je s t  dążność, aby 
przez kurczenie się wywołać stałe pozio
my głębokości, albo, co je s t  jednoznacz- 
nem, wytworzyć coraz mniejszy promień 
ziemi. Z budowy ziemi nie można wy
wnioskować niczego pewnego, j e s t  jednak  
rzeczą szczególną, że głębokości średnie 
oceanów są prawie identyczne. W edle 
ostatnich danych Krtimmla głębokość ś re 
dnia Oceanu Atlantyckiego wynosi 3 858

m, Indyjskiego 3 929 m, Spokojnego 4 096 
m, a zbytecznem  byłoby chyba dodawać 
ja  te liczby blizkie są 4 000 m. Jeżeli 
byłoby rzeczą pewną, że kurczenie się 
ziemi działa w tym  kierunku, aby w y
wołać coraz mniejszy promień, czyli j e 
żeliby zapadanie się A tlan tyku  miało nie
jako  równoważyć się z pacyficznem, w ta 
kim razie byłyby zagrożone tak  ważne 
azyle życia. Jes t  to sprawa, k tóra za
sługuje na doniosłe studya, a k tórą za
znaczyłem tu  tylko. Trzeba zawsze mieć 
na oku, jak  mało mamy lądu stałego, 
zdatnego do zamieszkiwania i że znacz
ne jego obszary już się zapadły.

Chciałbym zakończyć ten odczyt s ło
wami, którem i zakończyłem swe dzieło, 
powiedziałem tam bowiem: „Rozważając 
tyle o twartych, niewytłumaczonych je sz 
cze kw esty j, cieszymy się słońcem, n ie
bem gwiaździstem i całą rozmaitością 
oblicza ziemi, które właśnie przez te czyn
niki zostało wywołane; równocześnie po
znajemy ja k  dalece życie zależy od wła
sności i losów naszej planety11.

Tłum. W. Fr.

Pow rót kom ety Halleya.

Oczekiwana, słynna kom eta  Halleya u k a 
zała się. O dkry ł ją  p. Wolf w Heidelbergu 
na fotografii, zdjętej w d. 1 1 września, jako 
s łab iu tką  mgławicę 16 ej wielkości, świecącą 
na pogran iczu  gwiazdozbiorów Bliźniąt 
i Oryona. K om eta znajdowała się w odle
głości ty lko  '/e średnicy księżyca od miej
sca, przepowiedzianego przez astronomów 
angielskich, pp. Cowella i Crommelina. Tak  
drobna różnica pomiędzy rachunk iem  a ob- 
serw acyą  wprawia w podziw, jeżeli zw aży
my, że osta tn ie  dostrzeżenia kom ety  doko
nane zostały w r. 1836, a więc przez blizko 
t rz y  ówierci wieku kom eta  poruszała się 
w przes tw orach  niewidzialna.

Niewiele dalej odbiega od rzeczywistości 
miejsce kom ety , obliozone przez p. Wład. 
M atkiewicza na zasadzie rezu lta tów  jednej 
z prac, p rzedstaw ionych na konkurs  między
narodowego Tow arzystw a astronomicznego. 
Przez p u n k t  przysłoneczny swej drogi ko
m eta  przejdzie w połowie kw ietnia  r. p., 
i wówczas, oraz potem, zapewne będzie do
brze widzialna gołem okiem. Obecnie jes t
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ona ty lko  drobną plamką mglistą, k tó rą  do
s trzegać można ty lko  przez wielkie te le
skopy, i do końca  ro k u  niewiele się zmieni 
na  lepsze, gdyż będzie „teoretycznie" ledwie 
12-ej wielkości. Blask t.  zw. teo re tyczny  
oblicza się w  założeniu, że kom ety  świecą 
ty lko  światłem, odbitem od słońca; wiadomo 
jednak , że wogóle blask komet, w miarę ich 
zbliżania się do słońca, jes t  większy od bla
sku  „teo re tycznego“, chociaż tego przyro 
s tu  jasności naprzód obliczyć nie można.

Z efemerydy p. Matkiewicza przytaczam y 
niek tóre  liczby.
( r  =  odległość kom ety  Halleya od słońca, 

A =  odległość jej od ziemi)
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W dniu odkrycia  współrzędne komety 
były: a = 6h 1 8 m, 2, 3 = - | - 1 7 0l l ' ,  współrzędne 
zaś obliczone przez pp. Cowella i Cromme- 
lina: a =  6h l 8m 45 , 5 =  - |-  17°16/.

T. B.

KRONIKA NAUKOWA.

Oznaczanie paralaksy słonecznej /apomo- 
cą obserwacyj spektroskopowych. Zasto
sowanie zasady Dopplera i F izeaua do prze
sunięcia znanej linii widma pozwala, jak  
wiadomo, ocenić prędkość radyalną, z jaką  
źródło przesuwa się względem obserwatora.

Gdy obserwacye dotyczą ciał niebieskich, 
to przesuwanie się linii je s t  wynikiem po
dwójnego ru c h u  gwiazdy i obserwatora. J e 
żeli chcem y o trzym ać ruch własny ciała 
niebieskiego wzdłuż promienia wzrokowego, 
to m usim y do bezpośrednich danych obser- 
wacyi wprowadzić pewne poprawki, k tóre  
pozwalają wyrugować wpływ przesuwania 
się obserwatora.

R u ch  ten  je s t  wynikiem różnych p rzy 
czyn, lecz najważniejszą popraw ką je s t  ta, 
k tó ra  w ynika z obiegu ziemi dokoła słońca.

P opraw ka  powyższa x  duje się wyrazić 
wzorem dość prostym , w k tó ry m  w ystępu ją  
współrzędne gwiazdy oraz e lem enty  orbity  
ziemskiej; dla obliczenia poprawki x  trzeba 
więo znać te  różne elementy, a w ich licz
bie— wartość paralaksy słonecznej.

Ale można postąpić i odwrotnie: można 
poprawkę, o której mowa, oznaczyć doświad
czalnie i uważać paralaksę słoneczną za n ie
wiadomą. Takie równanie otrzym ujem y, np., 
oznaczając prędkość radyalną gwiazdy, zbli
żonej do ekliptyki, w dwu czasach, p rze
dzielonych okresem sześciomiesięcznym, gdy 
popraw ka osięgnie wartość maksymalną.

Przed kilku laty~ Kiistner, d y rek to r  obser- 
w ato ryum  w Bonn, wyprowadził wartość 
paralaksy słonecznej z małego szeregu spo
strzeżeń spektroskopow ych nad A rk tu rem ; 
wykazał on, że m etoda taka, zwłaszcza jeżeli 
posiadać będziemy liczne i dokładne ozna
czenia prędkości radyalnych, dawać może 
wyniki równie dokładne, jak  najlepsze me
tody dotychczasowe, przyczem ilość pracy  
włożonej jes t  znacznie mniejsza.

Zresztą, jak  to  słusznie zauważył P lum m er 
w ciekawym ar ty k u le ,  umieszczonym w Ob- 
seryato ry  (czerwiec 1908), można tą  samą 
drogą wyprowadzić wartość stałej aberacyi.

Od czasu ukazania  się rozprawy K ustne ra  
poczyniono w ty m  samym celu  spostrzeże
nia w obserw atoryum  Przylądka; ostatnie 
sprawozdanie roczne tej insty tucy i  zawiera 
ważne wyniki ty c h  badań.

Spostrzeżenia, poczyniono pomiędzy lu tym  
1906 r., a marcem 1908 r., dotyczyły Alde- 
barana, Procyona, Betajgajcy, Polluksa, 
A rk tu ra ,  a C en taura  i A ntaresa.

Liczby, o trzym ane stąd na wartość para-
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laksy, zawierają się pomiędzy 8," 763 (Pro- 
cyon) a 8," 835 (Betajgajca).

W artość  średnia wynosi 8 ," 800 z błędem 
prawdopodobnym + 0 , " 0 0 7 ;  w ynik  te n  zga
dza się prawdziwie zdumiewająco z wynikam i, 
otrzymaneini ze spostrzeżeń nad E rosem  
a przedstawionemi m iędzynarodow em u Ko
mitetowi m apy nieba w k w ie tn iu  r. b.

W samej rzeczy Hinks znalazł na w artość  
tej stałej:

8 ," 807 opierając się na pom iarach  foto
graficznych Erosa, 8," 803 na  podstawie po
m iarach m ik rom etrycznych .

Jeżeli z danych , o trzym anych  przez a s tro 
nomów z Przy lądka , w yprow adzim y sta łą  
obserwacyi, to  znajdziemy liczbę 
20," 473 +  0," 015.

Liczba t a  zgadza się ściśle z wartością  
20," 480, k tó rą  nieodżałowany Newcom b po
daje w sw ych „Podstaw ow ych  s ta łych  astro- 
nom icznych“ .

S. B .
(Rev. seient.)

0 odrzucanych cząstkach katodalnych.
J a k  wiadomo, katoda, umieszczona w pró
żni, oprócz ciałek, odchy lanych  przez ma
gnes, wysyła  inne jeszcze cząstk i własnej 
swej substancyi, k tó ry ch  magnes nie od
chyla w sposób dostrzegalny. To dowodzi, 
że cząstki w yrzucane albo posiadają dużą 
masę m ateryalną, albo mały ład u n ek  e lek 
tryczny ,  albo wreszcie znaczną prędkość. 
L. Houllevigne w ykonał szereg doświadczeń, 
k tó ry ch  wyniki zdają się przem awiać za 
pierwszą hypotezą, aczkolwiek nie wyłączają 
w zupełności i dwu pozostałych.

Jeżeli p ły tk ę  szklaną częściowo zasłoniętą 
wystawimy przez kilka sekund na pociski 
katodalne, to  na pierwszy rz u t  oka nie zn a j
dziemy żadnej różnicy pomiędzy częścią za 
słoniętą powierzchni szklanej a częścią nie- 
zasłoniętą; jeżeli jed n ak  dm uchniem y na  
szkło, to  para  wodna skropli się na  odc inku  
niezasłoni^tym i czyni go widocznym. To 
samo otrzym am y i z inną parą , a szczegól
nie w yraźny  w ynik daje pa ra  rtęci,  k tóre j J 
też użył Houllevigne do swoich doświadczeń. ! 
Jeżeli pomienioną p ły tk ę  szklaną umieścimy 
nad w anną rtęc iow ą o te m p e ra tu rze  150° 
w odległości p a ru  milimetrów od powierz
chni cieczy, to  na części zasłoniętej o trzy 
mamy kilka dużych  kropel, a na  części 
w k tó rą  uderzały poc isk i—znacznie większą 
liczbę kropel daleko drobniejszych.

Badanie mikroskopowe w ykazuje , że ze 
zwiększeniem czasu oddziaływania p a ry  r t ę 
ciowej w zrasta  wielkość kropel, ale nie wzra
s ta  ich liczba, k tó ra  zależy natom iast od 
czasu oddziaływania ka to d y .  M amy tak ie  
wrażenie, jak g d y b y  krople tw orzy ły  dokoła 
siebie cen try  przyciągania, k tó ry c h  źródłem

jes t  wyładowanie ka tody. Ponieważ jednak  
katoda w yrzuca  zarówno oząstki m ateryal-  
ne, jak  i tak  zwane ciałka (corpuscula), 
p rze to  Houlleyigne postanowił rozstrzygnąć, 
k tó ra  to z ty ch  dw u  kategory j pocisków 
posiada zdolność w ytw arzania  cen trów  p rzy 
ciągania.

W ty m  celu pomiędzy ka todą  srebrną  
a p ły tk ą  szklaną ustaw ił przewieroony 
w środku  podwójny ekran  z miki, k tó ry  na 
p ły tk ę  puszczał ostro  ograniczoną wiązkę 
pocisków katodalnych . Magnes odchylał na 
bok promienie katodalne, gdy  tymczasem 
w yrzucane srebro tworzyło wzdłuż osi dwu 
ekranów  bardzo widoczną lekką zasłonę. Po 
zastosowaniu pary  rtęciowej okazało się, że 
część centralna, zamącona pociskami kato- 
dalnemi, liczyła 22 000 kropelek na milime
trze  kw adratow ym , część zaś wystawiona na  
promienie katodalne, odchylone na bok, li
czyła ty lko  3 500 kropelek. W założeniu, 
co praw da hypote tycznem  tylko, że każda 
w yrzucona cząstka katodalna tworzy na 
p ły tce  szklanej cen tru m  przyciągania, m o
żna było Obliezyć liczbę i wym iary  ty ch  
cząstek. Houlleyigne znalazł, że każdem u 
cen trum  przyciągania odpowiada wyrzucona 
masa s rebra  równa 6 X  10~12 mg, czyli m a
sa dziesięć milionów razy większa od masy 
cząsteczki srebra.

Z tego wynikałoby, że projekcye katodal
ne składają się z elementów bardzo g rubych  
w porów naniu  z cząsteczkami chemicznemi, 
c/<yli molekułami. Gdybyśm y przypisali im 
postać kulistą, to na średnioę ich w ypadła
by wartość około 100 co czyni więcej, 
niż grubość  pew nych  warstw, które  osa
dzają się w sposób ciągły: w arstw y srebra,
g ru b e  na mniej niż 10 {jljjl, oglądane przez 
m ikroskop z imersyą jednorodną i powięk
szeniem 1 300 razy, przedstawiają się w po
staci b łonek c iągłych ale ziarnistych.

S. B .
(N aturw . Rundschau).

Nieprawidłowości w zanikaniu emanacyi 
radu. Prędkość, z jak ą  zanika aktywność 
emanaoyi radu, mierzona była przez wielu 
badaczów różnemi metodami. Stwierdzono, 
że to zanikanie daje się wyrazić funkcyą 
wykładniczą czasu o okresie, k tó ry  w ró
żnych przypadkach  waha się pomiędzy 3,75 
a 3,99 dniami (to znaczy, że tak i  ozas u p ły 
wa, zanim ak tyw ność  spadnie do połowy 
pierwotnej swej wartości).

P rzed  kilku miesiącami Tuomikoski p rz e 
prowadził szereg doświadczeń celem zbada
nia przeb iegu  zanikania emanacyi w dalszym 
zakresie. Znaczną ilość emanacyi zam knięto  
w ru rk ach  zatopionych i spadek aktywności 
mierzono na  promieniach y zapomocą elek
troskopu, otoczonego ołowiem. Znaleziono,
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że prędkość zanikania emanacyi nie je s t  p ra 
widłowa i zależy od manipulacyj, jakim  ema- 
nacya  uprzednio  była poddawana. Tak  np., 
próbka emanacyi, oczyszczonej przez kon- 
densaoyę w ciekłem powietrzu, zaczęła za
nikać w ciągu pierwszych dni pięciu wedle 
wzoru o okresie, wynoszącym średnio 3,58 
dnia. Pomiędzy dniem 5-ym a 20-ym okres 
średni wynosił 3,75 dnia, a po dniu dw u
dziestym zanikanie odbywało się prawie 
ściśle wedle wzoru wykładniczego o okresie 
3,85 dnia. Inny p rep a ra t  emanacyi zanikał 
w pierwszych dniach wedle wzoru o okresie 
4,4 dnia. Podobne różnice stwierdzono w  ca
łym  szeregu doświadczeń. W ahania te 
w  okresie zanikania w  różnych przypadkach  
przypisać należy różnicom w jakości ema
nacyi.

W całym  szeregu doświadczeń stw ierdzo
no, że te  próbki emanacyi, k tó rych  a k ty 
wność zanika najprędzej, łatwiej ulegają po
ch łanianiu  przez wodę i łatwiej zgęszczają 
się w powietrzu  ciekłem, aniżeli próbki, k tó 
rych  ak tyw ność zanika wolniej. T ak  np., 
jeżeli em anacyę potrzym am y przez kilka go
dzin nad wodą, to część, pochłonięta przez 
wodę, zanika prędzej, aniżeli część nie po
chłonięta. Podobnież dzieje się w razie kon- 
densacyi: część emanacyi, u sun ię ta  przez 
pompowania, w ykazuje  okres dłuższy, ani
żeli część skondensowana.

Mimo ty ch  różnic, nie znaleziono nic t a 
kiego, coby pozwalało przypuścić , że rad 
w ytw arza  dwie emanacye, lub że p roduk ty  
przemiany emanacyi o okresie powolnym 
różnią się czemkolwiek od tych, k tóre  po
wstają z emanacyi o okresie szybkim.

Bądź ja k  bądź, wyniki o trzym ane wska
zują, że em anacya nie je s t  substancyą ch e 
miczną jednorodną. O ile sięgnąć mogły 
obserwacye, je s t  rzeczą prawdopodobną, że 
fizyczne i chemiczne własności atomów em a
nacyi zmieniają się do pewnego stopnia 
z długością ich życia, t .  j. z długością cza
su, jaki up ływ a pomiędzy powstaniem a roz
padem. Prawdopodobnie własności atomów 
em anacyi ulegają zmianie postępowej przed 
rozpadem.

S . B .
(N atur. Rund.).

0 wpływie radu na prędkość krystaliza- 
Cyi. J a k  wiadomo, Gernez i Tam m ann pier
wsi wskazali drogę, na której dojść można 
do pom iaru  prędkości krystalizacyi w cie
czy przechłodzonej, t .  j. .w cieczy, której 
tem p era tu ra  jes t  niższa od normalnego p u n 
k tu  topienia się danej substancyi. Nieco 
później stwierdzono, że na przebieg tego 
zjawiska światło wywiera wpływ dostrzegal
ny. Wobec tego  powstała kwestya, czy po
dobnego w pływ u nie wywierają także pro

mienie ciał radyoak ty  wnych. Kwcstyę tę 
postarał się rozstrzygnąć L. P r ischauer  za
pomocą doświadczeń z siarką, k tó ra  w po
staci d robnych kropeiek daje się doskonale 
obserwować pod mikroskopem.

W ty m  celu siarkę oczyszczono przede- 
wszystkiem nadzwyczaj s tarannie  od dom ie
szek smolistych oraz od siarczku węgla, po
czerń przez destylacyę rozprowadzono ją  m o
żliwie jednostajnie po powierzchni podstaw
ki przedmiotowej i zamknięto herm etycznie  
szkiełkiem pokrywkowem. Kropelki, tak o trzy -  
mane, miały w średnicy od 54 |j, do 90 |i, 
a liczba ich wynosiła średnio 65 sztuk na 
milimetrze kwadratowym . Pozostawione sa 
me sobie, kropelki te  na powierzchni 1,2 cm 2 
dawały w ciągu całego tygodnia  średnio je- 
dnę kropelkę skrystalizowaną dziennie; k ro 
ple bardzo duże, które  krystalizowały się 
w parę m inut, oraz krople bardzo małe, k t ó 
re k rzepną za dotknięciem, nie były uwzglę
dniane w tym  rachunku . W drugiej fazie 
doświadczenia pokry to  połowę każdego szkieł
ka p ły tk ą  ołowianą g ru b ą  na 5 m m , poczom 
wystawiono te  szkiełka na działanie ku lk i 
szklanej, zawierającej 25 rniligr. b rom ku  
radu .

We wszystkich przypadkach  można było 
już  po trzech  godzinach ekspozycyi zauw a
żyć na połowie nie p rzykry te j  przyrost licz
by  cen trów  krystalizacyi; po 1 —  2 dniach 
liczba ta  była dwa razy większa od liczby 
cen trów  na połowie przykry te j.  Nadto, po
cząwszy od drugiego dnia, oprócz zwiększe
nia się liczby jądor, zauważono szybsze roz
chodzenie się krystalizacyi od kropli do k ro 
pli, przycze;n jed n ak  wywierały wpływ w y
raźny jeszcze pewne inne okoliczności. Po  
upływie dni 25 naliczono na połowie opro
mienionej prawie 5 razy więcej jąder, an i
żeli na połowie zakrytej,  pomimo, że i w bez- 
pośredniem sąsiedztwie radu oddzielne k ro 
pelki zachowały swą przezroczystość, dopie
ro po sześciogodzinnem ogrzewaniu do t e m 
p e ra tu ry  70° zestaliły się wszystkie kropelki.

Podobneż doświadczenia wykonano z em a
n a c y i  i otrzymano również w ynik p o zy ty 
wny, gdy tymczasem odpowiednie doświad
czenia z promieniami R ontgena nie dopro
wadziły do niczego. P r isch au e r  mniema, 
że i promienie "[ radu  nie wywierają żadne
go w pływ u na przebieg krystalizacyi, a po
nieważ nie mogą go wywierać i promienie a, 
jako ulegające pochłanianiu, przeto opisane 
wyżej działanie należałoby przypisać wyłącz
nie promieniom p.

S. B .
(N aturw . Rundsch.).
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Z początkiem października r b. redakcya „Wszechświata” zo

stanie przeniesiona na ul. Wspólną J\T° 37.

BULETYN METEOROLOGICZNY
za czas od 11/IX do 20/IX 1909 r.

(Z* sp o strzeżeń  na S tacy i M e teo ro lo g iczn e j C e n tra ln e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i Rolnictw a w W arszaw ie).

D
z
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ń B a ro m etr  red . 

do 0° i na cięż
kość. 700m m -j-

T em p era tu ra  w st. C els.
K ierunek  i p ręd k . 

w ia tru  w m /sek.
Zachm urzenie

( 0 - 1 0 )
2 3 £ u  
= 2 

«  0-

mm

U W A G I

7 r. l p . 9 w. 7 r. l p . 9 w. Najw. Najn. 1 P- 9 w. 7 r . 1 p. 9 w.

u 52,4 51,9 50,8 12,4 22,8 17,0 23,5 11,2 n 2 n 3 n 5 © 9 © 1 0 —

12 49,2 47,3 46,9 12,1 20  8 17,5 23 ,0 10,6 N E, n e 7 N E , 0 0 0 7 8 1,9 •  6  a .— 7 a.

13 4(5,8 48,1 48,4 11,8 19,0 17,2 20,6 11,5 n 6 n e 5 n e 4 10 • Q 9 . 0 1,3 •  7 a . d r .

14 48,7 50,0 52,5 15,9 21,6 16,9 2 6 ,0 15,5 SE, N W S W 3 1 0 = © 8 4 —

15 53.7 54,4 54,7 15,2 16,2 15,0 2 1 ,0 14,5 n 5 n e 7 n e 5 10 10 1 0 . 4,6 •  w  n o c y

16 54,5 54,6 54,7 13,0 17,4 18,5 22,0 12,5 N E C n e 5 n e 5 10 10 0 —

17 54,6 55,2 55,5 15,5 18,5 17,6 20,6 14,4 NE, Ń E , E, © 6 © 6 0 1,0 .  845 a . d r .

18 54,9 54,0 52,0 16,5 23,6 20,0 24,2 14,0 s e 5 SEC E , 0 2 Q 6 10 —

19 49,4 48,6 47,9 18,0 25,3 21,3 26,9 17,1 e 3 e 2 © s © 4 7 —

20 47,8 48,1 49,6 15,8 20 ,0 15,6 23,8 15,0 N W , n 3 MW , © 7 9 9 2,8 •  w  n o c y

Śre
dnie 51,2 51,2 51,3 14,°6 20,°5 17,°7 2 3 ,°2 13,°6 | 3 ,9 4,4 3,9 7,2 | 7,0 4 ,8 —

Stan średn i b a ro m e tru  za dekad ę  Ya (7 r - - j~ l  p  “ H 9 w -) —  751,2 mm

T em peratu ra  śred n ia  za dekadę: '/*  (7 t. | 1 P*—|“ 2 X 9  w)—  17°,6 Cels
Sum a o p adu  za d ekadę: =  11,6 mm
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