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Fig. 1. Rafineryja siarki.



1 3 0 WSZECHŚWIAT.

SIARKA
W WIELKIM PRZEMYŚLE

przedstaw ił 

Xj . B l - u . i n e n . t a l .

Tak zwany „wielki przem ysł" dostarcza 
nam wielu najniezbędniejszych produktów, 
których fabrykacyja za punkt wyjścia ma 
siarkę, np. kwasu siarczanego, sody zwykłej 
i gryzącej, a więc pośrednio i mydła, ału
nów, koperwasów i mnóstwa innych soli, 
kwasów lotnych i t. p., fabrykacyja których 
jest zupełnie nieznaną szerszemu ogółowi 
publiczności.

Zamierzam w szeregu oddzielnych ro- 
sprawek zaznajomić czytelnika z całym cy
klem produktów  fabryk chemicznych, ros- 
poczy nająć od siarki.

Siarka znajduje się w przyrodzie w sta
nie rodzimym i w połączeniach z innemi 
ciałami,jakoto: z wapieniem i tlenem —w for- 
mie gipsu, z żelazem w postaci pirytu, z cyn
kiem, ołowiem— jako  błyszcze czyli blendy; 
siarkowodór znajduje się w wodach siarcza
ny ch, a niektóre ciała organiczne, ja k  związ
ki proteinowe, czosnek i t. d zaw ierają 
również siarkę. Pokłady rodzimej siarki 
znajdują się w sąsiedztwie wulkanów i nie
wątpliwie tw orzą się w ten sposób, że pary 
siarki podczas działania wulkanów pirzeni- 
k a jąd o  szczelin sąsiednich skał i kondensu- 
ją  się; również i po ustaniu działalności w ul
kanów, gazy, zawierające siarkę, przy zet
knięciu się z powietrzem, parą wodną, gazem 
chlorowodorowym, wydzielają z siebie siar
kę, która się układa warstwami wewnątrz 
wulkanów. W  miejscach, odległych od 
okolic wulkanicznych, siarka wydziela się 
z siarkowodoru, który ze swój strony może 
być produktem  roskładu gipsu, pod w pły
wem wody i ciał organicznych. Takie jest 
mniej więcej pochodzenie siarki spotykanej 
w naturze.

Pospowszechnienie jej rosciąga się na 
wszystkie części świata. Oprócz Sycylii 
i niektórych miejscowości we Włoszech,

w Europie znane są pokłady na Islandyi, 
na Szląsku, u nas w Swoszowicach i pod 
Czarkowami, na Kaukazie, dalej w A m ery
ce, w Stanach Zjednoczonych, Chili.

W  Czarkowach, w powiecie pińczow- 
skim, siarka dobywa się pomięszana z mar- 
glem i przechodzi na miejscu proces oczysz
czania zapomocą siarku węgla. Siarka oczy
szczona odznacza się czystością i dobro
cią. Średnio rocznie wytapiają tu siarki do 
30000 pudów i zatrudniają do 120 robotni
ków; zbyt główny w W arszawie.

Najbogatsze pokłady znajdują się w Sy
cylii, która dotąd nie przestaje zaopatrywać 
całego świata przemysłowego w siarkę; po
mimo to eksploatacyja jej nie jest tak udo
skonaloną, jakby  to wskazywała jej rola 
w przemyśle włoskim. Nadzwyczajna nie- 
dbałość i wrodzone lenistwo Włochów, w do
datku do tego ignorancyja górników — oto 
czynniki, które wpłynęły na zastój tej gałę
zi górnictwa we Włoszech. W  części wina 
spada na sposób eksploatacyi min siarko
wych. Miny siarkodajne są oddawane po 
większej części przedsiębiorcom do eksploa
tacyi na pewien tylko czas. Bardzo jes t te
dy zrozumiałem, że przedsiębiorca stara się 
tylko o wyciągnięcie największej ilości zy
sków, nietroszcząc się bynajmniej w jak i 
sposób swój cel osięga. Tak więc używanie 
galeryj poprzecznych i podłużnych, oraz wen- 
tylacyi nie jest wcale we Włoszech znanem. 
Górnik włoski poprostu kopie galeryją 
w kierunku żyły i eksploatuje ją , dopóki 
może.

Przy takim stanie górnictwa nie obchodzi 
się bez nieszczęść, które, ja k  zwykle, naj
więcej dotykają robotników. Zapadnięcia 
się galeryj, eksplozyje gazów, częste pożary 
są na porządku dziennym. Jeśli pożar wy- 

| buchnie w minie, niema innego środka przy
tłumienia, ja k  zamknąć otwory, wiodące do 
miny, aby sama zgasła, na co czasem trzeba 
długo czekać, gdyż skały sąsiednie prze
puszczają powietrze i podtrzym ują pożar; 
za przykład tego może służyć pożar pewnej 
góry, który trw a ju ż  60 lat!

Siarka, wydobyta z miny, zawiera do- 
! mięszki gipsu i ciał ziemistych. Zdawałoby 

się, że niema nic łatwiejszego nad oczyszcze
nie siarki od domieszek, przez nagrzewanie 

J do tem peratury 112°, przy której przecho-
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(lzi w stan ciekły. Trzeba się jednak tu li
czyć z trudnościami, które w arunkują szcze
gólne własności fizyczne tego ciała w tem 
peraturze nieco wyższej. Wiadomo, że siar
ka, topiąca się przy 111,5° C, gęstnieje przy 
200°, a dopiero około 400° przechodzi napo- 
wrót w stan ciekły. Żeby więc oddzielić 
siarkę od domięszek, trzeba ją. utrzymywać [ 
w stanie zupełnie ciekłym, przy tem peratu
rze 112°— 160°, co nie jest rzeczą łatwą do 
osięgnięcia.

Jednym  z najbardziej rospowszechnio- 
nych do ostatnich czasów i najdawniejszych 
sposobów wydobywania siarki, jest sposób, 
zwany „calcorelli“, podobny do tego, jakim

c

Fig. 2. Kalkarona—przekrój pionowy.

zwęglają drzewo. Rudę, zawierającą siar
kę, składają w stertę wielkości 2—3 metrów 
kub., starając się, by większe kawały i bo
gatsze w siarkę były na spodzie, mniejsze 
zaś i mniej bogate na wierzchu. Wszystko 
to pokrywa się ziemią i zapala u góry przez 
otwór. Siarka leżąca na powierzchni spa
la się kompletnie, wydzielając dwutlenek 
siarki (S 0 2), pokłady zaś środkowe, ogrze
wane przez część rudy palącej się na wierz
chu, wytapiają całą zawartość siarki.

Czytelnik zrozumie, jak  barbarzyńskim 
je s t podobny sposób fabry kacyi. Ilość 
siarki otrzymywanej dosięga 15% — 20%  
całt5j zawartości siarki w rudzie. W ydo
bywające się masy dwutlenku siarki tak

niszczyły 'dokoła wegetacyją, że rząd za
bronił używania tego sposobu latem.

Na szczęście sam przypadek wskazał spo
sób daleko korzystniejszy i bespieczniej- 
szy. D la stłumienia pożaru, powstałego 
kiedyś wskutek niedbalstwa w jednym 
z większych składów rudy, przysypano ca
ły budynek ziemią. Po upływie miesiąca, 
gdy pożar jeszcze nie gasł, robotnicy spo
strzegli strugę dość czystej siarki, w ypły
wającej w ilości dwakroć większej, aniżeli 
otrzymywali z calcorelli.

W ypadek ten bardzo dodatnio wpłynął 
na rozwój przem ysłu siarkowego. Zrozu
miano dobrze, ja k  jest dogocłncm przera-

Fig. 3. Kalkarona—przekrój poziomy.

bianie wielkich ilości i oszczędność siarki 
przez pokrycie warstwą ziemi, ochraniają
cą od zetknięcia z powietrzem.

Od tego czasu zaczęto budować „calca- 
roni“ t. j .  doły murowane formy eliptycz
nej o dnie pochyłem, których głębokość 
wynosi '/* — '/8 ich średnicy, mającej od 
5 do 20 m (patrz fig. 2 i 3). W  miejscu, 
gdzie pochyłość dna jest największa, znaj
duje się przednia ściana kalkarony, do 
której dostęp jes t wolny; u  jój spodu znaj
duje się otwór, zwany „m orte“, służący 
do .zbierania płynnej siarki. P rzy tym 
otworze kładą się kawały rudy naj większe, 
na wierzchu zaś najmniejsze; przy u k ła 
daniu pozostawia się przestrzeń, przecho



132 WSZECHŚWIAT. Nr 9.

dzącą wzdłuż całej kalkarony, w którą się 
wrzuca kaw ały palącego się drzewa. Ca
ła  kalkarona pokryvva się warstwą ziemi, 
którćj grubość jes t tem większa, im wiatr 
silniejszy. Objętość kalkarony bywa bar
dzo rozmaita, od 25, 50, 400 do 1200 m3. 
W ytapianie trw a od 30 do 80 dni.

T ak  więc widzimy, że przy podobnej fa- 
brykacyi tracą się w znacznój ilości dwa 
tak ważne czynniki: czas i produkt. Tam 
gdzie przemysł stoi na wysokim stopniu 
rozwoju, gdzie konkurencyja prowadzi do 
możliwie doskonałój eksploatacyi, w celu 
osięgnięcia największej korzyści z produ
ktu, tam taki rodzaj przemysłu górniczego 
staje się nieracyjonalnym. To też w A n
glii, Franeyi, Belgii, wydobywają siarkę 
z rudy zapomocą przegrzanej pary  albo 
siarku węgla. Oprócz ogromnój oszczę
dności produktu, wyższość tych sposobów 
polega na możności otrzym ania tem pera
tury  stałój i ściśle określonój.

P rzy  fabrykacyi zapomocą przegrzanej 
pary używ ają się piece Thomasa, należące 
do najlepiój odpowiadających swemu za
daniu, ze względu prostoty konstrukcyi i do
broci. Składają się one zwykle z dwu czę
ści: ruchomśj i nieruchomój; nieruchomą 
część stanowi wielki, żelazny, poziomo umo
cowany cylindei-, pokryty drzewem, długo
ści 6 — 8 m, 60 — 80 cm średnicy. Przez 
umyślnie zrobione z jednój strony herm e
tyczne drzwiczki wsuwa się weń na szynach 
małe wagoniki o dnie przedziurawionem, 
zawierające rudę siarczaną dość drobno po
tłuczoną. Na przeciwnym końcu cylindra 
znajduje się w dnie duży otwór dla komuni- 
kacyi z ruchomą częścią aparatu, k tó ra  skła
da się z tygla przymocowanego do wózka, 
przesuwającego się po szynach. Tygiel ten 
przeznaczony je s t do zbierania ściekającej 
siarki.

Przystępując do wprowadzenia przyrządu 
w działanie, drzwiczki zamyka się szczelnie, 
tygiel przymocowuje hermetycznie do cy
lindra, a przez rurę, idącą z kotła parow e
go, wpuszcza się parę przegrzaną. O pera- 
cyja nie trw a dłużej nad cztery* godziny, po 
upływie których parę z tego cylindra wpro
wadza się do takiegoż samego obok stojące
go aparatu; następnie wagoniki szybko się 
wysuwa, zastępując je  innemi, świeżo nała-

dowanemi, tak, że je s t możność wprowadze
nia przyrządu w działanie poraź drugi, za
nim jeszcze zdołał ochłodnąć.

Najlepszym jednak  jest sposób oddziela
nia siarki zapomocą siarku węgla: zasadza 
się on na zdolności tego ciała rospuszczania 
w znacznej ilości siarki i na nader niskim 
jego punkcie wrzenia. Aparaty, używane 
do fabrykacyi, składają się z bateryi komu
nikujących się ze sobą cylindrów żelaznych, 
które napełniamy rudą siarkową; przez nie 
przepływa zagrzany siarek węgla i ros- 
puszcza siarkę. Z ostatniego cylindra wle
wa się on do kotła, gdzie pod działaniem 
tem peratury 100° C wydziela siarkę, która 
od czasu do czasu może być ztąd zbieraną, 
podczas gdy siarek węgla w postaci pary 
przechodzi do rezerw oaru, gdzie się skrapla 
napowrót.

Siarkę możemy również otrzymać i inne
mi drogami, ja k  np. z bardzo rospowsze- 
chnionych w przyrodzie pirytów, które za
w ierają do 56%  siarki. W  Saksonii i Cze
chach destylują je  w żelaznych lub w glin ia
nych cylindrach, zaopatrzonych w dwa 
otwory: jeden, szczelnie zamykany podczas 
działania aparatu, służy do wkładania 
i wyjmowania pirytów; drugi komunikuje 
się z rezerwoarem, w którym para siarki się 
zągęszcza. W  najlepszym razie udaje się 
otrzymać ledwo */2 siarki zawartej w piry
tach.

Otrzymany temi drogami produkt za
wiera domięszki ciał ziemistych niepalnych i 
nielotnych, żadnego wpłyrwu na dobroć 
produktów chemicznych niemających; dla 
tego też używa się w kolosalnych ilościach, 
do celów przemysłowych, a głównie do 
fabrykacyi kwasu siarczanego.

W  pewnych razach np. do fabrykacyi p ro
chu, zapałek chemicznych, wulkanizacyi 
kauczuku, produktów  farmaceutycznych, po
trzeba otrzymać siarkę chemicznie czystą. 
D la oczyszczenia siarki od wszelkich domię- 
szek posługujemy się rafineryją — sposobem, 
pozwalającym nam otrzym ać zarazem t. z. 
kw iat siarkowy t. j. niezmiernie drobną siar
kę.

A paraty  używane do rafineryi składają 
się z retorty  B i komory kamiennej G (fig. 1 
na stronie tytułowej). Do retorty wkładamy 
siarkę, która pod działaniem ognia przecho-
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dzi w postaci pary do izby kamiennej, jeśli j 
w izbie tej tem peratura jest dość wysoka { 
(około 60° C), to siarka kroplami spada na 
dno, stąd wprowadza się w formy stożkowe, 
w których krzepnie. Jest to t. zw. siarka 
w laskach. Jeśli zaś będziemy utrzym y
wali w izbie tem peraturę znacznie niższą j  

(około 20° C), to otrzymamy kw iat siarko
wy. Dowolnie więc zniżając i podnosząc 
tem peraturę izby, możemy otrzymać siarkę 
w stanie płynnym i drobnym.

K w iat siarkowy jestto proszek niezmier
nie lekki i drobny, okazuje się pod mikro
skopem złożonym ze sferoidalnych pęche
rzyków, używa się w znacznej ilości do gu
bienia pasorzytów (grzybków Oidium i Ere- 
siphe), które żyją na winnych gronach we 
Francy i.

mmMmTm h o ś l i h
podał 

A l .  Ł i.

W iele bardzo roślin pojawia się w pe
wnych miejscowościach tylko wypadkowo: 
aklim atyzują się one niejednokrotnie tylko 
na bardzo krótki przeciąg czasu; następnie 
gdzieś znikają bespowrotnie. Do najczęst
szych sposobów takich wędrówek roślin za
liczyć należy przenoszenie ich ziarn z miej
sca na miejsce za pośrednictwem wełny ow
czej, sprzedawanej gdzieś na odległych ryn
kach zamorskich. „Bulletin de l ’Institut 
d ’Essex“ przytacza wiele przykładów w tym 
względzie.
. Przędzalnie w Massachousets otrzymują 
wełnę z rozmaitych krańców świata: z po
łudniowej Am eryki, z przylądka Dobrej Na
dziei, z Australii, z Małej Azyi i nakoniec 
z rozmaitych krajów Europy. Alcotte, an
gielski przyrodnik, badał wełnę w przędzal
niach w Lowell, na północ od Massachou
sets. W ełna ta je s t wyłącznie sprowadza
na z Kalifornii i bardzo bogata w nasio
na najrozmaitszych roślin. Bezwarunkową 
wśród nich przewagę mają dwa gatunki na
sion roślin kolczastych: Xanthium  struma-

rium, znanój na fabrykach pod nazwą Me- 
stizoes i rośliny strączkowatej Medicago 
denticulata, potocznie zwanej Alfacas.

W szystkie te części roślinne, wraz z inne- 
mi odpadkami, trafiają na grunty okalające 
zabudowania fabryczne. W  rezultacie więc 
grunty te, skupiając na swej powierzchni 
masę najrozmaitszych roślin, stają się ist
nym ogrodem botanicznym; tak np. cytowa
ny powyżej A lcotte a v  pobliżu zakładów fa 
brycznych w Lowell znalazł 36 gatunków 
roślin, nieznanych w owój miejscowości 
i przywiezionych tam, w części z Europy, 

j  w części zaś z południowej Ameryki i p rzy
lądka Dobrej Nadziei. Nierzadkim też jest 
wypadek, że nasienie pewnej rośliny odby
wa daleką podróż w wełnie na karku 

j  u owcy.
Bardziej powszedniem jednak zjawiskiem 

j  jes t migracyja roślin pod wpływem wiatru, 
który je  rossiewa. „Bulletin de 1’Institu t 
d ’Essex“ zamieszcza w tym przedmiocie na
der ciekawy artykuł pióra M aryi Plowmer. 
Z pracy tej widzimy, że przenoszenie na
sion niektórych roślin z miejsca na miejsce, 
odbywa się niejednokrotnie na ogromnych 
przestrzeniach, zwłaszcza zdumiewające są 
przykłady kilkutysięcznomilowych w ędró
wek rośliny, zwanej Impatiens Noli-me-tan- 
gere. Dalej, Tomasz Mehan opowiada, że 
doświadczył na sobie z jaką  to silą prądem 
powietrza pędzone bywają nasiona H am a- 
melis virginica, które z niezwykłą mocą ude
rzały go w twarz, jakkolw iek kilka metrów 
oddzielało go od miejsca, w którem Hama- 
melis rosła. K onkurencyją niemałą w prze
noszeniu nasion czyni wiatrowi woda: na 
większych rzekach, zwłaszcza przepływają
cych przez lasy, tworzą się niejednokrotnie 
wyspy pływające, przez połączenie korzeni, 
gałęzi i pni drzew, wywróconych do wody. 
Otóż wyspy te po upływie pewnego czasu 
pokrywają się przepyszną roślinnością i to 
najczęściej nieznaną w danej miejscowości, 
a dającą się odnaleść dopiero u źródła rzeki. 
Rośliny te, gdy zostaną przeniesione przez 
wody w nieodpowiednie dla siebie strefy, 
giną przez wymarzanie, nadmiar ciepła lub 
brak wilgoci.

M igracyja nasion za pośrednictwem lodów 
pływających ma miejsce również często.

Długie pozostawanie w wodzie niezawsze
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też źle oddziaływa na nasiona roślin, zwła- ! 
szcza gdy są, one zawarte w tw ardej skoru
pie. Orzechy kokosowe np. przepływ ają 
cały ocean Indyjski bez naj mniej szćj szkody 
dla siebie; niektóre gatunki roślin strączko- 
watych z Indyj zachodnich przedostają się 
w całości do brzegów Szkocyi; nasiona ro
ślin, których ojczyzną jest wyspa M adaga
skar, z wyspy tój płyną do brzegów Sw. He
leny, okrążając przylądek Dobrej Nadziei: 
nasiona te, gdy natrafią zwłaszcza na grunt 
sobie właściwy, tak się rozrastają, że zagłu
szają nawet rośliny krajowe. Całkiem ja k  
w sferze stosunków ludzkich...

Jednem  słowem, jeśli wyspy oceanu Spo
kojnego pokryte są palmami kokosowemi, 
jeśli roślinność brzegów Brazylii i Gujany 
nader jest podobną do roślinności brzegów 
Kongo, to przyczynę tego faktu właśnie 
w prądach morskich upatryw ać należy.

M igracyja roślin za pośrednictwem zwie
rząt, płazów i ryb odbywa się również na 
wielką skalę, że pominiemy ju ż  naw et na 
tem miejscu człowieka, głównego świadome
go lub mimowolnego sprawcę migracyi ro
ślin.

Przezorna wiewiórka zbiera na zimę zna
czne zapasy żywności; gdy właścicielka tej 
spiżarni, znajdującej się najczęściej w zie
mi, ginie lub się przesiedla na stałe siedlisko 
gdzieindziej, pozostawione w ziemi ziarna 
zaczynają rosnąć. F ak t ten dobrze jest 
znany indyjanom amerykańskim: istnieje 
np. u nich podanie, że wszystkie lasy pocho
dzenie swe zawdzięczają tylko wiewiórce. 
Darw in, utrzym uje, że wiele gatunków  ryb 
żywi się nasionami; ryby te służą za po
karm  dla wielu ptaków wodnych, k tóre sta
ją  się w ten sposób rossadniltami nasion, 
którym  bynajmniej nie szkodzi czasowy po
byt w żołądkach ptasich, a wielu naw et po
maga do wegietacyi, ja k  np. roślinie M agno
lia srlauca.

T ak więc ptaki dzielnie się przyczyniają 
do migracyi roślin. Ziemia przysychająca do 
ich piór, błoto, przylegające do łapek, na
der często zaw ierają w sobie nasiona roślin j  

z rozmaitych krajów  i różnych klimatów, j  

Darw in np. podaje fakt, że z niedużego ka
wałka ziemi, zdjętej z łapki złowionej ku- j 
ropatwy i umieszczonej następnie w miej- | 
scu wilgotnem pod szklanym kloszem, wy- 1

rosło po upływie lat dwu—82 gatunków roz
maitych roślin.

Z pobieżnego tego szkicu widzimy, ile to 
sposobów i dotego tak różnych i tak orygi
nalnych posiadają rośliny dla swych dłu
gich często podróży z miejsca na miejsce.

KILKA SŁÓW

0 UTWORZENIU SIĘ OLEJU SKALNEGO
PRZEZ

MaksjniHJ&na, Flauma.

Kwestyja, dotycząca utworzenia się oleju 
skalnego (nafty), w dotychczasowej lite ra
turze gieologiczno-chemicznej w rozmaity 
sposób była rostrząsana. Z biegiem czasu 
powstało kilka w tym względzie hypotez, 
z których jednak  żadna zupełnie zadawala
jącą się nic okazała. Powołując się prze
dewszystkiem na drukowaną już  w Wszech- 
świecie pracę p. Zubera p. t. „Nafta i wosk 
ziemny w Galicyi“ (tom II, 1883, Nry 3, 4, 
6, 7, 9, 10, 11 i 12), w którój czytelnik znaj
dzie przedstawione w świetle krytycznem 
niektóre hypotezy, dotyczące warunków 
występowania nafty w Galicyi, mam za
miar zaznaczyć w niniejszem nowe badania, 
które, przedsięwzięte w celu chemicznego 
zbadania olejów skalnych, w rezultatach 
swych okazały się ważnemi i dla teoryi ich 
powstawania.

Odkrycie bogatych źródeł nafty w P e n 
sylwanii (1859) ') obudziło z długiego uśpie
nia przedsiębiorczych Niemców, których oj
czyzna posiada kilka miejscowości nafto
wych. Najstarszą z takich miejscowości jest 
źródło nad jeziorem Tegern (w Alpach), 
gdzie już od roku 1436 w kaplicy poświęco
nej świętemu Kwirynowi, księża sprzeda
wali okolicznemu ludowi olój skalny pod

') Por. Wszecłiśw. t. IV, str. 610.
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nazwą, „oleju K w iryna" jako  środek leczni
czy. Bogatsze źródła znaleziono w Alza
cyi, następnie w Hanowerze i w księstwie 
liolsztyńskiem. Eksploatacyja tych źródeł 
okazała się niedość ekonomiczną i odpowie
dni przemysł w Niemczech się nie wydosko
nalił.

Olój skalny z powyższych źródeł służył 
p. Kram erowi za m ateryjał do badania pod 
względem chemicznym. W  niektórych ra
zach dla porównania brał też autor oleje za
graniczne, z których produkt pensylwański 
podobny jest do lekkiego oleju z źródła Te- 
gern, cięższy zaś kaukaski do oleju z Oel- 
heim.

Ciężar właściwy surowych olejów nie
mieckich wynosi wogóle 0,780—0,970; bar
wa zmienna, od żółtobrunatnój z silną, zie- 
lonawą fluorescencyją do zupełnie czarnćj. 
Część, dystylująca się do 150° zawiera wę
glowodory szeregu parafinowego (Cn I I 2n -f-2). 
Lekkie oleje zawierają, prócz tego w dość 
znacznej ilości rospuezczone węglowodory 
gazowe. W  części, wrącej od 150°—300°, 
czyli w t. zw. olejach świetlnych, znajdują 
się związki (ogólnego wzoru Cn H 2I1 ), nale
żące tylko w niewielkiej ilości do szeregu 
węglowodorów etylenowych; głównie zaś są 
to węglowodory aromatyczne uwodornione 
(homologi sześciowodorobenzolu, C6H c.H6). 
Trudno jednak  z zupełną pewnością stw ier
dzić obecność tych ostatnich; może są to 
mięszaniny związków parafinowych z aro- 
matycznemi bogatemi w węgiel (wzoru 
Cn H 2„ _  6 i C n H 2n _  1 2). Im  więcej zna
leziono w danym oleju ciężkich ciał aroma
tycznych, tem mniej okazywało się węglo
wodorów parafinowych. W iększa lub mniej
sza ilość jednych i drugich, jak  się zdaje, 
znajduje się w przyczynowym związku. Da- 
lćj p. K ram er skonstatował obecność węglo
wodorów aromatycznych, jak: benzol, izo- 
ksylol, mezytylen, pseudokumol i in. Z ciał, 
zawierających tlen, otrzymał fenole i kwasy, 
te ostatnie prawdopodobnie z grupy kwa
sów tłuszczowych. W  niewielu wypadkach 
oleje zawierały siarkę.

Większość ciał, znalezionych w badanój 
nafcie, znajduje się także w smole powsta
jącej przy dystylacyi węgla kamiennego i bru
natnego, a wskutek tego nabiera wielkiego 
prawdopodobieństwa analogija w pocho

dzeniu i sposobie powstawania tych mate- 
ryj. Przypuszczenie to znajduje dalszą 
podstawę w tem, że przy znacznem ciśnieniu 
i wysokiej tem peraturze następuje roskład 
wysoko wrących związków parafinowych na 
ciała aromatyczne i węglowodory etyleno
we. Z drugiej strony wiadomo, że dystylu- 
ją c  węgiel kamienny przy możliwie niskiój 

| tem peraturze, można otrzymać smołę boga- 
| tą w związki parafinowe, podobną do smo

ły z węglabrunatnego, która ostatnia stanowi 
niejako ogniwo pośrednie pomiędzy smołą 
węgla kamiennego a olejem skalnym. O pie
rając się na tych faktach, pan K ram er stara 
się wyjaśnić sposób, w jak i utworzyły się 
źródła nafty.

Mendelejeff przypuszcza, że we wnętrzu 
ziemi znajdują się masy związków węgla 
z metalami, przeważnie z żelazem, w stanie 
ognistopłynnym, podlegające roskładowi pod 
wpływem pary wodnej (podług H. Byasso- 
na i pod wpływem siarkowodoru i dwutlen
ku węgla), czego skutkiem jest połączenie 
węgla z wodorem. Takie tworzenie się 
węglowodorów ma miejsce w mniejszych 
rozmiarach przy rospuszczaniu żelaza lub 
cynku, zawierających węgiel, w kwasie siar- 
czanym lub solnym. W edług mniemania 
jednak innych badaczy, olój skalny, zaró
wno jak  węgiel, jest produktem  procesów 
życiowych i gnilnych organizmów z da
wnych okresów gieologicznych. Reichen- 
bach już  w roku 1833 uważał olej skalny 
za zmieniony olejek terpentynowy z sosen, 
który, uchodząc wskutek powolnej dystyla
cyi, osiadał w chłodniejszych warstwach. 
Piedboeuf przypuszcza, że wskutek wysy
chania jezior i, co za tem idzie, nadmiaru so
li, zwierzęta morskie i błotne straciły życie 
i, pokryte warstwą szlamu, podległy powol
nemu gniciu, tworząc bogate źródło węglo
wodorów. Przypuszczenie to stara się uza
sadnić przez częstą obecność soli obok nafty. 
Prawdopodobnie jednak zarówno zwierzęta 
ja k  i rośliny wspólnie dostarczyły mate ryj a- 
łu  dla olejów, jak  to tłumaczy Strippelmann, 
podług którego wulkaniczna działalność da
wniejszych okresów gieologicznych uskute
czniła przemianę substancyi organicznój na 
naftę. Podług p. Kram era, który w zasadzie 
przyjmuje ostatnie to wyjaśnienie, główne- 
mi czynnikami w tych procesach gieologi-
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cznych były zwiększone ciśnienie i tem pera
tura. P rzy  jednoczesnem współdziałaniu 
pary  wodnej i alkalij ziemnych nastąpił 
roskład celulozy na węglowodory, dwutle
nek węgla i wodę bez oddzielenia czystego 
węgla. Taki roskład tłumaczy tak rzadką 
obecność fenolów (związków tlenu z węglem 
i wodorem) w nafcie, w porównaniu z ich 
częstą obecnością w smołach z węgla i ró
wnież brak związków azotowych. Ponie
waż tworzenie się związków aromatycznych 
tem obficiej występuje, im wyższą jes t tem
peratura przy dystylacyi, a najlżejsze nawet 
części smoły z węgla brunatnego są jeszcze 
bogatsze w węglowodory aromatyczne niż 
najcięższe oleje, musiało więc tworzenie 
się olejów odbywać się przy  tem peraturze 
znacznie niższej, od tej, jak iej używamy 
przy otrzymywaniu smoły z węgla b runa
tnego. Częściowe przegrzanie podczas pro
cesu tworzenia wpływało na wzbogacenie 
produktu w węglowodory aromatyczne; choć 
mogły się one też utworzyć ju ż  z gotowej 
nafty w ten sposób, w jak i np. następuje 
roskład nafty na węglowodory gazowe 
i związki aromatyczne przy przeprow adza
niu przez rozżarzone rury.

Powstanie m ateryjału organicznego, z któ
rego utworzył się olej skalny, sięga okresu 
dewońskiego, a może i syluryjskiego. P rze
mawia za tem znajdow anie się w de wonie 
źródeł amerykańskiego oleju, bogatego w ga
zy, lekkiego, mało zawierającego stałych 
żywicznych części, a więc prawdopodobnie 
znajdującego się na miejscu utworzenia. 
F auna i flora przedwęglowych formacyj 
wyginęły wskutek powolnego opadania sła
bej jeszcze skorupy ziemskiej i zostały po
kryte szlamem glinianym i wapiennym, na 
którym  po podniesieniu zapadłych warstw  
powstały nowe generacyje, by znowu paść 
ofiarą tej samej katastrofy. Tym sposobem 
utworzyły się naprzemian pokłady szcząt
ków organicznych i warstw glinianych i wa
piennych. Potężne działania, jakim  nastę
pnie uległy te szczątki organiczne, nie po
zwoliły im pozostać w formie zwykłych po
kładów węgla.

Działania te, podług p. K ram era, polega
ły na pękaniu i marszczeniu się skorupy 
ziemskiej, które przenosiło się i na warstwy 
młodego organicznego węgla, znajdującego

się pomiędzy warstwami wapiennemi i gli- 
nianemi. W  ten sposób szczątki organiz
mów, przynajmniej pośrednio, zostały wy
stawione na wpływ wysokiej tem peratury 
jąd ra  ziemskiego i przy współdziałaniu sil
nego ciśnienia i alkalij ziemnych rospoczął 
się roskład i dystylacyja, a wytworzone ole
je  zbierały się w chłodnych miejscach. 
W skutek dalszych procesów gieologicznych 
pokłady, w których pierwotnie oleje te po
wstały, ucierpieć mogły w mniej lub wię
cej silny sposób, a oleje same częściowo 
przelały się w inne miejscowości. P rzy  tej 
zmianie miejsca nastąpiła też najpraw dopo
dobniej częściowa zmiana w chemicznym 
składzie nafty: przegrzanie i parowanie za
mieniło część związków parafinowych na 
węglowodory aromatyczne, a tlen atmosfe
ryczny, również ja k  siarka, powstała z siar
czanów (np. z gipsu) przez odtleniające dzia
łanie gnijących organizmów, przyczyniły 
się do utworzenia mas żywicznych.

Jeśli, jak  teoryja powyższa tego wymaga, 
właściwą przyczyną powstawania oleju skal
nego są wyniesienia gór, zmuszeni jesteśmy 

i do wniosku, że owo powstanie oleju nie jest 
przywiązane do pewnej określonej epoki. 
(Jróry środkowej Europy, H arz, Schwarz
wald i Wogezy powstały w formacyi węglo
wej; Alpy i Ju ra  w początku formacyi trze
ciorzędowej. Powstanie ich pokładów ole
ju  skalnego musimy więc odnieść do tego 
samego czasu.

Dalej trzeba przypuścić, że pierwotne 
znajdowanie się nafty jest przywiązane do 
sąsiedztwa górskich łańcuchów i że ma ono 
pewien związek z wielkością gór. Odpo
wiednio do tego źródła kaukaskie są nad- 

| zwyczaj obfite; źródła w zachodniej i wscho
dniej Gralicyi, choć mniej bogate, powinny 
przy racyjonalniejszem prowadzeniu dać też 
większe, niż dotychczas, zyski.

Co się tyczy źródeł niemieckich, nie mo
żna im przepowiadać wielkiej przyszłości— 
są one zbyt biedne. Najwięcej widoków 

I miałyby źródła nad jeziorem  Tegern, w ra
zie, gdyby się dał wykazać ich związek 
z łańcuchem alpejskim; wszystkie własności 

| otrzymywanego stamtąd oleju skalnego, nie- 
j  wielki ciężar właściwy, wielka zawartość 
1 gazów, niewielka ilość kwasów, nieobecność



siarki i obfitość parafiny pozwalają przy
puszczać, że znajduje się on tam na pierwo- 
tnem swem miejscu utworzenia.

napisał ZSm.

Od lat kilkunastu znane są w handlu 
przedmioty szklane ozdobne, których po
wierzchnia gra wszystkiemi barwami tęczy, 
szczególniej, kiedy je  w pewnem względem 
światła rospatrujem y położeniu. P rzed
miotów tych dostarczają niektóre huty szkla
ne czeskie i włoskie, a sposoby ich przygo
towania są utrzymywane w najściślejszej ta
jemnicy. Powierzchowność szkła tę c z u -  
j ą c e g o  (iryzującego) bywa rozmaita: Dla 
zwykłego oka najpiękniej przedstawia się 
szkło zupełnie przezroczyste, bezbarwne al
bo słabo zabarwione, którego tylko zewnę
trzna warstwa, niesłychanie cienka, posiada 
własność rosszczepiania światła na barwy. 
A le zwolennicy osobliwości poszukują z za
pałem szkieł starożytnych, którym, według 
ich przekonania, sam czas nadał tęczową 
powierzchowność, a szkła takie są w zewnę
trznej swej warstwie nieprzezroczyste, jak 
by mleczne i przypominają raczej przyćmio
ny połysk konchy perłowej, aniżeli świetną 
grę barw  bańki mydlanej. Otóż nowocze
sny przemysł, albo może—ściślej mówiąc— 
mniśj uczciwi jego przedstawiciele obmyśli
li sposoby nadawania starożytnego pozoru 
szkłom świeżo przygotowanym, któremi nie
raz podchodzą dobrą wiarę niezbyt wytra
wnych znawców starożytności.

Najnowsze dzieła, traktujące o przemyśle 
szklarskim, niewiele albo i nic nie wspomi
nają o sposobie nadawania szkłom tęczowe
go pozoru. W spominają tylko—i to zwykle 
mimochodem—o tak zwanej iryzacyi natural- ! 
nćj, jakiej nabywają niektóre szkła staro
żytne. Przyczyna tego zjawiska jest znana J  

w nauce, jakkolw iek dla jej objaśnienia 
przypomnieć sobie należy kilka własności j

szkła zarówno fizycznych, ja k  i chemicz
nych.

Czyste i dobrze przygotowane szkło zwy
czajne jest m ateryją zupełnie beskształtną, 
niekrystaliczną, a po wygładzeniu powierz
chni posiada wysoki stopień przezroczysto
ści. Wiadomo jednak, że wszelkie ciała 
przezroczyste, silnie rozdrobnione, przezro
czystość tracą i okazują się matowemi. Szkło 
nie stanowi wyjątku w tym względzie i p ro
szek bezbarwnego szkła jest biały. Jeżeli 
zamiast proszkować całą masę szkła, posta
ramy się tylko o to, żeby powierzchnię jego 
pokryć wielką liczbą nadzwyczaj drobnych 
rys, to straci ono przezroczystość w części, 
stanie się na wpół przezroczystem, czyli, jak  

| zwykle mówią, matowem. Gdybyśmy po
starali się o zrobienie rys nie prostopadłych 
do powierzchni szkła, ale bardzo do niej po- 

; chyłych i zarazem bardzo do siebie zbliżo- 
, nycli a w głąb masy szklanej daleko wcho

dzących, to powierzchnia ta przyjęłaby po- 
j  zór taki, jakgdyby była pokryta mnóstwem 

nader cienkich łuszczek, z których każda, 
j  zosobna wzięta, jest przezroczysta. W iado

mo zaś, że bardzo cienkie przezroczyste 
łuszczki okazują na światło działanie ros- 

j  szczepiające i przyjm ują skutkiem tego tę- 
j  czowe zabarwienie. Współcześnie jednak 

i przezroczystość szkła zostałaby zmniejszo
na, a to tembardzićj, im mniej pochyłe wzglę
dem powierzchni byłyby wspomniane cien
kie łuszczki.

Przejdźmy teraz do chemicznych własno
ści. Wiemy, że szkło przygotowuje się przez 
stopienie w odpowiednim stosunku krze
mionki z mięszaniną cial zasadowych, jako- 
to potażu, sody, wapna i t. d. Gdy zaś krze
mionka (kwarc, krzemień, piasek) jest obda
rzona własnościami bezwodnika kwasowego 

| (skład jój wyraża się przez S i0 2), a wiemy, 
że ciała podobnej natury  z zasadami tworzą 

| sole, szkło przeto musi być solą krzemionki 
j  czyli kwasu krzemiennego. Chemija wszak

że uczy nas, że kwasów krzemiennych istnie
je  liczba niezmiernie wielka, gdyż oprócz 
dwu, zawierających po jednym  atomie krze
mu w cząsteczce (H 4 S i0 4 — kw. or tok rze
mienny i H 2 S i0 3 •— kw. metakrzemienny), 
zn amy j eszcze k wasy wielokrzemienne, ozna
czane przez formuły, w których liczba ato
mów krzemu może dochodzić do bardzo zna-



138 WSZECHŚWIAT. N r 9.

cznój wielkości. Każdy z kwasów wielo- 
krzemiennych może wydawać sole ze wszel- 
kiemi metalami, a ponieważ w cząsteczkach 
tych kwasów znajduje się znaczna nieraz 
liczba atomów wodoru, z których każdy mo
że być zastąpiony przez inny metal, zatem 
w mięszaninie krzemionki z różnemi ciałami 
zasadowemi mamy m ateryjał na utworzenie 
bardzo wielu i bardzo rozmaitych soli. 
W  istocie,skład chemiczny szkła je s t zmien- 
ny i nigdy nie daje się przedstawić przez 
prostą formułę. P rak tyka  spostrzegła, za
nim jeszcze teoryja istniała, że wymagane 
od szkła przym ioty techniczne występują 
tylko na mięszaninach soli różnych kwasów 
krzemiennych o rozmaitych zasadach.

Ponieważ idzie nam tutaj o szkło w zwy
kłem, potocznem znaczeniu tego wyrazu, 
przeto wyłączymy z uwag naszych wszelkie 
m ateryje, które ze względu na skład chemi
czny do szkła tego się zbliżają, ale w prak
tyce jako  szkło nie m ają zastosowania. Spo
między własności tego szkła prawdziwego 
przedewszystkiem zajmie nas jego  w ytrzy
małość na działanie czynników chemicznych. 
W  podręcznikach chemii spotykam y się 
z twierdzeniem, że szkło należy do rzędu 
ciał najoporniejszych na działania chemi
czne. W  rzeczy samej, wszak większą część 
doświadczeń odbywamy w naczyniach szkla
nych, a płyny kwaśne, choćby najbardziej 
gryzące i naw et alkaliczne, nietylko mogą 
być w szklanych flaszkach przechowywane 
przez czas bardzo długi, ale naw et i w wyż
szej tem peraturze słabe na ten m ateryjał 
okazują działanie. W yjątek  stanowi jeden 
tylko fluorowodór, który nagryza i rozpu
szcza szkło nader szybko i już  przy zwykłej 
tem peraturze.

Ściślejsze jednak  rozpatrzenie kwestyi wy
trzymałości szkła na wpływy chemiczne, 
prowadzi do nieco odmiennych rezultatów. 
Dawnych już  chemików zastanaw iał fakt, 
że w szklanem naczyniu, w którem  odparo
wano nad ogniem znaczną ilość wody, pozo
staje zawsze na dnie mała ilość m ateryi zie
mistej. W ysnuli oni stąd naw et śmiały 
wniosek, że woda długo gotowana (wbrew 
nieznanemu im pewnie przysłow iu „wodu 
wary, woda bude“) przemienia się w ziemię. 
Jeszcze w końcu X V II w, głęboki i przeni
kliwy Boyle nie um iał sobie dać rady z tem

zjawiskiem, trzeba aż było genijuszu Lavo- 
isiera, ażeby dowieść zapomocą wagi, że 
w wypadku tym woda rozpuszcza w sobie 
część szkła, a po wyparowaniu pozostawia 
ją  w postaci proszkowatego osadu. Później, 
Pelouze, Griffith, Daubree i wielu innych 
chemików dowiodło rospuszczalności szkła 
w wodzie, zapomocą doświadczeń, pozwala
jących oznaczyć procent rozpuszczonej ma
teryi dla różnych gatunków szkła i przy ró
żnych warunkach doświadczenia. Z badań 
podobnych okazało się nadto, że inne mate
ryje, a szczególniej kwasy i zasady w ro- 
st worach wodnych, działają również na 
szkło i wywołują w niem ważne zmiany, 
ale że stopień, głębokość tego działania zale
ży od czasu trw ania doświadczenia, który 
może być zastąpiony, równie jak  w wielu 
innych analogicznych wypadkach, przez ci
śnienie i tem peraturę. Zresztą, z tego cho
ciażby, co każdemu wiadomo o sposobie fa
brykowania szkła, wnioskować łatwo, że ró
żne jego gatunki na wpływy chemiczne oka
zywać muszą nie jednakow ą wrażliwość. 
W  miarę tego, im więcej materyj zasado
wych domięszano do masy szklistej, będzie 
ona łatwiej dostępna dla działań chemi
cznych, a dodać wypada, że i natura tych 
materyj zasadowych nie może zostać bez 
wpływu. Zasady sodowa i potażowa dają 
przeważnie sole łatwo rospuszczalne w wo
dzie. Szkło z nadmiarem tych zasad łatwiej 
ulegnie rospuszczeniu, aniżeli szkło mocno 
wapienne, ponieważ związki wapniowe są 
wogóle trudniej rospuszczalne. Ale i sposób 
topienia nie pozostaje bez wpływu, Reau- 
m ur pierwszy zwrócił uwagę na fakt, znany 
dziś dobrze każdemu, kto ma ze szkłem do 
czynienia, że jeżeli przez czas dłuższy jest 
ono wystawione na tem peraturę bliską topli
wości, to budowa jego zmienia się bardzo 
wyraźnie: szkło wtedy o d s z k l i w a  s i ę ,  
jak  mówią, to jest traci przezroczystość, sta
je  się bardzo kruchem, a w masie jego uka
zują się widoczne kryształki, tkwiące jak 
gdyby w niekrystalicznej masie. Szkło od- 
szklone jest więc niejednorodnem w znacze
niu mechanicznem, a jeszcze bardziej w zna
czeniu chemicznem, ponieważ skład wydzie
lonych kryształków  różni się od pozostałej 
niekrystalicznej części. Skutkiem tego ule
ga ono działaniom chemicznym niejedno
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stajnie: masa beskształtna, bardziej zasado
wa, łatw iej, kryształki, kwaśniejsze, tru 
dniej. Jeżeli więc w liucie szklanej utrzy
mywano przez pewien czas gotową, masę 
szkła w tem peraturze bliskiej topliwości, to 
łatwo nastąpić mogło częściowe odszklenie, 
niewidoczne nieraz dla oka, ale niemniej 
okazujące wpływ na chemiczne zachowanie 
się produktu.

T ak  więc, zależnie od chemicznego skła
du i sposobu przygotowania, jedne gatunki 
szkła prędzej, inne powolniśj ulegają zmia
nom. Głównemi czynnikami tych zmian są 
też same ciała, których wpływowi przypi
sać musimy tak  znaczną liczbę zjawisk w na
turze nieożywionej: dwutlenek węgla i wo
da. W  całej przyrodzie ziemskiej rospo- 
wszechnione, działają one zwolna ale cier
pliwie. Jeżeli tylko dość czasu im zosta
wić—dokonać mogą przemian niezmiernie 
ważnych. Ponieważ jednak szkło w każ
dym razie opiera się im wytrwale, zatem 
zmiany odbywają się tylko w powierzcho
wnej warstwie. Ta ostatnia, w różnych 
punktach z rozmaitą siłą dotknięta, traci 
połysk i przezroczystość, oraz oddziela de
likatne łuszczki o składzie chemicznym wy- 
trwalszym, które stanowią przyczynę barw 
tęczowych. Dokonywa się przemiana, wi
doczna na starych szybach a szczególniej na 
wyrobach starożytnego kunsztu szklarskie
go, a znana pod nazwą iryzacyi naturalnej.

Sztuka, ilekroć naśladuje działanie przy
rody, nie krępuje się w wyborze środków. 
Jeżeli sposoby, używane przez przyrodę, na
śladować się dają i prowadzą do dobrych 
rezultatów, posługuje się niemi. W  prze
ciwnym razie obmyśla sposoby, jakich natu
ra  nie znała. Działanie dwutlenku węgla 
i wody na szkło wymaga długiego czasu, 
którego przemysł nie ma do rosporządzenia. 
Nauczył się jednak  zastępować ten czynnik 
przez ciepło i mechaniczne ciśnienie, a wy
chodząc z założenia, że działanie wszystkich 
kwasów w głównych zarysach jest jednako
we, zastępuje też i kwaśny dwutlenek węgla 
przez inne ciała, od niego dzielniejsze. Tak 
więc, dla otrzymania szkła, którego iryza- 
cyja naśladuje do złudzenia naturalną, pp. 
F rem y i Clemandot zamykają przedmioty 
szklane w hermetycznych naczyniach z wo
dą, zawierającą 15%  kwasu solnego i ogrze

wają przez kilka godzin pod ciśnieniem, 
około trzy razy większem od atmosferyczne
go. W yroby jednak, pospolicie spotykane 
w handlu i, bezwzględnie biorąc, daleko 
piękniejsze od naturalnie tęczujących, przy
gotowują się innym sposobem, nieznanym 
naturze. Powierzchnia ich zostaje pokryta 
ciągłą i jednostajną a niesłychanie cieniutką 
warstewką ciał przezroczystych, lecz któ
rych własności optyczne są inne, niż wła
sności szkła. Wspominaliśmy, że sposób 
otrzymania takiej sztucznej iryzacyi je s t ta
jem nicą niektórych włoskich i czeskich fa
brykantów. Z badań Brianchona jednakże 
wiadomo, że pokrycie szkła cienką powlocz- 
ką niektórych związków bizmutowych, albo 
też złota metalicznego w takiej ilości, że 
w świetle odbitem jego żółta barw a nie oka
zuje się wcale, daje bardzo piękne szkła tę 
czowe, we wszelkich względach podobne do 
sprzedawanych. W  ostatnich zaś czasach, 
bo już w bieżącym miesiącu, p. Kamil P o r
tal ogłosił ') szczegóły swego postępowania, 
w którem szkło pokrywa związkami cyno- 
wemi, przyczem, jak  twierdzi, otrzymuje 
iryzacyją najpiękniejszą ja k  być może, k tó 
rej okazy nie ustępują wspaniałym szkłom 
tęczującym, podziwianym na wystawie wie
deńskiej 1873 r. P . Portal wstawia przed
mioty szklane do mufli pieca porcelanowego 
i obok umieszcza mięszaninę, złożoną z czte
rech części chlorku cyny, dwu części węgla
nu barytu i jednej części węglanu strontu. 
Szkło, zawierające ołów, czyli t. z w. szkło 
kryształowe, oraz szkła łatwotopliwe, więc 
zasadowe, najlepiej przyjm ują iryzacyją.

KBONfKA NAUKOWA.

(Astronomija).
— J e s z c z e  o l i s t o p a d o w y m  s p a d k u  

g w i a z d .  W uzupełnieniu podanej przez nas wia
domości o meteorach 27 Listopada r. z. przytaczamy 
tu  niektóre jeszcze szczegóły. Znaczna ich liczba po

*) Revue scientifique z d. 6 Lutego r. b.
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zostawiała za sobą, długotrw ały ślad świetlny; bardzo 
jasna gwiazda spadająca obserwowaną była zarówno 
w Upsali jak  i Sztokholmie przez ciąg sześciu m inut. 
Równoezesność obu tych dostrzeżeń pozwala wnosić, 
że zjawisko to  wywołane zostało przez jeden i ten 
sam meteor; można więc było oznaczyć jego parala- 
ksę, a zatem i odległość jego od powierzchni zie
m i,—odległość ta  wynosiła 120 kilom etrów .—W de
szczu spadłym w Genewie 28 L istopada wykazano 
ślady pyłu meteorycznego, co zapewne zostaje 
w związku ze starciem  niezliczonego mnóstwa ciałek 
m eteorycznych w naszej atmosferze.

S. K .

(Meteorologija).

— O b s e r w a t o r y j u m  n a  B e n  N e v i s. 
Towarzystwo meteorologiczne szkockie założyło na 
szczycie Ben Nevis, wysokim na 4400 stóp, dostrze
galnię, k tóra zostaje w związku z odległym o 5 mil 
ang. Fort-W illiam , położonym nad brzegiem m or
skim. Ponieważ góra Ben Nevis, najwyższa w Szlco- 
cyi, przypada na zwykłej drodze burz północno a t
lantyckich, spodziewać się można, że obserwaeyje 
tameczne wydadzą ciekawe rezultaty.

S. K.

— T ę c z a  n a  p o g o d n e m  n i e b i e .  Dnia 
29 Listopada r. z., jak  donosi J . M. Pernter z W ie
dnia, obserwowano w tamtejszej spostrzegalni (Hohe 
W arte) rzadkie zjawisko nadzwyczaj mocnym b la 
skiem odznaczającej się głównej i pobocznej tęczy, pod
czas gdy niebo zupełnie wolne było od chm ur. Słońce 
znajdowało się wtedy w południowej stronie nieba 
(zjawisko wydarzyło się na krótko przed godz. 12), 
tęcza zaś przeciw nie—na północnej. Na k ilka m i
nu t przedtem  były gęste chm ury na niebie i padał 
deszcz dość ulewny. O godz. 113/4 przed południem 
słońce przedarło się przez chm ury, które w net ro
zeszły się i tylko przy horyzoncie, od strony zacho
dniej przez południe ku wschodniej, niebo było jesz
cze zachmurzone. Niebo odznaczało się niezwykle 
piękną błękitną barw ą i przezroczystością. Mimo 
to  deszcz padał z tego tak  pogodnego nieba w prze
ciągu dziesięciu m inut i przytem  ze znaczną siłą. 
Deszcz ten spowodował wspaniale błyszczącą i do
skonale wykształconą g ’ówną i poboczną tęczę 
w stronie północnej nieba.

Ze zjawiska tego J . M. Pern ter następujące wypro
wadza wnioski:

1) Tęcza na zupełnie pogodnem niebie, na wspa
niale błękitnem  tle, jest jasnym  dowodem, że wiele 
prawdziwych kropli wodnych może unosić się w po
w ietrzu w ten  sposób, że n»jmniejszego śladu chm ur 
lub zamglenia nie spostrzegam y, k tóra to okolicz
ność m iałaby wielką wagę przy wyjaśnianiu niektó
rych  kwestyj meteorologicznych; możnaby tu  wspo

mnieć o pochłanianiu prom ieni słonecznych w atm o
sferze.

2) Pięknie błękitna barw a nieba, zdaje się, że mo
głaby być w związku z wodą unoszącą się w powie
trzu , a rozdrobnioną na małe krople i  kropelki. Mo
że być, że w związku z tem jest znana własność wo
dy, że przybiera ona w wielu jeziorach i rzekach 
w odbitem świetle słońca piękną barwę błękitną.

M. C.

( Fizyka kuli ziemskiej).

— N a j n o w s z e  b a d a n i a  n a d p o t ę ż n y m  
p r ą d e m  c i e p ł y m ,  znanym pod nazwą Gulf- 
Streamu, dokonane niezależnie od siebie przez dwa 
sta tk i L ’Hirondelle i Bohemia, zachwiały mocno 
panującą dotychczas w tym  względzie teoryją, 
stwierdzając zarazem słuszność prawa Dovego dla 
prądów  oceanicznych, o ile ma się rozumieć, kieru
nek tych  prądów nie jest skrępowany kształtem  na
potykanych lądów. W podręcznikach gieografii fi
zycznej spotykamy się ze zdaniem, że Gulf-Stream 
bierze początek w zatoce Meksykańskiej, skąd woda 
rozgrzana wypływa pomiędzy Florydą, a wyspami 
Bahamskiemi, zwracając się następnie ku północo- 
wschodowi, ku wybrzeżom Europejskim. F ak t ten 
pozostawał a,toli w sprzeczności z praw em  Dovego 
orzekającem, że wskutek obrotu ziemi, każdy prąd 
powietrzny czy wodny musi zbaczać, na półkuli pół
nocnej na prawo, na południowej zaś na lewo. Po
zostawał przytem  niewyjaśnionym fakt, dlaczego 
Galf-Stream, wypływając z niewielkiego morza we
wnętrznego dochodził tak  znacznych rozmiarów, że 
nawet na Oceanie Spokojnym, gdzie nic swobodne
mu krążeniu wód nie staje na przeszkodzie, nie ma 
sobie równego.

Otóż badania wymienionych dwu statków—L ’ Hi- 
rondelle księcia Monaco i niemieckiej Bohem ii— 
wykazały, że p rąd , wypływający z zatoki Meksy
kańskiej nie zawraca wcale ku północo wschodowi, 
lecz, jak  wymaga teory ja—ku południo wschodowi. 
Butelki i beczki puszczone na morze pomiędzy 
40—45°/0 szer. półn. i 32—37° dług. zachodn. od po
łudnika paryskiego, zostały wyłowione na wybrze
żach wysp Azorskich. P rąd  zatem zatokowy krzy
żuje się tylko w pobliżu F lorydy z prądem  norm al
nym  oceanicznym, dążącym od równika ku bieguno
wi i przez domięszanie swych wód nadm iernie ogrza
nych, udziela tem u ostatniemu cokolwiek wyższej 
tem peratury, aniżeli ta, którą, prądy równikowe 
w norm alnych warunkach posiadać mogą. Gdyby 
zatem, wskutek obniżenia się pod poziom oceanu 
międzymorza Panamskiego, wody zatoki M eksykań
skiej znalazły odpływ do oceanu Spokojnego—Gulf- 
S tream , w tem znaczeniu, w jakiem  go w Europie 
rozumiemy, nie zm ieniłby wcale swego kierunku, 
lecz tylko nieznacznie obniżył swoją tem peraturę, 
odegrywając nadal taką samą rolę, jaką odgrywa 
p rąd  ciepły wybrzeży Japońskich, lub prąd Iirazy-
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lijski. Odpływ zatem wód zatoki Meksykańskiej ku 
zachodowi wywołałby stosunkowo nieznaczną zmia
nę w klimacie Europy, natom iast silne oziębienie 
wybrzeży północno afrykańskich wraz z podniesie
niem tem peratury wybrzeży północno wschodniej 
Azyi. Obawy zatem, wypowiadane dość często 
przez niepowołanych meteorologów, że wskutek 
przekopania kanału Panamskiego, obniży sig tempe
ratu ra  Europy, nie m ają najmniejszej naukowej pod
stawy, tem bardziej, że gdyby nawet Gulf-Stream 
w czgści istotnie ku zachodowi sig zwrócił, potgżny 
prąd 60 km szeroki nie mógłby w ypłynąć przez wąs
ki i p ły tk i kanał—spostrzeżenia Hirondelle i Bo- 
hemii i tę nawet obawę uspokoić są w stanie. Gulf 
Stream A tlantyku północnego—żywszy prąd ciepły 
zachodnich wybrzeży Europejskich—jest zupełnie 
niezależnym od zatokowego prądu Meksykańskiego 
morza.

J.S.

(Elektrotechnika).

— T e l e f o n .  Z powodu pogłoski, powtarzanej 
przez pisma codzienne, o zamierzonem połączeniu 
telefonicznem Łodzi z Warszawą, przytaczamy, że 
we Franeyi otw artą została linija od Paryża od 
Rheims, długości 169 kilometrów; w Niemczech zaś 
połączenie telefoniczne istnieje między Berlinem 
a Magdeburgiem, w odległości 178 km. Usługi zatem 
telefonu nie zamykają sig w obrgbie murów miej
skich.

S. K.

— T e l e f o n i j a  p r z y  b i e g u  p o c i ą g ó w .  
Niedawno przeprowadzono ciekawe doświadczenia 
na linii telefonicznej, zbudowanej obok drogi żela
znej migdzy Paw-Paw i Lawton w stanie Michigan. 
Szło tu  o telefonowanie z pociągu będącego w biegu 
do różnych stacyj, a mianowicie o przekonanie się, 
czy zetknięcie się z drutem  szybko przesuwającego 
się p ręta metalicznego wystarcza do utrzym yw ania 
ciągłej rozmowy. R ezultat okazał się zupełnie po
myślnym, tak że podróżni mogli doskonale prowa
dzić rozmowę ze stacyjam i z obu stron.

S .K .

— T e 1 e m i k r  o f o n. P. M ercadier przedsta
wił akadem ii nauk w Paryżu przyrząd złożony, dzia
łający zarazem jako telefon i jako mikrofon, które
mu stąd nadał nazwę złożoną telemikrofon. Jestto 
rzeczywiście w jednym  przyrządzie połączony tele
fon i mikrofon, czyli raczej do blaszki żelaznej tele
fonu przytwierdzone są węgle mikrofonu, zwrócone 
ku wnętrzu przyrządu. Jak  w mikrofonie zwykłym, 
węgle połączone są ze stosem i ze zwojem głównym 
cewy indukcyjnej; końce zwoju drutu , otaczającego 
magnes telefonu, połączone są ze zwojem w tórnym 
tejże cewy i z drutem  zewnętrznym 

W  tych  warunkach, gdy używamy przyrządu jako

przesyłacza, t. j. gdy w pobliżn niego mówimy, po
wstaje zarazem działanie mikrofoniczne, pochodzą
ce z ruchów wggla i działanie telefoniczne, w ynika
jące z ruchu blaszki w polu magnesu; oba te działa
nia sumują sig, nieszkodząc sobie bynajm niej. Po
mimo cigżaru węgli, przyrząd działa jako telefon 
prawie tak  samo, jakby  węgli nie było. Gdyby więc 
nawet uległy uszkodzeniu węgle, stos lub cewa głó
wna aparatu  indukcyjnego, przesyłanie głosu może 
się dalej odbywać. Ponieważ nadto przyrząd zawie
ra  czgści składowe telefonu, jest odwracalnym, t. j. 
po przyłożeniu go do ucha działa jako odbieracz gło
su. Wr ten  sposób telemikrofon przedstawia pewne 
zalety, które mu zapewniają wyższość nad mikrofo
nem zwykłym. iComptes rendus).

i>. K.

(Chemija).
— N o w e  c z u ł e  o d c z y n n i k i  n a  w .łó- 

k n i k d r z e w n y ,  odkryte przez prof. Ant. Hila. 
Oprócz floroglucyny inne fenole także dają z ligni
nom barwniki. Przedewszystkiem orcyna i rezorcy
na, które stanowią bardzo czułe odczynniki na włókno 
drzewne. Fenole stosowano w ten  sposób, że wysko
kowe ich rostwory zadawano kwasem solnym lub 
siarczanym  i na zimno lub na ciepło zwilżano niemi 
papier lub drzewo. Wyskokowy rostwór orcyny za
dany kwasem solnym zabarwia drzewo pięknie na 
ciemnoczerwono, na papierze zawierającym drze- 
wnik wywołuje ciemną czerwonofijoletową plamę, 
Czysty papier z celulozy nie zmienia się. Rezorcy
na w wyskoku rospuszczona, zadana kwasem solnym 
barwi papier drzewny w krótkim  czasie niebiesko- 
fijoletowo, tak samo i drzewo. Czysty papier z co- 
lulozy nie ulega zmianie. Rezorcyna zadana alko
holem i kwasem siarczanym (1 cz. wyskoku, 11 /3 cz. 
H2 SO,) barwi na ciepło papier z drzewnika lub 
drzewo na ciemny kolor niebieskofijoletowy, czy
sty papier słaboczerwono (barwa skórki cebuli), 
a —Naftol, wyskok i kwas solny barw ią drzewo lub 
papier z drzewnikiem na zielono, a —Naftol, alko
hol (1 cz.) i kwas siarczany (1 cz.) barwi papier 
drzewnikowy ciemnozielono, czysty papier czerwo- 
nofijoletowo. Pirogalina, wyskok i kwas solny bar
wią na ciepło papier drzewnikowy lub drzewo na 
niebieskozielono. Kwas karbolowy, alkohol i kwas 
solny zabarwiają drzewo lub papier zawierający 
drzewnik na kolor żółtozielony, (Industrie-Bliltter).

Ut. Pr.

( Teclinologija).
— U s u n i ę c i e  m i k r o o r g a n i z m ó w  

z w o d y  p r z e z  P e r c y  F.  F r a n k l a n d a .  
Autor doszedł na podstawie rozległych badań do na
stępujących wyników. Spomiędzy ciał używanych 
przez niego jako m ateryjał filtrujący: piasku, koksu, 
węgla zwierzęcego, gąbki żelaznej, tłuczonego szkła
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i cegły, pierwsze cztery jedynie nadają sig do usuwa
nia mikroorganizmów z wody. Zdolność tę  utraca- 
ły  wszystkie filtry po miesięcznej czynności, jednak
że substancyje wymienione, z wyjątkiem węgla zwie
rzęcego nawet po upływie tego czasu usuw ały z wo
dy znaczną część mikroorganizmów. W ty m  kie
runku najlepszemi okazały się: koks i gąbka żelazna.

Przez wstrząsanie wody w ciągu dłuższego czasu 
z różnem i ciałami stałem i osiągnięto także znaczny 
ubytek w liczbie mikroorganizmów; zapomocą koksu 
można było je wszystkie nawet w ten  sposób usunąć.

Przy zastosowaniu znanego sposobu C larka zmię
kczania wody zapomocą rozrobionego w apna, ilość 
zawieszonych w wodzie mikroorganizmów znacznie 
się zmniejsza.

Jakkolwiek otrzym anie większych ilości wyjałowio
nej wody do picia jes t bardzo trudnem , ponieważ 
wymaga ono ciągłego odnawiania m atery jału  filtru
jącego, to jednak posiadamy liczne sposoby usuwa
nia wielu organizmów niższych z wody, a  w każdym  
razie pierwszeństwo należy się tym  m ateryjałom  fil
trującym , które na m ikroorganizm y przyciągająco 
działają. (Chem. Ztg. 1885, str. 1289).

St. Pr.

(Bijologija).
— C i e k ą  wy f a k t  z ż y c i a  k o m ó r k i .  

W roku zeszłym podane zostały na  tem m iejscu ') re
zultaty doświadczeń M. Nussbauma i A. G rubera nad 
sztucznem dzieleniem wymoczków. W ymoczki sąto, 
jak  wiadomo, isto ty  jednokomórkowe i rozm nażają 
się zapomocą podziału, same p rzez  się. Z doświad
czeń powyższych wynikło, żep rzy  roscinaniu wymo
czków na części, z każdej z n ich odradza się istota, 
niczem nieróżniąca się od wziętej do doświadczenia, 
pod warunkiem jednakże, jeżeli takiej części dosta
ło się przy operacyi chociażby kawałeczek jądra. 
W przeciwnym bowiem razie odradzanie się m iejsca 
nie ma. Niedawno ogłosił A. G ruber2) szczegóło- 
wsze sprawozdanie z badań swych we wzmiankowa
nym  kierunku, gdzie oprócz potw ierdzenia dawniej
szych, przytoczonych właśnie rezultatów, spotyka
m y jedno nowe doświadczenie, szczególnie godne 
zaznaczenia.

Wiadomo, że dobrowolnemu podziałowi wymocz
ków towarzyszy tworzenie się nowej gęby w  tylnej 
połowie ciała zwierzęcia. Po utw orzenia się gęby, 
wymoczek rospada się na dwoje. Gruber rosciął 
wymoczka (Stentora), będącego w stanie podziału 
w ten sposób, że na  tjln y m  odcinku pozostała cał
kiem nowopowstająca gęba. Jednocześnie rosciął 
też jąd ro , lecz przy  te j operacyi wyciągnął wypad
kiem z tylnego odcinka, przynależną mu część jądra. 
Należałoby się spodziewać, że pozbawiony ją d ra  od
cinek odrodzić się nie potrafi, tymczasem kszta łto 
wanie się gęby szło dalej aż do zupełnego ukończe
nia rozwoju. Z powyższego daje  się wyprowadzić

*) W szechświat t. IV, str. 271.
2) Beitrage zur Kenntniss der Physiologie und  Bio

logie der Protozoen. Freiburg i. B. 1886.

bardzo ciekawy wniosek, a mianowicie, żs kształto
wanie się pewnego organu postępuje dalej, jeśli ono 
raz już rozpoczęto się, jeśli impuls do tego raz już 
by ł dany, jakkolwiek przyczyna tego impulsu, t. j . 
jąd ro  zostanie usunięte. N aturalnie, że tak i wymo
czek ostatecznie ginie i rozmnażać się nie jest wię
cej w stanie (wskutek braku jądra); wszelako okoli
czność ta  nie nadweręża w niczem istoty powyższe
go wniosku.

M. K.

{Zoologija).
— F i z y j o l o g i j a  z m y s ł ó w  p a j ą k a .  F r. 

Dahl ogłosił niedawno interesujące wyniki poszuki
wań swych nad  fizyjologiją zmysłów pająka.

Dawne zdanie, że organy zmysłów stanowią nieod
zowny środek samozachowania osobnika—znajduje 
też potwierdzenie w danym wypadku, a mianowicie, 
okazuje się, że zmysł dotyku jest najważniejszym 
w ekonomii życiowej pająka. Pokarm  pająka skła
da się, jak  wiadomo, z m ałych owadów, wpadających 
w sieć; ta  ostatnia jednak  tylko przez krótk i czas 
może więzić zdobycz, pająk zatem musi szybko przy- 
biedz, by ofiarę zdusić; tak , pająk Steatoda puncta- 
ta  L. obrzuca owada nitkam i, zw racając w stronę 
uwięzionego zwierzęcia odwłok swój z brodawkami 
przędnem i i używając odnóży tylnych do rzucania; 
pająk Epeira sclopetaria Cl. stara się schwytanego 
owada okręcić naokoło osi jego ciała zapomocą nó
żek swych i w taki sposób otoczyć go pajęczyną; 
śm ierć owada, schwytanego w sieć, następuje często 
przez ukąszenie wtedy dopiero, gdy ucieczka jest 
już niemożliwą. W niektórych razach sieć sama nie 
nadaje się wcale do chw ytania owada, jeśli pająk 
nie dopomaga. Gdy owad siada na sieć taką, pająk 
natychm iast chw yta go. We wszystkich tych wy
padkach zmysł dotyku jest nieodzownie koniecznym, 
ponieważ jak  się okazuje, zmysł wzroku jes t tu  nie
wystarczającym . Większość pająków posiada w są
siedztwie sieci swej szczególne schronienie, w któ- 
rem  siedzi w ukryciu na czatach; gniazdko to jest 
połączone z siecią zapomocą nici sygnałowych, przez 
które pająk w bardzo krótkim  czasie zostaje powia
domiony za pośrednictwem zmysłu dotyku o obe
cności owada w sieci; zmysł wzroku nie może mu 
zwykle w tedy pomódz, albowiem bardzo trudno pa
jąkow i przejrzeć całą sieć; gdy zaś pająk siedzi na 
sieci, jestto  zupełnie niemożliwe, albowiem cała 
część sieci, znajdująca sie w tyle pająka, je s t całko
wicie przed wzrokiem pająka ukryta. Z jednego te 
go faktu w ynika już, że rozwój zmysłu dotykowego 
jest ważniejszy dla pająka, aniżeli zmysłu wzroku. 
T ak też jes t w rzeczywistości. Pająk nietylko czuje, 
że owad wpada w sieć, lecz odczuwa też w jakiem  
miejscu sieci znajduje się; albowiem pająk, siedzący 
na środku sieci, wybiera natychm iast właściwy pro
mień, by dostać śię po nim do zdobyczy; gdy ma 
gniazdko przy sieci, spieszy naprzód do środka sie
ci, a stąd po właściwej osi bieży do miejsca, gdzie 

i trzepocze się owad; jeśli zaś owad zachowuje się zu-
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pełnie spokojnie, pająk dotyka po kolei wszystkich 
promieni i w taki sposób poczuwa, na którym z nich 
znajduje się jakiś obcy przedmiot. Dahl rzucał na 
sieć pająka Meta segmentata Cl. małe kawałeczki 
liści; pająk drogą takiego dotykania poznał natych
miast właściwy kierunek, przybiegł i ciężar z sieci 
wyrzucił. Szczególnie rozwinięty zmysł dotyku 
posiada pająk Zilla X—notata Cl. Mała muszka, za
ledwie grubsza od n itk i pajęczej wpadła w sieć tego 
pająka; ten ostatni siedział pośrodku sieci. Uczuł 
natychm iast obecność muchy, pomimo, że zachowy
wała się bardzo spokojnie, wpadł na właściwy pro
mień i idąc bardzo powoli i ostrożnie, zbliżył się j
do ofiary, dotykając wciąż nitek i pociągając za nie. j

Obserwacyja ta  dowodzi, że pająk nie może się bar
dzo spuszczać na wzrok swój. Sieć promienista, ]
szczególniej się nadaje do szybkiego oryjentowania [
się; jednakże nawet wtedy, gdy sieć jest nieprawi
dłowego kształtu, pająk uczuwa kierunek, w którym 
znajduje się na sieci zdobycz.

Zm ysł dotyku mieści się prawdopodobnie na nóż
kach i rożkach, gdzie znajdują się liczne zakończe
nia nerwowe, które dochodzą do podstawy rucho
mych włosków i na końcach mają zgrubienia węzeł- j

kowate. (Kosmos, 1885, t. II).
J . N. |

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
  .

— L i c z b a  s ł u c h a c z y  w u n i w e r s y t e 
t a c h  a u s t r y j a c k i c h .  Uniwersytet jagielloń
ski liczy w bieżącym roku akademickim 1025 słu
chaczy, lwowski, gdzie, jak  wiadomo, brak wydziału 
lekarskiego, 1005, tam eczna zaś akademija techni
czna, 178. W W iedniu na uniwersytecie 5157, 
w akademii technicznej 844, gdy w roku zeszłym by
ło tam  939 słuchaczy; w ogólności i w innych wyż
szych szkołach technicznych w A ustryi liczba ucz
niów maleje. W Pradze uniw ersytet czeski ma słu
chaczy 1952, niemiecki 1517, akadem ija techniczna j  

czeska 391, praska 253, w Bernie 178. W Graz 
uniwersytet 1175, akadem ija techn. 184. Uniwer
sytet w Insbruku 797, w Czerniowcach wreszcie 
263. O statnia wszechnica, m ająca stanowić roz- 
sadnik niemczyzny na wschodnich kresach m onar
chii, po spolonizowaniu uniw ersytetu lwowskiego, 
okazała się tedy  chybionem zgoła przedsięwzięciem.

____________ S. K.

IbTeł^r o lo g - i j  a .

Dnia 1 Lutego r. b., um arł d r H e n r y k  F ischer, 
przed niewielu jeszcze miesiącami zwyczajny profe
sor m ineralogii w uniwersytecie we Freiburgu. Uro
dził się tam że w r. 1817, kształcił w r^dzinnem  mie
ście w gimnazyjum i uniw ersytecie, spoczątku po
święcił się zawodowi lekarskiemu, w r. 1846 hab ili
tował się jako  docent pryw atny zoologii. J astępnie 
poświęcił się zupełnie m ineralogii, w r. 1854 został 
nadzwyczajnym, a w r. 1859 zwyczajuym profeso

rem  m ineralogii. Z  prac jego badania nad nefry
tem zwróciły pewną uwagę Zasłużył się stosowa
niem drobnowidza do celów m ineralogicznych, 
zwiększył znacznie zbiory mineralogiczne w Frei- 
burskim  uuiwersytecie.

Umarł prof. d r C. G. S an tesso n , jeden z najsła
wniejszych lekarzy w instytucie karolińskim w Sztok
holmie. ____________

Umarł prof. fizyjoiogii d r L uclisinger z Zurichu 
w Meranie.

Z a p y t a n i e .

Będąc w posiadaniu rękopisu nieznanego mi auto
ra, którego treść ocenią specyjaliści, ośmielam się 
prosić Światły Ogół o udzielenie mi objaśnienia na 
następujące pytania:

1) Jakie jest nazwisko kapłana, który mieszkał 
w Sejnach około roku 1846, a którego pierwsze litery  
są Wł. Kr. Jakie są szczegóły jego życia i działal
ności naukowej?

2) Czy około roku 1846 lub później nie otrzym ała 
Ces. Akademija Nauk w Petersburgu jego „Projektu 
poprawy kalendarzy Julijańskiego i Gregoryjańskie- 
go“, jak i wypracował po polsku i zamierzał przedsta
wić najwyższym ciałom uczonym, a naprzód wspo
mnianej Akad. Nauk.

3) Czy około tego czasu lub później nie była u nas 
drukowaną praca tego kapłana, zatytułowana: „W iel
k i okres słoneczny Roku Zwrotnikowego i Wielki 
Cykl Księżyca Epaktow y.?'1

Łaskawe objaśnienia proszę nadsyłać pod moim 
adresem, Złota 61.

Erazm Majewski.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. E. K. w C z e h  r  y n i u. Najpełniejszy 
obraz bieżącego rozwoju chemii dają Sprawozdania 
niemieckiego stowarzyszenia chemików (Berichte d. 
deufsch. chemischen Gesellschaft). Wychodzą one 
dwa razy na miesiąc, oprócz czasu wakacyj letnich 
i tworzą w ostatnich latach tomy zawierające do 
40( 0 stronic dużego formatu. Cena tego wydawni
ctwa dla członków Stowarzyszenia wynosi 25 m arek 
rocznie, a członkiem może zostać każdy, polecony 
przez dwu dawniejszych stowarzyszonych—podobną 
rekomendacyją nasza Redakcyja chętnie służyć mo
że. Sprawozdania niemieckiego Stowarzyszenia da
ją  rosprawy oryginalne, przedstawiane na posiedze
niach, oraz referaty (doskonale redagowane) ze wszy
stkich bez w yjątku prac innych we wszelkich języ 
kach. Pozostałe, wymienione przez Sz. Pana, wy- 

| dawnictwa są mniej odpowiednie dla pragnącego iść 
| z postępem nauki, gdyż jedne dają tylko rosprawy 
| oryginalne, a inne wychodzą późno i przedstawiają 
I jednoroczny dorobek nauki z przed la t kilku.
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Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O WO Ś Ć .

Z z a k r e s u  e l e k t r o t e c h n i k i .  I. Teo- 
ry ja dynamomaszyny. II. L inije sił i powierzchnie 
ekwipotencyjalne. III. Schematy kilku w ażniej
szych typów dynamomaszyny. Ogniwa wtórne 
jako piorunochrony oraz jako regulatory dyna
momaszyny. N apisał A. Hołowiński, inżynier, dr

l fil. Odbitka z Przeglądu Technicznego, z 6-ma ta- 
I blicami rysunków i 10-ma drzeworytami w tekście. 

Warszawa, 1886, w druk. J. Sikorskiego.
D r  M. v. K o w a l e w s k i .  P rivatassistent am 

i Zoologischen In s titu t in  E rlangen. Ueber Fur- 
| chung und Keimblatterlange der Teleostier.

R o c z n i k  T o w a r z y s t w a  O g r o d n i c z e 
g o  w a r s z a w s k i e g o  za rok 1835. Warszawa, 
1886, w druk. J. Sikorskiego.

Do nabycia 'we wszystkich księgarniach.

B u l e  t y  n  m e t e o i o l o g i c z n y

za  ty d z ie ń  od 17 do 2^ L utego  r .  b.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e

Tem perat ura

•e
dn

ia
ilg

ot
n.

'Z
W

Z
g

l.

•e
dn

ia
ilg

ot
n.

;g
lg

dn
a

K ierunek wiatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. m co £ %

17 Środa 755,60 —5,9 - 2 ,9 -1 1 ,5 2,8 96 ESE,SE.SE 0,0 pochm., d. śnieg.
18 Czwartek 759,02 -4 ,1 —3,0 —5,5 3,1 91 E,E  E 0,0 pochmurny.
19 Piątek 758,82 —6,1 - 4 ,8 —8,0 2,7 95 E ,E ,E SE 0,0 pochm urny., d. śn.
20 Sobota 751),87 - 4 ,7 - 3 ,3 —li,2 2,9 91 E “E,E,K 0,0 pochm urny.
21 Niedziela 760,33 —6,8 —4.8 - 8,2 2,5 91 E,E,E 0,0 pochmurny.
22 Poniedz. 761,67 - 4 ,6 - 2,2 - 8 ,7 2,8 87 E,E,E 0,0 pochm , wiecz. pog.
23 W torek 762,65 - 6 ,7 -2 ,4 —9,5 2,5 91 E,ESE,E 0,0 pogodny.

[Średnie 
z tygodnia 759,71 —5,6

Abs.
max.
- 2,2

Abs.
min.

-1 1 ,5 2,8 92 0,0

UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są w m ilim etrach, 
tem peratura  w stopniach Celsyjusza. K ierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

Od Redakcyi.
Biblijoteki i czytelnie, należące do Sto

warzyszeń uczącej się młodzieży, otrzym u
ją  W szechświat, prenum erując w prost w R e- 
dakcyi, za połowę ceny, to jes t za rs. 5 ro
cznie.

W e czwartek d. 4 M arca r. b., o godz. 
7 '/2 wiecz., odbędzie się posiedzenie Sekcyi 
Nauk Przyrodn . pomocn. i teoryi ogrodni
ctwa Tow arzystwa Ogrodniczego, w lokalu 
Towarzystw a (Chmielna, 14). Porządek 
dzienny:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. D r J . Siemiradzki: , ,0  dyjam entach“.

TREŚĆ. Siarka w wielkim przemyśle, przedsta

wił L. B lum ental.—Migracyja roślin, przez Al. Z .— 

Kilka słów o utworzeniu się oleju skalnego, przez 

Maksymilijana Flaum a.—O sztucznej iryzacyi szkła, 

napisał Zn.—Kronika Naukowa.— Wiadomości bie

żące.—Nekrologija.—Zapytanie.—Odpowiedzi Reda

kcyi.—Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 

Wszechświata.—Buletyn meteorologiczny.—Od R e

dakcyi.

Wydawca E. Dziew ulski. R edaktor B r. Znatow icz.

AocIiojcko U,cnaypoio. BapuniBa, 11 (I>CBpn.iH 1886 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna A6 26.




