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S e k c y a c h e m i c z n a . 

W dn. 19-tym grudnia odbyło się po
siedzenie Sekcyi chemicznej w obecności 
osób 17. Sprawozdanie odczytano i przy
jęto. Przewodniczący oznajmił zebranym 
o zaszczytnem odznaczeniu, jakie przed 
kilkunastu dniami spotkało panią Skło-
dowską-Curie i jej męża; przyznano im, 
do połowy z profesorem Becquerelem, na
grodę międzynarodową imienia Nobla, 
udzielona za najlepszą pracą w dziedzinie 
chemii Przewodniczący proponuje Sek
cyi wysłanie do pani Skłodowskiej-Curie 
telegramu, na eo Sekcya jednomyślnie się 
zgadza. 

Z kolei obrad na porządku dziennym 
umieszczony odczyt pp. Bryknera i Gold-
sobla nie mógł dojść do skutku, z powo
du wyjazdu jednego z prelegentów. Za
miast zapowiedzianego odczytu p. K . Jabł-
czyńskiego zreferował książkę Starka 
„O dysocyacyi i przemianie atomów". 
W referacie p. J . rozpoczął od definicyi 
elektronu, jako najmniejszej cząstki mate-
ryi , mniejszej od atomu i obdarzonej pew
nym, nie dającym się od niej oddzielić ła
dunkiem elektrycznym. Elektron jest to 
najmniejsza cząstka elektryczności; łączy 
w sobie nierozdzielnie oba pojęcia: mate-
ryę i elektryczność. Zapomocą elektronu 
wiele zjawisk, jak np. przewodnictwo ga
zów, roztworów metali, daje się wyjaśnić. 

W teoryach o elektryczności staje się 
on niezbędnem narzędziem zmysłowe
go jej przedstawienia. Niemniej elektron 
zaczyna nabierać ważności W Chemii, od

kąd wyjaśniono promienie katodowe przez 
szybki bieg elektronów i stwierdzono, że 
pierwiastek rad, odkryty przez p. Skło-
dowską-Curie, wydziela je z siebie. Ten 
ostatni fakt nasuwa przypuszczenie, że 
atomy składają się z elektronów, które 
miałyby wtedy znaczenie pramateryi. 

Prócz elektronów rad wysyła z siebie 
cząstki cięższe od elektronów, które są 
naładowane dodatnio, a więc przeciwnie, 
niż elektrony. Cząstki owe tworzą pro
mienie a i zapewne powodują t. zvf. przez 
Rutherforda emanaeyę; jest to pewnego 
rodzaju gaz, wydzielany przez rad a tak
że przez drugi pierwiastek promieniotwór
czy tor. Ramsay i Soddy, badając ema
naeyę z radu zauważyli, że kondensuje 
się ona w ciekłem powietrzu, czyli około 
150''; po podwyższeniu temperatury, od
parowaniu emanacyi i zebraniu jej w od
dzielnej rurce, badacze ci zaobserwowali 
po pewnym dopiero czasie w widmie tej 
emanacyi linie helu. Kilkakrotnie powtó
rzone doświadczenia dały zawsze wynik 
dodatni, zkąd wypływa wniosek, że hel 
mógł tylko powstać z radu. Fakt więc 
przemiany jednego pierwiastku w drugi 
należałoby' uważać za dokonany. 

Po krótkiej dyskusyi p. S. Górski roz
począł sprawozdanie swe z literatury pa
tentowej, przedstawiając metody wytwa
rzania cyanu z gazu świetlnego oraz za
pomocą węglików. 

Na tern posiedzenie zakończono. 

S p r a w o z d a n i a . 

Travaux pratiques de chimie organique parle D r . F . ULLMANN, assistant 
au Laboratoire de chimie organique et privat-docent à l'Université de Genève. Z 23 
lig. w tekście. Paryż. Wyd . Ch. Dunod. 1904. Str. V I I + 1 9 2 . Cena 6 fr. 

Żadna część chemii nie posiada tak licznych i różnorodnych metod badania, jak 
chemia organiczna. Ułatwić zapoznanie się praktyczne z metodami temi i nauczyć 
umiejętnie je wybierać i stosować, powinno być zadaniem podręczników do t. zw. pre
paratów organicznych. Niestety, o większości podręczników tego rodzaju nie można 
powiedzieć, aby odpowiadały należycie wymaganiom pedagogicznym. Większość z nich 
musi być zawsze dopełniana żywem słowem objaśniającem profesora lub asystenta la-
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boratoryuni, jeżeli ma oddać prawdziwe korzyści. W szeregu licznych podręczników 
angielskich, francuskich i niemieckich, w ciągu ubiegłego dziesiątka lat wyróżniał sie. 
dodatnio swemi zaletami pedagogicznemi podręcznik niemiecki prof. Gattermana. 
Obecnie, o podobnie wielkich zaletach pedagogicznych, choć opracowany w zupełnie 
inny sposób, niż podręcznik prof. Gattermana, ukazał się niedawno w języku francu
skim podręcznik ,,Travaux pratiques de chimie organique" przez d-ra F. Ullmanna, 
wieloletniego kierownika łaboratoryum organicznego prof. Graebego. Wyróżnia się 011 
głównie od dotychczas znanych podręczników swoją częścią teoretj'czna, w której au
tor poświęca osobny rozdział każdej z opisywanych metod. Widzimy tu więc rozdziały 
następujące : nitrowanie, sulfonowanie, chlorowanie, bromowanie, jodowanie, reduk-
cya (w środowisku obojętnem, alkalicznem, kwaśnem i elektrolityczna), utlenianie (za
pomocą środków utleniających, obojętnych, kwaśnych i elektrolityczna), następnie ace-
tylowanie, benźoylowaniej alkilowanie i zmydlanie. Nadto autor traktuje w oso
bnych rozdziałach takie operacja ogólne, jak filtrowanie, destylac3 -ę, destylacyę w próż
ni, destylaeyę z para, wodną, oznaczanie punktu topliwości i wrzenia i t. p. Ponieważ 
powyższe rozdziały nie wyczerpują oczywiście wszystkich wogóle metod chemii orga
nicznej, autor w części drugiej, poświęconej opisowi 63 preparatów, wprowadza jeszcze 
w odpowiednich miejscach rozdziały objaśniające, w rodzaju np. charakterystyki alde
hydów, ketonów, aminów pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych, barwników azo-
wycli, a także reakcyj Friedla i Craftsa, Sandme3-era, Hofmanna, Skraupa i od lat 
paru dopiero znanej reakcyi Grignarda. 

Nowością, nigdzie dotycbezas nie spotykaną, jest opis otrzymywania dwufenylu 
z benzolu pod działaniem ciepła, wytwarzanego przez prąd elektryczny; jest to reak-
cya, zastępująca t. zw. reakcyę pyrogenetyczne. 

Wartość książki podnosi i ta okoliczność, że wszędzie jest uwzględniona nie tyl
ko literatura czysto naukowa, ale i patentowa, której, jak to wiadomo, zawdzięczamy 
wiele nowych i ważnych reakcyj. 

Szkoda jednak, że autor nigdzie nie podał źródeł bibliograficznych, ułatwiłoby 
to nieraz zapoznanie się bliższe z literaturą oryginalną. 

Książka ta znajdzie napewno gorących zwolenników, a osoby interesowane 
u nas zwrócą też bezwątpienia na nią należytą uwagę. J. Bielecki. 
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