
.M 14. Warszawa, d. l Kwietnia 1888 r. Tom VII . 

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM. 
PRENUMERATA "WSZECHŚWIATA." 

W Warszawie: rocznie rs. 8 
kwartalnie " 2 

Z przesyłki! pocztowi!: rocznie " 10 
pólrocznie " 5 

Prenumerować można w Redakcyi Wszechświata 
i we wszystkich ksi~Jgarniach w kraju i zagranic!} . 

l Komitet Redakcyjny stanowią: P. P. Dr. T. Chalubiński, 
J . Aleksandrowicz b. dziek. U niw., K. Jurkiewicz b. dziek. 
U niw., mag.K.Deike, mag.S. Kramsztyk,Wt, Kwietnie w· 

ski, W. Leppert, J. Natanson i mag. A. Sl6sarski. 
"Wszechświat" przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolwiek związek z nauką, na nast\)pUjl}cych 
warunkach: Za l wiersz zwyklego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera si\l za pierwszy raz kop. 7 1/~1 

za sześć nast~Jpnych razy kop. 6, za dalsze kop. 5. 

.A.dres :Eeda.kcyi: Xra.ko"W"Skie-J?rzed:tD.ieście~ Nr ee. 

Sztuczne rubiny, otr2ymane prżez pp. Fremyego i Verneuila, znacznie powi~kszone (35 razy_ w średnicy). 
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OlRHM~WA~It SITU~I~t RUm~U. 

Na posiedz€miu paryskiej Akademii nauk, 
które się odbyło dnia 27 Lutego r. b., !)O

ważne wzLudziły zajęcie okazy krystaliczne 
rubinu, sztucznie otrzymanego przez pp. 
F remy i V erneuila. Wyników obecnej pracy 
dwu tych uczonych nie można wszakże uwa
żać za no wy fakt w nauce, ale 1:aczej za uda· 
tniejszy rezultat jednej z probowanych juź 
da w niej metod otrzymywania sztucznego 
ciał mineralnych. Postaramy się tu treści
wie sprawę tę wyjaśnić czytelnikom na
szym. 

Przedewszystkiem przypommec winms· 
my, że w handlu pod nazwą rubinu znany 
jest drogi kamień barwy pięknej różowej, 

bardzo twardy, z blaskiem nader świetnym, 
niewiele ustępującym dyjnmentowemu. Dwa 
"'sznkże gatunki jego, składem chemicznym 
od siebie odmienne, noszą zwykle wspólną 
tę nazwę. Jednym, właściwym rubinem, 
jest odmiana różowa minerału korundu, sta
nowiącego czystą krystaliczną glinkę (Al 20 3), 

krystalizującego w szereg jedno· i trójosio· 
wy, czyli sześciokątny; drugim, rubinem 
spinelem, inaczej rubinem balais, jest od
miana różowa spinelu, będącego glinlmnem 
magnezu (Mg Al 2 0 4), a krystalizującego 

w szereg foremny, czyli równoosiowy. Pier
wszy niewiele jest twardszy od drugiego, 
bo ma twardość 9, kiedy twardość spinelu 
równa jest 8,5; oba zaś występują w przy
rodzie w drobnych ziarnach kt·ystalicznych, 
wrośniętych w skały z rodziny granitowej 
(w granity, pegmatyty, syjenity), lub rossia
nych w masie skał metamorficznych (w gnej
sach, łupkach mikowych, wapieniach i do
lomitach cukrowatych), z których przez 
zwietrzenie wypadają i z pi~ków napływo· 
wych dobywają się przez płókanie. Ponie
waż obadwa doskonale dla wielkiej swej 
twardości szlifować się dają, więc przy pię
knej barwie, świetnym blasku i wielkiej 
trwałości słusznie za klej noty są uważane. 

Rubin wszakże właściwy czyli korund, jako 
daleko rzadszy, znacznie wyżej się ceni, 
a piękne jego szlifowane okazy, nietylko 

dorównywają. ceną dyjamentowi, ale nawet 
niekiedy przy wyjątkowej piękności prze
wyższają. go wartością.. · Nadmienić też wy
pada, że różowa barwa, tak rubinu jak spi
nelu, zależy od niewielkiej w nich domięsz
ki chromu. 

Od czasów, kiedy dzięki postępom anali
zy chemicznej skład jakościowy i ilościowy 
wszystkich ciał mineralnych dokladnie po
znanym został, uczeni niejednokrotnie pro
Lowali odtwarzać je sztucznie na drodze 
syntetycznej. Teoretycznie rozumując la
twą pozornie wydawać się to może rzeczą, 
bo znając dokladnie składniki w ściśle wia
domej ilości do składu danego minemłu 
wchodzące, nietrudnem być powinno od
tworzenie go w pracowni chemicznej. 
vV praktyce wszakże, sprawa ta niepomier
ne przedstawia trudności. Bo niewiadome 
są nam siły i sposoby, jakieroi w łonie zie
mi posiłkuje się przyroda, by z pojedyń

czych pierwiastków chemicznych, czy pro
stych ich związków, wytwarzać nowe, bar
dziej złożone. Co więcej, posiada ona ma
lo nam j eszczc vYogóle znaną. silę krystali
:?:acyjną, układającą wytwarzające się czą

steczki w postaci prawidłowe, zwane kry· 
ształami, a obdarzone cenneroi własnościa
mi fizycznemi. Otóż naśladowanie obu tych 
czynności, odbywających się współcześnie 

w łonie ziemi, jest zadaniem arcytrudnem, 
a w wielu razach prawie do spełnienia nie
podobnem. Z tem wszystkiem, wykrycie 
praw fizycznych i chemicznych, przewodni· 
czących genezie, czyli powstawaniu ciał mi
neralnych, jest rzeczą tak doniosłą, że od
dawna już nauka sili się w tym kierunku, 
pomijając już tę okoliczność, że pożądanem 

byćby też mogło otrzymywanie sztuczne 
owych pięknych produktów mineralnych, 
które dla ozdobności swojej, a rzadkiego 
spotykania w przyrodzie, od niepamiętnych 
czasów drogich kamieninoszą miano. Od 
cz~su do czasu tedy, spotykamy mniej lub 
więcej udatne próby otrzymywania drogą. 

syntetyczną. najrozmaitszych mjnerałów, 

a między inneroi i drogich kamieni, począ

wszy od najcenniejszego z nich dyjamen
tu, aż do najskromniejszego kryęztału gór; 
skiego. · 

Zdobycze dotąd w tym kierunku otrzy· 
ma n e, jak kol wiek nie spełn·iły j eS'zcze w :wie· 
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lu względach zbyt optymistycznych nadziei 
OO'ółu i prawdopodobnie długo jeszcze w za· 
,:ieszeniu, przynajmniej co do taniej sztu· 
cznćj produkcyi drogich kamieni trzymać 
je będą - wszelako udało się już uczonym 
otrzymać syntetycznie mnóstwo naj t·ozmait
szych minerałów, najzupełniej identycznych 
z odpowiednierui produktami rodzimemi. 
Niem[l.ją.C zamiaru rosszerzać się obecnie 
nad liczneroi sposobami, przy pomocy któ· 
rych osięgnięto już wielce ciekawe w tym 
względzie rezultaty, ograniczymy się tu 
wobec będącćj dziś na dobie kwestyi sztu
cznego otrzymywania rubinu, do pobieżne· 
go jedynie skreślenia prób w tym ostatnim 
celu dokonywanych. 

Pierwsze prace w tym kierunku datują. 

już od lat czterdziestu kilku. Marek An
toni Gaudin w Paryżu wystawiając na dzia
łanie płomienia dmuchawki tlenowodoro
wćj ałun urnonijakalny z niewielkim do
datkiem dwuchromianu potasu, roskładał 

go całko wicie, a krystaliczna pozostałość, 

była czystą glinką. zabarwioną. na różowo, 
która, według baclań Malaguttiego, składem 
swoim chemicznym zupełnie prawie odpo
wiadała składowi rubinu naturalnego . 
. W roku 1847 Ebelmen, uczony dyrektor 
rządowej fa bry ki porcelany w Scvres pod 
Paryżem, wychodząc z zasady, że niektóre 
związki chemiczne, rospuszczające w sobie 
nierotSpuszczalne w wodzie tlenki mctalicz- 
ne, a następnie ulatniające się same w wr 
sokiej temperaturze, mogą. odgrywać przy 
krystalizacyj taką samą rolę, jaką odgrywa 
woda dla ciał w niej rospuszczalnych, prze· 
prowadził liczny szereg pt·ób w tym lde
ru.nku. 'Wiadomo, że takieroi rosczynnika· 
rot, ~rzy próbach dmuchawkowych używa· 
nemt, są: kwas borny, fosforny, boraks, fos
fOI·any alkaliczne. Ebelmen w doświadcze· 
nia?h swoich, wypalając w piecu do wypa
~a~ta porcelany służącym, mięszaninę l czę
sct sproszkowanej glinki z 3-4 częściami 
b.oraksu, otrzymał rosczyn glinki w borak
Sie, z którego następnie po ulotnieniu się 
t~go ostatniego, osadzała się glinka krysta· 
h?zna. Dodając do powyższej mięszaniny 
Dleco d ~uchromianu potasu, otrzymywał 
0,stat:c.zme rubin pięknej różowej barwy. 
Stap1a'ąc s · · · · 1. k' . ~ zesc częsct g m 1 z tyluż częścia-
rot kwasu bornego, 3 częściami magnczyi, 

0,10-0,15 częśc. zielonego tleuniku clu·o
mu i rospuszczając następnie stopioną. ma
sę w kwasie solnym, otrzymał ośmiościenne 
kryształy spinelu różowego, ze ws<.ystkiemi 
własnościami rubinu balais do tego stopnia, 

· że kryształów tych sztucznych, parnięszaw

szy je z rodzimemi, niepodobna było roz· 
rozmc. Zastępując chrom kobaltem otrzy
mał spinel niebieski. Z począ-tku otrzymy· 
wał kryształki bardzo drobne, ale nastę

pnic poddają.c naraz 500 gramów mięazani

ny długotrwałemu działaniu ognia w pie
cach ciągłych na fabryce guzików l_)Ol'cela
nowych Bapterossea, wytworzył kt-yaztały 

mające od 4 do 5 milimetrów dhtgości boku 
(ośmiościany foremne i z krawędziami ścię
temi), które przy tych wymiarach już na 
drogie kamienie szlifować się dały. Śmierć 
przed wczesna Ebelmena przerwała owocne 
te wielce próby, których okazy przechowu
ją. się w Muzeum historyi naturalnćj (Jat·
din des plantes) w Paryżu. 

(dok. nast.). 

K. Ju1'kietvicz. 

BAKTERYJE SIARKOWE. 

(Dokończenie). 

'Wody siarczane, w których balderyje 
siarkowe normalnie żyją. i rozmnażają. siQ, 
zawierają. w swym składzie zaledwie mini
malne ilości materyj organicznych. ·wszy
stkie analizy znane tych wód podnoszą. ich 
nadzwyczajne ubóstwo w zawartość mate· 
ryj organicznych. Dowodem tego ubóstwa 
jest także fakt, że wody te, przechowane 
w temperaturze pokojowćj w naczyniach 
zamkniętych lub otwartych, nie zmieniają. 
się wcale i nie rozwijają ani śladu wegicta
cyi bakteryj zwyczajnych '). Ta ostatnia 

l) Oczywiście jest tu mowa tylko o wodach czy· 
stych i wolnych od wegietacyj bakteryj siarko· 
wych; jeżeli je bowiem przechowywać będziemy 
razem z bakteryjami, jak to we wspomnianych 
wyżej doświadczeniach uczynił Lotaryjnsz Meycr , 
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okoliczność zdaje się za tern przemawiać, że 
i te małe ilości związków organicznych, ja
kie się w tych wodach znajdują., nie są. 

przydatne do wyżywienia zwykłych bakte
ryj . Niestety, największa część analiz wód 
siarczanych nie porlaje, jakie to mianowi- · 
cie związki organiczne w tych wodach wy
stępują.; w jednej tylko analizie źródła siar
czanego w W eilbach, wykonanej przez Fre
seniusa, znajduje się wzmianka, że mate 
ryje organiczne tego źródła składają. się 

w znacznej części z kwasów mrówkowego 
i propijonowego. Jeżeli te lub podobne 
związki tworzą materyją organiczną. i in· 
nych źródeł, to nietrudno pojąć, dlaczego 
wody siarczane, nawet po oswobodzeniu od 
siarkowodoru, nie są. w stanie wyżywić in
nych organizmów, są. to bowiem związki dla 
innych bakteryj zgoła nie przydatne. 

Z drugiej strony doświadczenia przeko
nały, że sztuczne płyny odżywcze, zawiera
jące łatwo przyswajalne pokarmy, jak cu
kry, peptony i t. p, są dla bakteryj siarko
wych zupełnie nieprzydatne do wyżywie· 
nia. W takich płynach odżywczych bakte· 
ryje siarkowe nietylko się nie rozmnażają., 
ale nawet giną. pt·ędzej lub później i to bez 
względu na to, czy w płynie znajduje się 
siarkowodór wolny lub nie. Winogradski 
znalazł, że najdłużej jeszcze -czasami do 
dwu tygodni i dłużej -utrzymują się bak
teryje siarkowe przy życiu w rostworach 
asparaginy przy obecności siarkowodoru, 
ale i tutaj nie udało mu się zauważyć ich 
rozmnożenia. Ponieważ w rostworach as
paraginy zwyczajne bakteryje wolniej się 
rozmnażaj[! niż w płynach cukrowych lub 
peptonowych, przeto wnosi stąd, że główną 
pt·zyczyną, dla której bakteryje siarkowe 
w sztucznych płynach odżywczych zamie
rają, jest konkurencyja innych bakteryj, 
które w płynach tych znajdują. dla siebie 
pomyślniejsze warunki rozwoju. Zarazem 
jednak przypuszcza, że nie jest wykluczoną 
możebność, aby płyny te, zwłaszcza przy 

w takim razie bakteryje obumierają, a ciała ich 
obumarłe dostarczają pożywienia zwykłym bakle
ryjom. To nam tlumaczy, dlaczego w doświadcze· 
niach Meyera wody siarczane skutkiem przecho
wania w naczyniach zamkniętych wzbogaciły się 
w siarkowodór. 

Ad. Pr. 

wyższej koncentracyi, nie wywierały baspo
średniego wpływu szkodliwego na życie 

tych ustrojów; zauważył bowiem, że po 
przeniesieniu ich do tych płynów, objawy 
zamierania (inwolucyi) następują. w bardzo 
krótkim czasie, czasami już po upływie kil
kunastu godzin. Obumierające wegietacy
je Beggiatoy, skoro z płynów odżywczych 
przeniesione zostaną do wód siarczanych, 
zawierających siarkowodór, rozbudzają. się 

do nowego życia i wyrastają. w długie i żwa
wo poruszają,ce się nitki. 

Na podstawie tych spostrzeżeń dochodzi 
Winogradski do wniosku, że bakteryj e siar
kowe mają. nietylko bardzo małe potrzeby 
pokarmów organicznych, tak małe, jak ża
dne inne znane ustroje bezzieleniowe, ale 
także, że mogą te potrzeby zaspokajać na
wet z takich związków, które . do wyżywie

nia innych organizmów są nieprzydatnemi. 
Wniosek ten zn:1jduje poparcie także i w tej 
okoliczności, że i w zwykłych wodach, 
w któt·ych części roślinne ulegają roskłado
wi, wegietacyje bakteryj siarkowych zja· 
wiają się dopiero wtedy, gdy roskład ma 
się już ku końcowi, t. j., gdy skutkiem ros
kładu pokarmy, złożone w materyi roślin
nej' przez inne bakteryj e zostały zużytko
wanemi. W takich "wyczerpanych" pły
nach odżywczych, mogą bakteryj.e siarko· 
we jeszcze przez długi czas wegietować, je
żeli tylko znajdują. w swem otoczeniu siar
kowodót·. 

Atoli przypuściwszy, że bakteryje siarko
we mają. istotnie tak małe potrzeby co do 
pokarmów organicznych, to nasuwa się dal
sze pytanie, w jaki sposób mogą. organizmy 
te przy tern nader skąpero wyżywieniu, nie
tylko utrzymywać się przy życiu, ale nawet 
wzrastać i rozmnażać się? Wszak wiado
mo, że wszystkie ustroje pewną. i to znacz
ną. część substancyi swego ciała ustawicznie 
spalają, w procesie oddychania, ażeby w ten 
sposób uzyskać siłę, potrzebną. do wykony
\Vania czynnosCI zyci11. Każdy przeto or· 
ganizm żyjący i wzrastający musi się starać 
nietylko o materyjał potrzebny do budowy 
nowych swych części, ale także o zastą.pie · 

nie tej straty, jaką ciągle ponosi pt·zez spa
lenie pewnej części substancyi swego ciała . 

Czyżby w tym względzie baktcryje siarko
we miały stanowić wyjątek? Albo czyżby 
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te małe ilości pokarmów organicznych, ja· 
kich im wody siarczane dostarczają, miały 
wystarczać na pokrycie wszystkich potrzeb 
orO'anizmu? 

Na te pytania daje Winogradski następu-
'ącą. odpowiedź. Bakteryje siarkowe nie 
~Jdychają., a przynajmniej nie oddychają. 
w zwykłem, utartem znaczeniu tego słowa. 
U innych organizmów oddychanie polega 
na utlenianiu związków organicznych, głó
wnie wodanów węgla, przyczem wydziela 
się dwutlenek węgla i woda. Je~eli o~·ga
nizm się nie wyżywia, to materyJały Jego 
oddechowe zostają wkrótce zużyte i dalsze 
utlenianie odbywa się kosztem substancyi 
własnego ciała, co pociąga za sobą naprzód 
wycie1'tczenie, a w końcu śmierć organizmu. 
Takiego oddychania nie znajdujemy u bak
teryj siarkowych, miejsce jego zastępuje 
utlenianie siarki; dlatego posiada siarka 
w życiu tych organizmów takie samo zna
czenie, jakie mają materyjały oddechowe 
w życiu innych ustrojów. Podobnie, jak 
tamte, ulega ona ustawicznemu spalaniu 
i musi ciągle na nowo się odtwarzać; w prze
ciwnym razie organizm się wycieńcza i w 
końcu obumiera. Jeżeli bakteryje siarko
we nie znajdują. w swem otoczeniu siarko
wodoru, który, jak już wiemy, dostarcza im 
potrzebnej siarki, to spalanie przenosi się 
wtedy na substancyją. ich ciała, nitki się 

wyczerpują. i nareszcie giną.. Utlenianie 
siarki jest zatem dla tych organizmów tak 
samo źródłem energii aktualnej, jak utle
nianie wodanów węgla lub innych mate
ryjałów oddechowych dla reszty istot ży
jących. 

Utlenianie siarki może się odbywać tylko 
przy ułatwionym przystępie powietrza; dla
tego bakteryje siarkowe muszą być orga· 
nizmami tlenowemi i rzeczywiście żyją i roz
mnażają. się tylko w wodach, tlen zawiera
jących, w ośrodkach zaś ogołoconych z tle
nu, giną. w krótkim czasie. Pl'zy ułatwio
nym przystępie tlenu odbywa się spalanie 
siarki z nader wielką energiją. i szybkością. 
Dowodzą. tego wspomniane wyżej spostrze
żenia, że nitki, przepełnione ziarnami siar
kowemi, po przeniesieniu do wód, ogoło
conych z siarkowodoru, tracą te ziarnka cał
kowicie, czasami już po upływie kilkunastu 
godzin. . Winogt·adski oblicza, że ilość siąr-

ki, zużyta w ciągu jednej doby, może wy
nosić na wagę 2-4-kt-otną. ilość całej sub
stancyi organicznej nitki. 

Przy tak znacznem zużyciu siarki rosną. 
bakteryje siarkowe stosunkowo nader wol
no, nitki ich bowiem, nawet w pomyślnych 
warunkach, rzadko dorastają. w ciągu doby 
podwójnej swej długości. Dowodzi to już, 
że zużycie siarki nie może być pojmowane 
jako akt asymilacyi, przy jakim np. ciała 

białkowate lub inne związki organiczne, 
potrzebne do życia, powstają.. Przeciwnie 
wnosić stąd trzeba, że jeżeli nie cała ilość 
siarki, to przynajmniej przeważna jej część 
z os taj e utlenioną. i w formie utlenionej na
zewnątrz przez nitki wydzieloną.. Rzeczy· 
wiście bliższe badania potwierdziły w zu
pełności ten wniosek. Zapomocą. stosow
nych reakcyj chemicznych udowadnia Wi
nogradski, że bakteryje siarkowe w ciągu 
życia nieprzerwanie wydzielają. na ze
wnątrz d watlenek siarki, który znajdujące 

się w wodzie węglany 1·oskłada i wobec tle
nu zamienia na siarczany. vVydzielone ilo
ści dwutlenku siarki są. tak znaczne, że 

w hodowli mikroskopijnej, w której nie
wielka ilość bakteryj siarkowych się mieści, 
można już po kilkunastu godzinach wyka
zać mikrochemicznie obecność kwasu siar· 
czanego, a względnie siarczanów w otacza
jącym płynie 1). 

Bakteryje siarkowe utleniają zatem siar
kę na d watlenek siarki, a to utlenienie do· 
starcza im energii aktualnej do podtrzyma· 
nia innych procesów życia, czyli zastępuje 
im właściwe oddychanie. Innego oddycha
nia nie znają. i to jest przyczyną, dla której 
wystarczają. im ilości pokarmów organiez~ 

nych tak małe, że inne organizmy nie są. 
już w stanie niemi się wyżywiać. Pokar· 
mów tych potrzebują one jedynie do budo~ 
wy swego ciała i raz je sobie przyswoi wszy, 
nic już z nich nie tmcą. na inne cele życia. 

l) Czy dwutlenek siarki wydzielanym bywa w sta
nie wolnym, czy w formie siarkonów, pytanie to po
zostawia W. nierosstrzygni!Jtem, skłania si!J jedoak 
do przypuszczenia, że wydzielane być muszą go
towe siarkony lub siarczany, albowiem wody·, w któ
rych bakteryje siarkowe żyją,, nawet po najdłuż
szej hodowli )łie posiaclajlj: reakcyi kwaśnej. 

. Ad, Pr. 
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Wynika stąd także ważność siarki dla życia 
tych organizmów. · Bez siarki, a względnie 
bez siarkowodoru, który jedynie dostarczyć 
im może potrzebnej siarki, nie mogt1 żyć, 
bo bez niej proces utlenienia przenosi się na 
substancyją ich ciała i przy slabem odży
wianiu się tych organizmów, niszczy ją 
w nader krótkim czasie. 

Podobnie, jak bakteryje siarkowe, zdają 
się zachowywać wszystkie inne organizmy, 
gromadz[!Ce siarkę w swem ciele. Należą 

do nich zarówno pewne bakteryje, jak Bac
terium sulfnratum, Spirillum Rosenbergii, 
Sarcina sulfurata i t. p., jak w szczególno· 
ści liczne monady (Monas Okenii, W ar·min
gii, Mulleri i t. cl.). Wszystkie te organiz
my żyją w tych samych miejscach, co bak· 
teryje siarkowe, muszą zatem mieć takie . 
same potrzeby życia. Niektóre z nich ba
dal Winogradski i przekonał się doświad
czalnie, że bez siarkowodoru żyć nie mogą 
i że wydzieloną w swej plazmie siarkę utle· 
ni aj ą następnie na kwas siarka wy. Różnią 

się one od bakteryj siarkowych (Beggiatoa) 
jedynie większą lub mniejszą energiją, z ja
ką siarkę w swem ciele gromadzą i nastQ
pnie spalają. Tak np. u Monas Okenii po
jawiają się pierwsze ziama siarki często 

już po upływie 3--5minut, jeżeli pozbawio· 
ne siarki indywidua umieścimy w wodzie, 
zawierającej siarkowodór; u Beggiatoa na
stępuje to zjawisko dopiero po 1-2 go
dzinach. 

Bakteryje siarkowe i pokrewne im ustro
je tworz[b zatem odrębną. i typową grupę 
fizyj o logiczną. organizmówzajmuj ą.cą wyją t
kowe miejsce wśt·ód świata istot organicz
nych. \Vyróżniają się one od reszty istot 
żyjących tak szczególneroi warunkami ży
cia, do których są przystosowane, jak głów
nie własnościami swemi fizyjologicznemi. 
Praca fizyjologiczna tych organizmów od
bywa się w inny i prostszy sposób, aniżeli 
u .. innych istot. Oddychanie ich nie wnika 
tak głęboko i wielostronnie w sprawy żywie· 
nia się i przemiany matet·yi, jak u innych 
ustrojów: jest ono do normalnego wyżywie
nia wprawdzie niezbędne i warunkuje to osta
tnie, ale z właściwem żywieniem się, z two
rzeniem się materyi organicznej nie ma nic 
wspólnego; jest to poprostu proces nieorga-

- niczny, przebiegający odrębnie od właści-

wego żywienia się, a jednak je 'Narunkują
cy. Mamy więc w tych organizmach przy
kład życia takiego, które podtrzymuje pt·o
ces chemiczny czysto nieorganiczny, czyli 
inneroi słowy, które zasila się energiją, jaka 
się wywiązuje przy procesie czysto nieorga
nicznym, t. j. przy spalaniu siarki. 

Jakkolwiek tym poglądom Winogradskie
go możnaby niejedno zarzucić, to jednak 
przyznać trzeba, że tłumaczą. one dostatecz
nie wszystkie znane fakty i zjawiska, odno
szące się do bijologii tych ustrojów; można 
więc przyjąć, że jeżeli nie całkiem są. pra
wdzi wemi, to przynaj mniej niedaleko od
biegają. od prawdy. W każdym razie rze
czą. przyszłych badań będzie sprawdzenie, 
odrzucenie lub zmodyfikowanie tych po
glą-dów. 

Co się tyczy wreszcie roli, jaką orga
nizmy siarkowe odgrywah w ogólnem gos
podarstwie przyrody, to z poprzedniego wy
nika, że rola ta ogranicza się do bardzo 
skromnych rozmiarów. Utleniają one wy
stępujący w naturze w stanie wolnym siar
kowodór i zamieniają. nasole kw. siarczanego, 
przyczyniając się w ten sposób do wzboga
cenia wód w te ostatnie związki. Działanie 

ich zatem jest wprost przeciwne działaniu 

innych bakteryj, np. bakteryj, czynnych 
przy fermentacyi celulozy, które od w rotnie 
siarczany wód redukują i zamieniają na siar
kowodór. Organizmy siarkowe nie są też, 
jak dawniej sądzono przeszkodą. dorozwoju 
innych ustrojów, są one raczej istotami 
szczególnie przystosowaneroi do życia w ta· 
kich zdarzających się w ekonomii przyrody 
warunkach, które dla przeważnej większo· 

ści istot żyjących są zabójcze. 

D1· Ad. Prażmowski. 

O TAK ZWANEJ 

INDUKCYI CHEMICZNEJ. 

Przed niespełna rokiem dr Henryk Si l· 
berstein rospatrywał na kat·tach naszego pi
sma szereg szczególnych zjawisk, którym 
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dajemy nazwę katalitycznych. Pomiędzy 

zjawiskami tcmi wyróżnia się pcwnn. gro
mada, poraz pienvszy scharakteryzowana 
przed 25 laty przez F. Kesslera w zastoso· 
w::miu do jednego specyjalnego wypadku, 
a mianowicie do pewnego sposobu utlenia
nia się różnych ciał i nazwana przez tego 
chemika "indukowanem przenoszeniem tle
nu". O tej to gromadzie zjawisk chcemy 
powiedzieć słów kilka ze względu na ważne 
ich znaczenie a także i z powouu nowego 
zapasu faktów, świeżo przez naukę zdoby
tych, a odnoszących się właśnie do tego 
działu chemii. 

"Wiadomo każdemu, kto zna choćby ele
mentarne zasady chemii, że wodór w swych 
związkach może być łatwo zastępowany 

przez chlor i pierwiastki do niego podobne. 
Takie zastępowanie, inaczej podstawianiem 
się, substytucyją, nazywane, stanowi jedno 
z naj ważniejszych działa1'l chemicznych za
równo ze względu na swoję teoretyczną do
niosłość, jak i na znstosowania praktyczne, 
które się na niem opierają. Jeżeli, dla 
szczegółowego przykłauu, weźmiemy jaki 
związek wodoru z węglem, dajmy na to gnz 
blotny, złożony z 12 części na wagę węgla 
i 4 cz. wodoru, to już wprost pt·zy zmięsza
niu tego gazu z chlorem przy zwyklej tem
peraturze odbywa s~ę zastępowanic wou01·u 
przez chlor, przyozem stopniowo na miej
sce każdej l części wagowej wodoru wcho
uzi 35,5 cz. w. chloru. Każda uchodząca 

część wodoru łączy się również z 35,5 czę
ściami chloru i two1·zy się chlorowouór, 
Stosownie do wzglę.dnych ilości gazu bło
tnego i chloru możemy przytern otrzymy· 
wać nowe ciała, w których z kolei l, 2, 3, 
lub wreszcie wszystkie 4 części wodoru ule
gły zastąpieniu. Tak łatwo i prosto odby
wa się jednak zastąpienie tylko w tych wy
padkach, kiedy związek wodorny ma skład 
niezbyt zawiły i szczególniej kiedy jest on 
gazem. Biorąc związki bat·dziej złożone, 

i trudniej lotne, musimy działanie chloru 
wspomagać działaniem wyższej temperatu
ry, światła słonecznego albo czasu, przy
ozem jednak namżarny się nieustannie na 
to, że działanie odbyć się może w pewnej 
ch wili nie według naszego życzenia, ponie
waż chlor uziałać może to stabiej to znów 
silniej, zależnie od natężenia wspomagają-

cych czynników. Oprócz tego trudno jest 
bardzo do brać w l aści we ilości ciał, z któ
rych jedno jest gazem a drugie cieczą lub 
ciałem stałem. Otóż w takich wypadkach 
często uciekamy się ·w naszych pracowniach 
chemicznych do sposobów, które można 
podciągnąć pod nazwę indukcyi chemicz
nej. Tak np., kiedy idzie o zastąpienie 
wodoru przez chlor w matcryi nazywanćj 
benzolem, złożonej również z wodoru i wg· 
gla, ale w innych stosunkach niż gaz bło
tny i stanowiącej ciecz w zwykłej tempCI·a
turze, wtedy zwykle mięszamy ją z małą. ilo
ścią. pięciachlorku antymonu i ogrzewa
my w ciągłym strumieniu chloru. Zastępo

wanie wodoru odbywa się wtedy bardzo 
prawiutowo, a przez powtarzane od czasu 
do czasu ważenie, łatwo skontrolować, ile 
chloru przybyło. Po skończonem doświad
czeniu, obok utworzonego nowego produk
tu (chlorobenzolu, dwuchlorobenzolu i t. p.), 
znajdujemy niezmieniony pięciochlorek an
tymonu w ilości pierwotnie użytej. 

Przykład, któryśmy rospatrzyli, móglby 
być wzięty za doskonały typ działania 

przez "wpływ", działania "przez samą. 
obecność", jednem słowem zjawiska ka· 
talitycznego, gdy by nie to, że prze
bieg całej sprawy jest tu dobrze znany we 
wszystkich szczegółach. "\Yiemy, że pięcio
·chlorek antymonu pod wpływem ogrzewa
nia roskłada się na chlor i trójchlorek an
tymonu; wiemy dalej, że, w chwili uwol
nienia ze związku, atomy chloru posiadają 
więcej dzielności chemicznćj, aniżeli wtedy, 
gdy są powil!Zane w cząsteczki w chlot·ze, 
ott·zymanym jakimbądź innym sposobem; 
wiemy nakoniec, że trójchlorek antymonu 
łączy się wprost z chlorem przy cieple niż

szem od temperatury roskładu pięciochlor

ku i że pt·zez takie połączenie napowrót 
tworzy się pięciochlorek antymonu. Tak 
więc w naszero doświadczeniu trójchlorek 
antymonu posiada poprostu znaczenie po
średnika, który ma możność zaopatrywania 
się w cząsteczki chloru i umie je zmieniać 
na drobną monetę atomów, a temi ostatnic
mi wreszcie wynagradza benzolowi równo
ważne straty atomów wodoru. 

Ten prosty i we wszystkich szczegółach 
zbadany przykład indukcyjnego działania 

pięciachlorku antymonu musi nam}:;luży6 
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za wzór objaśnienia i innych, analogicznych 
ale trudniejszych do zrozumienia, wypad
ków. Tak, między innemi, rozumieć mu
simy działanie chlorniku żelaza, który w ni
skiej temperaturze część swego chloru od
daj e w obecności związku wodoruego i wol
nego chloru, jakkolwiek sam przez się ros
kłada się na chlor i uboższy w ten pierwia
stek związek żelaza, dopiero przy bardzo 
silnem ogrzewaniu. Tak wreszcie pojmo
wać wypada pewne ważne i często powta
rzające się działania tlenu.- Te ostatnie 
właśnie, z zalecenia i pod kierunkiem Lo
taryjusza Meyera, badał w ostatnich cza
sach niejaki Binnecker, a z referatu o tych 
badaniach, podanego przez samego Meyera 
w Sprawozdaniach Tow. chemików niem. 1), 
przytoczymy tutaj kilka szczegółów, które 
wydają. się nam godnemi uwagi. 

Każdy chemik praktyczny zna doskonale 
utleniające działanie nadmanganianu pota
su na kwas szczawiowy, ponieważ na tern 
działaniu opiera się znaczna licz ba metod 
rozbioru chemicznego zapomocą. płynów 

mianowanych. Jest więc rzeczą. wiadomą, 

że kwas szczawiowy tylko wtedy łatwo 

i szybko się utlenia, odbanviają.c ciemno
fijoletowy rostwór nadmanganianu, kiedy 
w mięszaninie znajduje się kwas siarczany, 
a to ulatego, że nadmanganian potasu pod 
wpływem kwasu szczawiowego traci tlen 
i między produktami roskładu daje tlennik 
manganu, który, jako nierospuszczalny, 
utrudnialby rcakcyją, gdyby nie znajdował 
kwasu siarczanego, przeprowadzającego go 
w siarczan tlenku manganu z wydzielaniem 
tlenu. Każdy chemik praktyczny mógł tak
że bezwątpienia zrobić samodzielne spo
strzeżenie, że pierwsze krople rostworu nad
manganianu odbarwiają. się bardzo trudno 
i powolnie i przeciwnie- w miarę tego, im 
więcej nadmanganianu dolewamy, aż do 
pewnej granicy, odbarwienie następuje co
razto łatwiej. Okoliczność ta znana już 

była oddawna i przytaczaną, naprzykład 

przez wspomnianego Kesslera, jako typ in
dukcyi chemicznej. Nadmanganian pota
su, mówiono, może utleniać kwas szczawio
wy tylko w obecności siarczanu tlenku man-

1) Tom XX, str. 3 058. 

ganu, który więc działa tutaj katalitycznie, 
jako induktor, nieulegając przy tern żadnej 
zmianie. 

Ostatnie objaśnienie, chociaż pozornie 
proste, w rzeczywistości nie jest jednak 
wcale objaśnieniem. Nazywa ono tylko 
niezrozumiałym wyrazem zjawisko, którego 
istotne przyczyny są. ukryte. Dlatego też 
musi być zastąpione przez przypuszczenie, 
w którem nie występują. żadne czynniki nie
znane. I otóż L. Meyer przyjmuje, że siar
czan tlenku manganu może łączyć się z tle
nem, tworząc np. siarczan tleuniku manga
nu, który, jako związek bardzo nietrwały, 
oddaje łatwo część swego tlenu kwasowi 
szczawiowemu i przechodzi przy tern napo
wrót w siarczan tlenku manganu. To ob
jaśnienie zyskuje ważne poparcie w do
świadczeniach L. Meyera i Binneckera, 
w których poddawano utleniającemu wpły
wowi czystego tlenu dwutlenek siarki, to 
wprost w rostworze wodnym, to wobec róż
nych ilości siarczanu manganu. Z tych do
świadczeń okazało się, że szybkość, z jaką. 
dwutlenek siarki przechodzi w kwas siar
czany, jest bez żadnego porównania więk
sza w obecności siarczanu manganu, aniżeli 

bez niego, a nadto, że ilości utworzone<TO o 

kwasu siarczanego w różnych doświadcze-
niach, przy innych warunkach równych, za
leżą aż do pewnej gmnicy od ilości doda
nego siarczanu manganu. Ścisłość opisy
wanych doświadczeń mogła być posunięta 
do bardzo wysokiej granicy skutkiem ła
twości, z jaką ilościowo oznacza się kwas 
siarczany, a ich ważność, między innemi, 
polega i na rosszerzeniu naszych wiado
mości o sferze działania siarczanu man
ganu. 

w dalszym ciągu swej pracy przytoczeni 
chemicy znaleźli, że własność przenoszenia 
tlenu ze stanu wolnego do składu związ· 
ków nie jest bynajmniej wyłączną. cechą 
siarczanu manganu. On posiada ją tylko 
w stopniu bardzo wysokim, ale podobnie 
zachowują się i inne związki manganowe, 
a także związki miedzi, żelaza, kobaltu i ni
klu, a co dziwniejsza- cynku, kadmu 
i magnezu. O trzech ostatnich pierwiast
kach wiemy, że w stanie oddzielnym istnieje 
tylko po jednym szeregu ich związków, ze 
zdolności zaś do działania indukcyjnego do-
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myślać się musimy, że przynajmniej przej
ściowo każdy z nich może tworzyć jakieś 
bardzo nietrwałe związki z innym składem, 
aniżeli dobrze nam znane związki nor
ma.lne. 

Z n. 

CYFERBLAT PODWOJNY. 

Komisyja pienvszego południka, składa
jąca się z przedstawicieli wszystkich państw, 
w ostatecznem postanowieniu (Final-Act), 
wydanem dnia 22 Września 1884 roku 
w Waszyngtonie, uchwaliła między inneroi 
zaproponować rządom, aby w tych razach, 
w których się okaże dogodnem, używać po
działu dnia na 24 godzin od północy do 
północy, nic zaś na 12 godzin rannych i 12 
popołudniowych. 

Wszyscy zgadzają się na konieczność 

wprowadzenia takiego systemu we wszy· 
stkicb pracach czysto naukowych, ale przy
znać tr:z;eba, że byłby on również bardzo 
dogodny dla dróg żelaznych i telegrafów, 
o czcm niejednokrotnie pisano. 

Próbowano budować zegary, w których 
cyferblat zamiast na 12 dzielił się na 24 
części, każdy więc przedział obejmowal 
niewspółmierną liczbę minut, bo 2,5, godzi
ny były zagęsto umieszczone, a bicie ze
garów stawało się niemożli w cm, bo tru
dnoż o północy rachować 24 uderzel'1. 

Ponieważ wprowadzenie takich zegarów 
w miejsce obecnych, a zarazem wprowa
dzenie radykalnej zmiany w liczeniu czasu, 
było prawie niemożli wem, więc mimo po
stanowień komisyi zdawało się, że uczeni 
i telegrafiści będą musieli za wsze już pisać 
uciążliwe "przed południem" "po południu'' 
"rano" "wieczór", a koleje żelazne zawsze 
już będą., w roskładach jazdy, otaczać czar
nerui obwódkami godziny od 6·tej 'do 6·tej 
rano, to jest tak nazywane "godziny nocne", 
chociaż w ciągu nich bardzo często naj
wspanialej słońce świeci. 

Tymczasem cyferblat podwójny umoże· 
bnia wprowadzenie rozdziału doby na 24 
godzin, bez powszechnej radykalnej refor-

my używanego obecnie liczenia czasu na 
12 godzin rannych i 12 popołudniowych. 

Pomysł bardzo prosty na tern polega, że 
na cyferblacie zwyczajnego zegaru lub ze
garka zakreśla się koło mniejszego promie
nia, aniżeli koło, na którem są. umieszczone 
cyf1·y godzinowe od I do XII, ale z niem 
współśrodkowe i na tern nowem kole wpi
sują. się cyfry od 13 do 24, tak żeby cyfm 
13 umieszczona była pod I, 14 pod II, 15 
pod III i tak dalej, aż do cyfry 24, która 
wypadnie pod XII. 

Zegat· lub zegarek zaopatrzony w taki 
dwuszeregowy cyferblat, służyć może, jak 
kto zechce, albo do liczenia czasu na 12 
godzin rannych i 12 popołudniowych, albo 
na 24 godzin. 

W spółcześnie z rospowszechnieniem się 

takich cyferblatów, uczeni, koleje żelazne 
i telegt·afy mogą. bez żadnćj pt·zcszkody 
wprowadzić 21-godzinny podział czasu. 

Każdy posiadacz zegarka z cyferblatem 
podwójnym rano posługiwałby się przy 
wszelkich czynnościach kołem godzinowem 
zewnętrznem, po południu zaś w czynno
ściach zwyczajnych kołem zewnętrznem, 

a w stosunkach kolejowych, telegraficznych 
i czysto naukowych kołem godzinowam 
wewnętrznem. 

Powyższy opis miałem zaszczyt przesłać 
Akademii umiejętności w Krakowie dnia 
13 Lutego r. b. 
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Czytam w~ 'Vszcchświccie z dnia.ll Mar
ca Nr 11 w sprawozdaniu z posiedzeń z dnia 
20 Lutego r. b. Wydziału matematyczno
pt·zyrodniczego Akademii umiejętności co 
następuje: "Otworzono również kopertę 
zawierającą. pomysł p. Kazimierza Łapczyl'l
skiego co do zegarów z pewnością. trafny, 
kiedy już znalazł z innej strony zastosowa
nie zagranicą, z tego więc względu przy
jęto go tylko do wiadomości". 

Jakiekol wiek są te cyferblaty zagranicz
ne wz111iankowane w sprawozdaniu, o któ
rych wiadomość do mnie nie doszłn, czy 
identyczne z moim, czy do niego zbliżone, 
w każdym razie wnrto opis powyższy po
dać do wiadomości powszechnej, póki nikt 
u nas nie posiada na cyferblaty patentu wy
nalazku. Zdarzyćby się mogło, gdyby 
nikt w Warszawie cyferblatów takich, cho
ciaż na małą. skalę nie wyrabiał, że ktokol
wiek z zagranicy uzyska wszy u nas patenty, 
kazałby nam kiedyś, w razie powodzenin, 
opłacać gruby haracz za pomysł u nas wy· 
klóty. Pomysł ten nim został Akademii 

·umiejętności pt·zesłany, bardzo długi cza:; 
oczekiwał na zawiązanie się Towarzystwa 
popierania wynalazków krajowych. 

Kazimie1·z Łapczy{tski. 

REFORMA KALENDARZA. 

(Ciąg dalszy). 

III. 

Naturalną przeto i nieuniknioną jednost
ką czasu pozostać musi rok, to jest przeciąg 
czasu, jakiego potL·zebuje ziemia do odby
cia drogi swej około słońca. Rzeczywisty 
wszakże ruch ziemi jest dla nas niewidzial
ny i odzwierciedla się tylko w pozornym 
ruchu słońca, który jedynie jest dla dostrze
żet1 naszych dostępnym; rok przeto pojmo
wać możemy jako przeciąg czasu, jaki łoży 
słońce na ukończenie pozornej swej drogi 
śród gwiazd. 

Gdyby gwiazuy wiLlzialne były za dnia, 

jakby to miało miejsce w braku atmosfe t·y, 
bieg słońca śród gwiazd moglibyśmy do
strzedz równic łatwo, jak pt·zesuwanie się 
księżyca, które się bespośrednio u wadze na
szćj narzuca. Skoro jednak gwiazdy w dzień 
nam nie świecą i gasną. w bl;:tsku sl'onecz
nym, rospoznanic drogi słor'!ca wymaga 
uwagi nieco baczniejszej. Obecnie, np. 
w końcu Marca, tuż po ?.nchodzie słońca 

zbliża Rię za niem do poziomu Aldebaran, 
gwiazda pierwszej wielkości, którą. po czcr· 
wonem jej świetle łatwo rospoznać można; 
słot'lce zatem znajduje się teraz na niebie 
nieco na wschód względem tćj gwiazuy. 
W czasie naj bliższych je dna k tygoJni słoń 

ce zachodzić będzie coraz później, pt·zesu
wa się zatem ku zachodowi, przystępując 

coraz bliżej <lo Aldebarana, nż wreszcie za
chouzi z nim razem i g;iazda przestaje być 
dla nas widzialną. \V dalszym swym bie
gu na zachód slm'lce oddala się coraz dalej 
od wspomnianej gwiazdy, nż po kołowćj 
swój drodze znów znajdzie się w temże sa
mem względem niej położeniu, jakieśmy 

picrwotnie uważali. Przeciąg ten czasu 
właśnie, po jakim słońce wraca do tejże sn
mej gwiazdy stałej, wskazuje nam ozas obie
gu ziemi około slońca i nazywa się rokiem 
gwiazdowym. 

W drodze tćj po wielkim okręgu niebie
skim bawi slońce przez jedno półl'Oczc na 
półkuli nieba południowej, przez drugie na 
północnej; d orukrotnie zatem w ciągu roku 
przekracza ono równik niebieski w tak 
zwanych punktach równonocnych, znacząc 

tem chwile początku wiosny i jesieni. Przez 
zestawienie wJasnych swych obserwacyj 
z dostrzeżeniami dawniejszych astronomów 
poznał Hipparch, że gwiazdy na wschód 
względem punktu wiosennego położone, 

wciąż się od niego oddalają, a natomiast 
gwiazdy na zachód położone ku niemu się 
zbliżają. Wniósł tedy, że punkt równono · 
cny wiosenny, a przeto też i punkt równo
nocny jesienny przesuw a ją się z wolna ku 
zachodowi, w ciągu stulecia o lO przynaj
mniej. Astronomowie późniejsi oznaczyli 
dokładnie wielkość tej "precesyi" czyli "po
przedzania punktów równonocnych": wyno
si ona 50,211 rocznie, czy li l 0 na lat 70. Ca
ła ta zmiana zresztą jest również odzwier
ciedleniem pewnego ruchu samejże ziemi, 
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wywoływanego przez przyciąganie slol'Jca 
i księżyca na równikowe jćj nabrzmienie. 

Precesyj a wiąże się oczywiście ściśle 

z kwestyją długości roku, skutkiem nićj bo
wiem obieg roczny słońca śród gwiaZll nie 
odpowiada zupełnie ściśle powrotowi pór 
roku, które zależą przecież od stanowiska 
słol'JCa względem ziemi, a nie od położenia 
jcgQ między gwiazdami. Początck wiosny, 
jak już wspomnieliśmy, ma miejsce dla 
półkuli północnej, gdy słm'lce w drodze ku 
pólnocy krzyżuje równik w punkcie ró
wnonocnym wiosennym; jeżeli więc wy
szedłszy z tego punktu, po okrążeniu nieba 
do niego wraca, napotyka go wcześniej, 

aniżeli gwiazdę, od któ1·ej się przed rokiem 
oddaliło, punkt ten bowiem posuw a się na
przeciw słońcu, o łuk wynoszący 50,211• 

Różnica ta w ciągu jednego roku jest nic
znaczna, na przebieżenie bowiem tćj drogi 
słońce potrzebuje około 20 minut ledwie, 
z biegiem jednak wieków różnica ta nara~ta 
i po upływie tysiącalecia wynosi już pmwie 
dni czternaście. Od określonego przeto 
wyżej roku gwiazdowego odróżnić należy 
rok zwrotnikowy, t. j. czas, jakiego potrze
buje słońce do powrotu do tegoż samego 
punktu równonocnego; a że od roku zwt·o
tnikowego właśnie zależy powrót pór roku, 
musi on być przyjęty za podstawę rachuby 
czasu w życiu zwyczajnem, czyli za podsta
wę kalendarza, a z tego względu należało 
g:o oznaczyć ze wszelką. możebną ścisłością., 
jaką można było osięgnąć jedynie z długo
letnich dostrzeżeń. Obecnie dłuo-ość roku o 

zwrotnikowego wynosi 365, 242217 śt·ednich 
dni słonecznych, czyli 365 dni 5 godz. 48 
min. 47 sek. Mówimy obecnie, długość 

bowiem roku zwrotnikowego ulega drobnej 
zmianie, maleje mianowicie w ciągu wieku 
o 0,595 sek.; ubytek ten nie jest wszakże 
stateczny, po upływie bowiem kilku tysią.
colcei przejdzie w drobny przyrost. W ogó
le zaś chwiejność ta roku zwrotnikowego nie 
przekracza 19 sek. wyżej lub niżćj śt·ednićj 
jego długości, która przypada na rok 2 270 
i wynosi 365 dni 5 g. 48 m. 45 sek. 

Rok zwt·otnikowy obejmuje przeto nie
spełna 365 1/ł dni, do tej wielkości brak mu 
śretlnio tylko 11 min. 15 sekund. Rok je
dnak złożony z ułamkowej liczby dni nie mo
że posługi wać w stosunkach życia zwyczaj-

nogo; gdybyśmy bowiem zachowali 365'/ł 
dnia, to rok który by się rospoczął o pól nocy, 
skończyłby się o godzinie szóstej, a w ciąl-!:u 
roku następnego poczt1tek każdego dnia li
czyćby należało od godziny szóstej, tak jak 
w ciągu roku dalszego od południa. Ce
lem kalcndaL"Za jest właśnie pogodzenie wy
magm'! życia p1·aktycznego z istotną długo
ścią. roku zwrotnikowego. 

IV. 

Jak inne zasadnicze urządzenia spolccz
ne, tak też i kalendarz przeszedł do nas ou 
rzymian, którzy go sami zawdzięczali Egi· 
ptowi. Dawni egipcyjanie posługiwali siQ 
rokiem słonecznym, ale liczyli go olo-ąglo 
po' dni 365; ten był zakrótki o ćwierć 

dnia blisko, chwila przeto równonocy wio
sennćj w kalendarzu takim opóźniała się 

corocznie o 6 godzin, po upływie 120 lat 
różnica narastała już do 30 dni, czyli do ca· 
łego miesiąca, a w cią.gu 1460 lat mnićj 
więcej, różne pory roku obiegłyby wszy
stkie miesiące. Zmienność ta przypaclata do 
gustu pojęciom religijnym dawnych egipcy
jan, po upływie bowiem pl'zytoczoncgo o kL-e
su wszystkie miesiące uświęconeby były róż
nerui Ul'oczystościami religijnemi, któt·ych 
obchód przypadał na różne daty roku; 
z wymaganiamijednak bardziej uregulowa
nego życia dzisiejszego stosunki takie po
godzićby siQ nie mogły. 

W pierwszych czasach istnienia państwa 
rzymskiego rok składał się tylko z dziesię· 
ciu miesiQCY i obejmował 304 dni; Numa 
dodał Styczeń i. Luty, skutkiem czego liczba. 
dni roku wzrosła do 355. Następnie po
znano niedogodność podobnego roku cywil
nego, znacznie kt·ótszego od roku ::-:wrotni
kowego i postanowiono poprawić go przez 
dawanie co d w a lata miesiąca przybyszowe· 
go, zwanego Met·cedonius, który wtt·ącano, 
w dziwaczny dosyć sposób, między 23 a 24 
Lutego. I ten wszakże dodatek nie spro
wadził pożącl:lnćj zgody między rokiem cy
wilnym a słońcem, a na domiar złego decy· 
zyją co do wprowadzania tego miesiąca do
datkowego i oznaczania jego długości pozo
stawiono władzy arcykapłanów, pontifex 
maximus. Arcykapłani oczywiście nie omie
szkali z władzy tćj korzystać wedle swych 
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upodobań lub swych interesów, dawało im 
to bowiem możność dowolnego oznaczania 
epoki odnawiania urzędów, co stało się źró
dłem zepsucia i przekupstwa. Za czasów 
Julijusza Cezara zamęt doszedł do tego sto
pnia, że święto żniw przypadało w zimie, 
a uroczystość zwaną autumnalia obchodzo
no na wiosnę. Dla zaradzenia właśnie ta
kiemu stanowi rzeczy dyktator ten podjął 
reformę kalendarza, która dotąd imieniem 
jego jest oznaczaną. 

Reforma julijańska, zaprowadzona we
dług rady astronoma aleksandryjskiego So
zygenesa, polega na wtrącaniu co cztery la
ta dnia dodatkowego, przyj m uje tedy dłu
gość średnią roku po 365 1

) 4 dni; aby zaś po· 
ry roku sprowadzić na odpowiadające im 
Jaty, rok zaprowadzenia reformy, któt·y był 
rokiem 709 od założenia Rzymu, albo ro
kiem 46 przed narodzeniem Chrystusa, prze
cią.gnięto do 445 dni (annus confusionis). 
Dodać jeszcze należy, że kapłani, którzy 
mieli reformę tę stosować, nie zrozumieli 
ustanowionego prawidla i zamiast doda wać 
dziel't przybyszowy po każdych trzech la
tach, liczyli rok przestępny co każde trzy 
lata; powstały stąd błąd poprawiono za Au
gusta przez wytrącenie dni nadliczonych. 
Ponieważ długość roku julija1'tskiego obej

muje średnio dni 365,25 przechodzi więc 

podaną wyżćj ulugość roku zwrotnikowego 
o 111/ 4 minuty; różnica ta wydaje się dro
bną, ale nagromadzając się, czyni po upły
wie 128 lat całą dobę. Wypływa stąd, że 

chwila równonocy wiosennej, która za Ce
z:ll'a przypadała 25 Marca, po upływie 128 
lat nastąpiła j,uż 24 Marca, potem 23 Mar
ca, a nakonice w r. 325, w czasie soboru ni
cejskiego, miała miejsce 21 Marca. Sobór 
nicejski przyjął kalendarz julijański za pod
stawę do oznaczania dat świąt kościelnych, 
a chwilę równonocy wioeennej ustanowił na 
21 Marca, ale zachował i nadal długość ro
ku o 365,25 dniach, tak, że epoka równono
cy i następnie cofała się o dzień jeden co 
lat 128. W końcu więc wieku szesnastego 
błąd wynosił już 10 dni, porównanie prze
to wiosenne przypadało 11, a nie 21 Marca. 
Gdyby rzeczy biegły tak dalej, niezgodność 
pór roku z odpowiednierui im datami była
by coraz bardziej rażącą, a uroczystość 

wielkiejnocy, którą półkula pólnocna świę· 

ci powrót słońca i odzyskanie przewagi dnia 
nad nocą, obchodzonąby była w lecie, a na
stępnie i w jesieni. 

Na to przesuwanie się wytycznych punk
tów roku zaczęto zwracać uwagę w wieku 
XV (Piotr z Alliaco, Mikołaj Cusa); w ro
ku 1475 papież Sykstus IV zawezwał do 
Rzymu w celu rewizyi kalendarza słynnego 
Regiomontana, nagła wszakże śmierć tego 
astronoma, spowodowana może otruciem, 
zamiar ten obaliła. W 40 lat później pa
pież Leon X ogłosił breve, wzywające do 
obmyślenia sposobu naprawy kalendarza, 
a uznanie zjednał sobie wtedy materyjał 
złożony przez Marcina z Olkusza, profesora 
akademii jagiellońskiej. Urzeczywistniony 
został wreszcie zamiar ten przez papieża 
Gt·zegorza XIII, który tą drogą pontyfikat 
swój uświetnić pragną.l; wypt·acowany z po· 
lecenia jego przez Aloizego Lilliusa pro
jekt reformy kalendarza rozesłany został 

1577 r. do rospatrzenia akademij om emo
pejskim, a wreszcie powierzony umyślnie 

ustanowionej komisyi, która ostatecznie 
uch waliła naprawę kalendal'za, od imienia 
papieża nazwaną gregoryjańską. 

Reforma ta obejmowała dwie zmiany, je· 
dna tyczyła się błędu bieźą,cego, druga usu
wała źródlo tego nieładu w przyszłości; za 
długość zaś roku przyjęto wartość, podaną 

w tablicach alfonsowych przez nadzorcę 

synagogi w Toledo, rabi Izaaka Aben-Sid, 
mianowicie 365 dni 5 godzin 49 minut 
16 sekund, co od długości roku julijań· 

skiego odstępuje o 10 minut 40 sekund. 
Porównanie wiosenne sprowadzono do 21 
Marca pt·zez zniesienie 10 dni, w ten spo
sób, że dzień następujący po 4 Października 
1582 r. liczono jako 15 Października. Co 
do przyszłości zaś postanowiono, aby w każ
dym okresie 400-letnim usunąć trzy dni 
przybyszowe, a to według prawidła nastę
pnego: W kalendarzu julijańskim przestę
pnym był każdy rok, oznaczony liczbą. po· • 
dzielną przez 4, wszystkie zatem lata wie
kowe, to jest o liczbach zakończonych d wo
ma zerami, były przestępne; w kalendarzu 
zaś gt·egoryjańskim z czterech lat wiekowych 
po sobie idących jeden rok tylko jest prze
stępnym, ten mianowicie, którego liczba po 
odt·zuceniu dwu zer podzielną jest przez 4. 
Według tego rok 1600 był przestępnym, 
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lata 1700, 1800, 1900 są zwyczajne, rok zaś 
2000 będzie przestępny. Usunięcie trzech 
lat przestępnych z okresu 400-letniego wy
chodzi na zmniejszenie średniej długości 

każdego roku o 3/ 400 , w kalendarzu zatem 
p;regoryjańskim długość średnia wynosi 
365,25- 3/ 400 =365,25- 0,0075 =365,2425 
dnia. 

Zmiana. zarządzona przez Grzegorza XIII 
w dniu oznaczonym wprowadzoną została 

jedynie we ·włoszech, w Hiszpanii i Portu
galii; we Francyi w dwa miesiące póź niej, 

w katolickich obszarach Niemiec w r. 1583, 
w Polsce w r. 1586, w Węgrzech w r. 1587. 
Kraje protestanckie Niemiec przyj ęły ka· 
lendarz poprawiony dopiero w roku 1699, 
Anglijaledwie w r. 1752, Szwecyja w roku 
1753. 

W porównaniu zatem z istotnym rokiem 
zwrotnikowym rok gregoryjański jest jesz
cze nieco zadługi, różnica wszakże wynosi 
ledwie 0,000283 dnia, ilość tak drobną, że 

doba cała uzbierać się z niej może dopiero 
w ciągu kilku tysięcy lat. 

Z tego względu sprawozdawca konku1·su 
pobieżnie tylko wspomina o projektach, ma· 
jących na celu ściślejsze z b liżenie roku cy
wilnego do istotnej wartości roku zwrotni
kowego. Kwestyja ta zresztą nie jest no
wą, już przed czterdziestu bowiem la.ty po-

' ruszył ją w Niemczech Lehmann. Opiera-
ją-c się na dokładnie znanej obecnie średniej 
wartości roku zwrotnikowego i na zmien
ności jego w ciągu wieków, które to liczby 
przytoczyliśmy wyżej, a któ1·ych znajomość 
zawdzięczamy głównie pracom Leverriera, 
wykazuje Lehmann, że kalendarz gregory
jański, jeżeli nie zostanie popra·wionym, po 
30000 lat odstąpi od prawdy o tyle tylko 
i w takimże samym kierunku, o ile zbaczał 
kalendarz julijański w czasie zaprowadze
nia reformy gregol'Jjańskiej, t. j. o 10,a naj
wyżej o 11 dni, dla należytego przeto ure
gulowania kalendarza wystarcza wyrzuca· 
nie co 3 000 lat jednego unia przybyszo
wego. 

W roku 1864 poruszyło znów tęż samą 
sprawę pewne stowarzyszenie niemieckic 
w Frankfurcie, a na stawiane przez nie py
tania nadesłali s we propozycyj e u waj gło
śni astronomowie, MadJer i Heis. Pienv· 

szy z nich wychodzi z punktu, że średnia 

długość roku zwrotnikowego wynosi dokła
dnie 3653'/128 unia, skąd wypływa, że okres 
128 lat posiadać winien 97 lat zwyczajnych 
i 31 przestępnych. Gdyby więc, jak do
tą.d, każdy rok przez 4 podzielny pozosta
wiono przestępnym, a tylko co lat 128 rok 
przestępny opuszczano i zastępowano zwy
czajnym, uczyniloby się wszelkim wymaga· 
niom zauosyć. Ponieważ zaś początek 128-
letniego okresu ustanowionym być może 
dowolnie, byłoby najwłaściwiej przyjąć go 
wtedy, gdy i kalendarz gregoryjański ró~ 
wnież dzień przybyszowy wytrąca, miano
wicie w roku 1900. 

Jakkolwiek projekt ten zaleca się ścisło
ścią, odstępuj e wszakże znacznie od refor
my gregoryjańskie,i, która roskładając wy
ją.tki na lata o liczbach okrągłych, przed
stawia niezaprzeczoną dogodność i wytwor
ność. Wzgląd ten szczęśliwiej ocalony jest 
w projekcie Heisa, zachowuje on bowiem 
regułę gregoryjańską, a dla utrzymania zgo
dy długości roku z rezultatami najnowszych 
badań wyrzuca jeden dzień przybyszowy 
co lat 3 200, licząc od r. 3200. W ten spo
sób lata 3200 i 6400, które według wskazó
wek reformy gregoryjańskiej byłyby prze
stępneroi (liczby te bowiem po odrzuceniu 
zer są podzielne przez 4) w projekcie Heisa 
są latami zwyczajnemi. 

W spmwozc1aniu p. Gerigny znajdujemy 
krótką wzmiankę, że jedna z nadesłanych 
prac proponuje okres lat 33 z 8 latan,i. 
przestępncmi, co sprowadzi odstępstwo je
dnego dnia dopiero po upływie 4800 lat.
Nie jest to wszakże zgoła pomysł oryginal
ny, autor jego zapewne pouaje tylko kalen
darz pe1·ski, któt·y - rzecz godna u wagi -
bliżej do rzetelnćj wartości roku zwrotni
kowego przystępuje. aniżeli kalendarz gre
goryjański. Kalendarz ten, oddawna już 
w Persyi używany, polega właśnie na okre
sie 33-letnim, w którym pierwszych lat 28 
liczy się jak w kalend~rzu julijańskim, to 
jest o każdym czwartym roku przestępnym, 
z pozostałych zaś pięciu lat cztery są. z~y
czajne, a dopiero piąty przestępny. S1·e
dnia długość roku wynosi tu dni 365,24240, 
co jakeśmy powiedzieli sprowadza dopict·o 
po 4800 latach odstępstwo jednej doby, 
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większe jednak zagmatwa nie reguły po
żyteczność jej osłabia. 

(dok. nast.). 
S. K. 

AKĄDEMIJA UMIEJĘTNOŚCI 
W KRAKOWIE. 

Fosiedzenie Wydziału matematycżno-przyro
dnic;:,ego w d. 20 Ma1·ca 1888 T', 

Przewodniczący w zastępstwie dr Majer, sekre
tarz Janczewski, obecni członkowie: Czyrniański, 

Karlińt~ki, Kopernicki, Kreutz, Rostafiński, Zającz

kowski, oraz nadzwyczajni: Ściborowaki i Ziele
Diewski. 

Przewodniczący zawiadamia o zaproszeniu na 
zjazd lekarzy i przyrodników we Lwowie. 

Następnie czl. Karliński zdaje sp!·awę z pracy 
p. Władysława Satkego: Qieplota w Tarnopolu na 
podstawie spostrzeżeń z 24 lat. 

Czl. Kreutz referuje pracę dra W. Szajnochy pod 
tytułem: Pholadocardia Jelski n . g. et sp. (mał

żów) z pokładów jurasowych północnego Peru. 

Dalej odczytuje sekretarz ocenę pracy p. A. Wit
kowskiego: ,,O cieple powstającero przy zwilżaniu 

ciał stałych", oraz p. Gosiewskiego: "0 budowie 
materyi". Wreszcie zawiadamia, że już wyszedł 

tom XVUI Rospraw, a tomy XIV i XV Pamiętni
ka są na ukończeniu. 

Na tern posiedzenie, po przyjęciu protokulu, 
zamkni\)to. Na posiedzeniu administracyjnem pra· 
ce pp. Satkego, Szajnochy, Witkowskiego i Go
sicwskiego odesłano do Komitetu redakcyjnego, 
a trzy nowo nadesłane prace rozdano członkom 
do referatu. 

J. R. 

KRONtRA NAUKO W A. 

ASTRONOMIJ A. 

- Aerolit przy uderzeniu odrzucony. P. Delauney 
:r. Kochinchiny zawiadomił akademiją nauk w Pa
ryżu o ciekawym wypadku odbicia sil) aerolitu 
przy uderzeniu o ziemi\). Dnia 25 Października 
1887 r. widziano w Tay·Niuh bolid, dostrzeżony 
także i w Saigon, a biPgnący od zachodu ku wscho
dowi. Przedstawiał on wejrzenie kuli średnicy nie
co wil)kszej od połowy średnicy księżyca w pełni, 

barwy białej i pozostawił za sobą ogon trwający 

30 sekund. Wkrótce potem administrator okr\)gu 
otrzymał wiadomość od pewnego krajowca, że 

w wiosce Than-Duk, odległej od Tay-Ninh o 23 
kilometry, ukazało sil) zwierzę nieznane, które ode· 
szło do ńieba. Korespondent udał się w to miej
sce, gdzie ujrznl wyżłobioną w ziemi dziurą, ma
jącą około 32 metry długości i 6 m szerokości, 

a w punkcie największego zagłębienia si\)gającą do 
2 m. Meteoryt uderzył pole zasiane ryżem, które
go grunt utworzony jest z mil)kkiego torfu i wy
pełniony liczneroi pniami. Zagłębienie przez me
teoryt wytworzone ma postać podluźnej gruszki, 
łatwo tez dal o sil) ocenić, że uderzenie mial o miej· 
sce od zachodu ku wschodowi, co się zgadza z wy
żej przytoczonym kierunkiem jego biegu. Ponie
waż bryły meteorycznej nie napotkano ani w otwo
rze, ani w sąsiedztwie, trzeba było przyjąć, że 

przy uderzeniu odskoczyła. Z przypuszczeniem tern, 
zgadzają się opowiadania krajowców o zwierzęciu, 
które wstąpiło do nieba, jako też i huk towarzy
szący temu zjawisku, słyszany w pewnej odległo
ści przez artylerzystę, który w nim zauważył po· 
dobieństwo do charakterystycznego huku, towa
rzyszącego odskokowi ciężkich kul armatnich.
z zebranych danych wnioskuje dalej p. Delauucy, 
że meteoryt ze znaczną prędkością uderzył zie
mi\) pod kątem 100, przy uderzeniu utracił nie· 
wielką tylko część swej siły żywej, mógł sil) prze
to również ze znaczną jeszcze pr\}dkością odbić, 
a mianowicie pod kątem 340 i paść bardzo daleko. 
W t.ymźe czasie spadto w Kochinchinie kilka jesz· 
cze meteorytów. (L'astronomie). 

S. K. 

FIZYKA. 

- Olbrzymi elektromagnes. "Eiectrician" podaje 
wiadomość o olbrzymim elektromagnesie, zbudo
wanym przez majora inżynieryi Stanów Zjeduo· 
azonych, W. R. Kinga, Użył on do tego dwu ar• 
mat o kalibrze 38 cm, które połączył w Czl)ściach 
ich tylnych i otoczył drutem długości 6 440 me· 
t!'ów, który był poprzednio użyty do łączenia tor· 
ped ze stosami. Prądu elektrycznego dostarcza po
tężna maszyna dynamo-elektryczna. Elektroma
gnes zresztą ukończony jeszcze nie jest, zupełna 

bowiem długość drutu wynosić ma 9660 m, już je· 
dnak obecnie okazało sil), ze podczas przepuszcza
nia prądu dwudziestu ludzi nie moglo oderwać szy
ny przyłożonej do wylotów armat. Ciekawe jest 
doświadczenie z kulą, w armacie umieszczoną, któ· 
ra przy przepuszczaniu prądu jest gwałtownie od
rzucaną, u wylotu jednak armaty zatrzymuje sill 
i kołysze, jak kawalek papieru pozostawiony ·w prą
dzie powietrza. l'o uzupełnieniu zwojów drutu do 
zamierzonej długości 9 660 m ciężar elektromagne· 
su wynosić będzie 45 000 kilogramów; pomimo to 
urządzenie jego nie jest zbyt kosztowne, posługi
wano sil) bowiem wyszlemi z u::ycia armatami 
i drutami od torpedów, które zastąpione były no· 
wemi. (RćYue scient.). 

T. R. 
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CHEMIJ A. 

_ Chemija glin. Wodany krzemianów glinki (gli
ny, kaoliny i t. d .), pomimo wybitnej roli, jaką, za
wdzięczają, obfitemu znajdowaniu się w naturze, 
oraz licznym zB.stosowaniom w przemyśle, pod 
względem swego składu chemicznego malo są, jesz· 
cze zbadane. Tworzą, one zwykle zbyt skompliko
kowane miQSZaniny, C;> utrudnia dokładny ich roz
biór chemiczny. P. Le Chatelier wpadł na myśl 
mierzenia temperatur przy których gliny się od· 
wadniają,, by w ten sposób uzyskać możność che · 
rnicznego oddzielenia od siebie rozmaitych gatun· 
ków. Jeżeli ogrzewamy szybko niewielką, ilość 

gliny, w takim razie podnoszenie się temperatury 
w chwili odwodnienia ulega zwolnieniu, którego 
stopień rozmaitym je8t dla rozmaicie ztożonych 
wodanów. Próby rzeczywiście stwierdzają, ten fakt. 
P. Chatelier mierzył temperatury czułym stosem 
termoelektrycznym. Z badań tych okazato się, że 

skład chemiczny glin nie jest tak skomplikowa· 
nym i rozmaitym, jak to z początku przypuszcza
no. Jakkolwiek bowiem zbadano bardzo znaczną, 
liczbę najrozmaitszych gatunków, moima je jednak 
wszystkie sprowadzić do pięciu następujących cha
rakterystycznych typów: 

l) Typ halloizytu, do którego, pomiędzy inneroi 
należą,: glina ogniotrwała z Forges, glina piasty· 
czna z Gentily, lenzinit, wskazuje pierwsze zwol· 
nienie przy ogrzewaniu pomiędzy 1500 a 2000, na
stępne bardzo znaczne, kończące sill przy 7000 
i wreszcie silne przyspieszenie przy 1 00(!0. 

2) Typ allofanu z St. Antoine wskazuje tylko 
zwolnienie pomiędzy 1500 i 2200 i przyspieszenie 
przy l oooo. 

3) Typ krystalicznego kaolinu z Red Mountain, 
do którego podobne Sił w swem zachowaniu roz
maite ziemie porcelanowe z Francyi i Chin, wska• 
zuje jedno bardzo wyraźne przyspieszenie, kończą,· 
ce lrię przy 7700 i nieznaczne przyspieszenie przy 
l oooo . 

. 4) Typ pyrofillitu z Berezowa -przyspieszenie 
pierwsze, kończące się przy 7000 i drugie (wą,tpli· 
we) przy 8500. 

5) Typ montmoryllonitu z St. Jean de Cole
pierwsze znaczne zwolnienie przy 2000, drugie 
mniej znaczne przy 1iOO i trzecie (wątpliwe) pny 
9500, 

. Charakterystyczne te typy po większej czl)ści 
me tworzą, z sobą mięszaniu. Należało zbadać, 
w jakiej mierze wolna krzemionka i glinka za
warte są, w tych glinach, gdyż O!le właśnie mo· 
gfyby tci: na przebieg ogrzewania wpłynąć. W ten 
sarn, co wyżej, sposób badany wodan krzemionki 
wykazał przy stopniowem ogrzewaniu zwolnienie 
P?mi\ld~y J(QO i 2000, gdy tymczasem wodan glin· 
ki rozmaicie się zachowywał zależnie od sposobu 
jego powstania. Albo wskazywal zwolnienie przy 
20oo_ i 360°, albo obok tego jeszcze nagle przyspie· 
Azen1e przy 8500, lub wreszcie zwolnienie przy 
7?C.0.-Ta część pracy p. L. Chateliera wydnje się 
nleukoóc?oną. 

Natomiast dla typów powyższych formuluje autor 
wwry chemiczne. Dla dwu typów, mianowicie dla 
pirofil!itu i kaolinu skład jest wiadomy. Pierwsze
go skład wyraża sig przez wzór 4Si 0 2• Al2 0 3• II:! O, 
drugiego zaś przez 2Si 02• A1 2 Ol. H2 O. Drug<~ gru
pa (allofanów) obejmuje małą, tylko ilość glin, któ· 
rych w1.ór zdaje się odpowiadać Si 0:!. Al2 0 3• Ag. 
Sklad piątej grupy wyraża sig przez wzór 4'3i 0 2• 

A1 2 03, H2 O. Ag. Pierwsza grupa najbardziej jest 
złożona, lecz zarazem sto3unkowo najpospolitsza, 
gdyż należą, tu wszystkie gliny osadowe. Stanowi ona 
mil)szaninl) kwarcu, krystalicznego krzemianu glinki 
i gliny koloidalnej. Analizy autora prowadzą do wzo· 
ru 2Si 0 2 • Al2 O 3 • H2 O. Ag. Zawarta w niej woda 
wyraźnie dzieli sil) na dwie części, z których je
dna uchodzi przy 150° w ciągu 24 godzin lub przy 
2iiOO w ciągu kwadransa, druga zaś dopiero ula
tniać s i ę zaczyna przy 4.00°.- Pomijamy szczegó· 
łowsze rezultaty tej pracy. Rozdzielenie glin na 
pii)Ć charakterystycznych typów i ich chemiczne 
określenie ważnym jest krokiem w tych bada
niach. (Compt. rendus). 

M. Fl. 
· GIEOGRAFIJA. 

- Studnie w Saharze algierskiej. Wiercenie coraz 
wil)kszej ilości studzień w czl)ści Sahary, nalPżą,ceJ 
do Algieru, wydaje bardzo dobre rezultaty. ł'od• 

ziemne wody tej okolicy pochodzą, prawie wyłącznie 
z deszczów i śniegow gór Atlasu. Według Rollanda 
(Buli. Soc. de Geogr. Paris 1886) w r. 1856 były 
w wymienionej czgści Sahe.ry tylko 33 oazy, na któ
rych rosło 136,0(0 palm; przynoszących dosyć małe 
dochody; ilość zaś wody wynosiła 58,000 litrów na 
minut\). W rokn 1886 bylo już 43 oaz, na których 
rosło 509,375 dobre dochody dają,cych i 133,000 
nowo posadzonych drzew palmowych a ilość wody 
wynosiła 253,706 litrów na minutę. Równocześnie 

ludność tych okolic przeszło sil) podwoiła. (Gaea 
1887. H. 10). 

TV. M. 

WIADOMOŚCI BIEŻĄ UE. · 

- Kaledra fizyki w Betllnie. W miejsce zmarłego 
prof. Kirchhotfil na katedr\) fizyki matematycznej 
do Berlina powołanym ma być prof. Boltzmann 
z Grazu, miejsce zaś IIelmholtza na katedrze fir.yki 
doświadczalnej zają,ć ma prof. Kundt ze Strasburga. 
IIelmholtz, jako prezydent fizyczno-technicznego za· 
kładu pańJtwowego (oh. Wszechśw. z r. 1:. str. 82G) 
miewać będzie wykłady tylko z fizyki teoretycznej. 
Opró~nioną zaś katedrę w Strasburgu objąć ma pr. f. 
d t· Kohlramch, dotychczasowy profesor fizyki w 

Wiirzl:urgu. 
T. R. 
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ODPOWIEDZI REDAKCYJ. 

WP. Nowemu Prenumeratorowi. W Krakowie ks. 
Pelczar, we Lwowie p. Zacharyjewicz. 

WP. S. C. z P. "Ueber d. Natur" i t. d. nie znaj· 
duj e si l) w handlu księgarskim , autor jednak był 
tyle uprzejmy, że przyrzekł ofi arować jeden egzem
plarz. Czekamy adresu, pod którym moglibyśmy 

przesłać t l) prac!), jeżeli j es t potrzebna do studyj6w. 

WP. l. K. J. w Niwce. W ywolywanie dyskusyj 
w przedmiocie przez nauki) dobrze wyjaśnionym 
jest rzeczą zbyteczną. Kwestyją, która WPana 
zajmuje, tlumaczy dostatecznie kazdy podrl)cznik 
ftzyki w rozdziale o cieple promienistem. 

WP. L. B. w Warszawie. Żądaniu pańskiemu odpo
wiada "Gieornetryja" G. H. Niewl)głowskiego. W Y· 
danie drugie. Paryz, 1869. 

:Suletyn :tneteorolog1.czny 
za tydzień od 21 do 27 ~larca 1888 r. 

(ze spoatrzezeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie). 

-
Barometr ci Cli 

Suma Temperatura w st. C. 
..,.~ 

·>l o >l Uwagi. 700 mm+ bll'"C:l Kierunek wiatru 
.~ ~o:> opadu 
" ·~ ... 

A 7 r. l l p. l 9 w. 7 r. l l p. 19 w. INajw. INajn. !<'-•co ..,. 

211 56,1 1 56,8 56 11-o 81 2,3 1 0,8 4,0 l 2,2 1 87 l SW,:NE.E l 0,0 
22 52,2 50,3 46:5 1:!:! 3,9 3,0 4,9 0,5 91 SE,l:iESE 0,0 Rano mgła 
23 44,6 44,7 44,4 0,4 0,!:! -0,3 3,5 -0,3 1 88 W,W,W 0,2 Cały clz. mg. i śn. prusz. 
2-! 44,0 44,1 43,8 -0,6 1,6 0,2 1,8 -1,1 80 W,NW,NW o,o Wiecz. mgła gl)sta. 
25 41,6 40,7 38,6 0,6 7,8 5,9 8,2 1,2 84 s.s,s 0,0 Rano mgła 
26 35,5 35,7 38,6 3,3 7,0 4,0 7,2 2,8 1 82 s,sw,sw 0,3 Od l do 3 popol. desz. kr. 
27 35,9 33,9 1 35,0 3,2 11,6 9,6 13,5 0,9 1 76 SE,S,SW 0,0 Od 6 popoł. mgła 

~~ 

Średnia 43,8 3,2 0,5 

UWAGI. Kierunek wiatru dany jest dla trzer.h godzin obserwacyj: 7-ej rano, l·ej po południu i 9·ej 
wieczorem. b. znaczy burza, d. - deszcz. 

W 'l'oku bieŻqC]Jm uydaną ~o&tanie ksiąŻka ~biorowa~ ~loŻf!• 
na ~ prac ~ d~ied~iny nauk nłatematyc~no~~yc~n'JJCh. W ksiąz• 
ce tej podane być 'majq, pomięd~y innemi~ sprawozdania z pi&
ntiennictwa naukouego polakiego w dzied~inie: matematyki, me• 
cltaniki a.nalitycznej, aNtronomii~ fizyki i chemii ji~ycznej~ stano
wiące w tym za kresie ciąg dals~y wydanych uprzednio c~terech 
tomów .~rawozdań z pi&miennictwa naukou·ego polskiego w d~ie• 
d~inie 'nauk 'lnatentatyc~nych f pr~yrodnic~ych. 

Bedalwyja tej ksiąŻki upras~a upr·~ejmie Szan. autorów~ wy• 
dawców d~iel i rospraw z d~ied~iny przytoczonych nauk~ ogło• 
szonyclł od poc~ątku 'I'Oku :ISSO~ o "łaskawe nadeslanie jednego 
eg~emplarza w cza.de 'lnoŻliwie najkrótM~ym pod adresem P•·aco• 
u:ni.f!,~ycznej JU.u~eunt pr~emyału i rolnictwa w Wars~awie, ulica 
J•rakowskie Przedmie&cie~ ~r 66. · 

TREŚĆ. Otrzymywanie sztuczne rubinu, napi sal K. Jurkiewicz. - Bakteryje sisrkowe, opisał dr Ad. 
Prażmowski. - o tak zwanej indukcyi chemiCZnej, przez Zn. -Cyferblat podwójny, podal Kazimierz 
Łapczyński. - Reforma kalendarza, przez S. K. - Akademija umiej!ltności w Krakowie. Posiedzenie 
Wydziału matematyczno-przyrodniczego w d. 20 Marca 1888 roku- Kronika naukowa. - Wiadomości 

bieżące, - Odpowiedzi Redakcyi. - Buletyn meteorologiczny. 

Wydawca E. Dziewulskl. Redaktor Br. Znatowicz. 

Aoa~<oJieno ncllayporo. Bspma~<a 18 MapTa 1 8ł'8 r. Druk Emila Skiwakiego, Warszawa, Chmielna N 26. 
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