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Skład rozczynów koloidalnych stopów1).
Przez D-ra Stanisława Tarczyński ego.

Rozpylanie elektrod w łuku elektrycznym jest oddawna przedmiotem
licznych i różnorodnych badań. Bredig był pierwszy, który zastosował
metodę tę do otrzymywania rozczynów koloidalnych z zupełnie dobrym
skutkiem.

Rozczyny koloidalne otrzymane za pomocą tej metody były po wię-
kszej części rozczynami pojedynczych metalów, które z trudnością utleniały
się w zetknięciu z wodą. Wskutek tego przedsięwziąłem badania nad roz-
pylaniem stopów i nad przygotowywaniem i składem rozczynów koloidal-
nych stopów, aby stwierdzić, czy rozczyny koloidalne, otrzymane przez
rozpylanie elektrod ze stopów o składzie znanym, zawierać będą metale
w tym samym stosunku, eo i w elektrodach, czy też przeciwnie, dane do-
świadczalne wykażą różnice; pozatem ciekawem było porównać zdolność
rozpylania się metali, w skład stopów wchodzących.

Ten tymczasowy referat zawiera tylko rezultaty dotąd otrzymane,
z zastrzeżeniem poruszenia wkrótce tej kwestyi w sposób bardziej wyczer-
pujący.

Jak już wyżej wspomniałem, posiłkowałem się metodą Brediga, da-
jącą najczystsze rozczyny koloidalne metalów, i to w sposób następujący.

W obwód prądu 110 woltów włączyłem opornicę, która pozwalała
otrzymywać natężenie prądu 12 amperów w chwili, gdy elektrody formo-
wały łuk elektryczny. Woda użyta do doświadczeń przygotowana została
w sposób następujący: woda destylowana zwyczajna, umieszczona w balo-
nie zamkniętym korkiem kauczukowym, przez który przeprowadzona była
rurka dp odciągania cieczy, pozostawiona była w ciągu kilkunastu tygó-

') Praca przedstawiona na posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Nauk w Bru-
kselli d. 4.III.07. 1) Buli. Soc. Royale d. sciennes. Bruxelles, 65, 116. 2) Zeitschr. t.
Chem. u. Ind. d. Kolloide, 2, 181.
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dni w stanie zupełnego spoczynku; po upływie tego czasu odciągnięto z ba-
lonu te warstwy wody, które znajdowały się w samym środku balonu.
W ten sposób udało się odciągnąć wodę, która zawierała możliwie małą
ilość pyłu i ciał obcych, zawieszonych w cieczy, wodę tę, reprezentującą
mniej więcej dziesiątą część całkowitej ilości, zawartej w balonie, poddano
trzykrotnej destylacyi cząsteczkowej w naczyniach szklanych jenajskich,
a następnie w naczyniu srebrnem.

Doświadczenia wykonane zostały z elektrodami ze stopów złota i sre-
bra w równych częściach (złota 50%; srebra 50%) i ze stopów srebra i pla-
tyny (Ag=33%; Pt=67%).

Gdy wytwarzaliśmy łuk elektryczny o długości 1—2 mm między elektro-
dami, zanurzonemi w wodzie na głębokość 2 cm, formowała się okołoTele-
ktrod, zwłaszcza około katody, lekka chmurka brunatna, bardzo ciemna;
łuk elektryczny wytwarzał się tak długo, aż ciecz przestała być przezro-
czystą. W ten sposób otrzymany ciemny rozczyn, przesączony;; kilkakro-
tnie, pozostawiał na sączku czarny osad, przedstawiał się, jako ciecz do-
skonale jednolita, o barwie ciemno-oliwkowej i posiadał wszystkie własno-
ści rozczynów koloidalnych czystego metalu; stwierdziłem bowiem:'!) koagu-
lacyę przez dodanie elektrolitu, jak np. chlorku sodu, 2) przenoszenie się
cząsteczek ku anodzie pod wpływem prądu ze stopniowem koagulowaniem
się, 2) ślad promienia świetlnego, przenikającego rozczyn (doświadczenie
Tyndalla) i t. p.

Analizy czterech w ten sposób przygotowanych rozczynów koloidal-
nych Ag+Au, dały wyniki następujące:

1) srebra 0,005916$ i złota 0,0027%
2) „ 0,002749n „ 0,00089%
3) „ 0,00213 „ „ 0,00038„
4) „ 0,0029 „ „ 0,00986,,

Doświadczenia wykonane z elektrodami ze stopu platyny i srebra,
dały rozczyn ciemny, o barwie brunatno-ołiwkowej i własnościach takichże,
jak w doświadczeniach poprzednich.

Analiza wykazała przeciętnie: platyny 0,0004% i srebra 0,007885%.
Ponieważ otrzymane rozczyny koloidalne nie zawierały metalów w tym

samym- stosunku, w jakim znajdowały się one w stopie i ponieważ elektro-
dy zużywały się jednolicie, należy przyjąć, że metal, który nie przeszedł
do rozczynu, został zatrzymany na sączku, co potwierdziła zresztą analiza
osadu.

Z powyższych zatem doświadczeń wynika, że rozczyny koloidalne,
otrzymane przez rozpylanie stopów w łuku elektrycznym, zawierają w ilo-
ści przeważającej ten metal, który rozpyla się łatwiej. I rzeczywiście,
metale składające się na stop, a rozpylające się trudniej, odnajdują się
w rozczynie pod postacią cząsteczek tak grubych, że są zatrzymywane na
sączku; lub też, jeżeli przechodzą przez sączek, to osadzają się szybko,
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jak to ma miejsce ze złotem. Nie można bowiem przypuśetó, aby jeden
metal stopu koagulował drugi podczas tworzenia się rozezynu, ponieważ
w tym wypadku rozczyny nie byłyby trwałe i koagulacya, Faz rozpaczęta,,
postępowałaby szybko, aż do zupełnego osadzenia się metalów.

Wiadomo jest, że rozpylanie elektrod jest mniej lub więcej łatwe
zależnie od natury użytego metalu i to w stosunfcu odwrotnym do jego
ciagliwości; tak więe magnez, glin, platyna dają się z trudnością rozpy-
lać, natomiast srebro jest najbardziej podatne do rozpylania.

Wynika zatem z danych dotychczas otrzymanych, że rozczyny MoM-
dalne, przygotowywane przez rozpylanie elektrod ze stopów, zawierają
w sobie w ilości przeważającej metal bardziej ciągliwy.

Termochemiczna analiza związków orgamcznyclr.
Przez Wojciecha Świętosławskiego.

(Dalszy ciąg).

4. E s t r y i k w a s y . Oznaczając wiązania (C=0) = 2Zl

i (C—O—C)~2Ze) otrzymujemy równania spalania estru CaHbO^, zawiera-
jącego m wiązań (C—H) i n wiązań (O—O)

w(a;-fo)—z=u)-\-n(y-\-<&—2z)-\-2(z1—z)-\-2(za—*)=0;
B=m(xJ[-w— z—u)-\-n{y-\-t&—2z) i Z^=-Ż, zatem ostatecznie

2{z—ze)=A-\-B.

TABLICA Na 5.

Estry P B P At Au A A-B n(zF-Ze) 2y,-y,

Fenolo-benzoesowy C^H^Os 1529,00 (45,9) 1511,3 St. La. 1557,2 28,2 28,20 —
P-kresol-benzoesowy C 1 4H 1 2O 2 1686,5 (49,1) 1661,0 St.Ro.H. 1710,1 23,6 23,60--
O-ksylenol-benzoesowy C 1 3H 1 4O 4 1845,15 (51,6) 1815,2 „ „ „ 1866,8 21,6 21,6 —
Izoamyl-benzoesowy C 1 2H 1 SO 2 1582,50 33,4 1570,1 „ „ „ 1603,5 21,0' 21,0 —
Izoeugenol (metyl, est.) C 1 0H 1 2O 2 1265,46 31,2 1278,1 St. K. 1309,3 43,84 37,0 6,84
Octan izoeugenolu C 1 2 H 1 4 0 3 1476,72 (42,7) 1489,0 St. La. 1531,7 55,0 44,0 11,00

n eugenolu C1 2H1 4p31476,72 (41,1) 1498,5 . n 1539,6 62,9 44,0 18,90

Tablica Na 5 wskazuje, że 2{Z—Ze) zbliżonym jest bardzo do 2{Z—Z,)
estrów tłuszczowych. Na szczególną uwagę przytem zasługują trzy estry
ostatnie, w tym wypadku wyraz A—B odpowiada funkcyi (z—za)-\~2(z—z,y\-
-\-(2y,—y2)—A—B, czyli składa się z trzechzmiennych wielkości (C—O)=Za,
hydroskylowej grupy C—0—C)=2Ze estru, i (C—C)=y2, nienasyconego
wiązania węglowego. Ezecz prosta nie możemy dokładnie określić znaczenia
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każdej poszczególnej funkcyi, jednakże w przybliżeniu 2(Z—Ze)=22,00 K.
(przeciętna szeregu), Z—Za)=15,00 K., to też ztąd otrzymujemy charakte-
rystykę wiązania (C=C):

2yt—y2= 6,84 K. dla izoejgenolu.
2yt—y^=11,00 „ „ octanu izoejgenolu.
2yi—yz=18,00 „ „ „ ejgenolu.

Jeżeli przypomnimy sobie, że budowa eugenolu tem się różni od izo-
eugenolu, że wiązanie (C=O) w pierwszym położone jest dalej od rdzenia
benzolowego niż w drugim, to fakt zwiększenia różnicy 2y1 — y=18,00 K.
w porównaniu z 2yt—y2=ll,00 K. (izoeugenol) staje się wielce charakte-
rystycznym. Wskazuje on, że stopień nasycenia wiązania (O=C) w euge-
nolu mniejszym jest niż w izoeugenolu. Ezecz prosta dane te nabierają
znaczenia jedynie przez powiązanie z ogromną ilością podobnych faktów,
spotykanych w szeregu tłuszczowym.

Równanie spalania kwasów da się wyrazić:
AĄ-m{x+v—z—u)-\-n(y-\-u>—2z)-{-2{zl—z)-\-(Za—Z)-\-{:ul— u)=O

przyjmując: u=u^ e=ex\ i B=m{x-\-ia—z—u)-\-n(y-\-m—2z)
mamy: Z—Za=A-\-B.

TABLICA M. 6.

Kwas F B P At Au A Z—Za

Benzoesowy O,H6O2 790,4 25,3 771,3 — 796,6 6,2
Fenyl-octowy C8H8O, 948,8 31,7 933,0 St.K.La. 964,7 15,9
O-toluilowy C8H8O2 948,8 (28,5) 929,4 „ „ „ 957,9 9;1
Dwumetyl-benzolowy C s H 1 0 0 2 1107,1 (30,0) 1085,2 „ „ „ 1115,2 8,1

Niemożność dokładnego obliczenia poprawki na stan lotny zbadanych
termochemicznie kwasów sprawia, że przytoczona tablica jest mniej cha-
rakterystyczną od innych, wszakże i tu odnotować możemy pokrewną cha-
rakterystykę {Z—Za), mało różniącą się od kwasów tłuszczowych. Zarów-
no w estrach zatem, jak i w kwasach potwierdzamy tożsamość wiązań
nienasyconych węglotlenowych, i ogólne własności tych ostatnich, jako
funkcyi zmiennych.

5. A l d e h y d y , k e t o n y i c h i n o n y . Równania spalania aldehy-
dów i ketonów aromatycznych nie różnią się od równań ketonów i alde-
hydów alifatycznych.

&—z—u)-\-n{y-\-u>—2z)Ą-.2{zx—2)=0
{-to—z—u)-\-n(y-\-®—2z)
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TABLICA N° 7.

N i P B P At Au A A-B (Z-ZJ (Z-Ze) 2(y,- y i)

ildeh. benzoesowy C,H6O 843,24 16,76 841,7 St.Ro.H. 858,5 15,8 7,65 — —
Fenyl-etylen-aldehydC^O 1001,31 (20,0) 1112,9 St.K.La. 1132,9 31,6 (8,1) — (15,4)
Benzofenon 0 1 3 H 1 0 0 1580,70 36,29 1558,1 „ „ „ 1594.4 13,7 6,85 - —
Benzyl C 1 4H 1 0O 2 1633,30 (45,1) 1625,5 „ „ „1670,6 37,3 9,42 — —
3enzoina CUH 1 OO 2 1686,2 (44,9) 1672,1 „ „ „ 1717,0 30,8 (8,1) (14,6) —
3enzalaceton 0 1 0H 1 0O 1265,2 29,25 1258,1 St. K. 1287,4 23,2 (8,1) — (7,0)
3wubenzalaceton C^H^O 2107,80 (40,0) 2089,0 „ „ 2129,0 22,2 (8,1) — (3,0)

Rubryka (Z—ZJ wykazuje, że wiązanie (C=O) w aromatycznym sze-
regu zachowuje te same cechy, co i w tłuszczowym. W rzeczy samej:

CH3.CO.H Z-Zi=8,44 K. / ^CO.H Z— Z^=7,65 K.

CH8.CO.CeH13 Z— Z^8,31 K. ( ^>GO( ^Z—Z^SoK.

O wiele ciekawszą jest analiza chinonów, ponieważ ich budowa wy-
raźnie opartą jest na naruszeniu wewnętrznej równowagi rdzenia benzolo-
wego. Podajemy niżej tablicę Na 8, która wykazuje, jaką jest charakte-
rystyka wiązania (C=O) w przypuszczeniu, że rdzeń benzolowy zawiera
w chinonach 8 wiązań nasyconych (O—C). Równanie spalania chinonów
pozostaje takim, jakim było w aldehydach i ketonach.

—z—u)-\-n(y-\-to—2z)-\-4(zl—z)=0

Z—Zx— , gdzie B=m{x-\-m—z—u)-\-n(y-\-ta—2z).

N i

Benzochinon
Tymochinon
a-naftochinon
P-naftochinon

P

C6H4O2

C1 0H

Ci 0H(

t*O2

,o,
,o.

TABLICA

B

832,28
1265,8
1106,2
1106,2

P

(16,1)
(32,0)
(34,0)
(34,0)

Nś 8.

At

656,3
1274,6
1103^7
1110,3

Au

Valeur
«

A

672,3
1306,6
1137,7
1144,3

4(z-z.)

40,0
40,8
30,5
38,1

(Z-Z,)

10,0
10,2

7,9
9,5

Charakterystyka wiązania (C=O) potwierdza, że istnieje zupełna
analogia pomiędzy chinonami i ketonami, pozostaje wszakże niewyjaśnio-
nem pytanie, czy w istocie rdzeń benzolowy posiada 8 nasyconych wiązań
węglowych.""Dane analizy zdają się potwierdzać to przypuszczenie, je-
dnakże trudności, jakie się nastręczają przy obliczeniu poprawki na stan
lotny chinonów, nie pozwalają nam wypowiedzieć się w tym względzie
ostatecznie. Przypuszczamy wszakże, że chinony dadzą nam możność do-
kładnego zbadania wiązania (C=O) drogą doświadczeń w otwartym kalo-
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rymetrze, ścisłe przytem porównanie wiaeania ( 0 = 0 ) chinonów i ketonów
rzuci światło na rodzaj przekształcania się rdzenia benzolowego. Sądzi-
my, że dopomoże nam w tem reakcya chinonów z hydroksylami na, ponie-
waż in wŁaś-nae daje się udowodnić zupełna analogia chinonów z ketonami.

Analiza ketonów tłuszczowych, którą podaliśmy dawniej, pozostawiała
również wiele do życzenia, nie mogliśmy tam wykazać, że funkcya {Z—Z{)
zmniejaza się wraz ze wzrastaniem wagi drobinowej ciał, obecnie mamy
możność lukę tę zapełnić. Korzystawy z pracy Landrieti *), który zbadał
termochemicznie reakcyę:

I >C=N—OH.

Tą drogą Landrieu otrzymał:

5>0=O+H 2 NOH= 5>C=NOH+H2O+12,800K.x
) 0,200 K.

O+ (>C==O-|-H2NOH=r r iJ>C=NOH+H 2O+12 ;600 K.(
3 OH )0,400 K.

= o R 3 > C = N O H + H , O + 1 2 , 2 0 0 K/x
C«% ' >,800K.

H = C 6 g >C=NOH+H2O+11,400 K.<^
/0,700 K.

K/

Podane cyfry wykazują nader charakterystyczne wzrastanie ciepła
tworzenia się ald- i ketoksymów, wraz ze wzrastaniem wagi drobinowej
ciał. Na razie zniewoleni jesteśmy poprzestać na tem zestawieniu, doda-
my wszakże, że w przyszłości z cyfr tych będziemy mogli obliczyć bezpo-
średnio funkcyę (Z—Z^\ obecnie nie znamy jeszcze wyrazu dla termoche-
micznych charakterystyk wiązań, azotowgglowych i azotowotlenowych.

Nie potrzebujemy chyba dodawać, jak ważnem byłoby uzupełnić pracę
Landrieu zbadaniem reakcyi:

0 = ^ ^=0+H.NOH=0=(f ^)=N—0H+H20.
\ / \ /

Do tego tematu wrócimy również w przyszłości.
i. nast.)

»)fi K. J40, 867.
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Błędy przy oznaczaniu wody w zeolitach.
Przez St. J. Thugutta.

(Dokończenie).

Gruby proszek natrolitu, o średnicy ziarna równej 0,1—0,5 mm, wy-
kazał po wyżarzeniu 9,77% straty, czyli o 2,54% mniej aniżeli natrolit sub-
telnie roztarty.

J& 2 wyraża skład natrolitu obliczonego w stosunku 9,77% straty.
!N» 3—żelazo, wapń i magnez obliczone jako węglany.
j\ó 4—reszta pozostała po odjęciu węglanów N° 3 od natrolitu <N° 2.

.M 1 Na 2 M 3 N 4 J4 5

HaO . .

co 2 . .SiO2 . .
A12O3 .
FeO . .
CaO . .
MgO . .
K 2 0 . .
Na 2 O. .

• }l2,31

. 46,01
. 26,09
. 0,11
. 0,11
. 0,04
. 0,13
. 15,52

}9,77
47,34
26,84

0,11
0,11
0,04
0,14

15,96

0,20
—
—

0,11
0,11
0,04

—
—

9,57

47,34
26,84

—
—
—

0,14
15,96

9,46

47,37
26,84

—
—
—
—

16,33
100,32 100,31 0,46 99,85 100

Obliczając potas «N» 4-go jako sód, otrzymamy 0,14 K 2O=0,21 Na2O,
czyli w sumie 16,17% Na2O.

Odpisując wreszcie całą lub część nadwyżki wody w .N° 4-ym na ra-
chunek hydrargilitu, otrzymamy cyfry prawie dokładnie odpowiadające na-
trolitowi JM» 5 obliczonemu podług formuły Na2Al2Si3O10.2H,O.

Natrolit niewiadomego pochodzenia, który badał Tammann w pracy:
„(Jeber die Dampfspannung von krystallisierten Hydraten, dereń Dampf-
spannung sich kontinuierlich mit der Zusammensetzung andert" (Zeitschr.
f. phys. Ch. (1898), 27, 331), wykazywał 10,40% straty. Trzymamy przez
9 dni nad 80,5% kwasem siarkowym utracił 0,79% H2O. Pozostała ilość
wody materyału, pod względem zawartości obcych ciał niebadanego, wy-
nosiła 9,61%, czyli mało co więcej ponad normę 9,46%. Któż jednak może
wiedzieć, do czego się ta strata 0,79% H2O odniosła: czy do natrolitu, czy
do jego pospolitych domieszek—hydrargilitu, limonitu i t. d., czy może do
wody pochłoniętej z powietrza. Wartość subtelnych fizyko-chemicznych
teoryi na takim osnuta materyale staje się bardzo problematyczną.

Natrolit INa 1, wykazujący po żarzeniu 12,31% straty, umieszczony
w eksikatorze pod stężonym kwasem siarkowym, oddaje po godzinie
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0,72% HaO, po następnych 53 godzinach 1,06$ H2O. Odwrotnie trzymany
prawie przez rok w warstwie grubszej pod kloszem nieuszczelnionym, po-
chłonął jeszcze więcej wilgoci z powietrza: strata po prażeniu wynosiła
13,41%, co odpowiada dość dokładnie formule Na2Al2Si301 0.3H20, wymaga-
jącej 13,53% H2O. Sztucznie udało mi się otrzymać natrolit zawierający
cztery cząsteczki wody: Na2Al2SigOł0.4H2O ').

Własność przyciągania wilgoci z powietrza, w miarę zwiększania się
powierzchni przez rozcieranie w moździerzu agatowym, dzielą z natroli-
tem następujące krzemiany wodne (patrz str. 249):

A p o f i l i t Apofilit należy do zeolitów tracących wodę przy prosz-
kowaniu. Rozbiorowi chemicznemu poddałem materyał pochodzący z Gua-
najnato w Meksyku, składający się z kryształków kilkumilimetrowej wiel-
kości, nieskazitelnie przezroczystych i zupełnie bezbarwnych. C. wł. przy
16° C wynosił 2,352.

Na 6 wyraża skład chemiczny dokładnie sproszkowanego apofilitu.
iNa 7 odliczony na podstawie danych N» 6 w stosunku 16,78% H2O

zawartej w proszku grubszym.
Na 8 odpowiada formule 4(CaSi2O5.2H2O)+KF.
Wodę oznaczyłem bezpośrednio w rurce z chlorkiem wapniowym.

Dla uniknięcia straty fluoru podczas żarzenia, apofllit pokryłem grubą
warstwą sproszkowanego odwodnionego tlenku ołowiawego. Oznaczenie
wykonałem dwukrotnie. W pierwszej porcyi grubo sproszkowanego apofi-
litu znalazłem 16,70% H2O, w drugiej—16,78% H2O. Apofilit pokładnie
roztarty (średnica ziarna 1—10 JŁ) zawierał w pierwszej porcyi 15,87% H2O,
w drugiej 15,80% H2O.

Na 6 Na 7 JN« 8

H 2 O . .
SiO 2 . .
S i O 2 = F
CaO. .
MgO .
K2O . .
Na2O .
F . . .

Fe 2 =0.

. 15,87

. 51,72
. 1,37
. 24,02
. 0,49
. 3,66
. 0,37
. 1,73

99,23
. 0,73

16,78

} 52,51

23,76
0,48
3,62
0,37
1,71

99,23
0,72

15,84

53,11

24,66
—

5,18
—

2,09

100,88
0,88

98,50 98,51 100

Podczas rozcierania apofilitu w moździerzu zachodzą pewne zmiany
chemiczne: miałki proszek po wyżarzeniu przybiera barwę popielato-kamienną,

') N. J. f. Min. (1895). B. Bd. IX, 598.
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1 Tomonit
2 Grismondyt
3 Lawsonit
4 Prenit
5 Skolecyt
6 Zeagonit
7 Edyngtonit
8 Lomonit (Leonardyt)
9 Analcym

10 Ohabazyt
11 Gmelinit
12 Fakolit
13 Herszelit
14 Lewin
15 Filipsyt
16 Harmotom
17 Desmin
18 „
19
20 Epistylbit
21 Heulandyt (Stylbit)
22 „ „
23 Pektolit
24 Wolastonit»)

Skład chemiczny

CaALSijjO-g.SHjO
CaAUSi,0„.4H,0

Ca 2 Al 2 Si 3 0 1 1 .H„0
CaAl,Si 3O 1 0.3H'O
Ca,K"3)Al2Si3010~.4H,0
BaAl 2Si 3Ó 1 0.3H,O
CaAl„Si4O t,.4H,;o
Na2Al. )Si401.,.2H„0

CaAl,Si5O1 4.5H,O

CaAr2Si'śoJe.6H2O
V

CaALSLÓie.5H,0

NaHCa„Si3O3
CaSiO,"

d z e n i e

Seiser Alp, Tyrol
Capo di Bove, Rzym
Kalifornia
Kilpatrik Dumbarton, Szkocya
Islandya
Monte Somma, Wezuwiusz
Bohlet, Szwecya
Meran, Tyrol
Fassa, Tyrol
Usti, Czechy
Nowa Szkocya
Flinders, Victoria, Australia
Wyspa Cyklopów, Katania, Cycylia
Islandya
Capo di Bove, Rzym
Oberstein, Prowincye Nadreńskie
Helgustadir, Islandya
Wyspy Faroer
niewiadome
Teigyrhorn, Islandya
Viesch, Szwajcarya
Berufjord, Islandya
Paterson Co.
Genlandya

Strata po żarzeniu
proszków

miałkiego grubego

o

'0,1-0,3 nim ^

15,16
22,55
13,04
6,00

15,69
18,03
14,72
16,41

9,32
22,44
22,11
23,09
19,94
22.28
16,89
15,90
19,70
20,45
20,26
17,53
19,39
17,98

8,48
8,76

12,80
21,67
11,35
4,66

13,92
15,87
13,22
14,31

8,54
21,99
21,72
22,21
18,73
20,35
15,85
14,97
18,80
19,19
18,69
15,25
15,58
16.02

5,25
3,88

o o
o

2,36
0,88
1,69
1,34
1,77
2,16
1,15
2,09
0,78
0,41
0,39
0,88
1 O l
l,ul
1,93
1,04
0,93
0,90
1,26
1,57
2,28
3,81
1,96
3,23
4,88

o

s

') Nieświeży, przysłany jako okenit.
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wówczas kiedy grubszy bieli się jak śnieg. Że rozcieracie w moździerzu
dla pewnych krzemianów obojętnem nie jest, wykazałem dawniej (Mineral-
chemische Studien. Dorpat (1891), str. 54), badając białą ultramarynę,
która pod naciskiem tłuczka traci H2S i przyjmuje barwę niebieską.

Fluor oznaczyłem jako CaF2. Otrzymane w wyniku cyfry są sta-
nowczo za nizkie. Na powtórzenie analizy metodą Peufielda zabrakło nie-
stety materyału.

Cyfry dla krzemionki, przy użyciu HC1 jako rozpuszczalnika apofi-
litu, również nie odpowiadają rzeczywistości, gdyż pod wpływem HC1 ucho-
dzi SiF4. Przy użyciu stężonego HC1 proces ten przebiega dość burzli-
wie, strata krzemionki jest też o 0,34% większą aniżeli przy użyciu roz-
cieńczonego chlorowodoru. W każdym razie do ilości krzemionki znale-
zionej bezpośrednio należy dodać krzemionkę obliczoną w stosunku zawar-
tego fluoru, w danym wypadku—1,37°/ SiO2. Po dokładnem oznaczeniu
fluoru cyfra ta podniesie się jeszcze, a z nią suma składników apofllitu
zbliży się bardziej do stu.

Reasumując wyniki w komunikacie niniejszym zawarte, powtarzam,
że bez pedantycznego uwzględnienia czystości i stanu rozdrobnienia dane-
go zeolitu, decydować o tem, czy prawa Prousta i Daltona mają dla nie-
go zastosowanie, czy też nie, najmniejszej nie mamy zasady. Wpływ ener-
gii powierzchniowej na zawartość wody w krzemianach, który doskonale
ocenił już G. Friedel z okazyi badań swych przeprowadzonych nad anal-
cynem, popierali cyframi Day i Allen (Zeitschr. f. phys. Ch. (1905), 54,38),
a znał w roku 1885 Bunsen, jest, jak z przytoczonych przeze mnie cyfr
wynika, bardzo duży i sam przez się wystarcza, ażeby cyfrowe dane, ener-
gii tej nieuwzględniające, od wszelkich uogólnień wykluczyć. Przeciw po-
glądowi, jakoby pochłaniana przez subtelnie roztarte minerały woda miała
być mechanicznie adsorbowaną, przemawia między innemi spostrzeżenie
Bunsena, potwierdzone przez Daya i Allena, że woda ta ustępuje dopiero
pod wpływem wysokiej temperatury (600—800°). Kwas siarkowy eksika-
tora pochłania ją tylko częściowo, jak to wykazane było wyżej przy natro-
licie z Lutomierzyc. Zakładając, że ciężar cząsteczkowy kryształu jest
wielokrotnym przyjętego dla danego zeolitu ciężaru cząsteczkowego, do-
chodzimy do wniosku, że, po zbadaniu układu krystalicznego przez tarcie
podczas proszkowania, te jednostki powinowactwa chemicznego, które utrzy-
mały w równowadze pojedyncze cząsteczki krzemianowe wewnątrz cząste-
czki kryształu, zostają uwolnione, a następnie przez wodę zawartą w po-
wietrzu zużytkowane.

Co do sposobu oddawania wody przez zeolity z jednej strony, z dru-
giej przez wodziany normalne, to wydaje mi się słusznem przypuszczenie
A. Jołmsena (N. J. f. Min. (1903), II, 132), „że nie zachodzi tu żadna za-
sadnicza różnica, poza dwiema osobliwościami strukturalnemi cechującemi
zeolity, a mianowicie: 1) że sieć cząsteczek krzemianowych w zeolicie po-
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zostawia cząsteczkom wody przejście wolne, 2) że zeolit, tracąc wodę,
przechodzi w bezwodnik jako jednorodna całość, podczas kiedy budynek
krystaliczny zwykłych wodzianów, z utratą wody, ulega rozbiciu; układ
cząsteczek w bezwodniku zmienia się, przyjmując charakter nieprawidło-
wego skupienia. Np. skład chemiczny anałeyniu odpowiada dokładnie for-
mule NaAl(SiO3)2.H2O; analcym oddaje wodę w sposób ciągły; reprezen-
tuje w każdem stadyum rozłożenia fazę jednorodną.... powstający bezwo-
dnik posiada jednak ten sam układ kostkowy cząsteczek krzemianowych,
jaki uprzednio posiadał wodzian".

Na podstawie danych przytoczonych w tej pracy, dla praktyki ana-
litycznej sam przez się narzuca się wniosek, że wodę w krzemianach ozna-
czać należy dwukrotnie: raz w proszku grubszym, o wielkości ziarna nie
mniejszej od 0,5—0,1 mm, drugi raz w proszku miałkim przeznaczonym
dla całkowitej analizy *), oczywiście w naczj^niu szczelnem przechowanym,
gdyż ilość pochłoniętej przez dany krzemian wody jest nletylko funkcyą
jego energii powierzchniowej, lecz zależy także od prężności pary zawar-
tej w powietrzu (Tammann) i od czasu trwania ekspozycyi.

Oo dotyczę suszenia skał i minerałów przed analizą przy 100°, lub
nawet wyżej, dla usunięcia tak zwanej wilgoci, to odkąd wykazał Zambo-
nini (N. J. f. Min. (1902), II, 76), że pewne zeolity oddają, wodę związaną
chemicznie przy temperaturze o wiele niższej od 100°, suszenie to poczy-
tać należy za błąd. Pseudofilipsyt traci np. przy 54°—1,37^ H2O, filipsyt
przy 93°— 3,Q69

0 H,O, fakolit przy 85ft—3,96% H2O i t. d.

Emanacya radu — odczynnikiem?
Niebawem upłynie dwa lata od chwili, gdy świat naukowy obiegła

piorunująca nowina, że miedź pod wpływem emanacyi radowej przekształca
się w lit.

Coprawda przyzwyczailiśmy się już w ostatnich czasach do niepso-
dzianek, jakiemi obdarza nas rad. Złośliwi twierdzą nawet, że widmo
radu jest w kratki, a kilogram radu nie waży 1000 gr, lecz 1100 gr....

Tem niemniej ostatnie odkrycie Bamsaya, znakomitego uczonego
i genialnego eksperymentatora, wstrząsnęło światem całym. Powaga źró-

') Już po napisaniu powyższego komunikatu spotkałem się z pracą W. P. Hil-
lebranda: „The influence of flne grinding of the water and ferrous-iron content of mi-
nerals and rocks" (Journ. Amer. Chem. Soc. (1908), 30, 1120—1131), w której również
zalecone zostały dwukrotne oznaczanie wody—w proszku grubszym i w miale. Prócz
pianki morskiej i kwarcu badaniu podlegały specyalne skały: dioryt, diabas, bazalt,
granit i t, d.
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dła i znana ścisłość badań, jaką celuje Eamsay, zdawała się wykluczać
możliwość jakiejś pomyłki lub niedopatrzenia.

Jak wiadomo, lord Eamsay i Soddy pierwsi spostrzegli i dowiedli,
że emanacya radowa przekształca się w h e 1. W kilka lat później Ram-
say zauważył rzecz jeszcze ciekawszą: oto, gdy emanacyę radową poddamy
działaniu wody, otrzymamy bawfao mało helu, a natomiast lwia część ema-
nacyi radowej przemienia się ha, n e o n .

Badania, które wykazały, że emanacya radowa w obecności wody
przemienia się na neon doprowadziły przypadkowo i do innych wniosków.

Już Griesel zauważył, że rozkładając bromkiem radu wodę, otrzyma-
my mieszaninę wodoru i tlenu, w której ilość wodoru przeważa i jest
większą, niżby się należało spodziewać na podstawie wzajemnego stosunku
tych gazów w wodzie. Ramsay starał się zbadać przyczynę zjawiska te-
go-, ponieważ emanacya radowa w ten sam sposób rozkłada wodę, przy-
puszczał on, że wydziela się tu, być może, pewna równowartościowa ilość
jakiegoś metalu, na wzór elektrolizy siarczanu miedzi. W celu sprawdze-
nia tego przypuszczenia, na znanym przykładzie, poddał on działaniu ema-
nacyi roztwór wodny siarczanu miedziowego; miedź, jakby się należało
spodziewać, nie wydzielała się zupełnie, natomiast po oddzielenin takowej
pozostał nieznaczny osad, który wykazywał wyraźne silne widma l i t u .
Doświadczenie to powtórzył Eamsay kilkakrotnie, i za każdym razem do-
chodził do tych samych wyników. Próby podjęte bez siarczanu miedzio-
wego—litu nie dawały, podczas gdy azotan miedziowy dawał również lit.
W szkle (naczynia), w soli miedziowej i we wszystkich częściach przyrzą-
du i w odczynnikach nie zdołano przed rozpoczęciem doświadczenia wy-
kryć litu. Nie ulega więc wątpliwości, że lit powstać mógł w doświad-
czeniu powyższem li tylko z miedzi; a więc jest to, jakby produkt rozkła-
du miedzi.

Eównocześnie zauważono wydzielenie się a r g o n u ; helu nie wykryto.
W myśl przeto tej interpretacyi, możemy naszkicować następujący schemat
reakcyi:

- Cu+Em=Li+A.
Nic dziwnego, że tak niespodziewany wynik badań uczonego angiel-

skiego zainteresował w najwyższym stopniu świat • naukowy, i skłonił sze-
reg badaczy do powtórzenia doświadczeń Eamsaya. W pierwszej linii
podjęła się zadania tego p. Curie-Skłodowska; rezultat pracy tej opubliko-
wany został w C h e m i k u P o l s k i m , N° 19 z r. 1908.

Pani Curie-Skłodowska wszakże litu z miedzi nie otrzymała. Oba-
wiając się, że źródłem ewentualnej pomyłki mogłoby być szkło, w którem
zazwyczaj znajdują się nieznaczne ilości litu, p. Curie powtórzyła doświad-
czenia Eamsaya—w naczyniu platynowem, upewniając się uprzednio ćo do
bezwzględnej nieobecności litu w aparaturze. Kilkakrotne próby w ten
sposób wykonane, za każdym razem dawały wyniki ujemne; litu nie wy-
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kryto. Na podstawie tych doświadczeń p. Curie-Skłodowska poddała w wąt-
pliwość fakt przemiany miedzi w lit, i wyraziła przypuszczenie, że pomył-
ka Ramsaya spowodowaną została obecnością litu w szkle naczynia, w któ-
rem Ramsay wykonywał swe doświadczenia.

Rezultat badań p. Curie nie zadowolił Ramsaya. W krótkiej auto-
grafii, która poprzedza wychodzące obecnie w tłomaczeniu niemieckiem
„Biographikal and chemical essays", Ramsay utrzymuje w pełni swe pier-
wotne twierdzenia. Litu w naczyniu, w którem wykonywano doświadcze-
nie, nie było; stwierdził to Ramsay najskrupulatniej przed doświadczeniem;
może tu być przeto mowa o przemianie jakiegoś ciała w lit; przemianie
uledz mogła tylko miedź, gdyż wszelkie identyczne doświadczenia wyko-
nane bez miedzi, obecności litu nie wykazywały.

Negatywny rezultat doświadczenia p. Curie—Ramsaya nie dziwi wcale.
Przypisuje on to poprostu temu, że p. Curie widocznie nie zachowała w do-
świadczeniu swem pewnego drobnego jakiegoś szczegółu, który stał się
przyczyną wyników negatywnych. Przed kilku laty otrzymał Ramsay
70 cm3 związku boru z wodorem o wzorze B3H3. Już ten utworzył się
drogą działania chlorowodoru na bromek magnezu. Ilość gazu wystarczyła
do ścisłego oznaczenia wielkości cząsteczki i chemicznego wzoru. Gdy
powtórnie Ramsay pragnął związek ten otrzymać, natrafił na nieprzewi-
dziane przeszkody i wszelkie próby (a było ich conajmiuej 25) wydawały
rezultat negatywny. Powtórnie nie zdołał Ramsay otrzymać większej ilo-
ści związku o wzorze B3H3; po prostu nie był w stanie wpaść na jakiś
szczegół niedostrzeżony, który podczas pierwszego doświadczenia przypad-
kowo został zachowany i sprzyjał utworzeniu się związku B3H3.

Dlatego -też negatywne wyniki badań p. Curie wydają się' Ram-
sayowi najzupełniej naturalnemi. Pierwotne swe twierdzenie o przemianie
miedzi w lit utrzymuje badacz angielski w całej pełni; omyłka zdaje się
być wykluczoną; a sam fakt przemiany nawet teoretycznie jest najzupeł-
niej uzasadniony. .

Większość odkryć na polu chemii i fizyki dokonaną . została w miarę
wzrostu koucentracyi energii, jaką operowano. Davy odkrył potas tylko
zawdzięczając znacznej koncentracyi energii w swej bateryi, działaniu któ-
rej' poddał kawałek wilgotnego wodzianu potasu. Ilość energii, jaka wy-
dziela się podczas rozkładu radu, jest bez porównania większą od szeregu
znanych nam koncentracyi energii. Jest ona podług obliczeń Rutherforda
3£ miliona razy .większą, niż energia wydzielona przez tę samą ilość gazu
piorunującego podczas eksplozyi.

Czyż nie wydaje się na podstawie tych cyfr naturalnem, że tak zna-
czne skupienie energii, skierowane na jony miedzi, może je rozczepić
i rozłożyć?

Jak widzimy, Ramsay bynajmniej jiie kapituluje; przeciwnie, pocfej-
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muje on obecnie dalsze badania na tem polu, a co one nauce przyniosą,
przyszłość pokaże.

Dziś sprawy przemiany miedzi na lit za przesądzoną uważać nie mo-
żemy jeszcze; Eamsay nie należy do kategoryi ludzi, którzy rzucają efek-
towne słowa na wiatr; dotychczasowe prace znakomitego uczonego angiel-
skiego dowiodły czegoś wręcz odmiennego.

I kto wie, czy badania Rarasaya nie są początkiem gruntownego prze-
wrotu w dziedzinie chemii? Dr. St. W.

Sprawozdanie z prac dotyczących poszczególnych działów
chemii organicznej.

(Dalszy ciąg).

P o l i p e p t y d y . E. Fischer i Abderhalden ogłosili w r. 1907 sze-
reg zajmujących prac *), dotyczących polipeptydów jako produktów rozkła-
du rozmaitych ciał białkowych, przyczem dzięki zastosowaniu związków
tworzących się z sulfo-pochodnemi naftalinu możliwem było wniknąć bli-
żej w budowę wielu z nich. Jeden z produktów hydrolizy elastyny jed-
wabiu okazał się np. glicylo-d-alaniną, inny dallanylo-1-leucyną, w fibroinie
natomiast E. Fischer2) przypuszcza istnienie tetrapeptytu składającego się
z glikokolu, d-alaniny i i-tyrozyny, który mimo stosunkowo małej cząste-
czki zachowuje się pod wielu względami jak albumoza. W szczególności
dotyczy to dawania osadów z siarczanem amonu, co uchodziło dotąd za
reakcye złożonych ciał białkowych. Zdaje się, że zawartość 1-tyrozyny
jest przyczyną tego zjawiska.

S y n t e z y p o l i p e p t y d ó w . S y n t e z a o k t a d e k a p e p t y d u .
Konsekwentnie dążąc do syntezowania coraz większych cząsteczek poli-
peptydów, E. Fischer wprowadza obecnie do reakcyi optycznie czynne od-
mian}7 aminokwasów, by tym sposobem uniknąć mnogości izomeronów prze-
strzennych. Wychodząc z 1-leucyny i glikokolu, doszedł on obecnie3) do
związku, który stanowi konglomerat chemicznie związanych ze sobą 18
cząsteczek aminokwasów i posiadając ciężar cząsteczkowy 1213, jest naj-
większym, jaki dotąd zdołano otrzymać syntetycznie (stearyna ma ciężar
cząsteczkowy 891), Nowy polipeptyd posiada wzór KHaCH(C4H.9)C0-

INHCH2CO]3NHCH(C4H!1)CO[NHCH2CO]3NHCH(C4H9)CO[NHCH2CO]8-
NHCH2COOH i nosi nazwę 1-leucylo-triglicylo-l-leucylo-triglicj'lo-l-leucylo-
oktaglicyloglicyny. O ileby w związku tym, wykazującym szereg reakcyi
ciał białkowych, resztki glikokolu zastąpić przez takowe bardziej złożonych
aminokwasów (fenyloalaniny, tyrozyny, C3rstyny, kwasu glutaminowego
i t. p.) ciężar cząsteczkowy wzrósłby 2—3-krotnie i dorównałby temu,

l) E. Fischer i Abderhalden. B. 40, 3544. 2) E. Pischer. B. 40, 1766. 3) B. 4,0,
1754.
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który odpowiada mniej złożonym ciałom proteinowym. E. Fischer zbliża
się więc do wielkiego celu swej pracy i nie wątpi o tem, iż dotrze i do
złożonych ciał białkowych, szczególnie, że uważa wobec niejednostąjności
badanych dotąd ciał przyjmowany obecnie dla tychże wysoki ciężar czą-
steczkowy 12—15000 za niedostatecznie uzasadniony.

P o l i p e p t y d y 1 - f e n y l o a l a n i n y . Aby otrzymać te dotąd nie-
dostępne prawie związki E. Fischer i W. Schoeller *) opracowali nasam-
przód sposób oddzielania czynnych odmian 1-fenyloalaniny, do czego zasto-
sowali jak dla leucyny metodę formylowania. Przechodząc następnie
z d-fenyloalaniny przez kwas d-a bromohydrocynamonowy i produkt chlo^
rowania tegoż, autorowie otrzymali polipeptydy z glikokolem. Z wytwo-
rzonego tym sposobem bromowanego związku otrzymano działaniem amo-
niaku glicylol-fenyloalaninę i jej bezwodnik.

P o l i p e p t y d y t y r o z y n y i k w a s u g l u t a m i n o w e g o . W celu
bliższego poznania produktów hydrolizy ńbroiny jedwabiów, uznanych za
pochodne tyrozyny, E. Fischer2) przygotował szereg polipeptydów, zawie-
rających w swej cząsteczce tyrozynę, a mianowicie trójpeptyd-d-alanylo-
glicylo-1-tyrozynę i pentapeptyd-1-leucylo-trójglicylo-tyrozynę. Obydwa te
związki: CH3CH(NH2)CONHCH2CO.NHCH(CH2C8H4)COOH i C4H9CH-
(NH2)COiNHCH2CO)3NHCH(CH2C6H4OH)GOOH wielce przypominają gli-
cylotyrozynę lecz różnią się od niej tworzeniem osadów z siarczanem amo-
nu, a więc własnością charakteryzującą albumozy.

Podobnie otrzymał E. Fischer dwupeptyd kwasu glutaminowego:
kwas d-leucylo-d-glutaminowy (CH3)2CH0H2CH(NHJCONHCH(COOH)-
CH2CH2COOH również zbliżony do produktów rozkładu wielu ciał białko-
wych.

E. Fischer, zdążając w swych syntezach do coraz większych cząste-
czek polipeptydów, starał się też stosować do nich sposoby oznaczenia cię-
żaru cząsteczkowego i przekonał się, że metoda kryoskopowa daje znośne
wyniki nawet dla heksapeptydów.

O r o z s z c z e p i a n i u p o l i p e p t y d ó w za p o m o c ą f e r m e n -
tów. Temat powyższy zajmujący ze względu na poznanie reakcyi hydro-
lizy ciał białkowych był przedmiotem badań Abderhaldena, Koelkera3)
i Girona4). Wyniki doświadczeń wykonanych z glicylo-1-tyrozyną dowo-
dzą bezsprzecznie, że na przebieg hydrolizy polipeptydów za pomocą fer-
mentów największy, a mianowicie hamujący tę reakcyę, wpływ wywierają
znajdujące się w naturze optycznie czynne modyfikacye aminokwasów:
d-alanina, 1-walina, 1-leucyna i in., najmniejszy ich antypody optyczne,
a tylko słabe odmiany racemiczne. Zachodzą tu zapewne związki fermen-
tów nietylko z samymi polipeptydami ale i ich produktami rozkładu, w czem
optyczny charakter tychże odgrywa wybitną rolę. Im więc powolniej na-
stępuje hydroliza, tem czystszy optycznie jest preparat; polipeptydy dają
się przeto stosować jako odczynniki przy ilościowych badaniach siły fer-
mentów.

X. W i e l o w a r t o ś ci o w e a l k o h o l e i i c h p o c h o d n e . Dzia-
łanie związków magnezoorganicznych na tlenki alkylowe.

L. Henry5) stwierdził, że podstawione tlenki alkylenowe zachowują
się rozmaicie względem związków magnezoorganicznych: już przyłączają je,

') Ann. 357, 1. 2) B. 40, 3704. 3) Z. f. physiol. Ch. 51, 294. 4) Z. f. physiol.
Ch. 53, 251. 5) Comp. rend. 145, 406 i 453, (1907).
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dając następnie alkohole drugorzędowe (jak to czynią tlenek alkylenu —
/ ~ \

zapewne dzięki dwóm CH2—i tlenek propylenowy CH3.CH.O.CH2), już ule-
gają w pierwszym rzędzie przemianom z utworzeniem ketonów, które w zwy-
kły sposób pod wpływem związków magnezoorganicznych dają trzeciorzędo-
we alkohole.

XI. D w u a l d e h y d y i d w u k e t o a y . Nader zajmującą jest przede-
wszystkiem praca o najprostszym z dwualdehydów: glioksalu.

J e d n o - i t r ó j c z ą s t e c z k o w y g l i o k s a l . C. Harries i P. Tem-
me *), obrawszy za przedmiot badań odkryty przez H. Debusa już w r. 1856
najprostszy dwualdehyd, znacznie rozszerzyli nasze o nim wiadomości.
Stwierdzili bowiem, że istnieją trzy nieznane poprzednio odmiany glio-
ksalu: jednocząsteczkowa CHO.CHO, trój cząsteczkowa w suchym stanie
łatwo rozpuszczalna w wodzie Lwielocząsteczkowa ale odmienna od po-
znanej przez Debusa (redukuje np. płyn Fehlinga), którą autorowie na-
zwali paraglioksalem.

Glyoksal otrzymano z ozonidu aldehydu cynamonowego przez goto-
wanie z wodą. Niestały związek ten rozkłada się wówczas:

C6H5CH—CH.CHO=C6H5CHO+CHO.CHO
\ /

O
z utworzeuiein glioksalu trójcząsteczkowego, dającego podobnie jak poli-
glioksal Debusa wyłącznie ^pochodne związku jednocząsteczkowego, a przy
destylacyi z ciałami pochłaniającemi wodę sam glioksal jednocząsteczkowy.
To samo czyni polyglioksal Debusa. (d. c. n.)

Dr. A. J. Goldsobel.

Postępy w dziedzinie promieniotwórczości od początku 1906 r.
do połowy 1908 r.

Przez D-ra H. Greinachera.

W dziedzinie promieniotwórczości w ciągu ostatnich dziesięciu lat mamy
do zaznaczenia bezprzykładnie szybki rozwój. Prace ogłaszane są z roku na
rok w tak wielkiej ilości, że w krótkim referacie nie można zagłębiać się
w te wielorakie wyniki badań z taką dokładnością jak to byłoby pożądane.
Zadowolimy się więc tylko przeciągiem czasu od początku 1906 r. do połowy
1908 r. Dla łatwiejszego ogarnięcia całości podzielimy przedmiot na nastę-
pujące rozdziały: 1) Promienie Becąuerela, 2) Szeregi przemiany, 3) Zależność
promieniotwórczości od czynników zewnętrznych i 4) Rozmieszczenie promie-
niotwórczości na kuli ziemskiej.

P r o m i e n i e B e c ą u e r e l a składają się głównie z trojakiego rodza-
ju promieni, które oznaczamy podług Rutherforda promieniami a, p i f. Z nich

') B. d. d. Ch. G. 40, 165, (1907).
2) Z odczytu wygłoszonego na rocznym zjeździe Szwajcarskiego Towarzystwa

Przyrodniczego w Glarus.
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promienie a, jak to wykazały zwłaszcza nowsze badania, posiadają najciekawsze
własności. One to właśnie posiadają w wysokim stopniu zdolność robienia ga-
zów dobrymi przewodnikami elektryczności. Przytem ta zdolność jonizacyjna
zależną j e s t w sposób godny uwagi od szybkości owych promieni. Ponieważ
szybko lecące cząstki, z których składają się promienie a, t racą wciąż część
swojej szybkości wskutek hamującego działania cząsteczek gazu, więc zdol-
ność jonizacyjna cząstek a j e s t wdłuż ich drogi niejednakowa. Badania dały
tutaj ten interesujący wynik, że im większą drogę przeszła dana cząstka, tem
więcej tworzy się pod jej wpływem jonów. Jeżeli jednakże cząstka tą dosię-
gnie pewnej odległości, to ustaje raptownie wszelka zdolność jonizacyjna. Na
tej odległości, zwanej „drogą dosięgania" szybkość cząstek a nie j e s t bynaj-
mniej równą 0; posiada ona tam, jak skonstatowano, dość znaczną wielkość
około */2o szybkości światła. Ta szybkość końcowa, poniżej której jonizacya
już nie następuje, j e s t jednakową dla cząstek a rozmaitych ciał promienio-
twórczych. Wskutek tego, pierwiastki wysyłające cząstki a obdarzone większą
szybkością, wykazują też i większą drogę dosięgania, Ponieważ zaś, wszyst-
kie cząstki a jakiegoś ciała posiadają jednakową szybkość początkową, więc
mierzenie drogi dosięgania może nam służyć za pewny środek do odróżniania
i identyfikowania rozmaitych pierwiastków promieniotwórczych. Sposób ten
stał się metodą klasyczną i doprowadził jak np. i analiza widmowa, do wy-
krycia nowych pierwiastków (p. n.).

Szczególne zainteresowanie budziło w ostatnich czasach pytanie co do na-
tury cząstek a; że są one cząstkami poehodząeemi z rozpadu atomów, to uwa-
żano za dowiedzione. Nie dawało to jednakże jeszcze żadnego pojęcia o wiel-
kości tych cząstek. Niejaką wskazówką w tym kierunku zdawał się być fakt,
że zarówno rad jak i aktyn tworzą hel. Możnaby z tego wnioskować, że czą-
stki a składają się poprostu z atomów helu.

Aby rozstrzygnąć to zagadnienie Rutherford i Halm próbowali obliczyć
masę tych cząstek z magnetycznego i elektrycznego odhylenia promieni. W wy-
niku swych doświadczeń otrzymali oni jedynie tylko iloraz z masy na ładu-
nek elektryczny cząstki. Aby obliczyć samą masę cząstki t rzeba zrobić pewne
przypuszczenia co do wielkości jej ładunku elektrycznego. Jeżeli przyjąć, że
każda cząstka a posiada, analogicznie do cząstek promieni katodalnych, jedną
jednostkę elektryczności, to dla ciężaru atomowego cząstek wypada liczba 2.
Jeżeli zaś chcielibyśmy wyliczyć dla cząstek ciężar atomowy helu (4), to każ-
dej cząstce a wypadałoby przypisać ładunek dwóch jednostek elektryczności.
Jak dotąd były to tylko mniej lub więcej dowolne przypuszczenia.

Wskutek tego, wzbudziło najwyższe zainteresowanie, że zagadnienie ła-
dunku elektrycznego udało się rozwiązać za pomocą zupełnie nowej metody.
Sposób polega na zjawisku promieniotwórczych wahań. Ponieważ bowiem pro-
ces promieniotwórczy przebiega zupełnie nieregularnie, więc waha się też
ilość rozkładających się atomów, a przez to waha się również i promienio-
twórczość około pewnej średniej wartości . Te odchylenia od normy, które są
oczywiście największe przy małej liczbie atomów, można podług v. Schweidlera
w prosty sposób uzależnić od średniej liczby atomów rozpadających się w ciągu
sekundy. Tę ostatnią znów można uzależnić od ładunku elektrycznego czą-
stek. W ten sposób można było wykazać, że rzeczywiście każda cząstka a
posiada ładunek dwóch jednostek elektryczności, a więc, że cząstki a nie są
niczem innem jak atomami helu.

Cały szereg prac zajmuje się też promieniami p i f, lecz mają one prze-
ważnie bardziej specyalne znaczenie. Należy tu wspomnieć, że według now-
szych zapatrywań nie uznają j u ż promieniowań wtórnych wywołanych przez
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promienie (3. Większość zjawisk otrzymuje wystarczające wyjaśnienie, jeżeli
przyjąć rozpraszanie się dyfuzyjne promieni (3 przy zetknięciu z materyą.
Równoległa pierwotnie wiązka promieni p zostaje w podobny sposób rozpro-
szona na wszystkie strony jak promień światła w środowisku mętnem. Dotąd
przypuszczano już powszechnie, że promienie [3 prócz właściwych promienio-
wań wtórnych wywołują również i promienie 7. Te ostatnie są,- bez wątpie-
nia, co do istoty swej identyczne z promieniami Rontgena, Tak jak ostatnie
powstają z promieni katodalnych, tak przypuszczano, też, że i promienie 7 po-
wstają przez uderzenia cząstek (3 o materyę promieniotwórczą. Doświadcze-
nia H. Starkego, według których nie można jakoby dowieść tworzenia promie-
ni 7 z promieni (3, zdają się jednakże w ostatnich czasach znów przemawiać
przeciwko tym zapatrywaniom. • • -.

Szczególnej uwagi zasługują prace Bragga i Madsena, dotyczące natury
promieni 7. Według zapatrywań Bragga promienie Rontgena i promienie 7
są natury cząstkowej (korpuskularnej), z tą różnicą w porównaniu z innemi
promieniami tego rodzaju, że cząstki te są elektrycznie obojętne. Za teoryą
Bragga przemawia niejako okoliczność, że doświadczenia Marxa nad szybko-
ścią świetlną promieni Rontgena nie mogły być potwierdzone. Poza tem jednak-
że autorowie ci wykonali śpecyalne doświadczenia nad rozdzielaniem się wtór-
nych promieniowań wywołanych przez promienie 7. Pomimo to dalsze do-
świadczenia będą jeszcze niezbędne do wyświetlenia tej kwestyi.

S z e r e g i p r z e m i a n y . Zwróćmy się teraz ku szeregom przemiany
pierwiastków promieniotwórczych. Otóż przedewszystkiem szereg uran-rad-polon
został powiększony o jeden nowy pierwiastek. Odkrycie jonu (ionium) przez
Boltwooda zapoznało nas z nowym członem pośrednim pomiędzy uranem, a ra-
dem. Rzuciło to pewne światło na pytanie o pochodzeniu radu. Jon jest je-
go bezpośrednim poprzednikiem, a więc niejako ojcem radu. Produkty rozpadu
radu, których ostatnim jest prawdopodobnie ołów, są znane od dłuższego już
czasu.

Nowe pierwiastki znaleziono jednak w szeregu toru. Halm odkrył tutaj
najpierw radiotor, który przyczynia się głównie do promieniotwórczości toru.
Według nowszych badań leży pomiędzy torem i radiotorem jeszcze mezotor,
który podług Hahna składa się z swej strony znów z dwóch oddzielnych ciał
toru 1 i 2. Nadmienimy jeszcze, że promieniotwórczość indukowaną toru
uważano początkowo za mieszaninę toru A i B. Halm wykrył za pomocą me-
tody drogi dosięgania, że to ostatnie ciało składa się jeszcze z toru B i C.
Zagadnienie co do produktu końcowego nie jest jeszcze roztrzygnięte, lecz
rozmaite okoliczności przemawiają za tem, że tor przechodzi w końcu w bi-
zmut.

Szereg aktynu wykazuje niektóre cechy podobne do szeregu toru, choć
nie zoslał taksamo rozszerzony. Dotąd przybył tylko człon odpowiadający ra-
diotorowi: radioaktyn. Gdy szereg toru zdaje się być szeregiem samodzielnym,
to aktyn pochodzi prawdopodobnie, tak samo jak rad. od uranu. Otwiera się
tutaj możliwość, że jakiś następca uranu zamienia się jednocześnie na dwa
różne pierwiastki. Od jednego pochodziłby wtedy szereg radu, od drugiego
szereg aktynu.

Z a l e ż n o ś ć p r o m i e n i o t w ó r c z o ś c i od c z y n n i k ó w z e w n ę -
t r z n y c h . Że jedno i toż samo może się rozpaść zależnie od okoliczności
na różne pierwiastki, za tem przemawiają nowsze doświadczenia Ramsaya
i Camerona. Według nich emanacya radu zamienia się raz na hel, raz na
neon lub argon, zależnie od tego, czy styka się on z gazami, czy z wodą lub
też z roztworem siarczanu miedzi.
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Dotąd obserwowano stale, że promieniotwórczość j e s t najzupełniej nieza-
leżną od wpływów zewnętrznych. Największe siły nie wywierają żadnego wpływu
na zjawisko promieniotwórcze. Podług Makowera i Rossa, jak i Englera tem-
pera tura jednak zdaje się wywierać pewien nieznaczny wpływ. Zarówno pro-
mieniotwórczość energii radu jak i j ego promieniotwórczość indukowana wy-
kazują nieznaczne zmiany przy wysokich temperaturach. Wpływ ten j e s t je-
dnak tak nieznaczny, że i nadal mówić można o praktycznej niezmienności
promieniotwórczości.

R o z m i e s z c z e n i e p r o m i e n i o t w ó r c z o ś c i n a k u l i z i e m -
s k i e j . Nakoniec rozpatrzymy zagadnienie o rozmieszczeniu promieniotwórczo-
ści. Zajmowano się tu przedewszystkiem rozpowszechnieniem radu. Rozmaite
dociekania dotyczą pytania, jakie stanowisko zajmuje ten pierwiastek w gospo-
darce cieplnej kuli ziemskiej. Najpierw można było obliczyć ile radu powinno
się znajdować na ziemi, aby j ą utrzymać przy stałej t empera turze . Ruther-
ford znalazł, że przez obecność 1 g r radu w 50 miliardach kg ziemi s t ra ty
ciepła zostałyby pokryte. Okazało się jednak, iż rzeczywiście obecna ilość ra-
du j e s t o 20 razy większą od obliczonej; doprowadziło to do wniosku, że rad
znajduje się prawdopodobnie tylko w skorupie ziemskiej.

Przy tych rozważaniach nie uwzględniono zupełnie innych ciał promie-
niotwórczych. Według nowszych badań Blanea tor znajduje się rzeczywiście
w takich ilościach, że wywołuje on 20 razy większą ilość ciepła, niż obecny
jednocześnie rad.

Uwzględniając ten wynik, otrzymujemy zbyt małą grubość tej warstwy
skorupy ziemskiej, w której znajdowaćby się musiały ciała promieniotwórcze,
wobec tego nie możemy pozostać przy powyższym sposobie objaśnienia. Wy-
powiedziano tedy innne domniemanie opierające się na dowiedzionej obecnie
możności wpływania na proces promieniotwórczy. Byłoby zatem możliwe, że
ciała promieniotwórcze znajdują się wszędzie w ziemi, lecz że wewnątrz j e j ,
choćby pod wpływem niesłychanie wielkiego ciśnienia, ulegają przemianom po-
wolniej. Na pewnej głębokości zjawisko to mogłoby zupełnie być przytłumio-
ne, a nawet zachodzić w odwrotnym kierunku, co naturalnie pociągałoby za
sobą pochłanianie ciepła.

Stosunkowo równomiernem rozmieszczeniem ciał promieniotwórczych od-
powiada obecność wszędy istniejącego promieniowania ziemi. Pochodzi ono po
większej części od bardzo rozpowszechnionego toru. Promieniowania wycho-
dzące z powierzchni wszystkich przedmiotów spowodowane są przeważnie pro-
mieniotwórczością indukowaną toru.

Powietrze atmosferyczne j e s t stale zjonizowane wskutek promieniowania
ziemi i przez obecność ciał promieniotwórczych. Z jednej strony znajduje się
w powietrzu emanacya radu i promieniotwórczość indukowana toru, z drugiej
zaś inne produkty rozpadu toru. Emanaeya toru wchodzi coprawda tylko w nie-
znacznych ilościach w skład atmosfery. Lecz za to promieniotwórczość indu-
kowana tego ostatniego osadza się mocno na cząstkach kurzu i w ten sposób
dostaje się do atmosfery.

Powszechne rozmieszczenie ciał promieniotwórczych może oczywiście wy-
wierać niepożądany wpływ na pomiary promieniotwórczości. Tak np. nieroz-
strzygnięto jeszcze ostatecznie pytania, czy zwykłe ciała wysyłają promienie
Becąuerela. Produkty rozpadu radu i toru, obecne wszędzie w stanie drobne-
go rozpylenia, symulują nam często promieniotwórczość ciał zwykłych. Nale-
ży tuta j często dająca się zauważyć promieniotwórczość ołowiu spowodowana
nieznaczną domieszką polonu. Także i co do wiele omawianych promieniowań
wychodzących z soli potasowych, sprawa nie j e s t jeszcze wyjaśniona.
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W każdym bądź razie liczne fakta popierają przypuszczenie, że własność
promieniotwórczości przynależną jest wszystkim ciałom, choć w stopniu nader
rozmaitym. Ze wszystkiego powyższego wynika również, że zwykłe pierwia-
stki są nieczynne tylko dzięki obecnym warunkom, lecz że swego czasu i one
przechodziły proces przemiany.

Nie możemy się oczywiście wdawać w rozpatrzenie tych naj różnorodniej -
szych zagadnień nasuwających się dzięki nowszym wynikom badań nad pro-
mieniotwórczością. Przy tym nadzwyczaj szybkim rozwoju* na tym polu, mo-
żemy się spodziewać, że już nawet najbliższy czas wzbogaci nasze wiadomości
o promieniotwórczości nowemi cennemi nabytkami. L. S.

P a t e n t y .

„NiV0C", Patent Stenzil. Szablonik do sporządzania rysunków z zakresu
chemii. Wyrób f. E. Peckera i Sp. w Londynie. Cena za tuzin przy odbio-
rze 6 tuzinów z uwzględnieniem rabatu Ł 0.4/6 t. j . 5 K. 41 h. Egzeplarz
jeden wypada po 50 hal.

Pośród przyborów naukowych, które pojawiły się w handlu ostatniemi
czasy, zasługuje na uwagę chemików, a w pierwszym rzędzie nauczycieli che-
mii, szablonik z celuloidu, służący do automatycznego sporządzania rysunków
chemicznych. Szablonik ten ma postać trapezu z kątami, nieco zaokrąglony-
my o następujących rozmiarach: bok dłuższy 14,5 cm, wysokość 7,7 cm, bok
krótszy 10. Jeden z boków opatrzony jest podziałką milimetrową. Na polu
wspomnianego trapezu mamy 17 wykrojonych flgur, które stanowią przekroje
naczyń, najczęściej używanych w chemii, a mianowicie 4 kolbki w różnych
rozmiarach (w tem jedna Brlenmeyera, dwie z okrągłem, a jedna z dnem pła-
skiem), 2 zlewki, słoik, tygielek, lejek, palnik Bunsena, retorta i lejek bezpie-
czeństwa, nadto skutek rozmaitej średnicy, zastosowanie opisanego przyboru
jest idealnie proste: przykładamy szablonik, który jest zupełnie przezroczysty,
do papieru w żądanem miejscu i prowadzimy wzdłuż konturu wycięcia linię
za pomocą ołówka, ostro zaczętego. Wykreślanie przyrządów, które nie mają
specyalnej formy na szablonie, nie przedstawia również trudności, albowiem
rozporządzamy krzywemi konturów innych naczyń, znajdujących się na przy-
rządzie oraz samymi brzegami, które służą przeważnie do wykreślania rurek
zgiętych pod kątem 90°, 60° i 120°. Tym sposobem narysować można bez-
błędnie wprost nieograniczoną ilość przeróżnych przyrządów w całkowitem ze-
stawieniu, w skład którego wchodzą obok najprostszych naczyń, flaszki Wulffa,
płuczki, rurki absorbcyjne, klosze, wieżyczki do osuszania, pipety gazowe i t. p.

Ze względu na wszechstronność w zastosowaniu i przejrzystość uzyski-
wanych rysunków można zalecać opisany przyrządzik każdemu chemikowi. Od-
da on doskonałe usługi zarówno autorowi, który zaopatruje swą pracę w ry-
ciny, jak również syntetykowi, zestawiającemu przyrządy, a wreszcie środek
ten w nauce szkolnej może być bardzo cenny, skoro się znajdzie w rękach
uczniów. Posługują się nim szkoły angielskie na wielką skalę.

B. Duehowiez.
Lwów.
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S p r a w o z d a n i a .

Antoni Gałecki. O roztworach koloidalnych. Odbitka z „Kosmosu". Str. 30.
Lwów, 1909.

Przytoczywszy szczegółowo terminologię koloidów, przystępuje autor do
opisu metod sporządzania roztworów koloidalnych i ich własności optycznych.
Wiele miesca zajmuje szczegółowy opis ultramikroskopu Siedentopfa i Zsigmon-
dyego, udoskonalonego przez Cottona i Montona; opis ten zawiera kilka rysun-
ków, doskonale tłomaczących działanie tego ciekawego przyrządu. Za pomocą
ultaramlkroskopu oznaczano wielkość cząstki koloidalnej; wielkość może być
też oznaczona z danych teoryi ruchu Browna. Przytoczywszy zjawiska ele-
ktryczne w roztworach koloidalnych, po opisie istniejących teoryi roztworów
koi.: Hardyego, Duclaux i in., autor przechodzi do wniosków ogólnych, t. j . do
porównania roztworów koloidalnych i zwykłych, zazwaczając pewne sprzeczno-
ści zjawisk fizykochemicznych w koloidach z prawami ogolnemi.

P. Gałecki zna przedmiot doskonale, co przy jasnym wykładzie, stawia
jego pracę w szeregu pożytecznych i wartościowych w danej gałęzi chemii.

M. K,

Tomasz Potocki. Żywicowanie sosny. Str. 29. Warszawa, 1909.
Przemysł ten u nas jeszcze nie istnieje. Broszura p. Potockiego jest

pierwszą w tej dziedzinie wydaną przez rolników *).
Są dwa systemy żywicowania: 1) amerykański, polegający na głębokiem

i szerokiem nacinaniu drzewa, co oczywiście nie wpływa dodatnio na zdrowie
i rozrost tego ostatniego; przy metodzie 2) francuskiej (racyonalnej) zwrócono
uwagę na anatomiczny ustrój pnia i nacięcia są płytkie {\ do \ cm) i niezna-
czne (9 cm szerok.). Sosna rosnąca w Król. Polskiem (Pinus silvestris), na-
daje się do żywicowania, jak wykazują próby dokonane w lasach Skierniewic-
kich przez p. L. Wołkowa w r. 1908.

Żywicowanie, związane z destylacyą terpentyny (do 19% — reszta kalafo-
nia) może dać dobre wyniki finansowe przy wielkich obszarach leśnych ześrod-
kowanych przy destylarni. Przy 2000 do 4000 morgowem przedsiębiorstwie
dochód z morgi oblicza p. Potocki na 15 do 20 rubli netto. Przemysł ten
więc może skupiony być w rękach wielkich posiadaczy ziemskich lub spółek.

Zbyteczne w broszurze są uwagi o stosunku do tej sprawy chłopa pol-
skiego i t. p. M. K.

Dnia 15 maja odbyło się posiedzenie Koła Chemików. Obecnych 40 osób.
Przewodniczy p. J. J. Boguski, sekretarz B. Miklaszewski. P. J. J. Boguski
wspomina o zgasłym przedwcześnie koledze Ludioiku Stypkowskim z Opoczna.
Obecni uczcili pamięć przez powstawie. Z kolei odczytano protokół, który zo-
stał przyjęty bez zmian. Sekretarz podał do wiadomości obecnych, że prezy-
dyum Koła zwróciło się do kolegów asystentów z prośbą o opracowywanie
systematyczne najnowszych wiadomości naukowych i technicznych. Prezydyum
zwraca się na zebraniu do wszystkich obecnych, aby zechciało w pracy refe-

') p. Chem. Polski, 1907, Ĵ& 12, 13, 14 i 1909 X« 9 i 10.
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ratowej i odczytowej współdziałać. Obecni wyrazili na to swą zgodę i zgła-
szać będą tematy do zarządu Koła.

Następnie poruszono sprawę nadsyłania prac, książek, czasopism do Kola
i prenumeraty pism dla Koła. Sprawa ta wywołała żywą dyskusyę. Zabie-
rali głos p.p. Boguski, Hantower, Berlinerblau, Weil, Mutniański, Kozłowski,
Neugebauer, Miklaszewski i inni i zdecydowano prosić kolegów o zgłaszanie
do Koła deklaracyi dotyczących pism, które mogą być otrzymywane po prze-
czytaniu za darmo. Wybrano delegata do Komisyi Ustawowej Stów. Techn.
p; H. Prozdowskiego po referacie Przewodniczącego.

Po skończeniu dyskusyi przewodniczący udzielił głosu p. inż. Eugeniu-
szowi Bergerowi, który mówił o barwnej fotografii. Podawszy historyę i teoryę
fotografii barwnej, prelegent przystąpił do pokazów, które były świetną ilu-
stracyą odczytu. Były to zdjęcia robione przez prelegenta i p. J. J. Bogu-
skiego. Odczyt ten podamy niebawem w Chemiku Polskim w postaci autore-
feratu. Odczyt ten wywołał nadzwyczaj żywe zainteresowanie i dał słucha-
czom jasne pojęcie o istocie procesów zachodzących przy fotografii barwnej.
Dał on nietylko teoryę lecz i podstawowe dane praktyczne, dotyczące mate-
ryałów stosowanych przy zdjęciach. Prócz okazów na ekranie słuchacze oglą-
dali szereg klisz najróżnorodniejszych i okazy mikroskopowe.

Z kolei p.p. H. Drozdowslci i J. J. Boguski referowali o nowych dzie-
łach, a mianowicie Winthera „Patente der organischen Chemie", które mają
zasadnicze znaczenie w każdej pracowni i porównywali z podobnem dziełem
Friedlandera *).

Ostatnim tematem był referat p. J. J. Bogushiego „O drugim dwuben-
zylonaftalinie". Odczyt ten podany zostanie w Chemiku Polskim. 0 godzinie
11 m. 20 posiedzenie zamknięto.

Następne posiedzenie odbędzie się dnia 29 maja r. b.
Zamierzone są jeszcze posiedzenia w dniu 12 i 19 czerwca.
Dnia 15.V odbyło się również posiedzenie zarządu Koła, na którem obra-

dowano nad sprawami referowanemi w czasie posiedzenia Koła.

Wydział Rolniczy Towarzystwa Kursów Naukowych w Warszawie.
Wydział Rolniczy przy T. K. N. rozpoczyna w jesieni r. b. trzeci rok

swego istnienia. Instytucya ta wypełnia poważną lukę naszego wykształcenia
zawodowego, gdyż dotychczas młodzież nasza, zwłaszcza nieposiadająca praw
wykształcenia rządowego, w poszukiwaniu wyższej wiedzy rolniczej, musiała
uwadać się poza granice Królestwa; zbytecznem chyba byłoby dowodzić, iż
program i charakter tych uczelni, położonych i przeznaczonych dla innych,
a tak odmiennych warunków ekonomiczno-przyrodniczych, nie ze wszystkiem
odpowiadał naszym potrzebom. Młodzież więc nasza, powróciwszy do kraju,
często^nie była w stanie stosować bezpośrednio zdobytych tam wskazówek,
i odczuwała poważne braki w tych gałęziach gospodarstwa, które wobec in-
nych warunków ekonomicznych, geologicznych i t. d. inną odgrywają rolę.
Nytomiast program wykładów rolniczych Tow. Kurs. Naukowych uwzględnia
ściślejpotrzeby naszych gospodarstw i różnice ekonomiczno-prawne Królestwa.

Całkowity cykl wykładów na Wydziale Rolniczym T. K. N. trwa trzy lata
i obejtauje poza wykładami teoretycznemi—zajęeia praktyczne w laboratoryach
i „demonstraeye na wzorowo gdspodarowanyeh folwarkach. W opracowaniu
i wykonaniu programu, oprócz gremium profesorskiego, przyjmują udział wy-

') Dzieło-to posiada Pracownia Chemiczna Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i go-
towa użyczać do czytania na miejscu.
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bitni rolnicy i przedstawiciele Centralnego Towarzystwa Rolniczego, dod spe-
cyalną opieką którego wykłady te pozostają stale

W jesieni r. b. rozpoczynają się wykłady następujących przedmiotów:
Fizyka; Chemia (z ćwiczeniami); Botanika (z ćwiczeniami): Zoologia i Ana-

tomia zwierząt domowych, Mineralogia. Geologia i Geogn., Mechanika rolna,
Miernictwo i Ekonomia polityczna.

Fizyologia roślin, Fizyologia zwierząt (z ćwiczeniami), Ogólna uprawa
roli, Ogólna uprawa roślin. Nawożenie, Żywienie zwierząt, Hodowla ogólna
zwierząt domowych, Hodowla szczegółowa (konie, owce, nierogacizna), Glebo-
zbawstwo (z ćwiczeniami), Bakteryologia, Weterynacya, Meteorologia i Budo-
wnictwo. Oprócz tego prowadzone będą ćwiczenia z chemii analitycznej i de-
monstracye hodowlane.

Administracya, Organizacya, Taksacya, Rachunkowość, Szczegółowa hodo-
wla zwierząt (bydło rogate). Szczegółowa hodowla roślin. Choroby roślin, Me-
lioracye, Przemysł w roinietwie, Leśnictwo i Prawo rolne. Prócz tego prowa-
dzone będą Konwersatorya: rolne, hodowlane i administracyjno-organizacyjne,
wreszcie wycieczki rolnicze.

Od słuchaczów, zapisujących się na wykłady, wymagane jest świadectwo
/. ukończenia nauk średnich lub zaliczone im być mogą przedmioty przesłucha-
ne w akademiach rolniczych, jako też na wydziałach przyrodniczych uniwer-
sytetów.

Zapisy przyjmuje Kancelarya Wydziału Rolniczego Towarzystwa Kursów
Naukowych w Warszawie, Włodzimierska 3/5 (gmach Stowarzyszenia Tech-
ników).

Wiadomości bieżące.
Nadesłano do Redakcyi.—A. Hantzsch Towarzystwo Kursów Naukowych, w War-

u A. Km-czyński Ueber Nitroanthron. Odb. szatoie. Sprawozdanie za r. 1907/8, str. 8.
z Ber. d. D. Ch. G. 1909. Berlin. Str. 4. Jan Kazimierz Muszyński. Jak nale-

A. Korczyński. Ueber Addition von ży zbierać rośliny i układać w zielniki,—
Chlorwasserstoffaneinige organische Basen opracowane według podręcznika prof. L.
und Azowerbindungen. Berlin, 1908, str. 3. Rostoweewa. Nakł. Tow. Wz. Pom. „Far-

A. Korczyński. Ueber anormale Salze. macya". Warszawa, 1908, str. 39. Cena
II Th. Odb. z Buli. de 1'Acad. des Scien- kop. 30.
ces de Cracovie. Kraków, 1909, str. 17. Jednodniówka Towarzystwa Wpisów

Z. JaJcubowskii St. Niementnwski. O kwa- Szkolnych. Warszawa, 1909, str. 16.
sach 8.8'-dwuchinolylu. Kraków, Akad. M. M. Zienzinow. Herbata i cła (po
Um. 1909, str. 35. rosyjsku). Moskwa, 1909, str. 15. Cena

Tomasz Potocki. Żywicowanie sosny 5 kop.
jako nowy dochód utoczny z lasów. War- Inż. Feliks Bańkowski. Gazownie miej-
szawa, 1909, str. 29. skie jako źródło dochodów dla miast. Wil-

Stała wystawa „Przedmiotów użytku co- no, 1909. Cena kop. 25. Str. 53.
dziennego w Warszawie. Warszawa, 1909, Kwesta majowa Towarzystwa Wpi-
str 92. sów Szkolnych. Parę dni temu Towarzy-

L. Bruner u. J. Vorbrodt. Binfluss der stwo Wpisów Szkolnych przystąpiło do
Losungsmittel auf die Yertheilung d. Izo- wykonania zeszłorocznej uchwały swego
merę. Extr. du Buli. de 1'Acad. des. Sc. de Ogólnego Zebrania, a mianowicie do za-
Oracovie. 1909. str. 16. rządzenia „Wielkiej Kwesty Majowej" na

A. Gałecki. Eine Wiederstandsbesti- cele Towarzysrwa; połowa osiągniętych
mung der Werthigkeit des Berylliums funduszów przypadnie w udziale Kołom
durch Kolloidversuclie. Odb. z Ztsch f. Towarzystwa przy szkołach początkowych;
Elekrochemie. Str. 2. Halla, 1908. reszta będzie obrócona na szkoły średnie

Wł. Kocent-Zieliński. Suszenie kartofli. i inne cele Towarzystwa.
Odb. z tyg. Rolnictwo, Hodowla i Prze- Komitet rozesłał do Kół i do wplywo-
mysł wiejski. Warszawa, 1909, str. 16. Ce- wych swoich Członków specyalne listy
na 20 kop. kwitowe, a pragnąc poza tem pobudzić do
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ofiarności szersze sfery społeczne, wydał
i rozesłał Jedniodniówkę p. t. „Dajcie na
Wpisy", ofiarowując ją bezpłatnie i dołą-
czając prośbę o nadesłanie ofiary na Kwe-
stę Majową.

Wszystkie instytucye Kredytowe Spół-
dzielcze (Towarzystwa Wzajemnego Kre-
dytu, Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowe,
Kasy Przemysłowców, towarzystwa dro-
bnego kredytu) oraz większość Banków
prywatnych oświadczyły się z gotowością
przyjmowania ofiar na Kwestę Majową
Towarzystwa i bezinteresownego ich prze-
syłania do Komitetu lub Banku Handlo-
wego w Warszawie na rachunek T. W. S.
Do Jednodniówki dołączone zostały pocz-
tówki dla zawiadomienia Towarzystwa
0 uskutecznionej wpłacie.

Jednodniówkę w Warszawie roznosić
będą po domach posłańcy, za zwrotem
trzech kopiejek kosztu doręczenia i po-
kwitowania z odbioru. Ofiar przyjmować
im nie wolno, gdyż te powinny być wpła-
cane na rachunek Towarzystwa do Ban-
ków, Redakcyi pism lub Komitetu T. W. S.
Włodzimierska J6 6, telefonu 99-28 albo
na żądanie inkasowane na miejscu.

Do firm i instytucyi zwrócą się z pro-
śbą o ofiarę uproszone w tym celu osoby,
wiele firm oświadczyło już gotowość urzą-
dzenia na rzecz Towarzystwa sprzedaży
rabatowych, na które władze udzieliły po-
zwolenia.

Komitet ma nadzieję, że akcya zor-
ganizowana z wielkim nakładem pracy
dzięki ofiarnemu współdziałaniu licznych
firm i jednostek, wyda spodziewane wy-
niki.

Drożyzna naszych szkół stanowi cię-
żką zaporę dla żywiołowego nieomal dą-
żenia ogółu do zdobycia wykształcenia
1 pomoc społeczeństwa w tym kierunku
staje się wprost nieodzowną.

Komitet Towarzystwa, organizując
Kwestę Majową, na tę pomoc rachuje.

Ziszczenie nadziei licznych rzesz
w szkołach początkowych i średnich, któ-
rych przeszło 170 korzysta z pomocy To-
warzystwa, zależy od tego, jak społeczeń-
stwo nasze obowiązek swój pod tym wzglę-
dem spełni.

Szczegółowe sprawozdanie o przebie-
gu i wyniku całej akcyi będzie ogłoszone.

Z poważaniem
Prezes F- Radoszewski.
Sekretarz Wł- Czetwertyński.

Związek handlarzy skórami. „Kuryer
Litewski" pisze:

„Handlarze skór miasta Wilna, han-
dlujący przeważnie towarami wyrobu miej-
scowego, postanowili połączyć się, w celu
wzmocnienia swego stanowiska na rynku.
Przedłożyli oni przytem garbarzom sze-
reg żądań z groźbą, że w razie nie wy-
pełnienia ich, będą bojkotować tutejsze
garbarnie i sprowadzać towar skądinąd.
Garbarze tutejsi poddali te żądania pod
rozpatrzenie odbywającego się obecnie zja-
zdu, który postanowił na bojkot odpowie-
dzieć bojkotem i zabronił garbarzom wi-
leńskim, jak również dynaburskim, smor-
gońskim i świsłockim sprzedawać swe to-
wary w Wilnie. Następnie jednak garbarze
i handlarze skór postanowili pójść drogą
ustępstw wzajemnych i na odbytem z te-
go dowodu dnia 15 grudnia posiedzeniu,
doszli do wspólnego porozumienia, które
zabezpieczone zostało karą w sumie 300
rubli w razie zgwałcenia zawartego układu".

„Garbarze wileńscy nie zaprzeczają,
że zawieszenie prac w garbarniach wileń-
skich jest lokautem; twierdzą, że zostali
zmuszeni obecnie do użycia tego środka,
ponieważ podniesienie płacy robotniczej
0 10% po strajku 1905 roku i wprowadze-
niu 8-godzinnego dnia pracy utrudnia fa-
brykantom wileńskim konkurencyę z fa-
brykantami rosyjskimi w Rosyi, gdzie ro-
botnicy są gorzej wynagradzani i dłużej
pracują; garbarze wileńscy skarżą się, że
nawet w Dynaburgu i w Białymstoku wa-
runki pracy w garbarniach są korzy-
stniejsze dla fabrykantów tamecznych,
niż wileńskich. Garbarze gub. wileńskiej
żądają zmniejszenia płacy robotniczej o 25$
1 przedłużenia dnia roboczego".

Syndykat soli. Przeciw utworzonemu
pod dyrekcyą firmy „Bracia Merkuliew"
syndykatowi producentów soli wystąpiły
komitety giełdowe Astrachański i Niższo-
Nowogrodzki, które wystosowały do mini-
steryum finansów memoryał o szkodliwo-
ści tego syndykatu dla rzbołówstwa, wy-
robu konserw mięsnych i przemysłu che-
micznego".

Produkcya wina we Francyi w 1908 r.
wynosiła 60,545,255 hektolitrów, wobec
66,070,273 hekt., wyprodukowanych w 1907 r.

Zbiór chmielu w Niemczech w 1908 r.
dane statystyczne urzędowe szacują na
203,396 cent podw., chociaż przestrzeń
plantacyi w r. ub. była o 6,3$ mniejsza,
niż w r. 1907.

Zarząd Koła Chemików uprasza Kolegów o nadsyłanie
do biblioteki Koła prac, książek i czasopism.

Redaktor i Wydawca B. Miklaszewski.
Czcionkami Drukarni Naukowej, Warszawa, Hoża 60.
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