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MOWA NAD M fJG ią

i  p. F I L I P A  S U L IM IE R S K IE G O ,
w ypow iedziana przez

Józefa  J. B oguskiego,

w d. 10 Stycznia 18 85.

Zebraliśmy się, żałobni słuchacze, aby od 
dać ostatnią niestety przysługę człowiekowi, 
który przed paru jeszcze dniami śród nas żył, 
tem energicznem życiem czynu i pracy, po 
którem wiele śród społeczeństwa pozostaje 
owoców i szczera, serdeczna pośród ziomków 
pamięć. Śmierć, zabierając Sulimierskiego, 
pozbawiła nas męża w pełni rozwoju swych 
sił będącego,—opłakujemy go więc podwój
nie,—raz żegnając człowieka, któremu już 
wiele zawdzięczamy,—drugi raz rozstając się 
bezpowrotnie z nadzieją dalszego korzystania 
z jego pohopności do czynu, z jego mądrych 
i światłych rad, z jego doświadczenia na tru 
dnych życia drogach i tracąc wszelką możność 
dalszego ogrzewania się przy tem sercu, które 
obejmowało swem ciepłem nietylko szczupłe 
koło rodzinnych węzłów, lecz serdecznie biło 
w każdej sprawie obchodzącej kraj cały.

Ze takiern było życie Sulimierskiego, o tem 
wie każdy, koniu nie jest obcym nasz rozwój 
umysłowy w ostatnich czasach. Cały jego 
pracowity żywot, poczynając od chwili, w któ 
rej jako młodziutki student III. kursu Szkoły 
Głównej zaczął pisywać artykuły i rozprawy 
z dziedziny nauk przyrodniczych w redagowa
nym podówczas przez Górskiego Wędrowcu, 
a kończąc na wczorajszym dniu niemal, w któ
rym był zajęty poważną i pomnikową rzec 
można pracą wydawania Słownika Gieografi- 
cznego—stanowił jedno nieprzerwane pasmo 
czynów rozumnych i pożytecznych, a więc za
cnych i szlachetnych.

Sulimierski urodził się w r. 1843 w Siera
dzu i po ukończeniu gimnazyjum w Piotrko
wie wstąpił jako student wydziału matematy
cznego do b. Szkoły Głównej, a pobyt swój 
w niej zaznaczył wielką miłością dla nauki, 
objawiającą się zarówno szeregiem artykułów

literacko-przyrodniczych, o których już wspo
mniałem, jak i żywym udziałem w Colłoąuiach 
filozoficznych, urządzanych przez prof. Stru- 
wego. Ukończył Szkołę Główną w r. 1866, 
przedstawiwszy rozprawę p. t. „O metodach 
używanych do rozwiązywania zadań gieome- 
trycznych w ogólności“, która mu zjednała 
stopień magistra nauk matematycznych.— 
W tymże samym roku (1866) objął redakcyją 
Wędrowca, jedynego podówczas w kraju pis
ma zajmującego się poważnie rozpowszechnia
niem nauk przyrodniczych i gieograficznych. 
Zestawiając umiejętnie w swym organie wia
domości ciekawe a poważne i ścisłe, zdołał on 
wytworzyć obszerne koło czytelników bardzo 
żywo zajętych sprawami naukowemi. Odpo
wiadając chętnie na wszelkie nadchodzące do 
redakcyi pytania w kwestyjach naukowych 
i umieszczając w swem piśmie stałą rubrykę 
zadań i odpowiedzi na nie,—Sulimierski połą
czył się ścisłym węzłem ze swemi czytelnikami.

Redagowanie Wędrowca, które niejednemu 
wypełniłoby całkowicie czas, dla Sulimierskie
go nie stanowiło przeszkody do wielu innych 
pracowitych i poważnych zajęć. Z pod jego 
to umiejętnej redakcyi wyszło ośm pierwszych 
tomów Encyklopedyi wiedzy ludzkiej zwanej 
Ungrowską, jemu Tygodnik Ilustrowany za
wdzięcza całe szeregi cennych artykułów tre 
ści przyrodniczej i społecznej,—on miewał od
czyty w pierwszych chwilach rozpoczynającej 
się pracy kobiet w zakładzie p. Wandy 
Schmidt,—on dwa razy redagował Nowiny,—- 
on spolszczył w czasie jubileuszu Kopernika 
Flamarionowski życiorys tego męża,—on wy
powiedział niejeden odczyt dziesięciogroszowy 
dla rzemieślników,—on obliczył dokładnie 
„ilu nas jest“ i nareszcie—on to na krótko 
przed ustąpieniem z redakcyi Wędrowca roz
począł ostatnie i największe swe dzieło, a 
mianowicie wydawnictwo Słownika Gieografi- 
cznego Królestwa Polskiego i ziem przyle
głych.

Jeśli teraz uprzytomnimy sobie, że cała ta 
duża i wielostronna działalność nieboszczyka 
była prowadzoną współcześnie z kłopotliwem 
redagowaniem pisma, to łatwo zrozumiemy 
jak wielką pracowitością, jak pożytecznym do 
czynu zapałem musiał się odznaczać Sulirnier- 
ski. A że obok tych przymiotów miał on 
wielki dar poruszania kwestyj żywotnych, więc 
nic dziwnego, że jemu zawdzięcza bardzo wie
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le niejedna pożyteczna instytucyja. On to 
powziął myśl uczczenia w trwały sposób nie
odżałowanego rektora b. Szkoły Głównej,—a 
z myśli tej, szczęśliwie rzuconej, powstała 
Kasa pomocy imienia d-ra Mianowskiego. Jego 
to staraniom zawdzięcza bardzo wiele spółka 
nakładowa, mająca nietyle zyski ile pożytecz
ne wydawnictwa na celu. On to dzięki uprzej
mości i równości swego charakteru był tym 
wśród nas towarzyszem, z którym każdy dzie
lił się chętnie swemi projektami, troskami lub 
trudnościami. Pod tym względem długo czuć 
będziemy brak śród nas Sulimierskiego. Obcy 
wszelkim małostkom, mający tylko poważne 
na myśli sprawy, był ogniwem łączącem i je- 
dnoczącem siły w poważnej pracy na drodze 
postępu. A  postępowość jego, oparta na 
gruntownej znajomości nauk przyrodniczych, 
zasadzała się jak zwykle u przyrodnika nie 
na jaskrawych frazesach, lecz na rzeczywistej, 
niezaprzeczalne korzyści przynoszącej pracy.

Takim był Sulimierski, a do jakiegobądź 
położenia własna nas zapędzi pokusa lub wy
gna losów zrządzenie—to zawsze i wszędzie, 
ludzie tacy jak ten, który tu pod nigdy nieo- 
twierającem się wiekiem trumny spoczywa, 
świecą swemu otoczeniu przykładem i wyka
zują, że zawsze i wszędzie dobrze i pożytecznie 
pracować można. To też chociaż nieubłagane 
prawa na zawsze przerwały działalność Suli
mierskiego,—lecz pamięć zacnego żywota dłu
go jeszcze śród nas źyć będzie, a ziarna ręką 
jego na społeczną rzucone glebę, owoców przy
nosić nigdy nie przestaną.

przez

D-ra Ja n a  Jęd rze jew icza .

Ocean powietrzny, otaczający kulę ziemską 
w postaci atmosfery, przedstawia jeden z naj
ruchliwszych żywiołów ziemskich. Jak  każda : 
materyja gazowa tak i powietrze od zmian 
ciepła zmienia swą gęstość i ciężar właściwy, 
zmiany te pociągają za sobą dążność do ró- | 
wnowagi i wytwarzają prądy, mięszające się 
z sobą i płynące w bardzo różnych kierun- I

kach. Z powodu ruchów właściwych kuli ziem
skiej, tak obrotowego około osi jak i postępo
wego około słońca, pewne części atmosfery 
raz są wystawione na działanie ciepła słone
cznego, to znowu ochładzają się odwrócone 
od niego w stronę przeciwną. Pory roku ró
żne na obu półkulach także niemały wpływ 
wywierają na stopień ciepła różnych warstw 
powietrza—a przytem zmianami w parowaniu 
wód zmieniają stosunek nasycenia atmosfery 
parą wodną i zależne od tego osady deszczów 
lub śniegów.

Wszystkie te zmiany z jednego pochodzą 
źródła, powodem ich bowiem głównym jest 
zmieniające się ciepło słońca przy różnych po
łożeniach ziemi, ponieważ zaś ruchy ziemi 
i jej położenia względem słońca są ściśle pe- 
ryjodyczne, przeto zdawaćby się mogło, że i 
zmiany atmosferyczne dadzą się łatwo okre
ślić i z góry przepowiedzieć, tak jak położenia 
ziemi, które na każdą chwilę mogą być ściśle 
obliczone. Przypuszczenie to nie jest pozba
wione słuszności, są bowiem zmiany w atmo
sferze powtarzające się wraz z okresem rocz
nym obiegu ziemi, poza niemi jednak drugo
rzędne wpływy ogrzania atmosfery tak zmie
niają miejscowe peryjodyczne objawy, że prze
powiadanie pogody jest jednem z najtrudniej
szych zadań meteorologii, dziś jeszcze dalekiem 
od całkowitego rozwiązania. Mowa tu natu
ralnie o przepowiadaniu rozumowrem, opartem 
na prawach natury określonych, dających się 
obliczyć choćby z przybliżoną jeżeli nie z bez
względną dokładnością—jednem słowem o 
przepowiadaniu tego rodzaju, jakie nam dziś 
pozwala obliczyć zaćmienie słońca, księżyca 
lub gwiazd. Pomimo tego, że dokładność 
praw meteorologii nie może iść w porównanie 
z dokładnością praw astronomicznych —nie 
należy wątpić o możności ich udoskonalenia, 
bo przecież nie tak długie jeszcze wieki upły
nęły od czasu, kiedy zaćmienia księżyca'prze
powiadano tylko przybliżenie z okresu 19-let- 
niego, w którym się one powtarzają—przepo
wiadano je z doświadczenia, nieznając nawet 
obiegu ziemi, a więc niewiele dokładniej jak 
dziś możemy przewidywać, źe w zimie będą 
mrozy a w lecie upały.

Mówiąc o przepowiadaniu pogody pomija
my tu zupełnie pewne drobne objawy natury 
organicznej i nieorganicznej, które na bar
dzo krótko przed majtcą nastąpić zmianą są
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w możności naprowadzić nas na myśl o niej. 
Tu należy „pocenie się‘‘ kamieni przed desz
czem, różne zwyczaje zwierząt, niski lot ja 
skółek, siadanie wron na drzewach, sposób 
przędzenia pająków i t. p. Ludzie przebywa
jący wiele na powietrzu znają dużo takich o- 
znak nieraz słusznych a częściej urojonych.

Chcąc dojść do przepowiadania pogody spo
sobem rozumowym należy poznać dokładnie 
kierunki prądów atmosferycznych, warunki 
ich zmian i nasycenia wilgocią—tak jak chcąc 
przewidzieć zaćmienie księżyca, trzeba było 
poznać warunki ruchów układu planetarnego. 
Do takiego jednak poznania atmosfery dziś 
jeszcze bardzo daleko, jakkolwiek w ostatnich 
paru dziesiątkach lat poznanie to poruszyło 
się nadspodziewanie i weszło na drogę prak
tycznego zastosowania.

Dla zrozumienia tego zastosowania niezbę- 
dnem jest rozpatrzenie bliższe ogólnych ru
chów atmosfery o tyle przynajmniej, o ile one 
wpływają choć pośrednio na zmiany pogody 
części świata najbliżej nas obchodzącej, to 
jest lądu europejskiego.

W okolicach ziemi zwrotnikowych, atmo
sfera najwięcej jest rozgrzana promieniami 
słońca padającemi tam prawie prostopadle, 
wskutek tego powietrze nagrzane przy po
wierzchni staje się lżejszem i rzadszem. Jako 
lżejsze wznosi się w górę a na jego miejsce 
przypływają z obu stref umiarkowanych prądy 
chłodniejsze. Wyższe warstwy parte wzno-

F ig . i .

bieg Os xiemi biegr.
fiotud- póth

szącem się powietrzem, dla konieczności ró
wnowagi usuwając się na obie strony, tworzą 
prądy kierujące się ku biegunom. Tworzą się 
z tego dwa kierunki wiatrów, jeden dolny ku 
równikowi a b (fig. 1), drugi górny e d w wy
sokości około 3 000 metrów idący ku biegu
nowi. Gdyby ziemia była nieruchomą, kie
runki te odpowiadałyby południkom. Tak

J  jednak nie jest, ziemia obraca się około osi 
od zachodu na wschód i prędkości linijne o- 
brotu na różnych równoleżnikach są różne— 
cząstki na równiku obiegają w ciągu 24 go
dzin największe koło, cząstki na równoleżni
kach coraz mniejszych idą wolniej, bo w cią
gu tych samych 24 godzin obiegają koła 
mniejsze. Cząstki więc powietrza, napływają
ce ku równikowi z wyższych szerokości, przy- 

i noszą z sobą prędkość nabytą mniejszą i opó
źniają się za ruchem cząstek równikowych, 
przedstawiając się jakby szły od północo- 

: wschodu a na półkuli południowej od połu- 
dnio-wschodu—cząstki zaś, idące górą od ró
wnika z prędkością nabytą większą, wyprze
dzają ruch mniejszy w wyższych szerokościach 
robiąc wrażenie wiatru południowo-zachod
niego lub na półkuli południowej północno-za
chodniego. W iatry te wieją pod zwrotnikami 
przez cały rok i zwą się wiatrami statecznemi 
czyli pasatami przy powierzchni morza—gór
ne zaś nazywają anty-pasatami czyli pasatami 
górnemi.

Pasat dolny jako wiatr północno-wschodni 
na półkuli północnej wieje w strefie między 
8° i 30° szer. północnej, pasat południowo- 
wschodni na półkuli południowej sięga do 2° 
szer. północnej, tak że środek przestrzeni 
między pasatami nie przypada na równiku ale 
nieco wyżej, co pochodzi od łatwiejszego roz
grzewania się lądów. Przestrzeń ta zwana 
jest strefą ciszy i wraz z granicami pasatów 
przesuwa się o kilka stopni ku południowi 
podczas naszej zimy, podczas zaś lata bardziej 
ku północy jest posunięta, co zależy od poło
żenia słońca. W  strefie ciszy spotykają się 

1 dwa pasaty dolne i ogrzewając się wznoszą 
| się w górę, dając początek pasatom górnym 
| rozchodzącym się ku biegunom. Z powodu 

największego obwodu równika masy pasatów 
górnych, niemogąc się pomieścić na mniej
szych równoleżnikach, przytem znacznie ochło
dzone zaczynają się opuszczać ku dołowi już 
w szerokości gieogr. 28° do 30° zamykając 
krąg cyrkulacyi abcda (fig. 1) na półkuli pół
nocnej i odpowiedni na półkuli południowej. 
Część ich tylko dgh dąży dalej w stronę bie
guna spotykając się z prądem biegunowym 
chłodniejszym i wytwarzając dążenie do ró
wnoważenia ciepła będące powodem tylolicz- 
nych zmian pogody w wyższych szerokościach 
gieograficznych .
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Gdyby kula ziemska składała się tylko z wo
dy, wtedy na całym obwodzie pasa zwrotniko
wego pasaty byłyby stałym stanem atmosfery, 
tak jednak nie jest. Wielkie lądy zgroma
dzone przeważnie na półkuli północnej wstrzą
sają tę jednostajność, rozgrzewają się one od 
słońca prędzej i prędzej tracą ciepło, kiedy 
wody oceanu rozgrzewają się wolniej ale da
leko dłużej ciepło zachowują. Ta własność 
lądów sprowadza ogromne zmiany w całej 
cyrkulacyi prądów. Rozpatrzymy je zaczy
nając od zmian wywołanych wpływem najzna
czniejszej masy starego lądu.

Rozgrzanie środkowej Azyi podczas lata u- 
dziela się dolnej warstwie atmosfery, powie
trze rozgrzane jako lżejsze wznosi się w górę 
a miejsce jego zastępuje powietrze chłodniej
sze ze wszystkich stron napływające, nie zdą
ża ono jednak po linijach prostych do punk
tu rozgrzania jako środka, bo przeszkadza 
temu obrót ziemi. Zboczenia od prostolinij
nych kierunków przedstawione są na fig. 2, 
gdzie A  oznacza miejsca największego roz
grzania lądu azyjatyckiego. Do tego miejsca 
jako do środka płynące masy z południa z 
większą prędkością nabytą wyprzedzają ruch 
jego zbaczając ku wschodowi, jak wskazują 
strzałki—masy dążące z północy spóźniają się 
za ruchem zbaczając ku zachodowi—wytwa
rza się stąd prąd wirowy, w którym kierunki 
wiatrów przyjmują postać spiralną. Układ 
ten prądów atmosferycznych zowie się cyklo
nem i w całej atmosferze powtarza się w bar
dzo różnych rozmiarach* Środek cyklonu 
zajmuje powietrze rozgrzane lekkie, wznoszą
ce się w górę—jako lekkie zniża barometr, 
którego kolumna rtęci tu jest najkrótsza— 
miejsce to środkowe cyklonu zowią minimum 
(ciśnienia) albo depresyją,—okolice otaczają
ce, z których płyną wiatry chłodniejsze, a więc 
cięższe, mają stan barometru coraz wyższy 
w miarę oddalenia od punktu depresyi. Jeśli 
punkty jednakowego ciśnienia połączymy z so
bą linijami, przedstawiają one krzywizny za
mknięte otaczające punkt depresyi w postaci 
kręgów coraz większych—są to izobary, czyli 
linije jednakowego ciśnienia przedstawione 
na fig. 2 jako linije przerywane, kierunki wia
trów są zwykle do izobarów nachylone pod 
kątem 20° do 30°. Na fig. 2 są one przedsta
wione tak, jak ze spostrzeżeń zostały otrzy
mane. Miejscowe wpływy lądu tak wielkiego

jak Azyja modyfikują w niektórych miejscach 
kierunki wiatrów układ cyklonu składających, 
nie w tym jednak stopniu aby typ ogólnego 
utworu zaciemnić.

Cyklon letni środkowo-azyjatycki tworzy się 
tak blisko pasatu P, P', M, (fig. 2) że całkowi
cie zmienia stały jego w innych częściach ziemi 
kierunek. Prądy, które powinny na zasadzie 
ogólnej cyrkulacyi dążyć do równika, jako 
wiatry północno - wschodnie—wciągnięte do 

i środka cyklonu wieją w północnej części 0- 
ceanu Indyjskiego w postaci wiatru południo
wo-zachodniego M  przez całe lato, dopóki 
trwają warunki wytwarzania się cyklonu.— 
Kiedy bowiem na lądzie azyjatyckim nastają
ca zima ochładza ten ląd prędzej aniżeli są
siednie wody oceanu, całe położenie zmienia 
się. Pasat górny przedłużający się w wyż
szych szerokościach jako prąd równikowy o- 
ziębiony, nieznajdując przeszkody do opusz
czania się ku powierzchni lądu, tworzy tu 
prąd zstępujący zimny a więc cięższy, podwyż
szając barometr więcej niż w otaczających o- 
kolicach. Miejsce tego prądu zstępującego 
na fig. 3 oznaczone jest głoską C.

Masy zimnego powietrza spadające rozpły
wać się muszą wokoło; te, które dążą ku pół- 

j  nocy, gdzie prędkość obrotowa linijna jest 
mniejsza, wyprzedzają ruch tworząc lekkie 
wiatry południowo-zachodnie, masy zaś dążą- 

I ce ku południowi opóźniają się za ruchem 
| zbaczając ku zachodowi,—wytwarza się ruch 

wirowy a raczej spiralny w kierunku odwrot
nym jak w cyklonach, to jest w kierunku ta
kim, jaki mają skazówki zegarów.

Ten układ prądów zowią antycyklonem, 
środek jego gdzie barometr stoi najwyżej, 
stanowi maximum ciśnienia, które zniża się 
w miarę odległości od środka antycyklonu— 
linije łączące punkty jednakowych ciśnień— 
izobary, otaczają maximum kręgami zamknię- 
temi.

Antycyklon zimowy azyjatycki zasila chło- 
dnem powietrzem prądy wiejące od lądów do 
mórz i pośrednio wraca pasatowi oceanu In
dyjskiego jego właściwy północno-wschodni 
kierunek M' (fig. 3). Tym sposobem ląd Azyi 
wpływa na zmianę wiatrów mórz indyjskich— 
zamiast właściwego pasatu, przez lato wieje 
tam stale wiatr południowo-zachodni, przez 

| zimę—północno-wschodni, wiatry te M, M' 
1 (fig. 2 i 3) zowią tam musunami.
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Podobny wpływ wywierają i inne większe 
lądy w bliskości strefy pasatów położone—la
tem wciągają masy pasatu w cyklon lądowy, 
zimą rozlewają opadający chłodny prąd, który 
dąży ku równikowi ogrzanemu przedstawia
jącemu w treści jedno wielkie minimum ciś
nienia otaczające całą ziemię. Na całym tym 
obwodzie wznoszący się prąd ciepłego powie
trza tworzy względną próżnię, do której na
pływają sąsiednie masy powietrza, o ile

Fi:

Kółka kropkowane oznaczają miejsca naj - 
mniejszego ciśnienia barometru—środki cyklo
nów, kółka kreskowane—miejsca najwyższych 
ciśnień, to jest środki antycykłonów. Strzałki 
wskazują panujące kierunki wiatrów, z któ
rych właśnie prawa rzeczone wyprowadzone 
zostały.

Widzimy na fig. 2 podczas lata półkuli pół
nocnej, źe środki cyklonów powstają na wiel
kich lądach rozgrzanych letniem słońcemt

. 2 .

Prądi) atmosferyczne podczas tata półkuli północnej.

wpływ bardziej rozgrzanych lądów nie skie
ruje ich ku innym miejscom.

Cyklon i antycyklon stanowią dwie zasadni
cze postaci, według których tworzą się wszys
tkie układy prądów powietrza w atmosferze 
ziemskiej—cechy ich ogólne raz są wydat
niejsze, drugi raz wpływami sąsiednich miej
scowości zmodyfikowane, w każdym jednak ra
zie dadzą się odnaleść we wszystkich dostrze
ganych prądach na kuli ziemskiej, jak to prze
konać się możemy rozpatrując fig. 2 i 3 przed
stawiające ruchy wiatrów na ziemi w porze 
letniej w Lipcu i w porze zimowej w Styczniu.

gdzie powietrze tworzy prąd wstępujący w gó 
rę—dwa takie widzimy w Azyi, jeden w Afry
ce, jeden w Ameryce północnej,—wyjątek 
stanowi cyklon na oceanie Atlantyckim około 
Islandyi i ten znajduje dostateczne objaśnie
nie w ogrzaniu morza przez ciepły prąd ^mor
ski, zwany golf-stromem, idący od Florydy w 
Ameryce ku północnym brzegom Skandy
nawii.

Dwa antycyklony zajmują środki oceanów 
Atlantyckiego i Spokojnego, jako miejsca 
chłodniejsze od wielkich lądów.

Na półkuli południowej, gdzie panuje zima,
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cyklonów nie widzimy wcale, ale za to spo- j  

strzegamy między równoleżnikami 20° i 30° 
kilka miejsc antycyklonów—jest to właśnie j 
strefa, w której ochłodzony pasat górny opu
szcza się ku powierzchni ziemi bez przeszko- j 

dy, kiedy na północy opuszczaniu temu stają, j  

na przeszkodzie rozgrzane lądy.
Podczas naszej ziiny, kiedy na półkuli po- ! 

łudniowej panuje lato (fig. 3), widzimy stan 
rzeczy wprost przeciwny. Oziębienie lądów

Strzałki wskazujące kierunki wiatrów, po
zwalają dostatecznie rozpoznać odwrotne na 
obu półkulach ruchy prądów spiralnych. P rą 
dy cyklonów północnej półkuli postępują w 
kierunku odwrotnym skazówek zegarów, prą
dy antycyklonów idą w tymże samym kierun
ku jak skazówki zegarów—na półkuli połu
dniowej—odwrotnie. Przypatrując się kie
runkom prądów obu układów widzimy natu
ralną zresztą zależność jednych od drugich.

F ig . 3 .

Prądy atmosferyczne podczas zimy półkuli północnej.

północy, niwecząc prądy wstępujące, nie tamu
je opuszczania się górnego pasatu—ogniska 
antycyklonów przypadają nietylko na 30° szer. 
półn. ale i wyżej w Azyi i Ameryce—północne 
zaś części oceanów, nie tak łatwo tracące cie
pło a wskutek tego względnie cieplejsze, wy
twarzają 2 cyklony, jeden na oceanie Spokoj
nym, drugi około Islandyi. Na południowej ! 
półkuli ze ścisłą regularnością wszystkie 3 ! 
lądy ogrzane dają powód do cyklonów i na 
wszystkich 3 oceanach znajdujemy antycyklo- ! 
nowe maxima, świadczące o opuszczaniu się j  

mas ochłodzonych górnego pasatu.

i Z antycyklonu atlantyckiego D  wiatry ku po- 
! łudniowi płyną do równika jako ogólnego mi- 
| nimum ciśnienia tworząc pasat właściwy. P ', 

te zaś które dążą ku północy wciągane są 
! odrazu w sferę działania cyklonu islandzkiego 

(B , B stanowiąc materyjał jego wirów w po
staci wiatrów południowo-zachodnich.

Podobny związek cyklonów i antycyklonów 
we wszystkich innych punktach ziemi z łatwo
ścią dostrzedz można—jedne dają materyjał 
do tworzenia się drugich. Najważniejszy 
wpływ na stosunki meteorologiczne Europy 
wywierają naturalnie cyklony i antycyklony
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w sąsiednich okolicach tworzące się i te tylko 
nieco bliżej rozpatrzyć wypada.

Cyklon islandzki jak na fig. 2 i 3 widzimy 
trwa ciągle, choć natężenie jego zmienia się 
z porami roku. Zimową porą przy oziębieniu 
starego lądu daleko większa wytwarza się ró
żnica w temperaturze powietrza, lądu i morza 
przy ogrzewającem działaniu golf-stromu— 
prąd wstępujący jest silniejszy i absorpcyja 
wiatrów otaczających, dążących do minimum, 
jest znaczniejsza. W iatry południowo-zacho
dnie, stanowiące część południową cyklonów, 
sięgają aż do granic Azyi i one są właśnie 
panującemi w naszych stronach zimową porą, 
ponieważ zaś pochodzą z oceanu, jak na fig. 3 
widzieć można, przeto niosą z sobą wilgoć i 
ciepło, powodując częste odwilże i nadają na
szemu klimatowi cechy klimatu nadmorskiego. 
Działaniu cyklonu islandzkiego przypisać mu
simy tę szczególną okoliczność, że średnia tem
peratura zimy naszej zmniejsza się od zachodu 
ku wschodowi, a nie od południa ku północy, 
jakby według naturalnego prawa szerokości 
gieograficznej być powinno, im dalej bowiem 
na wschód, tem działanie ogrzewające wiatrów 
morskich coraz bardziej słabnie. Granice dzia
łania cyklonu islandzkiego są w różnych la
tach różne, co zależy od małych zmian sto
sunku ciepła na lądzie i morzu. Średnio bio
rąc, kres południowy działania prądów cie
płych tego cyklonu w naszym kraju przypada 
około granicy Galicyi ').

Cyklon islandzki, działający tak przeważnie 
na charakter pory zimowej Europy, podczas 
lata znacznie słabnie. Minimum wytworzone 
rozgrzaniem Azyi absorbuje w siebie masy 
powietrza nietylko azyjatyckiego, działanie 
jego sięga Skandynawii i dochodzi do połowy 
Europy, stąd dopiero wiatry skierowują się do 
osłabionego w sile cyklonu islandzkiego.— 
Granica działań obu cyklonów letnich, prze
chodzi przez Europę z północy na południe 
około Berlina, tak, że zachodnia Europa 
pozostając cały rok pod wpływem wilgotnych 
wiatrów oceanowych, zachowuje ciągle cha
rakter klimatu morskiego, kiedy wschodnia, 
do której i nasz kraj się zalicza, tylko podczas 
zimy te cechy posiada, latem zaś włączona do

') Pamiętnik Fizjograficzny, z roku 1882, tom II, 
str. £9.

azyjatyckiego ukiddu wiatrów, owiewana jest 
głównie prądami północno-zachodniemi dążą- 
cemi do środkowego minimum Azyi a tym 
sposobem ma klimat więcej do lądowego zbli
żony. (d. c. n.)

ROZKŁAD MATERYI ORGANICZNEJ

P R Z E Z  Ż Y JĄ T K A  P Y Ł K O W E ,
skreślił

Józef Natanson *).

Pojęcia z bijologii o grzybkach najniższych.

a) Grzybki pączkujące czyli Drożdże.

(z tabl. litogr.).

49. Historyczna dawność przedmiotu. Przy- 
| znając w przeglądzie naszym drożdżom pierw- 
| sze miejsce wśród grzybków rozkładających, 

mamy do tego wiele bardzo powodów arcy- 
słusznych. Nietylko bowiem fizyjologiczny 
ich charakter stawia je na pierwszem, wybi- 
tnem miejscu wśród rozkładaczy materyi, nie
tylko życie drożdży łączy się ze zjawiskami 
najbardziej energicznych, najbardziej typo
wych fermentacyj w ściślejszem tego słowa 
znaczeniu, ale drożdże te, jako ciasto waty o- 
sad, tworzący się w cieczach, które ze słod
kich stają się mocnemi (spirytualnemi), jako 
dodatek do mąki (przed jej pieczeniem), czy
niący ją  strawną, znane były niewątpliwie w 
czasach jaknajdawniejszych, bo jeszcze przed
historycznych. Wreszcie zapomnieć nie mo
żna, źe rozwój witalistycznej teoryi, będącej 
przedmiotem naszego zajęcia, od poznania 
drożdży właśnie się rozpoczyna, o czem jeszcze 
wspomnimy, mówiąc o alkoholowej fermen- 
tacyi.

Religijne i tradycyjne podania starożytnych 
zawierają wyraźne ślady, jakie w cywilizacyi 
tych ludów pozostawiło obeznanie się z fer- 
mentacyją winną. Noe, który traci zmysły 
przy nadużyciu szlachetnego nektaru, z win-

' )  Pordw n. W szechśw iat tom  I I I ,  s tr . 6 2 5, 64  6, 
6 6 1 , 6 8 0 .
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nej łozy otrzymanego; Ozyrys, którego z czcią 
wspominali egipcyjanie jako wynalascę przy
gotowywania wina; mitologiczny Bachus wre
szcie, któremu w praktyce życia i w obycza
jach greków i rzymian większy kult przypadł 
w udziale, niżby to z jego roli w mitologii wy
padało,—oto dowód, jak odległych czasów 
sięga poznanie fermentacyjnych własności 
winogronowego soku. Ponieważ jednak fer- 
mentacyja soku winnego następuje sama przez

nie zdążyli hebrajczycy, uciekając pod wodzą 
Mojżesza i w braku którego zadowolnić się 
musieli lichem pieczywem, dotąd jeszcze coro
cznie przez żydów w święta Paschy na pamiąt
kę wyzwolenia wypiekanem. W jakiśjkol- 
wiek więc znane były postaci drożdże, spro
wadzające gorzenie soku winnnego i czyniące 
strawną mąkę zbóż uprawianych, sięgają w 

; starożytności swego zastosowania pierwszych 
i czasów rolnictwa i uprawy ziemi przez czło-

się, bez wprowadzania do niej drożdży, ze zna
jomości zjawiska nie wynika jeszcze bynaj
mniej znajomość przyczyny. I  gnicie przecież 
znanem jest od najpierwotniejszych czasów 
ludzkości, a żyjątka gnilne dopiero od lat kil
kudziesięciu. Lecz od Noego w Starym te
stamencie nie wielce odległym jest Abraham, 
przyjmujący aniołów i częstujący ich nieprza- 
śnym (kiszonym, drożdżowym) chlebem, chle- 
bem jakiego z drożdżami rozczynić i wypiec

wieka. Wiadomo także, że dawni bardzo egip
cyjanie, bodaj czy nie od legiendowego poczy
nając Ozyrysa, zajmowali się przygotowaniem 
piwa z różnych zbóż swoich. Do wywołania 
zaś właściwej fermentacyi w piwie koniecznem 
jest—jak wiadomo—wnieść do zacieru pewną 
ilość drożdży, w poprzedniej fermentacyi o- 
trzymanych, któremi piwo—niechaj nam wol
no będzie wyrazić się nieściśle, musi być... 
zarażonem.
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Sama, wspomnijmy jeszcze, nazwa drożdży, 
o ile jej pochodzenie w niektórych językach 
skontrolować umiemy, wydaje się urobioną, 
w czasach ogromnie odległych, gdyż pochodzi 
od zjawiska, jakie wywołują drożdże, skoro 
do mąki zostaną dodane, przy wypieku chleba 
mianowicie. I  ta k : niemiecki Hefe pochodzi 
od heben, a francuskie levure od lever, oba 
te słowa znaczą: wznosić (się), wyrastać (por. 
ciasto rośnie), wywyższać się.

50. Drożdże soku winnego. W  niewielu 
słowach powyższego historycznego sprawoz
dania przebija już, choć nawiasowo zaledwie 
wspomniana, ta różnica, jaka zachodzi pomię
dzy drożdżami, działającemi przy winnej i 
przy piwnej fabrykacyi; wino fermentuje sa
mo przez się—w piwie drożdże zostają zasia
ne, a raczej wniesione, w celu otrzymania od
powiedniej fermentacyi zacieru, przy której 
grzybek ilościowo się rozmnaża.

Pomińmy nateraz milczeniem organizm, jaki 
piwowar wnosi do swego zacieru, a poświęćmy 
trochę uwagi zbadaniu, jaka to przyczyna 
wywołuje fermentacyją winogron. Dojrzałe 
jagody winnej łozy, jeśli przechowane będą 
na powietrzu w całości w formie grona, nieu
szkodzone, ulegną psuciu się; psują się one 
wtedy przez pleśnienie, biały wykwit pleśni 
zjawia się na mięknącej błonce czy powłoczce 
zewnętrznej i wkrótce jagoda staje się pastwą 
pasorzyta. Inaczej rzecz się ma, jeśli jagodę 
rozgnieciemy. W wyciśniętym jśj soku ró
wnież jak w rozdartem wnętrzu zachodzi szyb
ka przemiana cukru (owocowego) na aroma
tyczny charakterystyczny spirytus, sok wino
grona zamienia się na... wino '). Według 
witalistycznej teoryi, skoro w materyi doko
nał się rozkład, niewątpliwie musi tu działać 
organizm, istota żyjąca. I  w samej rzeczy 
rozbiór fermentującego wina niechybnie wy
każe nam zawieszone w niem męty i męty te 
w mikroskopie przedstawią się jako wydłużo
nej, jajowatej nieco formy kuleczki jasnej za- 
rodzi (protoplazmy), żyjącej, rozwijającej się, 
częstokroć pod mikroskopem nawet jeszcze

% ')  Wyrób tego szlachetnego napoju polega, jak  wia-
domo, na poddaniu soku tej przemianio, a następnie na 
powstrzymaniu rozpoczętej fermentacyi przez dodanie 
cukru krystalicznego lub alkoholu.

iPrzyp• Autora).

pączkującej (fig. 2). Zawartość protoplazma- 
tyczna pojedyńczych kulek czy bryłek, ciało 

; grzybka stanowiących, błonką komórkową 
z zewnątrz pokrytych, tu i owdzie wśród żyją- 

j  cej zarodzi wykazuje wodniczki, t. j. prze- 
! strzeń wypełnioną mniej gęstym, bardziej 

wodnistym jakoby płynem (por. fig. 3 i 4 przy 
znaczniejszem powiększeniu). Pojedyncza ko
mórka ma własność wydawania podobnych so
bie drogą pączkowania; wypączkowane, młode, 
mniejsze od macierzystej bryłeczki, oddzielają 
się zazwyczaj, rosną oddzielnie, a następnie 
z kolei same pączkują i t. d. Tak się przed' 
stawia pod mikroskopem organizm, działający 
przy fermentacyi soku z winogron. Lecz skąd 
się grzybek ten bierze wśród soku, skoro- go 
nie zasiewaliśmy sztucznie? dlaczego jagoda 
nieuszkodzona nie fermentuje? czy zarody 
drożdży w soku samym, wewnątrz jagód się 
znajdują i jakimby dziać się to mogło sposo
bem,—czy też dostają się one z zewnątrz, z 
powietrza, czy inną jaką drogą?—oto szereg 
pytań, jakie niezależnie od wyznawanej już 
przez nas teraz witalistycznej teoryi, wobec 
zjawiska pozornego samorodztwa, tutaj nasu
wać się muszą.

Jak  wiadomo (§ 26, odsyłacz) Gay Lussac 
twierdził,—a twierdził na zasadzie doświad
czeń,—że sok jagody winnej potrzebuje po
wietrza do poczęcia fermentacyi, rzeczywiście 
bez rozgniecenia jagód zjawisko nie zachodzi. 
Objaśnienie zjawiska chemicznym wpływem 
powietrza (tlenu) nie mogło zadowolnić P a
steura, który też począł, około r. 1872, bada
nia nad możliwem źródłem dostawania się 
grzybka do wyciśniętego soku z winogron.— 
Należy tu bowiem jeszcze dodać, że szybkie 
poczęcie się fermentacyi soku, w najróżnorod
niejszych wyciskanego okolicznościach, czyni 
nieprawdopodobnem przenikanie zarodu z o- 
taczającegn powietrza, z kurzu atmosfery je
dnem słowem. Zanim w rostworze cukru, u- 
myślnie na przyjęcie drożdży przygotowanym, 
na kurz w mieszkaniu lub na dworze wysta
wionym, zacznie się przemiana i zjawi się 
pierwszy ślad życia drożdży, a jednocześnie 
pierwsze dadzą się odkryć ślady utworzenia 
alkoholu, zawsze upływa dni kilka conajmniej, 
czasem kilkanaście. Tymczasem sok wino
gronowy fermentuje zaraz, niezależnie od 
przykrycia lub odosobnienia, a po trzech do
bach często, niekiedy zaś po dwu już do
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bach, zamiana na wino jest dokonaną.
Nie możemy w szczupłych ramach niniej

szego artykułu przejść z czytelnikiem cieka
wej kolei dowcipnych, metodycznie rzecz zgłę
biających doświadczeń Pasteura. Ze względu 
wszelako na ważność przedmiotu dla samej 
naszej teoryi, dla powzięcia poglądu na roz
powszechnienie pyłków w przyrodzie i dla po
chwycenia pewnych szczególnych zachodzą
cych przytem rysów, ze względu wreszcie na 
to, że warunki rozpowszechnienia i znajdowa
nia się w przyrodzie pyłków fermentacyi win
nej przedstawiają typowy niejako przykład 
zawiłych a subtelnych spraw przyrody, pra
gniemy zatrzymać się cokolwiek obszerniej 
nad tym pierwszym na naszej drodze przy
kładem bijologicznej zagadki, zagadki co do 
początku bytu danego grzybka.

51. Zarodki tych drożdży. Przy badaniu 
źródła, skądby zaród drożdżowy do soku ja 
gód mógł się przedostać, uwagę zwrócić na
leży w pierwszej niejako linii na zewnętrzną 
powierzchnię jagód, azaliż z zewnątrz nie czy- 
cha na błonce chciwy pasorzyt, czy może „coś 
takiego" co później, w danych warunkach, 
wobec soku, może stać się jego pasorzytem, a 
właściwie saprofitem już tylko? ’). Pasteur 
obmywał w celu odpowiedzenia na to pytanie 
świeże winne grona w czystej, wyjałowionej 
poprzednio wodzie. Krynicznej czystości wo
da staje się mętną—mikroskop wykazuje li
czne bardzo pyły, mniej lub więcej różniące 
się od normalnych, zwykłych pyłów powietrza 
danej winnicy. Po tem przedwstępnem zba
daniu, metoda Pasteura prostą już była i ja 
sno wytkniętą. W  przegotowanym ponad 
punkt wrzenia i starannie od zewnątrz izolo
wanym, a więc wyjałowionym soku winogro
nowym próbował porównawczo: 1) nic nie 
zasiewać, 2) zasiewać jagody nieobmyte. 3) 
obmyte jagody, 4) nieobmyte, drzewiaste szkie
lety grona, złożone z osi i z szypułek owoco
wych, z których jagody zerwano, 5) takież o- 
gołocone z jagód grona, obmyte, 6) wodę

')  Pytanie to tem jest n.ituralniejszem, iż , w przygo
towaniu niektórych gatunków (czerwonych) win, błony 
jagód  rozgniecionych i nawet cało drzewko grona wrzu- 
canem bywa do soku celem wywołania energicznej fer
mentacyi. (P rzyp . A u tora).

mętną, z opłókania. winnego grona otrzymaną, 
7) tęż wodę, przegotowaną. W wypadkach 
1, 3, 5 i 7 płyn nie fermentował, (obmycie w 
doświadczeniach 3 i 5 musi być starannem), 
w wypadkach 2, 4 i 6 zaraz w soku wszczyna
ła się fermentacyja, zupełnie taka jaka w roz
gniecionych odbywa się jagodach. Dalej, za
pomocą dowcipnego zastosowania wyciągnię
tych śpiczasto w płomieniu i zalutowanych 
rurek szklanych, Pasteur zdołał wprost z wnę
trza jagód nabierać do doświadczeń wystar
czających ilości soku, a przeto usuwając go 
prawie zupełnie od zetknięcia z błoną jago
dową, wprowadzać do zbiornika z wyjałowio
nym jak wyżej sokiem winnym. Ile razy do
świadczenie wykonanem było dobrze, tyle razy 
wprowadzenie świeżego soku z wnętrza jagód 
do zbiornika nie wywoływało żadnej w nim 
zmiany, żadnej fermentacyi. Niema zatem 
wątpliwości, zarody drożdży siedzą na wierz
chu jagód, na błonce zewnętrznej owocu, a 
także na „drzewku gronowem“ (bois de grap- 
pe), t. j. na osiowym trzonku grona i na odga
łęziających się od niego szypułkacb pojedyń- 
czych jagód.

A jednak—i tu dopiero właściwie początek 
bijologicznej zagadki—drożdżowych kuleczek, 
jakie widzimy w winie, niema bynajmniej na 
wierzchu jagód, a przynajmniej znaleść ich tu 
nie można. Natomiast udało się Pasteurowi 
wykryć w wodzie z obmywania gron winnych, 
pomiędzy mnóstwem różnych pyłów, szczegól
ne, ciemno-brunatnej lub wiśniowej barwy 
kulki (fig. 1 a), o grubym, podwójnym obrysie 
(konturze); udało mu się stwierdzić, iż p r z y  
p r z y s t ę p i e  p o w i e t r z a ,  ziarna te 
mogą w wodzie lub w soku w szczególny spo
sób kiełkować i wydawać potomstwo, zupełnie 
do drożdżowych podobne kuleczek (fig. 1 a—c). 
Jesteśmy już o krok dalej. A le teraz, co zna
czą, skąd się biorą i w jakim do winnych droż
dży stosunku pozostają owe ciemne, grube ku
leczki, mające wszelkie zewnętrzne pózory t. 
z. zarodników trwałych? Na to odpowiedzi 
Pasteur doświadczalnie nie znalazł. Zado- 
wolnijmy się tymczasem tem, źe kuliste, cie
mne zarodniki wydają potomstwo, mające 
wszelkie cechy drożdży i—o ile doświadczenie 
wnosić pozwala—wytwarzające normalną fer- 
mentacyją, że nadto kiełkowania owych zarod
ników tłumaczą nam doświadczenie Gay-Lus- 
saca, ustanawiające zależność między przy-
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stępem powietrza a początkiem fermentacyi 
winnego soku. (d. c. n.)

ZASADY TERMOCHEMII
podał

Stan isław  K ram sztyk .

(Ciąg dalszy).

IV.

Znaczna ilość ciepła wywiązująca się przez 
spalenie wodoru, wskazuje jasno, jak olbrzymi 
zasób energii przechowuje się w formie powi
nowactwa chemicznego. Połączenie jednego 
kilograma wodoru z tlenem wytwarza 34 000 
ciepłostek, czyli na zasadzie równoważności 
ciepła i pracy 34 000X424 t. j. około 15 mi- 
lijonów kilogrametrów; kilogram węgla przy 
spaleniu wydaje około 8 000 ciepłostek, w 
każdym przeto kilogramie węgla przygotowa
nych mamy, w postaci powinowactwa chemi
cznego względem tlenu, 8 000X424, około 
3 l/2 milijona kilogrametrów pracy mechanicz
nej. Znaczenie praktyczne liczb tych okazu* 
je się z tego, że wszystkie nasze materyjały 
opałowe są związkami węgla i wodoru.

Jak  przy łączeniu się atomów różnorodnych 
wytwarzała się siła żywa w postaci ciepła, 
tak znów dla rozerwania ich związku, dla roz
łożenia wody lub dwutlenku węgla trzeba po
nieść odpowiedni nakład pracy, który przeto 
dla wody wyrazi się liczbą 15, dla dwutlenku 
węgla 3>/2 milijona kilogrametrów; praca ta 
ponieważ tu idzie o działanie na najdrobniej
sze cząsteczki, dostarczoną być winna w po
staci siły żywej, polegającej na ruchu najdro
bniejszych cząstek, t. j. w postaci ciepła. Jak  
łączeniu się chemicznemu ciał towarzyszy wy
wiązywanie się, oswabadzanie ciepła, tak 
znów rozkład następuje ze stratą, z wiązaniem 
się ciepła,—ilość ciepła oswabadzająca się 
przy powstawaniu danego związku wyrównywa 
ilości ciepła potrzebnej do jego rozkładu.

Tak np. z doświadczeń Pebala i Thana wia
domo, źe salmijak przy ulatnianiu rozkłada 
się zupełnie na amonijak i chlorowodór, a we
dług Marignaca rozkład taki jednego grama

1 salmijaku zużywa około 706 ciepłostek (gra
mowych), t. j. taką ilość ciepła, któraby zdo
łała 1 gram wody ogrzać o 706° C. Ciepło zaś, 
powstające przy łączeniu się amonijaku z 
chlorowodorem, wynosi, według Favrea i Sil- 
bermanna, 743,5 ciepłostek, co w temperatu
rze wyższej, przy której miały miejsce bada
nia Marignaca czyniłoby 715 ciepłostek. Zwa
żywszy trudności, z jakiemi doświadczenia te 
są połączone, zgodność tych liczb uważać mo
żna za zadawalniającą. Z tego też wynika, 
że przy wzajemnem zetknięciu amonijaku i 
chlorowodoru w temperaturze wyższej od pun
ktu ulatniania się salmijaku nastąpić zgoła 
nie może wywiązywanie się ciepła, bo choćby 
się nawet salmijak wtedy tworzył, ulegałby 
natychmiast rozkładowi. Wniosek ten po
twierdziły rzeczywiście dokładne badania 

| Thana, wbrew dawniejszym doświadczeniom 
! Devillea.

Wywody powyższe, oparte na zasadach 
teoryi mechanicznej ciepła, doprowadziły nas 
tedy do wniosku, że przy łączeniu się ciał, 
przy powstawaniu związków chemicznych, cie
pło się zawsze oswabadza, wiążąc się nato
miast przy rozkładach chemicznych, przy roz
rywaniu związków na ich części składowe.— 
Reguła ta wszakże nie jest zupełnie ogólną, 
niektóre bowiem połączenia zachodzą nie z 
wywiązywaniem, ale owszem z pochłanianiem 
ciepła. Tak np. przy łączeniu się węgla z 
wodorem na acetylen pochłania się według 
Berthelota 64 ciepłostek, co znaczy, że dla u- 
tworzenia jednej cząsteczki acetylenu (jedne
go równoważnika C2H2 w gramach, t. j. 26 
gramów acetylenu) potrzeba takiego nakładu 
ciepła, któryby wystarczył do ogrzania 64 ki
logramów wody od 0° do 1°.

Osobliwa ta sprzeczność wyjaśni się nam 
wszakże, skoro przypomnimy sobie, że w obja
wach cieplikowych, towarzyszących działa
niom chemicznym, dostrzegamy tylko wypa
dek ryczałtowy, będący wynikiem różnych 
procesów szczegółowych. Przy powstawaniu 
acetylenu, C2+ H 2=:C2H 2, cząsteczka węgla 
przeprowadzoną być musi najpierw w stan lo
tny i rozbita na luźne atomy, a obok tego i 
cząsteczka wodoru rozszczepić się musi na a- 
tomy,—ciepło zużyte na te procesy przewyż
sza ilość ciepła wywiązującą się przy właści- 
wem łączeniu atomów węgla z atomami wo
doru. Łączenie się chemiczne atomów zacho
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dzi zawsze z wywiązywaniem się ciepła, jak to 
po raz pierwszy w całej ogólności wypowie
dział J . Thomson.

Tak samo utrata ciepła (43 ciepłostek) na
stępuje przy powstawaniu tlenku azotu, utra
tę ciepła i tu zrozumieć możemy, skoro zgo
dzimy się na to, źe ciepło potrzebne do roz
szczepienia cząsteczek tlenu przewyższa zna
cznie ciepło wywiązujące się skutkiem łącze
nia atomów azotu i tlenu, co iunemi słowy 
znaczy, że powinowactwo cząstek azotu i tle
nu jest słabszem, aniżeli siła, z jaką, trzymają 
się atomy tlenu między sobą. Jeżeli domysł 
ten jest słuszny, to nawzajem rozkład tlenku 
azotu połączonym być winien z wywiązywa
niem się ciepła; znajduje to rzeczywiście po
parcie w tym dawniej już znanym fakcie, źe 
spalenie węgla w tlenku azotu wytwarza zna
czniejszą ilość ciepła aniżeli w czystym tlenie.

V.

Jakkolwiek objawy cieplikowe procesom 
chemicznym towarzyszące nie mogą w ogólno
ści stanowić bezwzględnej miary wchodzących 
przy tem w grę powinowactw chemicznych, 
pozwalają jednak nieraz ocenić względną ich 
wielkość, okazując zarazem prawidłowość ude
rzającą. Dostrzedz to można mianowicie przy 
zestawieniu procesów, które mają przebieg 
analogiczny i których wynikiem są utwory bu- 
dowy analogicznej, wtedy bowiem przyjąć 
można, że drugorzędne objawy cieplikowe są 
mniej więcej jednakie.

Dla objaśnienia przykładem powyższych u- 
wag przytoczymy związki chloru, bromu i jo
du z wodorem i metalami. Według Thom
sona ilości ciepła wytwarzające się przy pow
stawaniu związków wodornych tych pierwiast
ków wynoszą:

(HC!)=39,3c. (HBr)=28,4c. (H J)= l3 ,2c.

Liczby te, które brać należy w znaczeniu 
takiem, jak uważaliśmy wyżej dla acetylenu, 
odnoszą się do roztworów wodnych powyż
szych związków, widzimy z nich najpierw, że 
chlor ma silniejsze do wodoru powinowactwo 
niż brom i jod, różnice zaś tych liczb wyno 
szą:

Otóż, przy łączeniu się tych trzech halogie- 
nów, zamiast z wodorem, z innemi pierwiast
kami, wytwarzają się inne ilości ciepła; jeżeli 
jednak ilości te ciepła zostają w pewnym 
związku z powinowactwami chemicznemi, to 
różnice wykazujące, o ile powinowactwo chlo
ru większe jest aniżeli bromu lub jodu, winny 
być takież same, jak otrzymane wyżej różnice 
względem wodoru. .Rzeczywiście, znów we
dług Thomsena, mamy:
(KC1)=101,1 c., (K B r)=90,2c., ( K J ) = 75 c. 
a stąd wypadają różnice :

(KOI)—(K Br)=10,9 c.
(KClj—K J)= 26,1  c., 

a tak samo
(NaCl)—(NaBr)=10,9 c.
(NaCl)—(N aJ)=26,2 c.
(SrCl2)—(SrBra)=2X lO ,9 c.
(SrCl2)—(SrJ2)—2X26,1 c. 

i t. d.
Niemniej piękny przykład takiej prawidło

wości przedstawia tworzenie się kwasu azoto
wego . i kwasu azotnego z dwutlenku azotu: 
w pierwszym razie kwas powstaje przez zwią
zanie jednego, w drugim razie dwu atomów 
tlenu; doświadczenia zaś Thomsena okazały, 
że w pierwszym razie wywiązuje się 18,3, w 
drugim razie 36,6, to jest dwa razy większa 
ilość ciepła. (d. c. «.).

(HC1)-
(HC1)-

-(HBr)= 
-(H J)  ■

=10,9 ciepłostek 
= 26,1 „

Towarzystwo ogrodnicze warszawskie.

Posiedzenie 3-cie Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodzonych 'pomocniczych, odbyło się 
w dniu 8 Stycznia 1885 r.. w lokalu Towarzy
stwa Ogrodniczego, Chmielna 8.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący zako
munikowaniem smutnej wiadomości o śmierci 
członka Komisyi ś. p. Filipa Sulimierskiego, 
wzywając obecnych do uczczenia pamięci 
zmarłego przez powstanie z miejsc. Następnie 
sekretarz odczytał projekt wydania katalogu 
dzieł przyrodniczych, przedstawiony przez od
dzielną delegacyją, złożoną z 6 członków, u- 
poważnionych przez Komisyją. W projekcie 
tym delegacyja zaproponowała wydanie ka
talogu bibliograficznego rozumowanego u- 
miejętności przyrodniczych teoretycznych i
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stosowanych za ostatnie 25 lat, któryby obej
mował przedewszystkiem podręczniki i dzieła 
podstawowe, a nadto i prace specyjalne.— 
Przy podręcznikach i wogóle dziełach, peda
gogiczne znaczenie mających, podawać stresz
czenia zwięzłe, informacyjnie napisane, przy 
pracach zaś specyjalnych tylko dokładne ty
tuły. Delegacyja proponuje aby katalog był 
wydany nakładem Towarzystwa Ogrodniczego 
w ciągu 1885 r. i aby wykonanie projektu po
wierzyć oddzielnej delegacyi złożonej z 6 
członków, wybranych przez Komisyją z pra
wem dobrania sobie odpowiednich współpra
cowników.

Komisyja projekt przedstawiony przyjęła 
i powierzyła jego wykonanie tejże samej dele
gacyi.

P. Eug. Dziewulski zawiadamia, że :
p. Stefan Kuczyński b. rektor i profesor 

Wszechnicy Jagielońskiej, przewodniczący w 
Komisyi fizyjograficznej, listem z dnia 2 Sty
cznia 1885 roku, powiadomił wydawnictwo 
Pamiętnika Fizyjograficznego w Warszawie, 
że „Signal office“ Stanów Zjednoczonych A - 
meryki północnej, zajmujące się wydaniem 
Biblijografii meteorologicznej międzynarodo
wej, udało się w Czerwcu r. z. do prof. K ar- 
lińskiego z prośbą o uzupełnienie „Biblijogra
fii Zebrawskiego" pod względem meteorologii. 
Prof. Karliński przesłał w tym celu do „Si
gnal Office1* 63 kartek z tytułami dzieł lub 
pism mniejszych, odnoszących się do meteoro
logii, wydanych w Polsce lub traktujących o 
stosunkach meteorologicznych w prowincyjach 
polskich, a niewspomnianych w Biblijografii 
Zebrawskiego. Dnia 25 Sierpnia r. z. otrzy
mał podziękowanie za tę przesyłkę z prośbą o 
uzupełnienie pod względem magnetyzmu i zórz 
północnych. Przesłał więc do „Signal office“ 
znowu 27 tytułów. Prof. Karliński używał 
do uzupełnienia Biblijografii Zebrawskiego 
następujących źródeł: 1) Majer, L iteratura
fizyjografii polskiej; 2) Estreicher, Biblijogra- 
fija; 3) Wydawnictwa Akad umiejętności w 
Krakowie i b. c. k. Towarzystwa naukowego 
krakowskiego; 4) Katalog bibliograficzny ob- 
serwatoryjum krakowskiego; 5) Pamiętnik 
Fizyjograficzny warszawski; 6) Payer Hugo, 
Bibliotheca carpatica; 7) Pamiętnik towarzy
stwa tatrzańskiego.

Sekretarz I  Tow. ogrod. p. Ed. Jankowski 
prosi Komisyją o współudział w urządzeniu

zbiorów mających związek z ogrodnictwem, 
oraz biblijoteki i czytelni Towarzystwa.

P. A. Slósarski mówi ,,0  szkodnikach na
szych ogrodów w r. 1884“. Zwraca naprzód 
uwagę na wyjątkową obfitość i różnorodność 
szkodników w ubiegłym roku, czemu zapewne 
niemało pogodne lato dopomogło, następnie 
wykazuje na zasadzie obserwacyj od kilku lat 
nad zwierzętami szkodliwemi w ogrodach 
warszawskich i okolicznych prowadzonych, że 
zwykle w danym czasie jeden (rzadziej 2 — 3) 
szkodnik przeważa liczebnie nad innemi, staje 
się panującym prawie we wszystkich ogro
dach, że takie panujące powszechnie szkodni
ki, pojawiają się peryjodycznie co lat kilka. 
Ponieważ najwięcej szkodników dostarcza o- 
grodnictwu gromada owadów, to też w roku 
ubiegłym, w ciągu lata i jesieni, prawie co 
parę dni pojawiały się nowe szkodliwe owady, 
dorosło lub w postaci gąsienic. W ogrodach 
warszawskich i okolicznych, występowały 
szkodniki w r. 1884 z rzędu motyli, dwuskrzy- 
dłych, błonkoskrzydłych, tęgopokrywych i pół- 
tęgopokrywych. Szczegółowy opis wielu z tych 
szkodników, p. Slósarski umieścił w „Ogro
dniku Polskim“ w r. 1884, dla tego nie bę
dziemy ich tutaj powtarzać, dodamy tylko, że 
do najpokaźniejszych szkodników ubiegłego 
roku, nąleży zwierzę ssące z rzędu gryzących 
(Glires), Nornica wielka (Arvicola (Hypudae- 
us) amphibius L.), zwana „szczurem wod- 
nym“, która zniszczyła całkowicie ogród we 
wsi Teptiukowie pod Hrubieszowem. Opis te
go szkodnika, wraz ze sposobami wyniszczenia 
go, p. Slósarski wydrukuje w 2 i 3 numerze 
„Ogrodnika Polskiego*1 1885 r. Wykład o 
szkodnikach wywołał dyskusyją, w której 
brali udział prof. Jurkiewicz, prof. Aleksan
drowicz i p. Ed. Jankowski. W końcu p. J ó 
zef Siemiradzki odczytuje rozprawę p. t. „0 - 
rogieniczna teoryją Suessa w zastosowaniu do 
budowy gieologicznej Kordylijerów“, która 
będzie drukowana w naszem piśmie.

Następne posiedzenie d. 22 Stycznia r. b.
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Książki i broszury nadesłane do redak
cyi Wszechświata,

w ciągu Grudnia r. z. i  Stycznia r. b.
I .  Rozpraw y i spraw ozdania z posiedzeń wydziału 

m atem atyczno-przyrodniczego A kadem ii um iejętności, 
T om  X I  (z  1 0 tablicam i litografow anem i).

I  Rozprawy.
I .  K arol G óreck i, M agnetyzm  ja k o  rodzaj ruchu 

eteru.
2 . D r. O learski K azim ierz, o przejściu zm iennych 

prądów  przez elektrolity.
3 . D r. Radziszewski B ron. i P . W ispek. B adan ia 

nad połączeniam i pochodnem i ksylolów.
4 . P .  W ispek, B adan ia nad połączeniam i pochod

nem i mezytyle\iu.
5. D r. Janczew ski E dw ard , Godlewskia nowy rodzaj 

sinorostów (Cryptopbyceae T h u r .) . —
6. D r . Ł azarsk i Mieczysław, O zam ianie krzywych 

rzędu drugiego n a  ko la  zapom ocą rzutów.
7. A . J .  S todółkiew icz, O całkow aniu pewnego ró 

w nania różniczkow ego lin ijnego  rzędu drugiego.
8 . D r. A lojzy A lth , U w agi nad tarczam i ryb ro

dzaju P teraspis i Scaphaspis, z warstw  paleozoicznych 
galicyjskiego P odola. —'

9 . D r. O learski K azim ierz, O prawdopodobnej gę
stości tlenu ciekłego przy — 1 3 0 °  C ., pod ciśnieniem  
skrap lan ia  (2 7 atm .).

1 0 . D r. K arliński Jus tyn , P rzyczynek do nauki o 
achrom atopsyi n a  bocznych częściach siatków ki.

I I .  Dr. Czyrniański E m il, T eoryją chemiczno-fizy- 
czna na podstawie przyciągania się i ruchu wirowego 
niedzialek.

1 2. D r. S zajnocha W ładysław , Przyczynek do zna- • 
jom ości fauny celalopodów z karpackiego piaskowca. ““ “ 

I I  Spraw ozdania z posiedzeń.
A ) W ydziału  m atem atyczno-przyrodniczego.
B) Komisyi fizyjograficznej.
C) Komisyi antropologicznej.
11. Spraw ozdanie Komisyi fizyjograficznej, obejm u

jące  pogląd  na czynności dokonane w ciągu r. 1 8 8 3 ,  
oraz m atery jały  do fizyjografii k rajow ej. T o m  X V I I I .

I I I .  Zbiór w iadom ości do antropologii krajow ej. 
T om  V I I I .

I  D ział archeologiczno-antropologiczny.
1. D r. J .  K opernicki, Dalsze poszukiw ania archeo

logiczne w Horodnicy nad D niestrem  przez p . W ład . 
Przybyslaw skiego dokonane w la tach  1 8 78  — 1 8 8 2  
(z 2 -m a  tabl.).

2. Czesł. Neyman, Notatki archeol. z Ukrainy 
(z  2-mu tabl.).

3 . A . H. K irkor, Spraw ozdanie i wykaz zabytków 
złożonych w A kad . um . z wycieczki archeologicznej 
w r. I 88 3.

4 . G . Ossowski, Sprawozdanio z badań paleo-etno- 
logicznych w jask in iach  okolic Ojcowa S k o n a n y c h  
w r. 188  3 (z 2 -m a tabl.).

5. F .  N . Z iem ięeki, Sprawozd. z wycieczki archeol. 
w r. 1 8 8 3  dokonanej (H alicz, K ryłoś, Podhorcc).

I I  Dział antropologii w ściślejszem znaczeniu.
1. D r. W ład . Ściborowski, T rw anie życia w K rze-

I szowieach i okolicy na zasadzie wykazu zm arłych w c ią 
gu la t piędziesięciu ( l 8 3 4 — 1 8 8  3).

III  M ateryjały etnologiczne.
] .  Bolesław Popowski, Pieśni ludu ruskiego ze wsi 

Zalewańszczyzny.
2. Jó z e f  L ipiński, Zwyczaje i pieśni ludu W ielkopol

skiego.
3 . C. N eym an, M at. etnogr. z okolic 1’liskowa w 

pow. I.ipow ieckim  zebrane przez pannę Z. D . »
4 . S tefanija U lanow ska, Niektóro m atoryjały etno

graficzne we wsi Łukow cu (m azowieckim ).

D ra  W ład . S z a j n o c h  faunie średniej kredy
z wysp Elobi na wybrzeżu zachodniej A fryki. (Osobne 
odbicie z XII tom u Rozpraw i Sprawozdań wydz. m atem , 
przyr. A kad . um iej.).

Szkic przyrodniczy, Nowsze pojęcia i hipotezy o po
wstawaniu istot. W arszaw a, 1 8 8 4 .

P ro f  D r. W . S z o k a  1 s k i, P oczątek  i rozwój um y- 
słowości w przyrodzio. W arsz. 1 8 8 5  str. VIII -j-  4G 8. 
W yd. z zapom ogi Kasy im . M ianow skiego.

TreSĆ: Mowa nad m ogiłą  ś. p. F ilipa Snlim ierskie- 
go, w ypowiedziana przez Józefa  J .  Boguskiego, w d. 10 
Stycznia 1 8 8 5  r .—  O przewidywaniu pogody przez dra 
J a n a  Ję d rz e je w ic z a — R ozkład  m ateryi organicznej przez 
żyjątka pyłkowe, skreślił Jó z e f N atanson ,— Zasady te r
m ochem ii podał Stanisław K ram sztyk (ciąg dalszy).—  
Towarzystwo ogrodnicze warszawskie. —  K siążki i bro
szury nadesłane do redakcyi W szechśw iata. — O głoszenia.

W ydaw ca E. D ziew ulski. R e d ak to r  Br. Znatow icz.

W ydanie z zapom ogi Kasy pomocy

DLA OSÓB PRACUJĄCYCH NA POLU NAUK.OWEM,

i m i e n i a  D ra J ó z e f a  M i a n o w s k i e g o .

wyszło dzieło p. t. :

PROF. J. D.EYERETT

JEDNOSTKI
x

S T A Ł E  F I Z Y C Z N E .
PRZEKŁAD 1 II-g» WYDANIA ANGIELSKIEGO

dokonany przez

J. J. BOGUSKIEGO.
wydany

STARANIEM REDAKCYI WSZECHŚWIATA- 

Cena rs. I kop. 20.

Skład główny w Księgarni
E.  W E N T )  E G  O i  SM.

0 - 2



PRZEGLĄD TECHNICZNYc

CZASOPISMO MIESIĘCZNE POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI i PRZEMYSŁU,

ORGAN TECHNIKÓW KRAJOWYCH,
rozpoczą ł w  ro k u  1 8 8 5  je d e n a sty  ro k  sw ego is tn ie n ia .

\

Przedpłata wynosząca w W a rsza w ie : rocznie rs. 10, półrocznie rs. 5, 
z przesyłką pocztową: rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6,

może być wnoszoną w Biurze Redakcyi i adininistracyi (W arszaw a, Złota, 4 8 )  
i we wszystkich księgarniach krajowych.

A d m in is tr a c y ja  P rze g lą d u  T echnicznego p r z y jm u je  og łoszen ia  za 
k ładów  fa b ry c zn y c h  i  ręk o d zie ln iczych , b iu r  tech n iczn ych  i  t. d.

48  WSZECHŚWIAT. N r .  3.

1 8 8 5  6 -4

GAZETAR LEKARSKA,
pismo tygodniowe, poświęcone wszystkim gałęziom nauk lekarskich, wychodzi w Warszawie, 
w objętości 1 */a—2 arkuszy druku tygodniowo przy stałem współpracownictwie następujących

lekarzy, współwłaścicieli Gazety:
L. Andersa, T. Andersa, K. Chełchowskiego, B. Chrostowskiego, T. Dunina, A. Elsen- 

berga, A. Fabiana, W. Gajkiewicza, B. Gepnera, W. Groszterna, T. Heringa, H. Hoyera, M. 
Jakowskiego, R. Jasińskiego, F. Jawdyńskiego, W. Kamockiego, St. Kondratowicza, E. Kor- 
uiłowicza, Z. Kramsztyka, S. Kwietniewskiego, A. Malinowskiego, W. Matlakowskiego, W. 
Mayzla, E. Modrzejewskiego, L. Nenckiego, H. Nussbauma, J . Pawińskiego, J . Peszkego, E. 
Przewoskiego, J . Przybylskiego, M. Reichmana, A. Sokołowskiego, T. Żery.

Cena wynosi. W Warszawie rocznie rs. 5, półrocznie rs. 2 kop. 50.
Na prowincyi, w Cesarstwie i Zagranicą: rocznie rs. 6, półrocznie rs. 3.

Wydawca: Dr. Stanisław Kondratowicz (Warszawa, ul. Marszałkowska, nr. 49), Redaktor od
powiedzialny: Dr. Władysław Gajkiewicz (Warszawa, ul. Marszałkowska, nr. 45).

P p. P ren u m era to ró w , k tó r zy  w n ie ś li p rze d p ła tę  ty lk o  po koniec ro k u  
przeszłego , u p ra sza  s ię  o w czesne o d n o w ien ie  p r e n u m e r a ty , je ż e l i  życzą  sobie 
aby im  p ie rw sze  n u m e ry  ,, W szechśw ia ta“ za ra z  po w y jśc iu  b y ły  w ysłan e.

R ed a k cy ja  za w ia d a m ia  Z a rzą d y  c zy te ln i i  księgozbiorów  sto w a rzyszeń  
uczącej s ię  m ło d zie ży , że w  ro k u  b ie żą cym  „W szechśw iat"  będzie im  d o s ta r 
cza n y  w  ra z ie  żą d a n ia  za  po łow ę cen y p ren u m era cy jn e j, t . j .  roczn ie  za  ru b li 
sr. 5  z p rze sy łk ą .

„ W szechśw iat“ p r zy jm u je  og łoszen ia ,  k tó rych  treść  m a  ja k ik o lw ie k  
zw iązek  z n a u k ą , n a  n astępu jących  w a ru n k a ch :

Za 1 w ie rsz  zw yk łeg o  d ru k u  w  szpa łc ie  albo jeg o  m ie jsce  p o b iera  s ię  za  
p ie rw szy  ra z kop. 7 i  p ó ł, za  sześć n astępn ych  ra zy  kop. 6, za dalsze kop. 5.

/Io3Bojiviio UcHaypoio. B<ipmaBa 5 >IuBap>i 1885 r . Druk J. Bergera, E lektoralna Nr 14.




