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Pragnąc zapoznać czytelników Wszech
świata z treścią przytoczonej w nagłówku 
pracy Landolta i chcąc wyjaśnić ją  "należy
cie, muszę z konieczności przyjąć inny spo
sób wykładu od użytego przez samego autora. 
Przedmiot poruszony przezeń z istoty swej 
jest czysto chemiczny, lecz jest tak ściśle 
związany z ogólnemi teoryami poznania (me
tafizyka), że ścisłość w wykładzie i terminolo
gii staje się w danym razie koniecznością. 
Ani żadnych skróconych wyrażeń, ani najbar
dziej utartych sposobów mówienia niemożna 
w danym razie używać, jeśli ściśle nie oclpo-

') Untersuclningen iibei* etwaige Aenderungen 
des Gesamtgewichtes chemisch sieli umsetzender 
Korper. Zeitschrift fur physik. Chemie. Band XII 
J3p. 1— 34. Lipiec r. 1893.

wiadają omawianym pojęciom. Z  tego wzglę
du pisząc dla szerszego koła czytelników, mu
szę pisać inaczej niż Landolt, poświęcający 
swą pracę wyłącznie specyalistom.

Dr "Whewell jest ceniony w Anglii i poza 
j  jej granicami z tego powodu, że poświęciwszy 

swe życie badaniom czysto ogólnego chara
kteru, był zarazem dzielnym specyalistą 
w niejednej gałęzi nauki. Główne jego dzie
ła, a mianowicie Historya oraz Filozofia nauk 
indukcyjnych posiadają olbrzymią wartość 
z tego powodu, że twórca ich był nauczycie
lem (tutor) w kolegium i sam napisał cały 
szereg elementarnych podręczników mechani
ki, a że układał je sumiennie, więc przy tej 
ostatniej pracy poznał najgruntowniej całą 
dynamikę. Wskutek tak specyalnego wystu- 
dyowania jednej gałęzi wiedzy mógł w swej 
filozofii z niezmierną gruntownością opraco
wać rozwój zasadniczych pojęć poznania, 
w innych zaś gałęziach nauki analogia z przed
miotami dokładnie znanemi nie pozwalała mu 
ani popełniać błędów, ani być powierzchow
nym.

Z drugiej strony Whewell był wytrawnym 
filologiem. Faraday i Lyell zawsze do niego
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się udawali, gdy chodziło o wypracowanie ter
minologii nowych, poczynionych przez nich 
odkryć i dzięki jego pomocy nowe i ścisłe po
jęcia ubierali zawsze w ścisłą i dobrze odpo
wiadającą im szatę językową. Stare zabytki 
terminologiczne w mechanice Whewell po
zmieniał, dając nową terminologią mechani
czną, zgodną gramatycznie i logicznie z du
chem postępu tej nauki, a prof. Jam es Clerk 
Maxwell sądzi, że zmiany te należałoby przy
jąć. Szkoły jednak z natury swej są konser- 
watywnemi i łatwiej jest o wiele wprowadzić 
do nich najbardziej niewłaściwą terminologię 
nowego przedmiotu—aniżeli wnieść najlogicz
niejszą zmianę w nomenklaturze dawnych 
przedmiotów.

Otóż najbardziej interesującym faktem jest 
ten, że Whewell uważa zasady mechaniki 
za prawdy niezależne (independent truths). 
Wszystkie więc doświadczenia mechaniczne 
poczytuje on tylko za doświadczenia ilustrują
ce te prawdy, a nie za badania, z którychby 
można było je wyprowadzić.

Pomimo jednak tak wysokiego stanowiska 
w nauce, Whewell nie uniknął nadzwyczaj 
poważnego, jak na dzisiejsze czasy, błędu. 
W  wielu swych pismach niejednokrotnie uży
wał wyrazów masa i ciężar w niewłaściwem 
znaczeniu. Naj wybitniej błąd ten ujawnia 
się w pracy przedstawionej w Philosophical 
Society of Cambridge, przedrukowanej na 
końcu jego Philosophy of inductive sciences.

Ten whewellowski błąd jest, jeśli się tak 
wyrazić można, pierworodnym grzechem che
mii. W  pismach Whewella, autora dzieł 
o mechanice, raził, w dziełach i podręcznikach 
chemicznych nie zwracał prawie niczyjej uwa
gi do ostatnich niemal czasów, w których już 
jednak coraz częściej spotykamy się z wyra
żeniami masa cząsteczki, masa atomu, zamiast 
ciężar cząsteczki, ciężar atomu ‘).

Prof. James Clerk Maxwell 2) poddał bar
dzo ścisłemu rozbiorowi wspomnianą wyżej 
pracę, w której Whewell dowodzi, że twier
dzenie, że „Ciężar związku chemicznego ró
wna się sumie ciężarów składających go pier

*) Patrz list autora do Redakcyi Wszechświata 
w Nr 13 z r. 1888.

-) Naturę Vol. XIV oraz Scien<ific Pappers 
Vol. II p, 532.

wiastków” może być dowiedzionem a priori 
bez żadnych doświadczeń.

Maxwell sądzi, że Whewell używał w tem 
twierdzeniu wyrazu ciężar niejako ad usum 
Delphini, aby go szersze koła mogły czytać 
i wyraża się z tego powodu w następujący 
sposób:

„Widoczną jest rzeczą, że dr Whewell po
w inien był powiedzieć: „„Masa całego zwią- 
„zku musi być równą sumie mas pojedynczych 
„pierwiastków.”” Twierdzenie to wszyscy 
„uznają za ściśle prawdziwe, chociaż nie wy
konano ani jednego doświadczenia w celu 
„sprawdzenia go. Wszystkie pomiary che- 
„miczne wykonywamy, porównywaj ąc ciężary 
„ciał, a wcale nie mierzymy sił, niezbędnych 
„do wywołania określonych zmian w ruchu 
„ciał, a p. Todhunter ') zwrócił już naszę 
„uwagę, że porównywanie ilości materyi przez 
„ważenie jej nie jest ściśle poprąwnem.

,.A więc widzimy, że doświadczenia 2) nie- 
„tylko nieodłącznie związane z przypadkowe- 
„mi błędami, ale nawet błędne w samej zasa
d z ie , doprowadziły nas do twierdzenia, które 
„jest powszechnie uznawane za ścisłą prawdę. 
„Przekonanie więc o prawdziwości tego twier
dzenia musi opierać się na jakiejś głębszej 

podstawie, niż doświadczenia, które nasunęły 
yje naszym umysłom,.”

Ostatni ustęp jest podkreślony nie przez 
prof. Maxwella, lecz przez piszącego te słowa, 
a cały wstęp powyższy przytaczam tu głównie 
w celu zwrócenia pilnej uwagi czytelnika na 
przytoczone poglądy Maxwella, którym bez
sprzecznie można wróżyć długi, jeśli nie trwa
ły byt w nauce.

Zbierając wszystko powiedziane w jednę 
i zwięzłą całość, dochodzimy do następujących 
zasad:

1) Masą ciała nazywamy opór, jaki ono 
stawia siłom, dążącym do zmiany jego prędko-

') Uwaga p. Todhuntera, o której wspomina 
Maxwell brzmi: „Prawdą jest, że, ściśle mówiąc, 
ciężar związku nie jest równy sumie ciężarów od
dzielnych pierwiastków, ponieważ ciężar zależy 
od położeń cząsteczek i— ogólnie rzeczy biorąc—  
zmieniająckonfiguracyą, cząsteczek, zmieniamy za
razem i ciężar układu, chociaż zmiana ta może 
być niedostrzeżenie małą.”

'*) Ważenie (./. J. !>.).
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ści. Im  ten opór jest większy—tem większą 
jest—mówimy—masa ciała.

2) Wyrażenia: masa ciała—i ilość materyi 
w ciele są najzupełniejszemi synonimami 
i oznaczają jedno i toż samo pojęcie.

3) Masa każdego poszczególnego ciała jest 
stałą. Ta zasada, znana też pod nazwą za
sady nieznikomości materyi może być wyraża
ną w rozmaity sposób, a jednym z nich, bar
dzo dogodnym do naszych obecnych celów, 
jest twierdzenie, że: „Masa związku chemicz
nego równa się sumie mas części składo
wych. ”

4) Ciężarem ciała nazywamy siłę, z jaką 
ciało dąży ku środkowi ziemi.

5) Ciężar ciała zmienia się w zależności od 
położenia ciała. W  środku ziemi i bardzo 
daleko od ziemi ciała nie mają żadnego cię
żaru, choćby ich masa była olbrzymią.

6) Te pojęcia, które w chemii noszą nazwę 
ciężarów cząsteczkowych i atomowych, doty
czą nie ciężarów lecz mas cząsteczek i atomów. 
Na tym więc punkcie ogólnie używana nomen
klatura chemiczna jest błędną i nie zgadza 
się wcale z nomenklaturą używaną w mecha
nice racyonalnej.

Widzieliśmy w powyższem zestawieniu, że 
najlepsze umysły przyjmują za pewnik zasa
dę zachowania materyi, a Maxwell zdaje się 
nawet wcale nie być zainteresowanym w do- 
świadczalnem jej sprawdzeniu, uważając, że 
wypływa ona z głębszych niż doświadczenie 
źródeł.

Pomimo takiego stanu rzeczy, w historyi 
nauki spotykamy albo faktyczne usiłowania 
sprawdzenia tej zasady, albo też dyskusye nad 
sposobami jej sprawdzenia. Bessel z badań 
nad wahadłem przyszedł w r. 1833 do wnio
sku, że jeśli ciała o jednakowych masach 
mają różne ciężary, to różnica ta musi być 
mniejszą od '/ojooo mierzonej wielkości. W  ro
ku 1891 Eotvos czynił w tymże duchu poszu
kiwania, posługując się szalką skręceń i wy
prowadził ze swych badań wniosek, że różnica 
w ciężarach jednakowych mas powietrza 
i mosiądzu, jeżeli istnieje, to jest mniejszą od 
‘/ioo ooo) a taż różnica dla mosiądzu, szkła, 
antymonitu i drzewa korkowego jest mniejszą 
od '/ao 000000- Liczby to w stosunku do cięża

ru jednego kilograma oznaczają od 10 mili
gramów do 0,05 miligrama.

Rozpatrując te badania, niepodobna uni
knąć skojarzenia ich ze znanym polskim żar
tem, obliczonym na niedołęztwo pytanego 
i zawartym w pytaniu: co jest cięższe, czy 
funt ołowiu czy funt puchu? A jednak jeśli 
w tem pytaniu zamiast wyrazów, co jest cięż
sze podstawimy pytanie: co ma większą masę, 
to przekonamy się, że pytanie staje się nietyl- 
ko usprawiedliwionem—ale zasadniczem i je
śli byłoby w tej formie postawione żartem, to 
nie pytanemu lecz pytającemu tylko ujmę 
przynieść może. ‘

Niezmiernie małe różnice, jakie dla ciężaru 
jednakowych mas mogą istnieć (jeśli istnieją), 
wedle badań Bessela i Eotvosa, czynią wysoce 
wątpliwem rozwiązanie tego pytania na dro
dze badań z wahadłem i szalką skręceń, 
i być bardzo może, że pytanie to nie wyszłoby 
nigdy poza kres czystej spekulacyi, gdyby 
z niem nie łączyła się jedna z piękniejszych 
hipotez chemicznych, ponętna dla każdego 
zwolennika jedności materyi.

Rzecz prosta, że jest tu mowa o hypotezie 
Prouta, który, chcąc pogodzić różnorodność 
pierwiastków chemicznych z jednością mate
ryi, wyraził przypuszczenie, że wszystkie pier
wiastki są zagęszczonym wodorem i że wsku
tek tego masy atomowe pierwiastków muszą 
być całkowitemi wielokrotnościami masy ato
mowej wodoru. Klasyczne jednak oznaczenia 
mas atomowych chloru (35,364), bromu 
(79,763), jodu (126,557), srebra (107,668), 
platyny (194,34), wykazały zbyt wielkie różni
ce od całkowitej wielokrotności masy atomo
wej wodoru, by je niedokładnościom oznaczeń 
przypisać można. Wobec tego należy albo 
stanowczo odrzucić hipotezę Prouta, albo 
przyjąwszy ją, uznać atomy wodoru za po- 
dzielne—co znowu jest niezgodne z całą bu
dową dzisiejszych teoryj chemicznych.

Marignacowi *) tak trafia do przekonania 
hipoteza Prouta, że gotów uznać ją  za prawo 
równie ścisłe i doniosłe jak prawa Mariottea 
i Gay-Lussaca, a przewyżki w masach atomo
wych ponad całkowite liczby (0,364 dla chlo
ru, 0,763 dla bromu, 0,557 dla jodu i t. d.), 
radby przypisać jakimś nieznanym nam przy

') Lieb. Ann. Supl. Bd IV, 206.
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czynom zakłócającym faktyczne ujawnienie 
się prawa. W  tym samym zupełnie co i Ma- 
rignac duchu wyraża się i Lotaryusz Meyer '), 
gdy mówi: „Można sobie wyobrazić, że atomy 
wszystkich lub niektórych pierwiastków skła
dają się z elementarnych cząsteczek jakiejś 
pierwotnej materyi, może być, że i wodoru, 
lecz że ich masy 2) nie wyrażają się dlatego 
całkowitemi liczbami, że w skład atomów 
oprócz materyi pierwotnej wchodzą jeszcze 
większe lub mniejsze ilości wszechwypełniają- 
cego eteru, który—być może—nie jest pozba
wiony masy 3).” Radzi więc dalej Meyer hi
potezy Prouta do czasu ani nie odrzucać, ani 
nie przyjmować, gdyż z postępem nauki może 
ona nam jeszcze nieoczekiwane i nieocenione 
przynieść owoce.

Widzimy więc, że po poszukiwaniach nad 
oznaczeniem masy świetlika i cieplika, nad 
którym to ostatnim i u nas Józef Skrodzki 
pracował, przyszła kolej na oznaczenia masy 
(ciężaru) światłonośnego eteru. Czas pokaże, 
czy idąc tą  drogą, dojdziemy do upragnionych 
celów rozszerzenia kręgu wiadomości.

Doświadczalne badania Landolta, słynnego 
i wprawnego eksperymentatora, są podjęte 
całkowicie w duchu przytoczonego zdania 
Meyera. Landolt rozumuje w sposób nastę
pujący. Wyobraźmy sobie w hermetycznie 
zamkniętem naczyniu dwa niestykające się 
ze sobą ciała, mogące na się oddziaływać che
micznie. Zważmy je, otrzymamy sumę mas 
ciał działających na się. Wstrząśnijmy na
czyniem tak, aby oba ciała podziałały na się 
chemicznie, otrzymamy nowe produkty. Zważ
my powtórnie. Jeśli znajdziemy tęż samą co 
i poprzednio masę, to zasada zachowania ma
teryi zyska doświadczalne potwierdzenie, jeśli 
zaś znajdziemy masę inną, niż przy pierwszem 
ważeniu—to chcąc ocalić zasadę zachowania 
materyi, musimy się uciec do przypuszczenia 
zagęszczania się na okół atomów zwykłej ma-

') Modern. Tlieor. der Chemie. Wydanie 5-te 
str. 135.

2) W oryginale zamiast wyrazu masa jest uży* 
ty wyraz ciężar. ( / .  J. II.)

3) W oryginale: yielleicht nicht ganz gewicht- 
losen Lichtather.

teryi większych lub mniejszych ilości eteru 
niepozbawionego masy i uznać, że około je
dnego i tego samego atomu pierwiastku za
gęszczają się rozmaite ilości eteru zależnie od 
związku, w którym ten pierwiastek wystę
puje >)•

Przed przystąpieniem do opisu swych ba
dań, których najdonioślejszą i najbardziej do
datnią cechą jest operowanie w jednem i tem 
samem naczyniu zamkniętem hermetycznie, 
Landolt prawie że bezpotrzebnie przytacza 
wyniki klasycznych badań Stasa, w których 
masa związku okazywała się mniejszą od masy 
części składowych. Przytoczenie to uważam 
za bezpotrzebne, z tego powodu, źe złożone 
operacye, którym Stas poddawał badane 
ciała, czynią wprost iluzorycznem żądanie 
wymaganej dokładności. D r Kreichgauer 
w r. 1891 robił doświadczenia, podobnie jak 
Landolt, w jednem naczyniu, w którem łączył 
rtęć już to z jodem już to z bromem i otrzy
mał w masie związku różnice mniejsze od 
‘Aoooooco- Dokładność ważenia większa po 
nad tę granicę jest wysoce wątpliwą.

Co się tyczy badań samego Landolta—to 
zaznaczyć trzeba, źe przeprowadzone zostały 
z wielką starannością. Badania swe rozcią
gnął do następujących reakcyj:

1) Osadzenie srebra metalicznego z siar
czanu srebra za pomocą siarczanu żelaza:

S 0 4 Ag2- f  2SO* Pe =  (S 04), Fe2 +  Ag*.

2) Zamiana kwasu jodnego i jodowodoru 
na wodę i jod:

H J 0 3 +  5 H J = 3  H 20  +  J 0.

3) Przeprowadzenie jodu w jodowodór za 
pomocą siarkonu sodu:

') Niechcąc przerywać toku myśli Landolta, 
robię tu w przypisku uwagę, że w rozumowaniu 
Landolta jest pewna gra słów. Jeśli po reakcyi 
masa ciała jest inną, niż przed reakcyą— to zasa
da zachowania materyi jest zawsze obaloną, bez 
względu na to, czy do wytworzenia tej zmiany 
masy służył eter, czy nie eter. Jeśli tylko eter 
może zmieniać masę układu w zależności od jego 
konfiguracyi, to już jest rzeczą najmniejszej wagi, 
czy te zmiany są małe, czy duże, gdyż zasada za
chowania materyi jest bezpowrotnie obaloną, 
a w związku z nią i te dynamiczne teorye materyi 
i zjawisk, w których tkwi zasada nieznikomości 
materyi. ( / .  J. B.)
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J 2 +  SOa Na2 +  H ,0  =  2 H J  +  S 0 4 Na.,.

4) Zamiana wodami cliloralu za pomocą 
■wodami potasu na chloroform i mrówczan po
tasu:

CC13
| + k h o  =  c h c i3+ h c o o k + h ,o .

CH(OH)2

We wszystkich badaniach Landolt posługi
wał się rurkami przedstawionemi na poniższej 
figurze. Długość ramion pionowych wynosi
ła  18 cm, średnica 5 cm, średnica zaś pozio
mego złączenia była 2 cm. W  pionowe ra 
miona za pomocą bocznych rurek a a Landolt 
wlewał mające na się oddziaływać roztwory, 
poczem rurki te zalutowywał i przyrząd wa
żył. Następnie zdejmował go z wag, nachy
lając odpowiednio, oba roztwory mięszał i po 
ukończonej reakcyi ważył przyrząd powtórnie.

Fig. 1.

Samo ważenie, o ile można sądzić z opisu, 
było dokonywane ze wszystkiemi dającemi się 
przewidzieć ostrożnościami i poprawkami. 
Przy obserwacyach posługiwał się metodą 
odchyleń Gaussa, z uwzględnieniem ostrożno
ści podanych przez Schwirkusa, Thiesena, 
Marka i Weinsteina. Wpływ powietrza usu
wał przez zawieszanie na drugiej szalce ciała 
o tejże zewnętrznej objętości. B łędy w dłu
gości ramion belki usuwał przekładaniem cię
żarów na szalkach, czułość wagi oznaczał 
bezpośrednio przy każdej obserwacyi, tak że 
ostatecznie jedno oznaczenie różnicy między 
masami położonemi na obu szalkach obejmo

wało ośm obserwacyj położenia równowagi, 
wyprowadzonych z 48 odczytań krańcowych 
położeń indeksu wagi.

Do badań używał Landolt trzech instru
mentów, a mianowicie:

1) Wagi P. Stiickratha z Berlina z odczy
taniem zwierciadłowem za pomocą lunety. 
Czułość wagi wynosiła 30 do 40 podziałek 
skali na 1 miligram. Ciężar ważonych przy
rządów (700—900) wraz z pozłoconą statywą 
wynosił około 1 300 gram.

2) Wagi A. Rueprechta z Wiednia do 2 Ag 
obciążenia. Rozluźnianie hamulca z odległo
ści 1,5 metra. Czułość przy 1 Jcg obciążenia 
wynosiła 3 podziałki na 1 miligram. W agę 
tę, według Landolta, cechuje wysoka stałość.

3) Wagi Westphala z Celle, do 2 kg obcią
żenia. Odczytywanie odchyleń z ruchu igły, 
tak samo jak w wadze Rueprechta. Tej wa
gi używał tylko w jednym szeregu badań.

Opisawszy następnie środki ostrożności, ja 
kich używał, aby usunąć lub zmniejszyć błędy, 
wynikające a) z nierównej objętości naczyń 
na obu szalkach, b) z przyciągania wilgoci 
przez szkło aparatów, c) z przylegania do nich 
kurzu, d) z nierównomiernego ogrzania ra
mion belki, e) z niesymetrycznego ustawienia 
przyrządów na obu szalkach i f) z wpływu 
przyciągali i odpychań elektrycznych, Landolt 
przystępuje do szczegółowego wszystkich 
swych badań opisu. Opis ten opuszczamy, 
zestawiając natomiast otrzymane rezultaty 
w poniższej tablicy (p. str. 646):

Rozpatrując rezultaty zestawione w przy to
czonej tablicy musimy dostrzedz:

I) Ze reakcya z wodanem chloralu dała 
przybyty lub ubyty masy mnniejsze od pra
wdopodobnych błędów obserwacyi, że więc te 
doświadczenia przemawiają za stałością masy.

II)  Ze w reakcyi z jodem i siarkonem sodu 
przybyty i ubyty masy w czterech doświad
czeniach wzajemnie się znoszą, a więc opiera
jąc się na nich, za najprawdopodobniejszy 
rezultat musimy uznać także stałość masy 
w ciągu reakcyi.

III )  W  reakcyi pomiędzy kwasem jodnym 
i jodowodorem we wszystkich sześciu obser
wacyach dostrzeżono ubyt masy. Dwa razy 
jednak jest on tak mały (I a i I I I  b), że zbli
ża się do błędu obserwacyjnego i przemawia 
przeto za stałością masy. Cztery pozostałe 
doświadczenia dają ubyt od 0,102 do 0,177 mg
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i to ubyt w przybliżeniu proporcyonalny do 
ilości ciał reagujących, zważywszy jednak, że 
z doświadczeń z jodem i siarkonełn sodu wy
pływa, że możliwy błąd jednego doświadcze
nia dochodzi do 0,1 mg, ogół przedyskutowa
nych wyników przemawiający za stałością 
masy uznać musimy.

IY. Osadzanie srebra dało w czterech do
świadczeniach ubyt masy (0,130 mg do 0,167 
mg) przewyższający 6 do 12 razy prawdopo
dobny błąd obserwacyi '). W zględna stałość 
tego rezultatu mogłaby dawać dużo do my
ślenia, gdyby jej nie osłabił sam Landolt 
uwagą, że w doświadczeniach ze srebrem były 
możliwemi zmiany w ustawieniu wagi, spowo
dowane wstrząsaniem przy hamowaniu. Go-

stanowić przedmiot dalszych badań, gdyby 
otrzymanych rezultatów nie osłabiała możli
wość wstrząsania przyrządu przy rozhamowy- 
waniu.

W  takim stosunku znajdują się opisane do
świadczenia do zasady zachowania materyi. 
Pytanie, w jakim znajdą się do hipotezy Prouta, 
z myślą o której zostały przedsiębrane?

W  celu odpowiedzi na to pytanie Landolt 
masy atomowe srebra znalezione przez Stasa 
popoprawiał w tem przypuszczeniu, że przy 
ważeniu srebra Stas na każde 100 g metalu 
znajdował go o 0,35 mg za mało. Poprawka 
ta powiększa masę atomową srebra o 0,0009, 
podczas gdy różnice rozmaitych oznaczeń do
tyczą już drugiego znaku po przecinku. Więc

Reakcya Nr badania Masa ciał reagu
jących

Dostrzeżona 
zmiana masy

Zmiana masy na 
100 g ciała

Błąd praw
dopodobny.

Siarczan srebra I a 114,2 g — 0,167 mg — 0,146 mg ± 0 ,0 1 4  mg
i siarczan żelaza I b >5 — 0,131 i: — 0,115 » „ 0 ,020 „

II 171,3 „ — 0,130 » — 0,076 >? „ 0,012 „
I a 127,6 „ — 0,047 — 0,037 „ 0 ,015 „

Kwas jodny I b — 0,114 — 0,089 „ 0,009 „
11 a 157,2 „ — 0,103 — 0,066 „ 0,009 „

jodowodór II b — 0,102 — 0,065 „ 0,011 „
III a 314,5  „ — 0,177 — 0,056 „ 0 ,008 „
III b — 0,011 — 0,003 „ 0 ,009 „

1 a 157,0 „ 4 -0 ,1 0 5 4 -0 ,0 6 7 „ 0,006 „
Jod i siarkon sodu 1 b — 0,031 — 0,020 „ 0,012 „

11 a 192 „ - f0 ,0 0 2 +  0,001 „ 0 ,014 „
II b — 0,127 J? — 0,066 „ 0,012 „

Wodan chloralu a 201,0 „ +  0,012  
-j-0 ,007

+  0,006 „ 0,016 „
i wodan pofasu b >5 +  0,003 »
Wodan cliloralu 

i woda
416 „ — 0,003 75 — „ 0,009

dną też uwagi jest ta  okoliczność, że dostrze
żone ubyty w masie bynajmniej nie okazały 
się proporcyonalnemi do ilości ciał reagują
cych.

A  więc ogół doświadczeń Landolta w naj
mniejszym nawet stopniu nie narusza zasady 
zachowania materyi, jedynie tylko reakcya 
osadzania srebra mogłaby zarówno ze wzglę
du na stałość ubytków jak  i na ich wielkość

’) Należy dokładnie odróżniać prawdopodobny 
błąd od możliwego błędu pojedynczego oznacze
nia. Ten ostatni jest zawsze większy. (■/. J. B.).

i wobec hipotezy Prouta otrzymane rezultaty 
nie mają znaczenia.

Kończąc swą długą i bardzo piękną pod 
względem doświadczalnym pracę, Landolt 
wyraża przekonanie, że dostrzegane przy wa
żeniu srebra ubyty mogą mieć źródło w ja 
kiejś fizycznej przyczynie, leżącej w konstru- 
kcyi wagi. Ta uwaga nasunęła mi myśl prze
świadczenia się, czy w samej reakcyi osadza
nia srebra niemożna się doszukać przyczyn 
zmiany ciężaru (tym razem już nie masy, ale 
ciężaru) zależnych od zmian konfiguracyi 
układu.

Przyczyna taka w rzeczy samej istnieje. 
Dopóki srebro jest w stanie rozpuszczenia
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i wypełnia rurkę cylindryczną około 20 cm 
długą, dopóty środek jego masy znajduje się 
pośrodku rurki. Po osadzeniu się srebra me
tal opada na dno, a wraz z nim obniża się 
i środek ciężkości, co spowodować musi po
większenie dostrzeganego ciężaru (pozorne 
powiększenie masy). Zmiana więc konfigura- 
cyi układu może wywołać tylko powiększenie 
ciężaru (pozorny przybyt masy), ale nie jego 
zmniejszenie, jakie dostrzegał Landolt. Zmia
na A, spowodowana przesuwaniem się środka 
ciężkości na 10 cm jest bardzo małą, gdyż 
jak łatwo obliczyć na zasadzie prawa odwro
tnych kwadratów na 100 g masy wynosi

' A = 100 ( t t )
gdzie IŁ jest promieniem ziemi, wyrażonym 
w centymetrach, co po wykonaniu działań 
daje 0,003 mg, to jest ilość od 43 do 58 razy 
mniejszą od obserwowanych przez Landolta.

J. J. Boguski.

PRZYSWAJANIE AZOTU Z POWIETRZA
przez rośliny strąkowe 

I UDZIAŁ W TEJ SPRAWIE 

m ik ro o rg an izm ó w .

Głownem źródłem azotu, tego niezbędnego 
dla życia rośliny pierwiastku, który stanowi 
około szóstej części ('/Gna) na wagę ciał biał
kowatych, wchodzących w skład protoplazmy, 
jest ziemia. Pierwiastek ten dostaje się do 
rośliny w postaci związków kwasu azotnego 
(przeważnie jako azotan wapnia i potasu, t. j. 
jako saletra wapienna i zwyczajna), a więc 
w postaci utlenionej, aby w roślinie już uledz 
odtlenieniu, t. j. przybrać postać azotu amo
niakalnego czyli amidowego ‘), w której osta-

’) Znaczenie tego przekształcenia, łatwo zro
zumie każdy trochę obeznany z symbolistyką che
miczną,, porównywając wzory następujące:

tecznie wchodzi w skład ciał białkowatych- 
Azot ziemi powstaje przez rozkład szczą
tków organicznych: części roślin (suchych liści, 
korzeni, ścierni, zielonego nawozu i t. d.) lub 
zwierząt (trupy i odpadki zwierzęce), zawiera 
się w niej więc początkowo w postaci związ
ków organicznych, niezdatnych do użytku ro
ślin wyższych '); jest to tak zwany azot orga
niczny czyli amoniakalny (odtleniony). Prze
miana jego na utleniony czyli nitryfikacya 
odbywa się stopniowo pod wpływem osobnych 
organizmów niższych 2), od energii działania 
których zależy prędsza lub powolniejsza prze
miana, a więc prędszy lub wolniejszy obrót 
kapitału zapasowego ziemi, t. j. azotu orga
nicznego (próchnicy).

Przemiana ta  jednak w najbardziej nawet 
przyjaznych warunkach nie odbywa się bez 
straty: część azotu zawsze (a zwłaszcza przy 
niedostatecznym przystępie powietrza) ulatnia 
się bądź to w stanie wolnym, bądź w postaci 
amoniaku; część wreszcie utworzonej saletry 
skutkiem łatwej rozpuszczalności zostaje po
chwycona przez wody gruntowe i dostaje się 
do rzek a z niemi do morza, zostaje więc stra
coną dla roślin lądowych. Cała ilość azotu, 
którą ziemia otrzymuje (pomijając nieznaczne 
ilości amoniaku i kwasu azotnego, tworzące się 
w powietrzu), pochodzi jak wiemy z roślin 
albo zwierząt, których ciało, a więc i azot ma 
za źródło ostatecznie pożywienie roślinne.

O II
/ /

0=]SI H— N
\

O— II II
Kwas azotny amoniak.

W pierwszym z nich atom azotu (N) złączony 
jest z trzema atomami tlenu (O) i tylko przez po
średnictwo jednego z nich wiąże się z nim atom 
wodoru (H). W drugim azot łączy się bezpo
średnio z atomami wodoru. Ciałami amidowemi 
wogóle nazywamy pochodne amoniaku, w którym 
jeden, dwa lub wszystkie trzy atomy wodoru za
stępują bardziej złożone gromady atomów; ciała 
amidowe są więc amoniakami złożonemi i rozkła
dając się z łatwością dają amoniak.

') Grzyby przeciwnie doskonale użytkują azot 
związków organicznych i amoniakalnych.

2) Mianowicie opisanych przez Winogradzkiego 
monad i laseczników nitryfikacyjnych, o których 
wiadomość w swoim czasie podałem we Wszech- 
świecie.
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Gdyby więc nie było żadnego sposobu przy
swajania azotu wolnego z powietrza lub jego 
przemiany na związki zawarte w glebie, ogól
na suma roślinności musiałaby ubywać sto
pniowo—każdy bowiem obrót kapitału azoto
wego gruntu, połączony jest, jak  wiemy, ze 
stratą tego pierwiastku—a wraz z nią uby
wałaby i ilość istot żyjących wogóle—aż osta
tecznie życieby musiało wygasnąć wtedy, 
kiedy ostatnie atomy azotu przeszłyby ze sta
nu związanego, w jakim są w gruncie, w stan 
wolny, w jakim się znajdują w powietrzu.

Taki wniosek zdawał się nieuniknionym 
wobec poszukiwań Boussingaulta, który wy
kazał na podstawie bardzo ścisłych doświad
czeń, że jeśli nasienie rozwija się w gruncie 
pozbawionym substancyj organicznych i azo
towych wogóle—używano zwykle w tym celu 
wyżarzonego piasku, to powstająca z niego 
roślinka nie zawiera ani więcej ani mniej azo
tu, niż było w nasieniu, a wzrost jej niebawem 
ustaje wskutek braku tego pierwiastku. W y
wnioskowano stąd, że rośliny wogóle nie mogą 
użytkować ogromnego zapasu azotu wolnego, 
stanowiącego jak wiadomo około 2/ 3 cz. po
wietrzni. Atoli nieuwzgiędnione były przytem 
dwie okoliczności, które jak  się pokazało póź
niej, mają wielkie znaczenie: 1° wzięte były 
nasiona, które, wyrastając w pozbawionym 
azotu gruncie, dały słabe i wątłe roślinki, 
a z ich zachowania się wnioskowano o doro
słych i zdrowych; 2° ziemia, użyta do hodo
wli, nie była zwykłą ziemią pól i ogrodów, 
lecz poprzednio wypaloną. Wreszcie mylnem 
było uogólnienie z kilku roślin, nad któremi I 
doświadczano, na całe królestwo roślinne.

Spostrzeżenia mniej systematyczne agrono
mów nie zgadzały się nigdy z wnioskami, do 
których prowadziły doświadczenia Boussin
gaulta. Już w starożytności Pliniusz i Colu- 
mełla zaznaczają, że niektóre rośliny jak  łu
bin, wyka, lucerna i t. d. zastępują miejsce 
nawozu, a Thaer w naszem stuleciu nazwał 
rośliny te wzbogacającemi, przeciwstawiając 
je wyczerpującym ziemię t. j. zbożom i przy
puszczał, że one otrzymują jakieś pożywne 
części z powietrza. Gdy wszakże doświadcze
nia Boussingaulta wykazały, że owem poży
wieniem nie może być wolny azot, Berzeliusz 
i Liebig wygłosili hipotezę, źe materyałem do 
wzbogacenia gruntu są owe nieznaczne ilości 
związków azotowych, które znajdują się

w atmosferze. Jednak doświadczenia Mayera 
przekonały, źe rośliny motylkowe nie odzna
czają się żadną szczególną zdolnością chłonię
cia tych związków, a ilość ich nietylko nie wy
starczyłaby na własne pożywienie rośliny, 
lecz tembardziej nie mogłaby słu żyć do wzboga
cenia gruntu.

Tymczasem Schultz z Lupitz i Wagner 
z Darmsztadtu na podstawie licznych prób 
przekonali się, że rośliny motylkowe nietylko 
nie potrzebują nawozów azotowych, ale i za
siane po nich zboża udają się doskonale bez 
tych nawozów; ściślejsze zaś doświadczenia 
Lawesa i Gilberta wykazały, że pole po kilku
nastoletnich plonach roślin motylkowych, nie- 
otrzymujące przez ten czas żadnych nawozów 
azotowych, okazało się bogatszem w azot, niż 
było na początku, chociaż rok rocznie odda
wało w plonach 3—4 razy więcej azotu niż 
inne pola, obsiewane zbożami.

Ponieważ ściśle przeprowadzone liczne do
świadczenia fizyologiczne jednozgodnie stwier
dzały wnioski Boussingaulta o niezdatności 
wolnego azotu powietrza do żywienia roślin, 
starano się wytłumaczyć to wzbogacenie grun
tu przenoszeniem związków azotowych z pod
glebia do gleby. Rośliny motylkowe miały 
wyciągać przy pomocy swoich głęboko idących 
korzeni minimalne cząstki substancyj azoto
wych z podglebia i gromadzić je w swojem 
ciele, a następnie zostawiać znaczną ich część 
w postaci korzeni i innych szczątków, które 
rozkładając się wzbogacać miały glebę w azot. 
Tłumaczenie to atoli upadło, gdy się przeko
nano, źe i podglebie zostaje w azot wzbogaco
ne przez rośliny motylkowe.

W tedy zwrócono uwagę na jednę osobli
wość roślin motylkowych, wyróżniającą je od 

: innych; korzenie tych roślin są zwykle opa
trzone w liczne brodawki (wielkości grochu 
lub większe), które łatwo widzieć, wyjmując 
z ziemi roślinkę łubinu lub grochu.

Brodawki te były już poprzednio przedmio
tem wielokrotnych badań, a większość zga
dzała się na to, by je uważać za utwory cho- 

| robliwe spowodowane przez obecność paso- 
rzytów.

Pierwszy Hellriegel ') dostrzegł związek

J) Welche Stickstoffquellen stehen der Pflanze 
zu Gebote, w Zeitschr. d. Yereins fur Eubenindu- 
strie 1886.
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pomiędzy obecnością brodawek a stanem od
żywiania rośliny. Zauważył on, że w glebie 
piaskowej, prawie zupełnie pozbawionej zwią
zków azotowych, groch czasem rozwijał się 
bujnie, innym znów razem ginął śmiercią gło
dową i przekonał się, że w pierwszym wypad
ku korzenie posiadały brodawki, w drugim 
były ich pozbawione. Dalsze doświadczenia 
powzięte z myślą, że w brodawkach korzenio-

Fig. 1. Brodawki korzeniowe. Lubin (wielk. nat.).

wych gnieżdżą się jakieś mikroorganizmy, 
ułatwiające zaopatrzenie roślin w azot, stwier
dziły zupełnie przypuszczenie. Groch, łubin 
i saradela wysiane w piasek wyjałowiony (t. j. 
pozbawiony mikroorganizmów przez żarzenie) 
i polewane przegotowanym (dla zabicia zaro
dników) wyciągiem wodnym z ziemi rodzajnej 
nie wytwarzały brodawek na korzeniach; gdy 
przeciwnie, wytworzyły je roślinki, które po
lewano wyciągiem niegotowanym.

Niebawem ogłoszono cały szereg spostrze
żeń stwierdzających lub posuwających nieco 
dalej wyniki badań Hellriegla. Z tych wa

żniejsze są prace Beyerincka *) i Prażmow- 
skiego -) wydane prawie jednocześnie. Beye- 
rinck, zaszczepiając ciecz brodawek w pewnych 
substancyach pożywnych, otrzymał czyste ho
dowle bakteryi brodawkowej, bardzo podobny 
mającej wygląd, niezależnie od tego, z ja 
kich roślin była wyhodowana, której dał na
zwę Bacillus radicola.

P. Prażmowski, który rozpoczął badania 
jeszcze r. 1885, zdobył niebawem dość mate- 
ryału do stworzenia obszernej rozprawy, wy
drukowanej w „Rozprawach i sprawozdaniach 
Akademii krakowskiej” r. 1891 3). Pierwsza 
część tej pracy poświęcona budowie i sposo
bowi powstawania brodawek, druga—ich zna
czeniu biologicznemu (jak się wyraża autor, 
a właściwiej—fizyologicznemu).

Badając pod mikroskopem przekrój przez

Fig. 2. Przecięcie poprzeczne przez korzeń gro
chu z brodawką; / — wiązki naczyniowe korzenia; 
a— wiązki brodawki; b— tkanka bakteroidowa; 
m— młode dzielące się części tej tkanki; r— miąsz 

korzenia (słabo powiększone).

brodawkę korzeniową zauważymy, że składa 
się ona przeważnie z komórek miękiszowych,

') Bie Bakterien der rapilionaceen-Knóllchen. 
Bot. Ztg. 1888.

2) Brodawki korzeniowe grochu. Str. 25-— 134.
3) Wyniki częściowe pracy swojej ogłosił pan 

Prażmowski na V zjeździe lekarzy i przyrodników 
polskich, streszczenie zaś podał w Bof. Central- 
blatt 1888. Ueber die Wurzelknollchen der Le- 
guminosen.
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przypominających komórki miąszu korowego 
korzenia (r), przez których dzielenie powstała 
cala brodawka. W ewnątrz jednak leżące 
komórki (h), niewypełnione plazmą i sokiem 
komórkowym, jak  zwykłe komórki miękiszowe, 
ale ciałkami, przypominającemi co do kształtu 
i wielkości bakterye, różniące się tylko rozga
łęzieniami (fig. 3). Nazwano je  bakteroidami 
a zawierające je komórki—tkanką bakteroi- 
dową. Brodawka posiada swoję wiązkę na-

£ = o

j y

Fig. 3. Bakteroidy grochu powiększone 800 razy.

czyniową, łączącą się z wiązką korzenia i do
prowadzającą pożywienie.

(Dok. nast.J.
Wł. Kozłowski.

JAN DANIEL COLLADON.
(Wspomnienie pośmiertne).

Słynny ten fizyk i inżynier zmarł d. 30 
czerwca r. b. w Cologny pod Genewą; życiu 
jego płodnemu w zdobycze naukowe warto 
się bliżej przypatrzeć. Colladon pochodził 
z rodziny protestanckiej, która w połowie 
X V I w. na skutek prześladowań religijnych 
wywędrowała z Berry we Francyi do Gene
wy. Rodzina ta  dała Genewie wielu mężów 
zasłużonych, między innymi głośnego prawni
ka Germana Colladona. W  dzieciństwie już 
Daniel (ur. d. 15 grudnia 1802 r.) odznaczał 
się zdolnościami spostrzegawczemi, które imię 
jego otoczyć miały aureolą sławy. Towarzy
szem jego lat dziecinnych i przyjacielem był

Karol Sturm, później wielki matematyk 
i współpracownik O. W  kolegium i akademii, 
którą C. bardzo młodo skończył (w 21 r.), 
profesorami jego byli A. P. de Candolle, Aug. 
Pictet, Th. de Saussure i Preyost. Już wte
dy zamiłowanie do doświadczeń i wynalazków 
skierowało młodzieńca na pole fizyki i mecha
niki. W 22 r. życia C. otrzymał pierwszą 
nagrodę od Towarzystwa Naukowego w Lille 
za wynaleziony przez siebie fotometr. W  23 
przybył na studya do Paryża, w którym wów
czas przebywała nigdy niezapomniana plejada 
uczonych—Arago, Dulong, Fresnel, Fourier 
i Amjiere. Od nich Colladon doznał jaknaj- 
lepszego przyjęcia, a nawet dostąpił zaszczytu 
wspólnej pracy z dwoma ostatnimi. W  Pa
ryżu zetknął się ze swoim dawnym druhem 
Sturmem i razem z nim ubiegał się o wielką 
nagrodę, przeznaczoną, przez Instytut francu
ski za oznaczenie prędkości głosu. Następ
stwem tego było rozgłośne doświadczenie obu 
uczonych na jeziorze genewskiern, które obe
cnie przytaczają wszelkie podręczniki fizyki, 
i oznaczenie prędkości rozchodzenia się .głosu 
w wodzie. Nagroda istotnie przypadła obu 
uczonym.

W  r. 1828 C. wynalazł koło o ruchomych 
łopatkach do poruszania parowców, które 
aczkolwiek odrzucone przez Francyą, znalazło 
zastosowanie na angielskich okrętach handlo
wych. Jednocześnie zajmował się elektrycz
nością—tu należą jego prace z galwanome- 
trem własnego pomysłu nad wpływem maszy
ny elektrycznej, bateryi woltaicznej i lejdej
skiej i elektryczności atmosferycznej na igłę 
magnetyczną. Razem z Amperem badał 
działanie elektrodynamiczne, a z Fourierem— 
przewodnictwo cieplikowe ciał. Rozgłos, ja 
kiego wkrótce nabyło imię Colladona w Pa
ryżu, zjednał mu katedrę wykładów o machi
nach parowych w Szkole Głównej Sztuk i Rze
miosł (1831—34). Jednakże ani zaszczyty, 
ani tryumfy naukowe nie pozwoliły uczonemu 
zapomnieć o kraju ojczystym i oto w końcu 
r. 1834 opuszcza Paryż i wraca do Genewy. 
W  r. 1839 mianowany został profesorem aka
demii w mieście rodzinnem.

Colladon dokonał bardzo wielu wynalazków. 
W  r. 1843 wynajduje dynamometr do ozna
czania sprawności okrętowych machin paro
wych, przyrząd, który pochlebnej dostąpił 
oceny od admiralicyi angielskiej; na zlecenie
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jej Colladon własnoręcznie wybudował taki 
przyrząd dla arsenału w Woolwieli. W  Anglii 
nasz uczony doskonale zbadał technikę gazo
wą i po powrocie do kraju stał się gorliwym 
promotorem oświetlenia gazowego. W  r. 1844 
został głównym inżynierem nowozałożonego 
towarzystwa gazowego w Genewie. Niejedno 
ulepszenie technika gazowa jemu zawdzięcza, 
wiele też zakładów gazowych za jego sprawą 
powstało w Szwajcaryi i poza jej granicami. 
Hydraulice oddawał się z zamiłowaniem, 
szczególniej sprawie zaopatrywania miast 
w wodę; jego pomysłu jest turbina wodna, 
która znalazła zastosowanie głównie we Wło
szech i Szwajcaryi. Tak zwane fontanny 
świetlne, które stanowiły wspaniałą ozdobę 
tylu wystaw powszechnych zostały wynalezio
ne przez tegoż uczonego.

Atoli wszystkie wynalazki przytoczone zni
kają wobec jednego—mianowicie zastosowa
nia powietrza zgęszczonego do przenoszenia 
energii. Jako technik gazowy, Colladon w r. 
1849 wykonał szereg doświadczeń z gazem 
zgęszczonym, które go przekonały o możno
ści przesyłania energii tą drogą. Doświad- j  

czenia te nasunęły mu myśl użycia powietrza 
zamiast gazu oświetlającego; w r. 1852 C. 
podaje memoryał do włoskiego ministra finan
sów, w którym wyłuszcza zupełny projekt za
stosowania kompresorów swego pomysłu do 
wiercenia gór i przebijania tunelu. Każdy poj
muje doniosłość tego projektu dla całej ludz
kości.

Myśli Colladona ziszczone zostały po raz 
pierwszy przez inżynierów włoskich przy bu
dowie tunelu przez górę Cenis (patrz Wszech
świat r. 1891 str. 482). Później przy budo
wie tunelu przez górę św. Gotarda zastosowa
ne były potężne kompresory pomysłu Collado
na po obu stronach tunelu w Goeschenen 
i Airoło. Jako znawca budowy tunelów na
leżał do komisyi rozpatrującej możliwość bu
dowy tunelu pod kanałem kałetańskim i żar
liwie zajmował się sprawą przebicia góry 
Simplon.

Wszechstronna działalność Colladona na 
tein się nie ograniczała: ciekawe są jego pra
ce dotyczące elektryczności atmosferycznej, 
błyskawic, huraganów, gradu i szronu, jako- 
też zastosowania prądu elektrycznego do tor
ped i t. p. Wszystkiemi temi kwestyami C. 
zajmował się z zupełnem przejęciem się i su

miennością nadzwyczajną. Na starość ogłuchł 
(1880); wtedy wynalazł szczególny rodzaj 
audifonu; w 5 lat potem w 83 roku życia 
przedstawia obszerną pracę o dynamometraeh 
Tow. inżynierów cywilnych, a gdy towarzy
stwo ofiarowało mu dyplom na członka hono
rowego, nie przyjął mówiąc, że jest jeszcze za 
młody do odznak honorowych. Bezintereso
wny w wysokim stopniu Colladon pracował 
dla nauki, a nieumiejąc ze swoich wynala
zków ciągnąć należytych korzyści, w każdej 
chwili gotów7 był świadczyć przysługi i pomoc 
innym. Był to wielki pracownik ludzkości aż 

; do ostatniego tchnienia długiego żywota (91 
| lat), sława jego rozeszła się po całym świecie, 

a pomysły wsiąkły do księgi wiedzy nazawsze.
S. St.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie dziewiąte w r. b. miało miejsce d. 
17 czerwca w budynku Muzeum Przemysłu i Rol
nictwa.

1) Protokuł posiedzenia ostatniego został od
czytany i przyjęty.

2) P. St. Prauss opisał i pokazał urządzenie 
| lamp naftowych firmy Friemann i W olf z Zwickau. 
j  W tych lampach spalają się nafta lub oleje sola-

rowe bez kopcenia, a powietrze potrzebne do pa
lenia utrzymuje się w ciągłym dopływie nie przez 

j  zastosowanie cylindrów szklanych, jak to ma 
miejsce w zwykłych lampach naftowych, ale do
prowadza się w postaci stałego strumienia, wy
twarzanego przez jakąkolwiek pompę powietrzną, 
lub wentylator. Takie urządzenie usuwa potrze- 

j bę cylindrów szklanych często pękających i stano
wiących główną niewygodę i najkosztowniejszy 
dla swej nietrwalości składnik lamp naftowych, 
a powtóre pozwala na stosowanie olejów solaro- 
wych i cięższych olejów mineralnych, które nie 
spalają się w lampach zwykłych o cylindrach 
szklanych z powodu braku dostatecznego dopływu 
powietrza, a które są znacznie od nafty tańsze. 
Lampy Friemanna i Wolfa z Zwickau są to me*a- 
lowe mosiężne zbiorniki nafty, lub olejów, połą
czone z płaskim palnikiem do odpowiedniego kno
ta i kapką, otaczającą palnik, jak w zwykłych 
lampach naftowych. Powietrze doprowadza się 

| rurką pod tę kapkę. Dane liczbowe dla lampy,
którą p. Prauss pokazywał na posiedzeniu sekcyi 

j są następujące: lampa dająca światło o sile 20
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świec normalnych, zużywa na 10 godzin 1,4 kilo
grama nafty, co przy cenie nafty 4,3 kop. za 
1 funt wynosi na godzinę 1 462 kop., lub na 
1 świecę i godzinę 0,073 kop. Lampa ta zuży
wała na 1 godzinę 857 litrów powietrza, dopro
wadzanego do płomienia pod ciśnieniem, równem 
ciśnieniu słupa wody wysokosci 52 mm. Szero
kość płomienia wynosiła 35— 40 »w , a wysokość 
60 mm. Koszt tego oświetlenia jest mniejszym 
od kosztu oświetlenia gazowego, bowiem w do
świadczeniu porównawczem palnik 14 świecowy 
na 1 godzinę zużywał 6 s'óp gazu w cenie 1,26 
kop., licząc za 1 000 stóp 2,10 rs., skąd wyliczy 
się koszt jednej świecy i godziny gazowej na 0,09  
kop.

3) P. Wł. Leppert zaznajomił sekcyą z pracą 
d-ra A. Tschircha, profesora z Bernu, o miedzi 
z punktu widzenia chemii sądowej, toksykologii 
i higieny. Rozpowszechnienie miedzi w naturze jest 
większe, niż to się pozornie wydaje: spotykamy jej 
ślady w wodach Cieplic, Ems, Schwalbach, Wies
baden, Pyrmont, Kissingen i in. w wodach mine
ralnych sztucznych, w b. wielu wodach studzien
nych, w winie, koniaku, piwie, mleku, serze, oli
wie, kakao, następnie w zbożach: pszenicy, życie, 
owsie, jęczmieniu, owsie i, co z tego wynika, 
w chlebie, makaronie, kaszkach i t. p.; prócz tego 
miedź odnaleziono w grochu, marchwi, rodzyn
kach, burakach, cykoryi, szpinaku, w sałacie, li
ściach winogronowych, w figach, w wielu przetwo
rach aptecznych, jak w olejku kajaputowym, 
w lukrecyi, w korze chinowej, w ekstrakcie chino
wym i w wielu innych ekstraktach, w korzeniu 
ipekakuany, gencyany, w makowcu, maku i in.

W świecie zwierzęcym też bardzo często odnaj
dują się ślady miedzi i w niektórych wypadkach 
występują nawet jako normalne składniki np. 
w turacynie t. j .  barwniku piór ptasich rodzaju 
Musophaga, Corythaix i in., w białkanie miedzi 
zwanym hemocyaniną, występującym we krwi 
wielu zwierząt bezkręgowych: raków (Homarus, 
Carcinus, Portunus, Maja, Sąuilla), głowonogów 
(Eledone, Sepia), mięczaków (ostryg, ślimaków). 
W celu wyjaśnienia pochodzenia miedzi w roślinach 
prof. Tschirch sprawdził fakt, że ziemia orna 
z łatwością pochłania miedź z roztworów siarcza
nu miedzi, że z ziemi, nasyconej miedzią, rośliny 
są w stanie za pośrednictwem korzeni tę miedź 
przejmować, a także że rośliny są w stanie wchła
niać miedź i przez naskórek (np. podczas polewa
nia kartofli, lub krzewu winnego roztworem ko- 
perwasu miedzianego, lub podczas moczenia ziar
na zbóż w koperwasie celem zniszczenia śnieci). 
Ze podobnież jak rośliny i organizmy zwierzęce 
mogą wchłaniać miedź, świadczy częste odnajdo
wanie miedzi w ciele zwierzęcem np. w mięsie 
i krwi wołowej, w wątrobie baraniej, cielęcej, 
psiej, kociej, w nerkach psiej, cielęcej, baraniej, 
króliczej. Miejscem, w którem w organizmie 
zwierzęcym najwięcej gromadzi się miedzi, jest 
wątroba, a w mniejszym stopniu nerki i żółć.

Wobec takiego rozpowszechnienia miedzi w na 

turze, jest rzeczą konieczną i zrozumiałą stałe 
znajdowanie się miedzi w ciele ludzkiem.

Toksykologia zajmuje się sprawą szkodliwości 
miedzi dla zdrowia człowieka, i z tego też punktu 
widzenia rozpatruje barwienie konserw na zielono 
miedzią, w ostatnich czasach bardzo rozpowszech
nione i znane pod nazwą francuską verdissagc lub 

j  reverdissage. Wyrób konserw polega na wyjała- 
I wianiu płodów roślinnych przez ogrzewanie. Przy 

tej czynności z chlorofilu wytwarza się brunatny 
kwas filocyanowy i chlorofilan i przez to konser
wy nabierają barwy brunatnej. Przez dodatek 
miedzi udaje się zachować konserwom barwę zie
loną, właściwą świeżym płodom. W tym celu 
w' odpowiednim przemyśle postępuje się albo w ten 
sposób, że się zanurza jarzyny na 5 - -1 5  minut 
we wrącym 0 ,3— 0,7 procesowym roztworze 
koperwasu miedzianego w kotle miedzianym, a na
stępnie dobrze płócze i pasteryzuje, albo też za
nurza się je  na 3 minuty we wrącym roztworze 
soli kuchennej w kotle miedzianym, połączonym 
z ujemnym biegunem bateryi galwanicznej, gdy 
dodatni biegun jest zanurzony w roztworze sol
nym. Owoce zaś barwią się na zielono przez po
zostawienie ich na dłuższy czas w czystcm naczy
niu miedzianem w roztworze cukru z małym do
datkiem kwasu cytrynowego. Barwienie owo na 
zielono miedzią polega, według badań Tschircha, 
na wytwarzaniu filocyanianu miedzi (C24II27 N2 0 4)2 
Cu. Kwas filocyanowy to pochodna chlorofilu, po- 

| wstająca zeń bardzo łatwo pod wpływem kwasów 
mineralnych i roślinnych (jak winny, cytrynowy,

| jabłkowy, mrówkowy) a nawet kwasu węglanego. 
Filocyanian miedzi w wodzie się nie rozpuszcza, 
natomiast rozpuszcza się w alkoholu bezwodnym 
i chloroformie, w eterze mało, a w benzynie wcale 
nie jest rozpuszczalny. Z jego roztworów siar
kowodór, siarek amonu, żółfy cyanek potasu, ani 
też żelazo metaliczne miedzi nie strącają. Filo
cyanian miedzi odróżnia się od chlorofilu w spo
sób następujący: alkoholowy wyciąg chlorofilu, po 
wyparowaniu go i wypłókaniu wodą pozostałości, 
daje ze stężonym kwasem solnym niebieski roz
twór filocyaniny i pozostałość rozpuszczalną w ete
rze z barwą żółtobrunatną. Alkoholowy zaś wy
ciąg filocyanianu miedzi daj e pozostałość, z której 
kwas solny stężony wyciąga tylko trochę ciała, 
barwiącego go na żółto, pozostawiając główną 
masę rozpuszczalną w alkoholu na zielono. Dalej 
jeżeli do alkoholowego roztworu chlorofilu dodać 
rozcieńczonego kwasu solnego, to barwi się on na 
żółto wskutek wytwarzania kwasu filocyanowego, 
roztwór zaś alkoholow7y filocyanianu miedzi pozo
staje w tych warunkach zielonym. Poza filocya- 
nianem miedzi w konserwach, barwionych miedzią, 
miedź występuje też i w innych związkach, a mia
nowicie w postaci białkanów. Dlatego też, jeżeli 
konserwę grochu, barwioną miedzią, wyługować 
alkoholem, to w pozostałości, niezawierającej już 
filocyanianu miedzi, zawiera się jeszcze związek 
miedzi, rozpuszczalny w wodzie, w słabych łu
gach i rozcieńczonym kwasie solnym, mianowicie
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leguminian miedzi. Próbowano, ale dotychczas j 
bezskutecznie barwić konserwy na zielono innym 
sposobem, nie miedzią. Zalecano w tym celu sto
sowanie chlorku cynku, lecz cynii jest również jak 
i miedź niezdrowym, dalej lakkę chlorofilową, 
otrzymywaną, przez zadanie ałunem, zakwaszo
nym kwasem solnym, alkalicznego roztworu chlo
rofilu, lecz to barwienie wydaje się nietrwałem, 
nareszcie Tschirch zaproponował filocyanian wa
pnia, który się wytwarza przy zadawaniu konserw 
roztworem cukrzanu wapnia i kwaśnego siarkonu 
wapnia.

Do pytania o szkodliwości miedzi dla zdrowia 
człowieka dorzucił prof. Tschirch też szereg no
wych przyczynków. Badał on wspólnie z prof. 
Demme i dr Lang działanie na króliki, psy i żaby 
tlenku miedzi, podwójnego winianu miedzi i sodu 
i filocyanianu miedzi, przyjmowanych bądź do 
wewnąJrz, bądź pod skórę. Z badań tych wynika, 
że miedź przyjęta w niezbyt małych ale i nie
zbyt dużych dawkach wywołuje zatrucie przecho
dzące, a śmierć spowodować może tylko w wy
padkach wyjątkowych. Przytem rozpuszczalność 
zadawanego związku miedzi nie ma tu żadnego 
istotnego znaczenia i zaburzenia w organizmie 
przez miedź wywołane nie są t ego rodzaju, co 
spowodowane przez arsen, ołów, rtęć, lub fosfor, 
ponieważ one giną zaraz po usunięciu ich przy
czyny t. j . po przerwaniu dostawy miedzi do orga
nizmu. O istnieniu chronicznego zatrucia miedzią 
prof. Tschirch powątpiewa, a to na zasadzie fa
ktu, że robotnicy około miedzi pracujący (kotla
rze, bronzownicy, polerownicy, zegarmistrze, jak 
również pracujący w fabrykach zieleni miedzianej 
czyli grynszpanu) nie ulegają żadnym chorobom 
specyalnym i że miedź nie gromadzi się w orga
nizmie na wzór ołowiu, lecz wydziela się w żółci 
i w moczu. Streszczając swą pracę prof. Tschirch 
podaje, że zagranicę zawartości miedzi w konser
wach uznać należy 50 mg miedzi w 1 kilogramie 
konserw, że za granicę czyli za największą tole- | 
rowaną zawartość miedzi w winie uznać należy 
5 mg w 1 litrze i że miedziowanie mąki w grani
cach przez praktykę przyjętych (1 część koperwa- 
su na 70 000 części mąki) uznać należy za nie
szkodliwe.

4) P. Trzciński zakomunikował sekcyi, że 
z 1 0 0 0  analiz wód studziennych warszawskich, 
dokonanych w stacyi hygienicznej miejskiej przez 
pp. Pubiniewicza i Mirewicza wynika, że prawie 
żadna ze studzień warszawskich nie posiada wody 
zdatnej do picia, a z ciekawszych liczbowych da
nych, że studnie, zawierające w 1 litrze 1 000 mg \ 
chloru nie są w Warszawie rzadkością, gdy za 
maximum przyjmuje się 20-— 30 mg. Prócz tego 
prawie wszędzie w tych wodach znajduje się amo
niak, lub kwas azotawy, lub jeden i drugi razem 
w znacznych ilościach, co już jedno samo przez 
się wystarcza do uznania tych wód za zanieczysz
czone przez ścieki z wychodków.

5) P. Nencki zakomunikował wyniki badań do
konanych przezeń wspólnie z pp. Trzcińskim

i Dubiniewiczem nad wpływem filtrowania na 
skład chemiczny i bakteryologiczny piwa. Z ba
dań tych wynika, że filtrowanie piwa nie wpływa 
na skład jego chemiczny, z wyjątkiem zawartości 
dwutlenku węgla, która przez filtrowanie zmniej
sza się nieco. Na skład zaś bakteryologiczny, 
filtrowanie piwa w wypadkach badanych wpłynęło 
w taki sposób, że liczba drobnoustrojów w piwie 
filtrowanem była większą niż w niefiłtrowanem. 
Fakt ten ma objaśnienie następujące: masa filtro
wa (bawełna z małą domięszką azbestu) jest miej
scem, na którem zatrzymują się drobnoustroje 
piwa przy filtrowaniu. Drobnoustroje te w masie 
filtrowej, napojonej gruntem odżywczym, jakim  
jest piwo, rozwijają się i rozmnażają. Jedna i ta 
sama masa służy w browarze przez czas dłuższy, 
zaś przez mycie jakiemu ona ulega, nigdy się cał
kowicie nie wyjaławia, a nawet może uledz dal
szemu zakażeniu tak przez zetknięcie z wodą uży
tą do płókania, jak i z nieczystemi rękami robo
tników. Niema więc nic dziwnego, że w masie 
filtrowanej mogą się nagromadzać wielkie ilości 
różnorodnych drobnoustrojów, które przechodzą 
do piwa wskutek wypłókiwania ich z masy filtro
wej przez piwo przez nią przetłaczane.

Na tem posiedzenie zamkniętem zostało.

W iadom ości bibliograficzne.

—  aś. K. G. Lutz. Das Siiswasser-Aipiarium 
und das Leben im Siisswasser. Mit gegen 200  
fein kolorierten Abbildungen und 45 in den Text 
gedruckten Holzschnitten. 2-te Auflage. Stron 
182. Cena 2,05 rs.

Po przedmowie i wstępie, zawierającym rys hi
storyczny akwaryum w Niemczech, przechodzi 
autor do opisu samego akwaryum, jego budowy, 
urządzenia i pielęgnowania. Naprzód opisuje 
same naczynia skrzynkowe i podaje ich rysunki 
starannie odrobione, dalej wymiary, urządzenie 

I tak naczynia jako też wyspy na środku i fontanny; 
następnie przechodzi do opisu naczyń kielichowa- 
tyeh (w formie olbrzymich pucharów), uzupełnia
jąc opis rysunkami, dalej kulistych; wogóle sto
suje się to do akwaryów pokojowych. Oprócz 
tego opisuje akwarya basenowe utrzymywane 
w ogrodach.

W dalszym ciągu swej pracy autor mówi 
o ustawieniu akwaryum w mieszkaniu, o czynno
ści napełnienia wodą i zwraca uwagę na wzajemno 
usługi, jakie sobie oddają zwierzęta i rośliny. 
Przechodzi dalej do roślin potrzebnych do akwa- 

| ryum, pływających, zanurzonych, rosnących nad 
1 wodą, a tylko o korzeniach i części łodyg zanu-
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rzonycb, ozdobnych, wylicza ważniejsze i podaje i 
rady potrzebne przy zmianie roślin w akwaryum.
W dalszym ciągu mówi o zwierzętach potrzebnych 
do akwaryum, o sposobach ich zbierania. Po
daje rady odnoszące się do pożywienia zwierząt 
mieszkających w akwaryum i do sposobu żywie
nia, utrzymania czystości i przewietrzania akwa
ryum. Kolejno opisuje gatunki roślin i zwierząt, 
które nadawać się mogą do akwaryum, a które 
zamieszkują wody słodkie. Opis gatunków zwie
rząt i roślin treściwy i uzupełniony rysunkami ko- 
lorowanemi. W końcu podane są adresy ważniej
szych fabryk akwaryów. Wogóle książeczka bar
dzo pożyteczna, pięknie wydana i zasługuje na 
uwagę pragnących zakładać akwaryum.

K R O M K A  N A U K O W A .

—  sk. Droga podwójnej gwiazdy a  Centaura.
Gwiazda ta jak wiadomo, jest ze wszystkich 
gwiazd stałych najbliższym sąsiadem naszego 
układu słonecznego, jest ona gwiazdą podwójną, 
a na podstawie dostrzeżeń prowadzonych od roku 
] 826, obliczył obecnie p. W. Roberts drogę towa
rzysza dokoła gwiazdy głównej. Droga ta jest 
elipsą wydłużoną o mimośrodzie 0 ,5286 , czas 
obiegu wynosi lat 81,18 a połowa osi wielkiej 
czyni 17,71" skąd, na podstawie znanej odległo
ści tej gwiazdy od ziemi ocenić można, że odle
głość średnia obu jej części składowych przecho
dzi 23,6 razy odległość ziemi od słońca. Ogólna 
masa obu tych brył wyrównywa masie słońca, 
bryła główna jest gwiazdą 1 wielkości, towarzysz 
2— 3 wielkości.

—  m jl. Fermentacya śluzowa. Wiadomo, że 
ciecze cukrowe często ulegają śluzowaniu, a pro
ces ten oddawna już przypisują działaniu mikro
organizmów. Przedmiotem tym zajął się p. C. 
llapp i po dłuższych studyach podał wyniki, które 
dadzą się ogólnie s(reścić w następujących zda
niach:

1) Śluzowa fermentacya jest rezultatem wege- 
tacyi mikrobów, gdyż wyjałowione ciecze cukrowe 
nigdy nie śluzowacieją, a przeszczepianie wyoso
bnionych przez autora dwu bakteryj (mikrokok 
i lasecznik) na wyjałowione roztwory cukru wy
woływało zawsze powstawanie śluzu.

2) Potrzebna jest koniecznie obecność cukru 
trzcinowego. Najlepiej zachodzi fermei.tacya 
przy zawartości 10°/o cukru. Roztwory innych 
cukrów nie śluzowacieją. Tylko jeszcze cukier 
słodowy może przejść w śluz pod wpływem j edne- 
go z powyższych mikrobów (Micrococcus gummo- 
sus).

3) Fermentacyi śluzowej sprzyja obecność ciał 
mineralnych, lecz nie jest ona niezbędną. Ró
wnież nie jest nieodzownie konieczną zawartość 
ciał białkowatych.'

4) Śluz— o ile się zdaje— wytwarza się z sa
mego cukru, nie zaś, jak to dawniej przypuszczali 
niektórzy badacze, z błon mikroorganizmów przez 
pęcznienie.

5) Śluz z gummozy, ciała rozpuszczalnego 
w wodzie, nierozpuszczalnego zaś w alkoholu i ete
rze, ma skład odpowiadający wzorowi chemi
cznemu (C6 H10 O0)ł .

6) Jako produkty uboczne występują zawsze 
przy fermentacyi śluzowej: mannit, kwas masło- 
wy, mleczny i dwutlenek węgla. Drobna część 
cukru trzcinowego zamienia się też przytem na 
cukier gronowy.

(Ctrlbl. f. Bakteriol.).

—  m jl. Bakterye w wodach mineralnych. Ba
danie piętnastu gatunków rozmaitych naturalnych 
wód mineralnych, dokonane przez p. Siedlera, 
wykazało we wszystkich obecność zarodników, 
których liczba np. w karlsbadzkiem źródle Miilil- 
brunnen dochodziła do 28 000 w 1 cm3. Trudno 
więc przypuścić, ażeby w handlu znajdowały się 
wogóle wody mineralne wolne od bakteryj. Mo
głoby się zdawać, że te znaczne ilości drobnou
strojów bardzo szkodliwie działają. Lecz do
świadczenia dowodzą, że mikroby chorobotwórcze 
np. laseczniki tyfusu i cholery przez kilka tylko 
godzin pozostawać mogą przy życiu w wodach 
mineralnych z dużą zawartością dwutlenku węgla. 
Badania Siedlera przekonywają, że zupełnie jest 
niesłusznem wnioskowanie o dobroci wody z obfi
tości zawartych w tejże mikrobów. Przede- 
wszystkiem bowiem chodzi o rodzaj bakteryj. 
A pamiętać należy, że potrzeba już bardzo znacz
nych ilości wody, ażeby wraz z nią wprowadzić 
do żołądka tyle mikroorganizmów ile zawiera np. 
mały stosunkowo kawałek sera.

(Ctrlbl. f. Bakteriol.).

—  m jl. Materye wybuchowe. Wiadomo o ca
łym szeregu ciał wybuchowych, że nie eksplodują 
od ogrzania lub uderzenia, lecz przytem spokoj
nie się spalają. Tymczasem następuje gwałtowny 
ich wybuch pod wpływem detonacyi innej eksplo- 
zyjnej materyi. Przytem pewne materye wybu
chają tylko wówczas, gdy określone inne ciała 
w ich obecności się spalają. Tak np. bawełny 
strzelniczej nie można doprowadzić do eksplozyi 
przez jodek azotu, lecz tylko przez piorunian 
rtęci. Zjawisko to objaśniał Abel, przypuszcza
jąc, że w tem działaniu nie chodzi o wstrząśnie- 
nia, lecz o wywoływanie zupełnie określonych 
drgań, pokrewnych drganiom eksplozyjnym wybu
chającego ciała, przez co dopiero to ostatnie się 
rozpada. W. Meyer natomiast widział, że w pe
wnych warunkach przy eksplozyi 5 g dynamitu 
część tylko tego ciała spala się gwałtownie, a re
szta zostaje przez wybuch na daleką odległość
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odrzucona. Nie zgadza się to z objaśnieniem 
Abela, bo przecie każde ciaJo wybuchowe powinno 
być dla siebie samego najlepszym lontem, jeżeli 
1'ozs1 rzygają,cem jest tu podobieństwo w falach 
eksplozyjnych.

Podobnemi do dynamitu są i inne materye wy
buchowe, badane niedawno temu przez p. Biltza, 
mianowicie nitrogliceryna, bawełna strzelnicza, 
kwas pikrynowy i nowy proch strzelniczy, używa
ny w armii niemieckiej. Wszystkie one okazują 
się złemi przewodnikami dla własnej swej eksplo- 
zyi. P. Biltz opisuje kilka doświadczeń dowo
dzących tego złego przewodnictwa. Tak np. 
można w rurce włoskowatej w jednem miejscu 
sprowadzić wybuch nitrogliceryny i rurka zostaje 
w tem miejscu roztrzaskana, gdy pozostała część 
rurki nie ulega żadnej zmianie. Złe to przewo
dnictwo objaśnia też, dlaczego te ciała (nitroglice
ryna, dynamit, bawełna strzelnicza) spokojnie się 
spalają na wolnem powietrzu.

(Ber. d. deut. chem. Gesell., Naturw. Rundsch.).

—  sŁ  Pochłanianie św iatła przez platynę. P.
Rizzo przedstawił akademii nauk w Turynie re
zultaty swych badań nad pochłanianiem światła 
przez platynę w różnych temperaturach. Prze
konał się on w szczególności, że przezroczystość 
cienkich błonek platynowych wzrasta wraz z tem
peraturą, zwłaszcza dla promieni najsilniej łamli
wych. Spostrzeżenie uważać można jako nowy 
szczegół, potwierdzający związek światła z ele
ktrycznością, wzrost bowiem oporu elektrycznego 
przewodnika zachodzi wraz ze wzmaganiem się 
jego przezroczystości.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Wystawa etnograficzna w d. 8 b. m. zosta
ła przeniesiona na ul. Wiejską Nr 18. Mieści się 
ona obecnie w pięciu salach, z których jedna 
obejmuje zbiory afrykańskie p. Janikowskiego, 
druga okazy azyatyckie p. Puppego, oraz przed
mioty pochodzące z płd. Ameryki. Dwie sale 
napełniają zbiory krajowe, pomiędzy któremi 
mieszczą się przedmioty pochodzące z dawnego 
ogrodu zoologicznego. Wogóle znajdujemy tu 
około 2 l/ 2 tysięcy przedmiotów. Wkrótce mają 
przybyć zbiory antropologiczne p. Kazimierza 
Daniełowicza-Strzelbickiego, który jednocześnie 
jest kustoszem wystawy. Byłoby bardzo pożą- 
danem aby z rozmaitych okolic nadsyłano zbiory; 
choćby tylko czasowo je wypożyczając.

— tr . 0  wyprawie Nansena do bieguna pół
nocnego podają pisma szwedzkie kilka szczegó

łów. Statek Fram opuścił Vardoe 21 lipca, uda
jąc się ku brzegowi południowemu Nowej Zęmli. 
Przez cztery dni był on otoczony gęstą mgłą, 
a 27 lipca, w pobliżu cieśniny Jugor napotkano 
pierwsze lody, okręt wszakże szczęśliwie je prze
cinał dzięki przyrządom, w które jest zaopatrzo
ny. W Chabarowie okręt napotkał ajenta wysła
nego w styczniu do Syberyi dla wybrania psów, 
które służyć mają do ciągnięcia sanek, gdy wy
prawa odbywać będzie podróż po lodzie. Dosta
wił on 34 psów, które „Fram” ze sobą zabrał. 
Dnia 3 sierpnia okręt udał się ku morzu Karskie
mu, a Samojedzi widzieli go d. 6, żeglującego 
między lodami a lądem stałym. O dalsze wieści 
o tej podróży odtąd coraz trudniej będzie.

—  sŁ Obserwatoryum na Montblanc, według
depeszy, którą od Janssena otrzymał p. Bischof- 
sheim d. 14 września, jest już zupełnie ukończo
ne, tak że obserwacye mogą już być w niem pro
wadzone. Pracę robotników ułatwiały kołowroty 
osadzone w śniegu, działaniem tych maszyn bo
wiem materyały budowlane dogodnie posuwały 
się w górę po stokach zlodowaciałych. Nie do
wierzano w ogólności, by dał się urzeczywistnić 
zamiar budowy gmachu na szczycie tak niedo
stępnym.

ROZMAITOŚCI.

—  tr . Wybuchy pyłu. W ostatnich czasach 
stwierdzono, że pył węgłowy, zawieszony w po
wietrzu, powoduje często wybuchy w kopalniach, 
przeprowadzając pożar na znaczne odległości 
przez galerye. Jako środek zaradczy zaleca się 
częste skrapianie kopalń wodą, by tym sposobem 
wywołać spadek z powietrza unoszących się w nim 
drobnych cząstek węgla. Podobnem wszakże nie
bezpieczeństwem grozi nietylko pył węglowy, ale 
i każdy inny kurz, z cząstek palnych złożony. 
Świeży tego przykład dał wybuch pyłu mącznego 
w mieście Liclitfield, w stanie Illinois. Pożar 
wszczął się w elewatorze, skąd przedostał się do 
izb, w których obficie nagromadzony był pył mą- 
czny, a wtedy nastąpił wybuch nagły, tak gwałto
wny, jakby spowodowany był działaniem dyna
mitu. Belki i cegły zostały wyrzucone, jakby po
ciski, a miasto zostało spustoszone tak dalece, że 
zniszczeniu uległo kilka domów w odległości 
trzech kilometrów. Huk miano słyszeć w odle
głości 80 kilometrów. Tak przynajmniej twier
dzi „Revue Scientifiąue,” skąd wiadomość tę 
czerpiemy. W każdym razie uważać to można
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za ostrzeżenie, by w wielkich młynach używać 
lamp Davego, czyli lamj> otoczonych siatką meta
liczną.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. S. K. W Basztańkowie. Książki, o jaką 
Sz. Pan zapytuje, L. Meyer nie wydal dotychczas.

WP. M. N. Narzędzi astronomicznych nie ra
dzilibyśmy nabywać według cenników albo przez 
korespondencyą z mechanikami, choćby najlepiej 
renomowanemi, bez poprzedniego zasięgnięcia 
zdania wytrawnych specyalistów. Fabrykant wy
rabia wiele instrumentów, ale tylko pewna ogra
niczona ich liczba stanowi główną jego specyal- 
ność i często się zdarza, że pewne części przyrzą
du należy kupować w jednej fabryce, a pewne 
inne w drugiej. Najwłaściwiej Sz. Pan postąpi 
zwracając się osobiście do p. prof. Kowalczyka,

który chętnie da wskazówki oparte na własnem 
doświadczeniu.

WP. J. Z. W Sokołowie. Nadesłany okaz ro
śliny, należącej do złożonych, jest to rzeczywiście 
Stenactis annula, po polsku Grwiezdnik. Druga 
roślina jest Amaranthus Blitum. Za najlepszą 
książkę w rodzaju żądanym przez Sz. Pana uwa
żamy prof. F. Berdaua Florę Tatr, Pienin i Be
skidu zachodniego.

WP. N. K. W PłOCkU- Obszerniejszego wykła
du chemii organicznej w języku polskim brakuje 
w tej chwili. Książka Scliorlemmera j est j uż zu
pełnie przestarzała. Zapowiedziany II tom dzieł
ka p. Bandrowskiego zapewne usunie ten brak. 
Z zasadami tej części chemii dobrze obeznać się 
można z podręcznika Zeisla, który właśnie wycho
dzi w tłumaczeniu p. Flauma.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 27 września do 3 października 1893 r.

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

27 s . 50,6 49,7 47,3 7.2 11,0 10,8 13,2
1

4.0 71 W S5,YV‘,W S4 2,2 # p . ni. 1245 kropił; •  p. ni.
28 C. 45,5 44,9 44,4 10,5 n ,4 11,8 12,5 10,5 86 W 3,S\V5,W 5 2,8 # w  nocy i dzień do 740 p. m.
29 P. 47.1 48,7 48,9 9,8 11,0 9,2 12,5 9,0 90 W 3,W 5,S5 2,8 ® w  nocy kilkakrotnie,
30 s . 48.9 48,7 47,8 9,2, 18,0 12,0 18,5 7 ,o 78 S4,SE5,S5 —

1 N. 47,9 48,4 47,3 12,6 19,6 15,8 20,2 10,5 ,65 SS.S^.SE'* —
2 P. 4ó,4 48,4 48,0 14,5 15,2 13,4 16,0 11,0 81 S»,S3,0 2,3 •  a. 111.930— 2 p. 111. drobny
3 W. 40,2 39,7 40,7 11,2 ! 13,8 11,6 14.9 10,8 |y 1 SE»,WS5,S5 19.7 •  w  nocy bez przerwy.

Średnia 46,7 12,3 80
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