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Rozwój elektrotechniki w ciągu 
minionego (1884) roku.

podał

A leksander Thiem e.

Chcąc zdać sprawę z postępów elektrotech
niki w ubiegłym roku, sądzimy, że najlepszem 
źródłem ku temu, o ile to zwłaszcza dotyczy 
Niemiec, będzie mowa wygłoszona przez głó
wnego dyrektora poczt (zarazem telegrafów 
i telefonów) w tem państwie, d-ra Stephana, 
jako przewodniczącego na posiedzeniu człon
ków Towarzystwa elektrotechnicznego d. 28 
Października 1884 r. w Berlinie.

Mówca przedewszystkiem wyraża szczere u- 
bolewanie z tego powodu, że międzynarodowa 
wystawa elektryczności w Turynie, która 
przez obszerny swój program mogła była wy
wrzeć wielki wpływ na rozwój elektrotechniki 
nie dopięła całkowitego celu spowodu wybu
chu epidemii we Włoszech i stąd konieczności 
zaprowadzenia kwarantanny.

Dalej zaznacza pocieszający rozwój elektro

techniki w ciągu tego roku. W istocie, ta 
gałęź przemysłu kroczy spokojnie do swego 
celu, bez zbytniego pośpiechu i czczej speku- 

| lacyi. Głownem ogniskiem tego przemysłu 
[ w Niemczech jest Berlin, w którym pracuje 
! do 1 200 robotników specyjalnie w tym kie

runku uzdolnionych. Po Berlinie następują: 
Norymberga, Kolonija, Magdeburg, Stutt 
gard, Monachijum i Kiel. Do jakiego sto
pnia rozwoju doszedł przemysł elektrotechni
czny w tym roku, można wnosić już stąd, źe 
w samem tem państwie wykończono przeszło 
6 000 machin dynamo-elektrycznych wartości 
więcej niż 14 milijonów marek. Machiny te 
są w stanie zasilać 20 000 lamp łukowych.— 
Ogólna produkcyja w tym kierunku, włącza
jąc tutaj koszty budowy zakładów i wszelkie
go rodzaju połączeń, dochodzi do ogólnej su
my 24 milijonów marek. Samych zakJadów 
wyrabiających telegrafy jest 50 większych i 
600 mniejszych.

Bezwątpienia najważniejszem zastosowa
niem elektryczności do celów praktycznych 
jest oświetlenie. Użycie tego rodzaju oświe
tlenia rozpowszechnia się coraz bardziej nie
tylko w zakładach publicznych, urzędach po
cztowych i telegraficznych, na dworcach kole
jowych i t. p., ale nawet w domach prywat
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nych, szpitalach, więzieniach, przy robotach 
podziemnych, w latarniach morskich, fabry
kach prochu i t. p. Na niektórych okrętach 
pasażerskich zaprowadzono już oświetlenie e- 
lektryczne, ku wielkiej rozumie się wygodzie 
i nawet przyjemności podróżujących. Przy 
nocnych ćwiczeniach i wyprawach na zwiady 
okrętów wojennych, powszechnie używa się 
tego rodzaju oświetlenia. Podobnież oświe
tlenie elektryczne zyskuje coraz obszerniejsze 
zastosowanie w celach naukowych, np. przy 
badaniach fizyjologicznych, przy poszukiwa
niach drobnowidzowych, przy spostrzeżeniach 
astronomicznych i przy najrozmaitszych dzia
łaniach wojennych. Ubiegłego lata zarząd 
wojskowy robił bardzo rozległe i pomyślnym 
skutkiem uwieńczone próby na polach Tem- 
pelhofu celem jaknajłatwiejszego odszukiwa
nia i opatrywania ranionych na polu bitwy 
przy oświetleniu elektrycznem. Podobnież 
zgromadzenie Związku czerwonego krzyża w 
Genewie zwróciło szczególniejszą baczność 
swoją na tę kwestyją, niosącą ulgę cierpiącym 
i na równi z udoskonaleniem środków opatrun
kowych gorąco zaleciło wszelkie próby, mają
ce na celu zastosowanie światła elektrycznego 
przy poszukiwaniu ranionych na polu bitwy.

Trudno tu także przemilczeć coraz bardziej 
wchodzące w użycie oświetlenie elektryczne 
teatrów i scen. W ubiegłym roku wprowa
dzono w dalszym ciągu tego rodzaju oświetle 
nie w pewnej części nadwornego teatru w 
Dreźnie, w teatrach Savoy i Criteron w Lon
dynie, w nadwornych teatrach w Monachijum 
i w Stuttgardzie, w teatrze miejskim w Bre
mie, w narodowym teati’ze w Peszcie, w tea
trze du Parc w Brukseli), w teatrach La Sca
la i Manzoni w Medyjolanie, nareszcie w Se- 
dan-Panorama w Berlinie. Należy się spo
dziewać, że wkrótce zostanie wprowadzone w 
tem ostatniem mieście oświetlenie elektryczne 
w królewskim teatrze opery i dramatu.

Dla zaprowadzenia oświetlenia elektrycz
nego w berlińskim ratuszu zgromadzenie de
legatów miejskich wyznaczyło sumę 63 688 
marek. W salach posiedzeń magistratu, jak 
również w salach restauracyjnych mają być 
zaprowadzone lampy żarowe, dla oświetlenia 
zaś większych przestrzeni, jakoto sali posłów 
miejskich, sali balowej i wchodowego przed
sionka, mają służyć lampy łukowe.

Doniosłym dla rozwoju elektrotechniki wy

padkiem jest doprowadzenie w Maju z. r. 
(1884) do ostatecznego i pomyślnego rezultatu 
prac międzynarodowej konferencyi, która 
dwukrotnie obradowała w Paryżu nad wpro
wadzeniem jednostajnych jednostek elektrycz
ności i światła '). Wiadomo, że konferencyja 
ta zajmowała się prócz tego kwestyją strumie
ni elektrycznych, krążących w ziemi, jak ró
wnież skutecznością piorunochronów różnych 
systematów, zalecając jaknajwiększą jedno- 
stajność przy tego rodzaju badaniach. Co się 
tyczy badania strumieni elektrycznych krążą
cych w ziemi, to urząd telegraficzny w Niem
czech już od kilku lat prowadzi bardzo szcze
gółowe spostrzeżenia w tym kierunku. Przy
rząd Siemensa i Halskiego, sfimopiszący na 
sadzy, jak również przyrząd fotograficzny dra 
Foerstera, służący do ciągłego zapisywania 
natężenia i kierunku tych strumieni, są bezu
stannie czynnemi, a wypadki otrzymywane za
pomocą nich są stale przesyłane odpowied
niemu komitetowi berlińskiego towarzystwa 
elektrotechników. (d. n.)

według E. L . Trouessarta, streścił A. S .

Ptaki biegające, zamieszkują obecnie trzy 
( lub cztery punkty na ziemi, głównie zaś na 
| półkuli południowej. W Afryce mieszka 

Struś dwupalcowy (Struthio camelus), Amery
ka południowa posiada strusia o trzech pal
cach (B,hea atnericana) znacznie mniejszego; 
Australija t. z. „Emu“ (Dromaeus). Nowa 

| Gwineja z sąsiedniemi wyspami kazuara (Ca- 
suarius). Podczas formacyj trzeciorzędowych 
olbrzymie ptaki biegające, większe znacznie 
od strusia właściwego, zamieszkiwały zaró
wno półkulę północną jak i południową, a niia-

') O jednostkach elektryczności i światła, przyjętych 
przez tę konferencyja jako obowiązujących wszystkie na
rody, podaliśmy sprawozdanie w Nr 3 2 Wszechświata 
z r. z.
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nowicie: Gastornis (G. parisiensis i G. Ed- 
wardsii) mieszkał we Francyidzisiejszój, gdzie 
został znaleziony i opisany przez p. Lemoine. 
Diatryma gigantea, odkryta przez p. Cope 
w formacyi eocenowej w Nowym Mexyku, 
Dromaeus sivalensis, którego p. Lydekker 
znalazł w górach Siwaliks w Indyjach, obok 
ptaka bardzo podobnego do strusia afrykań
skiego. Lecz szczególniej w Nowej Zelan- 
dyi, ptaki olbrzymie (Dinornis) pozostawiły 
liczne szczątki, świadczące o ich tam znajdo
waniu się. Dzisiaj na wyspach Nowej Zelan- 
dyi, znajduje się zaledwo 3 — 4 gatunków. 
Nielota (Apteryx), z których największy nie 
dochodzi wielkości indyka. Przeciwnie, pod
czas formacyi 4-to rzędowej (diluwijalnej), 
prawdopodobnie przed przybyciem pierwszych 
ludzi na tę wyspę, znajdowało się około 20 | 
gatunków ptaków olbrzymich rozmiarów, z 
których Dinornis maximus dochodził przy
najmniej do 3-ch metrów wysokości.

Wielka wyspa afrykańska Madagaskar 
posiadała w tej samej formacyi ptaka olbrzy
miego Oepyornis maximus, którego jaja nad
zwyczajnej wielkości, spotykane dość często, 
w wierzchnich warstwach tej wyspy, dostar
czyły tematu do legiendy arabskiśj. Oepy
ornis był niezdolny do lotu. Właściwie jego 
miejsce w systematyce jest przy strusiach i 
Nielocie (Apteryx), kości jakie posiadają nie
które muzea, wskazują, że ten ptak prawdo
podobnie był mniejszy od Dinornisa, alo za 
to był od niego grubszy i według wyrażenia 
A. Milne Edwardsa był najwięcej słoniowa
tym ze wszystkich ptaków znanych,

Dinornis z Nowej Zelandyi, jest o wiele le
piej znany, kości tego ptaka są tak liczne, że 
można odbudować zupełne skielety. W cza
sie kolonizacyi Nowej Zelandyi, znaleziono 
kości Dinornisa na wielu punktach, a obok 
nich małe kupki kamyków zaokrąglonych, 
które znajdowały się prawdopodobnie w wolu 
ptaka; kamyki te były połykane przez ptaki, 
w celu ułatwienia trawienia, jak to dziś czy
nią strusie i kury domowe. Znaleziono tu i 
owdzie resztki ścięgien, kawałki skóry, szcze
gólniej zaś wiele szczątków piór. Pierścienie 
chrząstkowate tchawicy również zachowały 
się wybornie. Znajdowano często także jaja, 
mniej lub więcej potłuczone, a w niektórych 
z nich, można było rozpoznawać szczątki wy
schnięte pisklęcia, bliskiego wyklucia się. Wszy

stkie te szczegóły każą przypuszczać, że for
ma Dinornisa nie była całkowicie wygasła 
i że ostatnie jej szczeble zostaną wynalezione 
w jakimś zakątku nie zbadanym naukowo, na 
jednśj z wysp, które tworzą archipelag Nowo
zelandzki. Wydarzenie z Notornisem doda
ło wiele wagi tym przypuszczeniom; Notornis, 
spokrewniony z naszą kurką-wodną, był z po
czątku opisany z kości kopalnych, następnie, 
po pewnym czasie, złapano pierwszego żyją
cego ptaka z tego typu. W ciągu blisko pół 
wieku zdołano zdobyć zaledwie 3 okazy tego 
ptaka, z których ostatni czyli trzeci, został 
zabity w ostatnich czasach, z czego można są
dzić o rzadkości gatunku.

Odnośnie do Dinornisa nie można się wię
cej łudzić przypuszczeniem jego istnieniu, 
Nowo-Zelandyja była zbyt dobrze badana pod 
wszelkiemi względami, abyt ptak takich ro 
zmiarów mógł się wymknąć poszukiwaniom.

Dziś można być pewnym, że gatunek ten 
wymarł, przynajmniej od wielu stuleci, że 
człowiek żył współcześnie z tym ptakiem i 
bardzo prawdopodobnie przyczynił się do jego 
wyniszczenia.

W Nowej-Zelandyi, w pokładach zwierz
chnich znajdują często, obok kości Dinornisa, 
broń i narzędzia kamienne, które są wyrobem 
ręki ludziej, świadczącym wymownie o tem, że 
te olbrzymie ptaki, stanowiły pierwszorzędny 
pokarm dla ludności pierwotnśj, która się 
zdecydowała przybyć na brzegi Nowej-Zelan
dyi. Różni uczeni przypuszczają, źe wyni
szczenie Dinornisa było dziełem rasy ludzkiej 
czarnej, która zamieszkiwała Nową-Zelandy- 
ją  przed przybyciem plemienia Maorisów i zo
stała wyniszczona całkowicie przez przyby
szów.

Wogóle Dinornis, którego krajowcy nazy
wają „Moas“ odgrywa w ich legiendach sta
rożytnych wielką rolę.

Moas według wyobrażenia krajowców, jest 
zwierzę potworne, podobne do olbrzymiego 
koguta opatrzonego twarzą ludzką, które jest 
zawsze strzeżone przez 2 olbrzymich Tuata- 
ras, niby argusów czuwających podczas snu 
nad niem; ktokolwiek ośmieli się zbliżyć do 
mieszkania tego groźnego potworu jest zaraz 
zdeptany nogami i starty na proszek. Ma 
on zamieszkiwać góry w południowej części 
wyspy, nikt go nie widział, ale nikt nie wąt
pi o jego istnieniu. Tego rodzaju legiendy
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są też saine we wszystkich krajach, we wszy
stkich epokach i pod wszystkiemi szeroko
ściami gieograficznemi.

Inne opowiadania mniej legiendowe utrzy
mują, że ptak ten posiada długie pióra, które 
przewyższają w piękności piórka czapli bia
łej, tak wysoko dziś cenione jako ozdoby przez 
Maorisów.

Kości moas znajdują się dzisiaj głównie 
w jaskiniach mniej więcej niedostępnych, po
łożonych w górach, które otaczają jeziora 
Wakatipu. Wejście do tych jaskiń jest po
łożone na pochyłości gór na dość znacznej 
wysokości i zakryte przez paprocie. Kości 
Dinornisa znajdują się tam wpół zagrzebane 
w ziemi i zdaje się, że zostały przyniesione 
przez wodę z większej wysokości.

Znajdują się tam również resztki jaj, a na
wet jaja całe; jedno z nich, według p. I. C. 
Russel, przyrodnika angielskiego (który towa
rzyszył wyprawie, wysłanej do Queenstown, 
w celu obserwowania przejścia Wenery przed 
tarczą słońca), miało 10 cali długości, 7 sze
rokości i według wyrażenia p. Russel, zale- 
dwo mogło się odpowiednio pomieścić w ka
peluszu dorosłego mężczyzny. Że kości te 
spadły do jaskini z punktów więcej wzniesio
nych, dowodzi ta okoliczność, że przystęp do 
jaskiń jest zbyt trudny, aby ptaki mogły je 
zamieszkiwać. Niema jednak wątpliwości, 
że one mogły przebywać góry nawet dość wy
sokie, że biegały bardzo szybko.

W Hamilton blizko Otago, znaleziono po
kłady tych kości tak obfite, że wydobyto dla 
muzeum tego miasta trzy i pół tonny kości 
moas, nielicząc w to kości potłuczonych, 
które pozostawiono na miejscu znalezienia. 
Kości te były literalnie na jednej kupie i zda
wało się, źe to miejsce było jeziorkiem błotni- 
stem lub bagnem, otaczającem źródło, pra
wdopodobnie ciepłe. P. B. Booth przypusz
cza, że w okresie lodowym, który pozostawił 
tak widoczne ślady w Alpach południowej 
Nowej Zelandyi, moas zebrały się blizko cie
płego źródła, aby się ogrzać, a kości tych, i 
które umierały, były wdeptane nogami i za
nurzone w szlam przez pozostałe przy życiu.

Oprócz człowieka, zmiana klimatu, jaka 
nastąpiła w formacyi czwartorzędowej, wsku
tek podniesienia się wulkanicznego alp nowo
zelandzkich, zdaje się być główną przyczyną 
wyniszczenia Dinornisa Obecność tak zna

cznej liczby ptaków biegających olbrzymich 
rozmiarów zdaje się potwierdzać zdanie, że 
Nowa-Zelandyja jest resztką wielkiego lądu 
południowego (antarktycznego), który pra
wdopodobnie w okresie trzeciorzędowym zo
stał rozdzielony na cząstki, połączone z jed
nej strony z Australiją, a z drugiej z Mada
gaskarem, a nawet z południową Ameryką. 
To jest pewnem, że znajdowane w starych 
resztkach kurhanowych kości moas były po
tłuczone w celu wydobycia szpiku, lub nosiły 
na sobie ślady działania ognia lub ślady zę
bów psich. Resztki te kuchenne pierwotnych 
mieszkańców tych wysp są stosami, które 
wskazują na epokę daleko starszą od tej, 
w której przybyli Maorisowie.

Badania gruntu jaskiń przez D-ra Haast 
wykazały, że kości i jajka moas znajdują się 
w pokładach najgłębszych razem ze śladami 
istnienia pierwszych ludzi, strzelców moas. 
Ludzie ci wyginęli i jaskinie były niezamie
szkałe podczas długiego peryjodu, jak o tem 
świadczy nowy pokład. W końcu ludzie po
jawili się znowu, a co jest faktem dość zna
czącym, że jedyne ich pożywienie stanowiły 
wówczas mięczaki, których skorupki znajdu- 

; ją  się w pokładach powierzchownych bez śla- 
I du kości moas. Tym więc sposobem te wiel

kie ptaki nie istniały już podówczas i czy to 
pokolenie było nowe, czy też to, które powra
cało po długiej nieobecności do swojej ojczy
zny, dosyć, że ludzie ówcześni zmuszeni byli 
zadawalniać się pożywieniem lichszem i wy
rzec się polowania na zwierzynę, która sta
nowiła przysmak ich poprzedników.

Można sobie uzmysłowić postać i upierze
nie Dinornisa, badając Nieloty (Apteryx), 
które żyją jeszcze w tym samym kraju, tylko 
Dinornisy nie miały długich dziobów bekaso- 
watych, jakie posiadają Apteryxy. Dziob 
ich był krótszy i silniejszy, wskazując rodzaj 
pożywienia ściśle roślinny; wielki ten gatunek 
musiał się żywić łodygami podziemnemi pa
proci Pteris esculenta, które wykopywały 
grzebiąc ziemię silnemi pazurami. Rozmiary 
łatwo sobie wyobrazić według kości nóg. Ti- 
bia (piszczel) Dinornis giganteus ma 3 stopy 
długości. Skok (Tars) 18ł/a cali, według tego 
ptak dosięgał 10—12 stóp wysokości w posta
wie pionowej. Udo (femur) Palapterix ele- 
phantopus, który był mniejszym, lecz silniej
szym (więcej nabitym), jest niezmiernie krót-
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kie, grube, krępe i ciężkie; obwód jego wyno
si w najcieńszej części 8 cali.

Muzea Anglii i Ameryki posiadają dość 
kompletne zbiory szkieletów Dinornisa. P ię
kna grupa, którą można widzieć w Gabinecie 
anatomii porównawczej w Cambridge, była 
zestawiona w r. 1882 przez p. Ward, prepa
ratora w Rochester. Pośrodku tej grupy jest 
Dinornis maximus 10 stóp wysokości mający; 
najmniejszy Meionornis casuarinus ma jesz
cze blisko 5 stóp wysokości. Obok widać Pa- 
lapteryx elephantopus wysoki 5 stóp 7 cali, 
opatrzony tchawicą całkowitą ze wszystkiemi 
pierścieniami.

Znakomity paleontolog angielski, Richard 
Owen, opisał wiele szczątków Dinornisa, które 
są ozdobą Gabinetu paleontologicznego South- 
Kensington. Odróżniono tam kilka rodza
jów jak Dinornis, Aptornis, Meionornis, Pa- 
lapteryx, Euryapteryx, Cnemiornis i Dromo- 
rnis.

0 11 R I W M W A I  POGODY,
przez

D-ra Ja n a  Jęd rzejew icza.

(C iąg dalszy,).

Wpływy opisanych cyklonów najwybitniej
sze są w porach letniej i zimowej, kiedy sto
sunki ogrzewania się atmosfery przez dłuższy 
czas małej podlegają zmianie,—na wiosnę i 
na jesieni wpływy te trudniej określić się dają. 
Przy przejściu od lata do zimy, kiedy cyklon 
azyjatycki słabnie a islandzki wzmagać się 
zaczyna, różnice w ich natężeniu są najmniej
sze a stąd i początki jesieni w Europie należą 
do pór najmniej zmiennych, na wiosnę zaś 
kiedy niejednostajne nagromadzenie się śnie
gów może znaczne zmiany w cieple różnych 
miejscowości sprowadzić, zasadnicze postaci 
cyklonów zmieniają się znacznie, przerywane 
prądami tworzącemi się pod wpływem ograni
czonych miejscowości.

Opisane powyżej cyklony i antycyklony sta
łe, t. j. ściśle związane z położeniem słońca

odnośnie do kuli ziemskiej, winny swe pow
stawanie niejednostajnemu ogrzewaniu się lą
dów i oceanów—lądy te jednak jako masy 
różnorodnych materyjałów przedstawiają dość 
sposobności do niejednostajnego ogrzewania 
się ich pojedyńczych części, a tym sposobem 
dają możność tworzenia się układów cyklono
wych drugorzędnych. Wiemy, że powietrze 
nad lasami inaczej się ogrzewa i stygnie, ani
żeli uad piaszczystemi pustyniami, że śniegi 
nagromadzone na północy zużytkowują dużo 
ciepła na topienie się, niepozwalając na o- 
grzanie się powietrza, podczas kiedy powietrze 
nad bezśnieżnemi okolicami tąż samą ilością 
ciepła podnosi znacznie swą temperaturę. Te 
warunki, choć na mniejszych przestrzeniach 
działające, nie różnią się w zasadzie od powy
żej wymienionych i muszą pośród układów 
prądów pierwszorzędnych wywołać podobne 
układy mniejsze, mające również za podstawę 
prądy wstępujące lub zstępujące. Spostrzeże
nia w zupełności stwierdzają ten wniosek. 
Cyklony i antycyklony są ogólną postacią 
wszystkich prądów atmosferycznych i można 
dziś twierdzić, źe prostolinijne kierunki wia
trów nie istnieją wcale, pasaty bowiem nawet 
zakreślają krzywiznę na płaszczyznie prosto
padłej do poziomu. Co się zaś tyczy wyższych 
szerokości gieograficznych, gdzie część pasatu 
górnego spuszcza się, dążąc ku biegunowi, o- 
bok prądu biegunowego idącego do równika— 
i tu oba te kierunki przeciwne, zbaczając w 
skutek obrotu ziemi w dwie przeciwne strony, 
przedstawiają dostateczne warunki do wytwo
rzenia ruchu wirowego.

Natura, niewyczerpana w obfitości utworów 
pod wpływem jednego prawa pozostających, 
2)rzedstawia nam najrozmaitsze stopnie wirów 
atmosferycznych. Drobne wiry unoszące tu
many kurzu na drogach, trąby powietrzne 
posuwające się po powierzchni ziemi, burze 
przechodzące po całych krajach, uragany mor* 
skie wznoszące wody oceanu—choć tak różne 
w objawach swych, są tylko rozmaitemi sto
pniami zjawisk, mających jednę tworzenia 
się zasadę.

Poznanie praw cyklonów i antycyklonów 
stanowi dziś najważniejszą podstawę rozumo
wego przepowiadania pogody. Brakuje wpra
wdzie jeszcze niektórych do tego materyjałów, 
między innemi wpływu przyciągania atmosfery 
ziemskiej przez księżyc. Teoretycznie zdaje
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się nie ulegać wątpliwości, że księżyc, sprawia
jąc swą atrakcyją przypływ i odpływ morza, 
powinien w podobny sposób działać i na oce
an powietrzny a tym sposobem zmieniać wa
runki równowagi prądów zależnie od działania 
ciepła słonecznego. Poznanie jednak tego 
wpływu, do dziś faktami nieokreślonego, wy
pada pozostawić dalszym badaniom. Dotych
czas zmuszeni jesteśmy zadawalniać się zna- 
nemi ze spostrzeżeń własnościami cyklonów: 
na drodze praktycznego zastosowania już one 
zużytkowane zostały, choć często nie jesteśmy 
w możności objaśnić niektórych objawów ty
czących się ich powstawania i rozszerzania.

Dla ocenienia możności określania stanu 
pogody z ogólnej konfiguracyi prądów cyklo
nowych przypatrzmy się bliżej ich własno
ściom. Fig. 4 przedstawia typową postać cy
klonu półkuli północnej—ruch wiatrów w nim 
odbywa się podług linij spiralnych w kierun
ku odwrotnym skazówek zegara (w cyklonach 
półkuli południowej kierunek ten jest przeci
wny). Punkt S jest miejscem prądu wstępu
jącego—gdzie ciśnienie barometru jest na j
mniejsze, dla przykładu oznaczone jako 720 
milim. wokoło punktu minimum ciśnienie 
wzrasta—linije jednakowych ciśnień—izobary, 
otaczają punkt depresyi kręgami 730, 740, 
750 milim.— a kierunki wiatrów dążących do 
środka i zbaczających od linij prostych wsku
tek obrotu ziemi, są nachylone pod kątami 20° 
do 30° do linij izobarów (właściwie do ich sty
cznych).

Nierówne odległości izobarów w różnych 
punktach ich obwodów są w prostym stosun
ku do natężenia prądów w odpowiednich miej
scach, bo wskazują większe lub mniejsze ró 
żnice w ciśnieniu barometru. Tak na fig. 4 
ciśnienia na linii aS1 od 750 do 720 zmniej
szają się daleko wolniej, na linii bS' daleko 
gwałtowniej—gdzie więc gęstości powietrza 
więcej się różnią na mniejszych przestrze
niach, tam dążenie do równowagi wzrasta, 
wytwarzając prąd wiatru silniejszy i przeci
wnie.

Stosunek wzrostu ciśnienia w milimetrach 
do przestrzeni dzielącej dwa miejsca zowią 
gradyjentem barometrycznym czyli stopniem 
spadku barometrycznego, przyjmując za j e 
dność odległość 60 mil morskich. Z doświad
czeń wyprowadzono prawidło, ż.e jeśli baro
metry dwu stacyj odległych o 60 uiil mors-

! kich różnią się od siebie o 1 do 1.5 milim., 
wiatr na tej przestrzeni jest średniego natęże
nia—podczas silnych wiatrów stopień spadku 
taki, to jest różnica barometrów dochodzi do 3 
milim., a w uraganach do 4,5 mm. Z układu 
więc izobarów i ich względnej odległości wno
sić możemy o natężeniu wiatrów w różnych 
stronach cyklonu.

Co się tyczy własności samych prądów, to 
te zależne są od miejsca, w którem się cyklon 
tworzy. Jeśli wyobrazimy sobie cyklon w 
środkowej Europie, wtedy do połowy jego 
X S Y  wpływają wiatry z zachodu, południo- 
zachodu i południa, to jest głównie od oceanu 
Atlantyckiego i morza Śródziemnego. W iatry 
te obfitujące w parę wodną łatwo tworzą 
chmury i opady, latem deszcz, zimą deszcz

Fig. 4.

lub śnieg, okolica zajęta przez tę część cyklo
nu ma niebo pochmurne, latem burze i desz
cze, zimą odwilż. Połowa cyklonu X N Y  za
silana jest wiatrem północno-zachodnim, pół
nocnym i północno-wschodnim. Wiatry te 
chłodniejsze i suchsze wypogadzają niebo, zi
mą sprowadzają mróz, latem suche i nieraz 
gorące powietrze. Tym sposobem linija X Y  
od południo-zachodu do północo-wschodu idą
ca dzieli cyklon na 2 połowy odróżniające się 
zupełnie stanem pogody i tę charakterystykę 
zachowują przybliżenie, choć z pewnemi zbo
czeniami wszystkie cyklony europejskie.

Spostrzeżenia codziennie nad cyklonami 
czynione wykazały, że minimum ich zmienia 
swe miejsce, postępując po powierzchni ziemi 
wraz z otaczającemi je wirami, modyfikując
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przytem swe objawy wskutek wpływów miej
scowych z zachowaniem jednak najgłówniej
szych cech charakterystycznych. Siedząc więc 
codziennie stan atmosfery pod tym względem 
możemy przybliżenie określić pochód całego 
układu, a tym sposobem przewidzieć, jakie 
miejsca znajdą się w tym pochodzie w części 
cyklonu południowej lub północnej. Prędkość 
posuwania się punktu depresyi bywa różną, 
zarówno jak i kierunek ruchu. Niekiedy cy
klony stoją nieruchomie pewien czas, albo 
posuwają się bardzo wolno, nieraz przechodzą 
1 lub 2 mile gieogr. na godzinę, burze silniej
sze robią po 4 i więcej mil gieogr. na godzinę. 
Najczęstszy kierunek cyklonów burzowych 
europejskich jest od południo zachodu ku pół
noco-wschodowi, może być jednak wprost 
przeciwny, co szczególniej zdarza się w cyklo 
nach mniej gwałtownych. Poznawszy kieru
nek cyklonu ze spostrzeżeń, przy znanych 
własnościach jego różnych okolic, można z 
wielkiem prawdopodobieństwem określić po
godę okolic przez niego przebieganych a pręd
kość jego ruchu najczęściej pozwala drogą te
legraficzną ostrzedz dalsze okolice o możliwej, 
zwłaszcza grożącej zmianie. Jeśli linija BA  
(fig. 4) wskazuje kierunek ruchu cyklonu, t. j. 
jego punktu depresyi, wtedy przez miejscowość 
A  przejdą jego części I, 2, 3, 4, 5. W punk
cie 1 miejscowość mieć będzie wiatr silny po
łudniowo-wschodni, w punkcie 2—wiatr połu
dniowy z prawdopodobnem zachmurzeniem, 
w punkcie 3—wiatr zmieni się na południowo- 
zachodni wilgotny, sprowadzający deszcz lub 
w zimie odwilż, w punkcie 4 to jest w połowie 
cyklonu północnego nastanie wiatr zachodni 
lub północno-zachodni i początek wypogadza- 
nia się nieba, wreszcie w punkcie 5—będzie 
prawdopodobnie pogoda z wiatrem słabym 
północnym, z przymrozkiem w zimie lub su
chym upałem w lecie. Ta zmiana kierunków 
wiatru od wschodu przez południe ku północy 
jest w huropie bardzo częstą z powodu naj
częstszego ruchu cyklonów wielkich ku wscho
dowi i przez Rodego była uznaną za prawo 
„obrotu wiatrów za słońcem**. Nie jest ona 
właściwie prawem ogólnem, a poznanie praw 
cyklonów objaśniło prawo Rodego jako poje- 
dyńczy ich objaw, dla Europy bardzo częsty.

Wprawdzie w naturze rzadko znajdujemy 
objawy tak regularne jak objaśnione na sche
macie fig. 4, ale zawsze podciągnąć je możemy

pod te ogólne prawa. Brak niekiedy dostate
cznej ilości spostrzeżeń, szczególniej z okolic 
oceanów, pozwala zaledwie określić część u- 
tworu cyklonowego—niekiedy obok jednego 
minimum znajdujemy inne drugorzędne—nie
dokładności takie często utrudniają przewi
dzenie następstw, co jest głównym praktycz
nym celem—biorąc jednak pod uwagę, że za
ledwie od dwudziestu paru lat prawa cyklo
nów zostały zastosowane do przepowiadania 
pogody, nie należy wątpić, że dalsze prace ob
jaśnią jeszcze wiele faktów dziś niedostatecz
nie rozumianych.

Antycyklony miejscowe w układzie swym 
nie różnią się od antycyklonów stałych— 
przedstawiają one prąd zstępujący powietrza 
zimniejszego, które rozlewa się po powierzchni 
ziemi we wszystkie strony, zbaczając w kie
runkach ruchu z powodu obrotu ziemi i wy
twarzając prądy spiralne odśrodkowe. Ogól
ny kierunek ruchu tych prądów na półkuli 
północnej jest taki jak skazówek zegara ą roz
kład ich jest uwydatniony na schemacie fig. 5. 
Antycyklony nietylko pod względem kierunku 
ale i co do własności swych odróżniają się od 
cyklonów. Powietrze spadające ku dołowi 
pochodzi z wyższych warstw atmosfery ozię
bionych i stosunkowo suchych—stąd też utwo-

Fig. 5.

A 7

rżenie się antycyklonu jest dla okolicy sta
nowczą przepowiednią pogody, często długo 
trwającej, bo utwory te są dość stałe, mało 
zmieniają miejsce i dłużej zwykle trwają ani
żeli cyklony* mając obfity materyjał w wyż
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szych warstwach, prądy przytem ich są łago
dne i nigdy wiatry do wielkiego natężenia nie 
dochodzą.

Dla zrobienia sobie wyobrażenia o ukła
dzie prądów na wielkich przestrzeniach nie
zbędne są jednoczesne wiadomości z wielu po- 
jedyńczych stacyj, tyczące się stanu barome
tru, termometru, kierunku wiatru i innych 
szczegółów pogody. Wiadomości takie do
starczane codziennie do miejsc centralnych 
służą do układania map pogody. Instytucyje 
zajmujące się badaniem codziennego stanu 
atmosfery istnieją dziś w całej Europie i Ame
ryce i są połączone telegraficznie ze stacyjami 
rozłożonemi, ile można, jednostajnie wewnątrz 
lądów, na brzegach mórz i na wyspach, z któ- 
remi jest zaprowadzona podwodna komunika- 
cyja telegraficzna.

Układanie map pogody z dostarczonych 
wiadomości opiera się na następnych zasa
dach. Na karcie mającej oznaczone stacyje 
podające wiadomości znaczą się kolejno wyso
kości barometru sprowadzone do jednego po
ziomu morza, zaczynając od najniższej lub 
najwyższej—miejsca jednakowych ciśnień łą
czy się z sobą linijami krzywemi—będą to izo
bary, przy których znaczą się strzałkami kie
runki notowanych wiatrów; większe lub mniej- j 
sze upierzenie tych strzałek według umówio
nej skali wskazuje zarazem natężenie wiatrów. 
Po wniesieniu na kartę tych szczegółów, już 
daje się rozpoznać układ prądów i stwierdzić 
w ogólnych zarysach prawa powyżej wyłożone, 
pamiętając, że małe zboczenia od postaci ty
powej mogą być spowodowane przez miejsco
we wpływy, a także i z omyłek depesz pocho
dzić mogą. Bliższe rozpatrzenie całości zwy
kle pozwala jedne od drugich odróżnić. Dołą
czenie do tych danych spostrzeganej tempera
tury i opadów uzupełnia obraz, z którego 
wnioski na następne dnie wyprowadzone być 
mają. Niektóre biura centralne układają od
dzielne karty ciepłoty, oddzielne opadów— 
przyczynia się to do bardziej szczegółowego 
poznania całego stanu pogody.

Wnioski z kart pogody wyprowadzone nie
kiedy jeszcze zostawiają wiele do życzenia— 
ale w wielu razach są dziś stanowcze i spra
wdzają się w zupełności, co w skutkach okazu
je się najważniejszem dla krajów posiadają
cych liczne floty. Osti'zeżenia przed spodzie- 
waneuii burzami były najpierwszem zastoso

waniem telegraficznych połączeń stacyj meteo
rologicznych i dotychczas odbywają się we 
wszystkich ważniejszych portach przez wywie
szanie umówionych sygnałów w nocy oświetla
nych, aby okręty wypływające mogły w razie 
zagrożenia wrócić do portów dla przeczekania 
burzy.

Wnioski z map pogody wyprowadzane o- 
głaszane są w wielu miastach europejskich 
w gazetach, dla oryjentowania się w sprawach 
życia codziennego. W  Ameryce, gdzie-insty- 
tucyja meteorologiczna na wielką skalę jest 
zaprowadzona, wiadomości o stanie pogody 3 
razy dziennie zapomocą druku są rozpow
szechniane. (d. n.).

ROZKŁAD MATERYI ORGANICZNA

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.

52. Peryjodyczność zjawianiu się zarodni
ków. Przypuściwszy, iż jakąś niewytłuma
czoną drogą, drożdże wina mogą wprost, jako 
swe potomstwo, wydawać owe zarodniki z po
wierzchni winnego grona, zarodniki dające 
znów początek życiu drożdży,—musimy mimo- 
woli jednak zawahać się w tem przypuszcze
niu, wobec trudności wyjaśnienia sobie, skąd 
się biorą w winnicach w każdym roku przed 
winobraniem tak liczne, niezliczone zastępy 
zarodników. Miałyżby one zimować? kiedyż 
w następnym roku znów na gronie się zja
wiają?

Niezachwiana w swej dokładności metoda 
Pasteura łatwo na to ostatnie odpowiedzieć 
nam może pytanie. Nietylko mikroskopowe 
badanie, dokonywane w ciągu Lipca jeszcze 
lub w początku Sierpnia, nie wykazuje obe
cności zarodników brunatnych, o które nam 
chodzi, ale zasiew niedojrzałych jagód w tym 
czasie, lub wody z opłókania ich otrzymanej, 
nie daje żadnych śladów życia w zdolnym do
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fermentacyi, lecz wyjałowionym soku. Zmianę 
tę t. j. skuteczną fermentacyją w tym ośrodku 
wzbudzają dopiero i to nieliczne jeszcze 
jagody, spomiędzy zrywanych w końcu (20— 
25-go) Sierpnia. W końcu Września i w 
początku Października w przeważnej liczbie 
naczyń, w których złożono czy to dojrzałą 
jagodę, czy ogołocone z jagód drzewko 
gronowe, otrzymywano fermentacyją wyjało
wionego płynu, odwrotnie zaś wszystkie te 
naczynia, w których umieszczono jagodę u- 
przednio rozgniecioną lub rozciętą, również 
naczynia, do których wkładano liście oraz 
gałązki łozy winnej, tej samej łozy, której 
grona brano do doświadczeń,—wszystkie one 
pozostawały niezarażonemi,—fermentacyi w 
nich nie było. Do ujemnych wypadków z 
liśćmi i gałązkami jeszcze powrócimy. Idźmy 
teraz za porządkiem doświadczeń Pasteura, 
które nie urywają się na epoce dojrzenia ja 
gód i winobrania (Październik) lecz idą dalej 
jeszcze, przez ciąg zimy aż do Maja następne
go roku. W miesięcznych mniej więcej od
stępach czasu brano do doświadczeń po dwa
naście naczyń próbnych, z wyjałowionym so
kiem i umieszczano w nich przechowywane 
w spokoju i starannie od kurzu zabezpieczone 
drzewka gronowe, celem skontrolowania o ile 
zdolność fermentacyjna zarodników drożdżo
wych przez zimowanie ucierpieć może. Dnia 
2 Października z 12 naczyń, fermentacyją so
ku znaleziono w 7-rniu, d. 21 Grudnia w 4-ch, 
w Styczniu do Marca w 2-u tylko, a w Kwie
tniu i w Maju żadne z 12-tu naczyń nie pod
legło fermentacyi;—zdolność zarodników do 
rozwoju widocznie przez ten czas słabła, sła
bła, nakoniec zginęła. W owocarniach pary
skich na wiosnę kupowane winogrona, równie 
niezdolnemi były, jak się w przeważnej ilości 
wypadków okazało, do fermentacyi. W poło- i 
wie Kwietnia wreszcie udało się Pasteurowi 
kupić, jako nowaliją, piękne grono dopiero co 
w cieplarni wyhodowane, — najwcześniejszy 
okaz winogron, w danym roku wyprodukowa- i 
ny. Rostarte to grono dało dużo świeżego 
soku, który zupełnie nie sfermentował.

Tak stanowcze rezultaty, obalające wszel
kie przypuszczenia możliwości zimowania za- ! 
rodników drożdżowych z roku na rok z zacho
waniem zdolności do życia,—same zaś drożdże 
jak to dalej zobaczymy (§ 58), krótką mają 
zdolność zachowania życiowości,—poprowa- |

dziły Pasteura na pole dalszych prób i do
świadczeń, któreby stanowczo wykazały, iż 
źródło peryjodyczuego, co lato, zaopatrywania 
winnego grona w charakterystyczne zarodniki 
leży zewnątrz i nie wiąże się z życiem po
przedniego pokolenia drożdży. W lecie 1878 
roku, a mianowicie w początku Sierpnia, zdo
łał niezmordowany ten uczony wybudować 
w pewnej winnicy niewielką szklarnię połową; 
pod szybami tego naprędce wzniesionego, lecz 
o ile możności szczelnego budynku, dojrzewać 
miała pewna ilość krzewów, których niedoj
rzałe wtedy grona poddane były dla pewności 
ścisłemu badaniu, przy czern okazało się, iż nie 
noszą jeszcze zarodników. Część gron, pod za
improwizowaną szklarnią rosnących, dojrzewa
ła dalej jakby na wolnem powietrzu,część zaś o- 
winiętą została dla tem większej rękojmi sku
tecznej z zewnątrz zasłony, wysuszoną w go
rącu (130°) bawełną. Tak te jak i tamte win
ne grona, skoro w szklarni swej pod jesień 
dojrzały, niezdolne były do fermentacyi same 
przez się i nie dawały fermentacyi w soku wy- 

j  jałowionym, dopóki wśród pola winnicy na 
wpływ otwartego powietrza wystawionemi 
przez czas pewien nie zostały. W dalszym 
ciągu doświadczeń, Pasteur znalazł w ziemi 
z winnicy, branej w głębokości do 10-ciu i do 
15-tu nawet centymetrów (5 do 6 cali), też 
same co i na winnych gronach zarodniki, ro
zumie się, także w czasie jesieni. Ich znajdo
wanie się tłumaczyć sobie wprost można spłó- 
kującem działaniem deszczów. Zaledwie do
dawać potrzeba, że ziemia brana z pod szklar
ni, zarodników tych nie zawierała.

Na tem polegają w swej głównej treści do
tychczasowe nad tym przedmiotem doświad
czenia Pasteura, które całą zagadkową stro
nę powstawania winnych drożdży w epoce wi
nobrania pozostawiają jeszcze otwartą i roz
palającą ciekawość każdego prawdziwego 
przyrodnika. Zanim w kwestyi możliwego 
wyjaśnienia zjawiska, jakie nam się zarysowa
ło w swej niezwykłej tajemniczości, uwag kil
ka i szczegółów nieco dorzucić będziemy mo
gli, skierujemy uwagę czytelnika na różne od
miany i na niektóre własności drożdży. Wy
razowi „odmiany“ nadajemy tu potoczne, a nie 
naukowe znaczenie.

53. Odmiany pomiędzy drożdżami. Już za
raz na początku naszego przeglądu grzybków 
drożdżowych, mówiliśmy o różnicy pomiędzy
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drożdżami piwa a drożdżami wina. I  rzeczy
wiście nie są to wcale też same, identyczne 
istoty. Ani ich forma, ani własności nie po
zwalają utożsamiać obu tych gatunków, wy
wołujących toż samo w zasadzie zjawisko che
miczne, w rozmaitych wszelako ośrodkach.

Naukowo grzybki drożdżowe starał się zba
dać pierwszy Rees, który (1870 r.), ustanowić 
usiłował gatunkowe różnice wśród szeregu 
bardzo zbliżonych do siebie w ogólności droż
dży. Utworzył on z całego szeregu podobnych 
zewnętrznie grzybków drożdżowych jeden głó
wnie rodzaj, pod nazwą S a c c h a r o m y c e s  
Rees, a tę, wyżej przez nas poznaną formę, 
która winną sprowadza fermentacyją, nazwał 
S a c c h a r o m y c e s  e l l i p s o i d e u s ,  — 
uwydatniając w gatunkowej nazwie jajowatą 
formę drożdżowych kuleczek. Dodajmy tu 
dla pełności i dla należytego pojęcia stopnia 
odrębności, że S. e l l i p s o i d e u s  może 
rozwijać się i wt piwie, nie zmienia on jednak 
formy i wymiarów ciała, odróżniających go 
od blisko spokrewnionego z nim grzybka pi
wnego, a nadto według zapewnień Pasteura, 
nadaje piwu, w którem go hodować wypadło, 
specyjalny smak winny, nielicujący z naturą 
jęczmiennego produktu.

Grzybek piwny, S. c e r e v i s i a e  Rees. 
właściwie przedstawia nam dwie, odrębne zu
pełnie odmiany, występujące oddzielnie w ró
żnych warunkach prowadzenia fabrykacyi pi
wa i zasługujące o tyle na wyróżnianie nau
kowe, o ile w rzeczy samej jedna z tych form,
0 ile dotąd wiadomo, nigdy nie przeradza się 
w drugą. Są to mianowicie drożdże (piwne) 
f e r m e n t a c y i  w i e r z c h n i e j  (górnej) 
( w i e r z c h o w e )  (Oberbefe, levure haute)
1 drożdże f e r m e n t a c y i  s p o d n i e j  
(dolnej) ( o s a d o w e )  (Unterhefe, levure 
basse). Drożdże te są najpospolitszemi przed
stawicielami całego działu drożdży i wszyst
kie niemal fizyjologiczne doświadczenia z nie
mi właśnie, z odmianami S. cerevisiae, czynio
ne w nauce były. D r o ż d ż e  o s a d o w e  
są dziś częstszym produktem i czynnikiem w 
browarach, w których metoda fabrykacyi, 
zwana fermentacyją d o l n ą  czyli o s a d o -  
w ą (Untergahrung, fermentation basse) ru
guje stopniowo coraz bardziej fermentacyją 
g ó r n ą  lub w i e r z c h o w ą  (Obergahrung 
fermentation haute). Natomiast ta ostatnia 
fermentacyją dostarcza wyłącznie niemal w

handlu europejskim rozpowszechnionych d r o 
ż dż y  p i e k a r s k i c h ,  p r a s o w a n y c h ,  
których produkowanie jako drożdży wierzcho
wych jest korzystniejszem materyjalnie (szyb- 
szern i obfitszem) niż odmiany osadowej, któ
ra się zresztą zupełnie tak samo do tego na
daje użytku.

D r o ż d ż e  p i wn e  wi er z  ch o w e (fig. 3 a 
i b w N. 3) opasane mogą być ogólnie w ten sam 
sposób, co do joty niemal jak poprzednio 
(§ 50) opisywane drożdże winne i jak następ
ne odmiany jeszcze opisanemiby być mogły, 
a mianowicie jako kulki lub pęcherzyki zaro- 
dzi z wodniczkami, pączkujące i z pokolenia 
w pokolenie w ten sposób się rozmnażające. 
Różnice od innych gatunków czy odmian za
ledwie w kształcie obwodowej linii pojedyń- 
czego pęcherzyka, w ogólnym widoku pod 
szkłami mikroskopu i w wymiarach, wreszcie 
w grupowaniu się lub oddzielaniu pęcherzy
ków od siebie uchwycić się dają. Głównie zaś 
odróżniają je różnice fizyjologiczne. Nie bę
dziemy tu więc opisywać ani tych drożdży ani 
też d r o ż d ż y o s a d o w y c h z p i w a  (fig. 4 
a, b w N. 3); o różnicach w ich zachowaniu się 
przy fabrykacyi na innem mówić będziemy 
miejscu. Wyliczymy tu wreszcie znane jeszcze 
przez Reesa ustanowione formy, jako to:

S. p a s t o r i a n u s  (fig.5 A ,B  wN.3)znajdo- 
wane w niektórych winach, niejako główny lecz 

jako poboczny działacz, obok S. ellipsoideus, 
a również na powierzchni wielu, niedojrzałych 
zazwyczaj owoców, także przy fermentacyi 
w i sień;

S. c o n g l o m e r a t u s  — w piwie, w wi
nie i w gnijących jagodach winnych;

S. e x i g u u s  — w piwie jako działacz 
nieustający (?) i w owocach różnych;

S. a p i c u ł a t u s  grzybek bardzo rozpo
wszechniony, charakterystyczny (fig. 6 w N. 3) z 
powodu znajdowania się zazwyczaj po obu stro
nach większej, rodzicielskiej komórki, dwu 
małych, nadających czasem skupieniu całemu 
kształt cytryny lub zbożowego ziarna. Formę 
tę, znajdowaną na wielu owocach i jagodach, 
a także w niektórych piwach, odróżnia Engel 
jako C a r p o z y i n a  a p i c u 1 a t u m, ma
jąc zasadę, jak dalej (§ 59) napomkniemy, do 
wyłączenia jej w oddzielny rodzaj. Tenże au
tor francuski dołączył natomiast do wyżej 
przytoczonych gatunków z rodzaju Saccharo-
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myces, drobną, bardzo z zakwasu otrzymaną 
formę:

S. m i n o r  Engel, zbliżoną do drożdży 
piwnych, powolniej wszakże działającą;

S. R e e s i i Blankenhorn — inna forma 
drożdży, także znaleziona w winie. W piwie 
natomiast zdołał ujawnić jeszcze Pasteur od
rębne od obu podgatunków S. cerevisiae, 
dwie nowe jeszcze postaci drożdży, które opi
sał jako:

„Nouvelle levure haute“; i
„Levure caseeuse“. Pomijamy wątpliwe 

odmiany: S. s p h a e r i c u s ,  S. g u t t u l a -  
t u s ,  S. i n a e ą u a l i s ,  S. n e b u l o s u s  
i wspomnimy tylko o :

S a c c h a r o m y c e s  o l e i  VanTieghem, 
jestto grzybek drożdżowy, rozwijający się 
przy zetknięciu się tłuszczów, olejków lub o- 
liwy z wodą. Aby wyczerpać szereg najbar
dziej do siebie podobnych form drożdżowych, 
które podprowadzić można pod ogólny typ 
Saccharomyces, należy chyba wspomnieć jesz
cze tylko dla ścisłości, iż niektóre formy, ob
serwowane przez JBoutrouxa i grzybek, opisa
ny przez Rouxa, nie podchodzą pod żaden z 
powyższych gatunków i źe przy coraz to dal
szych poszukiwaniach i badaniach przyrody 
coraz to nowsze postaci przed oczy przyrod
nika występują.

Obok tych wszystkich form, które w przy
rodzie na jagodach, owocach oraz w fermen
tacyjnym ich soku są znajdowane, a które 
wszystkie alkoholową wywołują fermentacyją, 
zasługuje na wyróżnienie postacią swych bry
łek czy komórek do zwykłych drożdży zupeł
nie podobny, lecz w odmiennych żyjący wa
runkach, k o ż u s z e k  w i n a  (Mycoderma 
vini v. Saccharomyces mycoderma). Grzybek 
(fig. 7 Aw N. 3) rozwija się nie wpłynie, lecz 
na powierzchni win, zawierających dość dużo 
spirytusu i—o ile się zdaje—dokonywa wprost 
spalenia alkoholu, tworząc zeń wodę i dwutle
nek węgla. Nie należałby on zatem wcale 
do naszego tu przeglądu saprofitów-rozkłada- 
czy, gdyby nie to, że przy sztucznem pogrąże
niu kożuszka, przy wepchnięciu go do płynu, 
komórki pojedyńcze rozdzielają się, kożuszek 
się rozpada, a grzybek żyć musząc w niepo
myślnych warunkach, wytwarza słabą fermen
tacyją cukru z produkcyją alkoholu, różniąc 
się wówczas formą (7 B) i zachowaniem od

znanego Sacch. ellipsoideus oraz od innych, 
wyżej przedstawionych drożdży ').

Powstawanie tych wszystkich drożdży w o- 
środkach, w których bywają znajdowane, nie 
jest znanem, z wyjątkiem jedynego S. ellipsoi
deus, o ile ciemne zarodniki na winnych gro
nach uważać stanowczo można za ich rodzi
cielski ustrój. Drożdże piwne wnosi piwowar 
umyślnie do każdej-kadzi z zacierem; w ka
dziach podczas fermentacyi drożdże te się 
mnożą, a więc na ilość, objętość i wagę wyka
zują zawsze przybyty.

54. Niestałość Pech zewnętrznych. W po
wyższym przeglądzie różnych form drożdżo
wych bardzo lekceważąco, w kilku niemal sło
wach, załatwiliśmy się z kwestyją zewnętrz
nych różnic pomiędzy odmianami czy gatun
kami rodzaju Saccharomyces. Uczyniliśmy 
to nietylko dlatego, że trudno jest słowami 
określić subtelne nieraz różnice formy i ogól
nego wyglądu, lecz z tego przeważnie powodu 
iż r ó ż n i c e ,  z a c h o d z ą c e  p o m i ę 
d z y  f o r m ą  i w y g l ą d e m  j e d n ó j  i 
t e j  s a m e j  d r o ż d ż o w e j  o d m i a n y ,  
zależnie od zewnętrznych okoliczności, prze
ważnie od stanu oddychania i jakości pokar
mu, w i ę k s z e m i  s ą  najczęściej, n i ż  
r ó ż n i c e  p o m i ę d z y  o d m i a n a m i ,  
w zbliżonych żyjącemi warunkach. Popier- 
wsze zauważyć tu trzeba, iż przy starzeniu się 
grzybka, który wyczerpał najlepsze z ośrodka 
pożywienie lub dla którego ośrodek z upły
wem czasu wskutek zmiany chemicznej stał 
się mało pożywnym, komórki, przedstawiające 
pojedyńcze żyjątka zmieniają zupełnie swój 
wygląd, a w części wymiary nawet i formę. 
Jasna za młodu, przezroczysta, połysk pewien 
mająca, a — jak przywykły do mikroskopu 
bijolog wyrazićby się mógł słusznie—śliczna, 
protoplazma komórki staje się ziarnistą, nie
przejrzystą, trochę mętną niekiedy; wodmczki 
zmieniają swe obrysy (kontury), a całe ciało 
komórki również otrzymuje kontur grubszy, 
nietylko pojedyńczy lecz często nawet podwój
ny. Na rysunku naszym (fig. 3i4 w N. 3) oznaczy
liśmy jednakowo dla wszystkich gatunków czy

') F orm a opisana przez Duclauxa ja k o  Mycolevuro 
bardzo podobną jes t jeśli nie tożsam ą z S. m ycoderm a: 
formy zaś ja k  S. glutinis i S. albicans (pasorzyt) na in - 
nem m iejscu znajdą uw zględnienie.

(P rzyp .  Autora).
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odmian, literą, a stan młodociany komórek, 
literą b stan fizyjologicznego osłabienia czy 
wyczerpania i rzut oka poprostu wystarcza, 
aby się przekonać, że różne drożdże pod terni 
samemi literami bardziej się do siebie zbliżają 
niż formy a i b każdej odmiany poszczególe ').

Lecz wszystkie te różnice są drobne w po
równaniu z temi, jakie w specyjalnych zacho
dzić mogą wypadkach, gdy drożdże umieścimy 
w zmienionych warunkach, np. w innym, od
miennie na ich życie oddziaływającym ośrod
ku. Najznakomitszy wpływ wywiera tu więk
sza lub mniejsza obfitość swobodnego tlenu, 
jaki drożdżom na życiowe dostaje się potrze
by; z przystępem tlenu powietrza wiąże się 
kwestyja karmienia się ich i pączkowania, 
które na powietrzu często ustaje, a natomiast 
komórki grzybkowe rosną i wydłużają się. 
Najbardziej charakterystyczną jest forma po
wietrzna S. pastorianus (fig. 5B ', która w 
przyrodzie znajdowaną bywa nietylko na nie
dojrzałych owocach w czasie lata, lecz i w wi
nach różnych, które fermentują, gdy tymcza
sem w soku owoców, podczas fermentacyi, 
przechodzi widocznie w odmienną postać, o 
komórkach niezłączonych w rodzaj gałązki 
lecz odosobnionych, jakby rozsypanych — 
(fig. 5 A w N. 3).

Gdy dodamy, że rysunki jednej i tej samej 
jakoby formy drożdżowej u różnych autorów 
(Rees, Pasteur) są różne i do siebie niepodo
bne, że u jednego nawet autora czasem w ró
żnych figurach, jednę jakoby przedstawiają
cych formę, zupełnie tej samej postaci dopa
trzyć niepodobna, gdy zauważymy, iż komór
ki jednej częstokroć formy, z jednego odwzo
rowane preparatu, większe przedstawiają ró
żnice (por. np. fig. 5 A) niż komórki różnych 
odminn oddzielnych,—wtedy dopiero nabierze- 
my pojęcia, jak słabo morfologiczny (posta
ciowy) charakter drożdży jest opracowanym, 
jak trudno jest rozróżniać gatunki między so
bą i jak wiele w nauce pod tym względem po
zostaje do zrobienia. Zmienność łatwa zewnę
trznej formy i całego wyglądu, jakiej przykład 
dają nam drożdże zaraz na wstępie naszego 
zaznajomienia się z formami, nakazuje nam 
wielką zachowywać ostrożność, gdy chodzi o

*) L itery A i B przy fig. 5-ej i 7-t5j w N . 3 m ają  
zupełnie inno znaczenie, por. niżćj.

oznaczenie, czy dwie jakiekolwiek dane formy 
są bijologicznie formami rzeczywiście różnemi. 
Aby módz sądzić o tem, należy przedewszyst- 
kiem życie każdej formy, o jakąby chodzić 
mogło w danym wypadku, poddawać badaniu 
w różnych zewnętrznych warunkach życia. — 
A nawet, przy takiem poznaniu form pojedyń- 
czych, bijologiczna ich wzajemna łączność lub 
zależność wtedy tylko jasno rozumianą będzie, 
gdy nauka zedrze tajemniczą zasłonę co do 
pochodzenia drożdży,—zasłonę, do uchylenia 
której dotychczas jeszcze podobno dość da
leko. (d. c. n.).

ZASADY TERMOCHEMII.
podał

Stan isław  K ram sztyk .

(C iąg  dalszy).

VI.

Oznaczanie, zapomocą doświadczeń bezpo
średnich, ilości ciepła towarzyszących różnym 
procesom chemicznym, napotyka często nie
przezwyciężone trudności, okoliczność taka 
zachodzi np. gdy reakcyja przebiega zbyt wol
no, lub gdy powstające utwory zbyt są niesta
teczne i rozpadają się znów szybko. W  ta
kich razach, aby otrzymać dane tyczące się 
objawów cieplikowych, uciekać się trzeba do 
dróg pośrednich. Użycie dróg takich umoże- 
bnia druga zasada termocliemiczna, która ró
wnież opiera się na analogii do zjawisk me
chanicznych.

W ciężarze podniesionym w górę i złożo
nym na podporze mamy przechowany pewien 
zasób energii, która się ujawni przy jego spad
ku. Gdy na drodze swej napotka on podpo
rę niżej umieszczoną i na niej się zatrzyma, 
zachowa on zasób energii już mniejszy; strata 
zależy od różnicy wysokości obu stanowisk i to 
li tylko od tej różnicy. Strata ta zawsze bę
dzie jednakowa, czyto ciężar zbiegł po linii 
prostej, czy przesunął się po desce pochyłej, 
czy opisał jakąkolwiek drogę krzywą, czy też 
zniesiono go z przegrody górnej na ziemię,
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by następnie podnieść go znowu na przegrodę 
dolną. Strata energii jest jedynie wynikiem 
różnicy, jaka zachodzi między położeniem po- 
czątkowem a końcowem, nie zależy zgoła od 
dróg pośrednich, jakie ciężar ten przechodził. 
Zasada ta znana już Galileuszowi, rozwinięta 
przez Huyghensa, uogólniona przez Eulera, 
zyskała zasadnicze znaczenie w teoryi mecha
nicznej ciepła.

Cośmy tu o energii mechanicznej powie
dzieli, odnosi się słowo w słowo i do energii 
chemicznej i stanowi drugą zasadę termoche- 
miczną.

,,Jeżeli mamy system ciał prostych lub zło
żonych, zostający w danych warunkach i jeżeli 
system ten doznaje'przeobrażeń fizycznych lub 
chemicznych, które go do nowego stanu prze
prowadzają (przyczem nie dokonywają się ze
wnętrzne prace mechaniczne), to wywiązana 
lub pochłonięta przy przeobrażeniach tych 
ilość ciepła zawisła jedynie od początkowego 
i końcowego stanu tego systemu, nie zależy 
jednak zgoła od rodzaju i następstwa stanów 
pośrednich".

Wraz z pierwszą zasadą termochemiczną, 
zasada ta  stanowi zresztą tylko zastosowanie 
ogólnej zasady zachowania energii, znaczy ona 
że energija danego układu, jeżeli na zewnątrz 
nic nie traci, ani też z zewnątrz nic nie otrzy
muje, zachowuje wielkość niezmienną, cokol- 
wiekbądź w samym tym układzie zachodzi.

Gdy więc z trzech pierwiastków A, B i C 
utworzyć mamy związek, to pod względem ob
jawów ciepła jest rzeczą obojętną, czy łączy- 
my najpierw A z B  a następnie z C, czy też J 
najpierw A z C a następnie z B, czy też na
raz wiążemy w całość A, B i C.

Jako przykład zastosowania tej zasady 
przytoczymy oznaczenie ciepła wytwarzają
cego się przy spaleniu cynku, czyli przy połą
czeniu jego z tlenem. Zamiast odwołać się do 
doświadczenia bezpośredniego, wyprowadzić 
możemy szukaną tę ilość ciepła drogą łatwiej
szą z bardziej złożonego procesu chemicznego: 
rozpuszczamy cynk w rozcieńczonym kwasie 
siarczanym. Przy procesie tym wyróżnić na
leży trzy objawy chemiczne: 1) Cynk łączy 
się z tlenem na tlenek cynku, przyczem wywią
zuje się właśnie szukana ilość ciepła x: 2) tak 
utworzony tlenek cynku działa znów na kwas 
siarczany, przyczem następuje wytworzenie 
się ilości ciepła A; 3) tlen łączący się z cyn- j

kiem, pochodzi z rozkładu wody, co powoduje 
stratę ilości ciepła B. Ogólna przeto ilość 
ciepła R, oswabadzająca się przy rozpuszcze
niu cynku w kwasie siarczanym, jest sumą i- 
lości a; i A, zmniejszoną o ilość ciepła B, 
czyli

R = a ;+ A —B.

Doświadczenia Favrea i Silbermanna wyka
zały, że przez rozpuszczenie 1 grama cynku 
w rozcieńczonym kwasie siarczanym wywiązu
je się 568 ciepłostek (gramowych) zatem R =  
=568.

Wiadomo też, że przy działaniu 1 grama 
tlenku cynku na kwas siarczany, to jest 
przy powstawaniu rozpuszczonego siarczanu 
cynku oswabadza się 255 ciepłostek; że zaś 1 
gram cynku tworzy 1,24 grama tlenku cynku, 
przeto A = l ,24X255=316 c.

Przy rozkładzie wody jeden atom cynku za
stępuje dwa atomy wodoru, zatem 65 jedno
stek wagowych cynku wchodzi w miejsce 
dwu jednostek wodoru; jeden więc gram 
cynku wydziela przy tym procesie 2/g5=0,0308 
grama wodoru. Widzieliśmy zaś wyżej, że 
przez palenie jednego grama wodoru otrzymu
jemy 34 462 ciepłostek, zatem spalenie 0,0308 
grama wodoru wytwarza 0,0308X34462=1 061 
ciepłostek; a że taż sama ilość ciepła wiąże 
się przy wydzielaniu wodoru z wody, przeto 
B — 1 061.

Wprowadzając te liczby w powyższe rów
nanie otrzymamy

® = 568+ l 061—316=1 313.

Ciepło więc wywiązujące się przy spaleniu 
grama cynku wynosi 1 313 ciepłostek; bezpo
średnie doświadczenia Andrewsa wydały licz
bę 1 301, która, jak widzimy, od poprzedniej 
niewiele odstępuje.

Weźmy inny jeszcze przykład: dajmy, że o- 
znaczyć należy, ile trzeba ciepła do wypalenia 
gipsu, czyli do usunięcia wchodzącćj w skład 
jego wody krystalizacyi. Wodę tę gips traci 
tak powolnie, że żądanej ilości ciepła bezpo
średnio oznaczyć niepodobna, a zarówno nie- 

j  możliwą jest i droga odwrotna, t. j. oznacze- 
I nie ilości ciepła wywiązującej się przy łącze

niu z wodą gipsu palonego; trzeba więc uciec 
się do drogi pośredniej. Rozpuszczamy mia
nowicie w wodzie gips palony i gips niepalony 
i obserwujemy zachodzące w obu razach obja~
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wy cieplikowe. Wychodzimy tu z dwu różnych 
stanów początkowych, a dochodzimy do jedne
go stanu końcowego, różnica więc zachodzą
cych w obu razach objawów cieplikowych, 
daje nam ilość ciepła potrzebną do przepro
wadzenia jednego stanu początkowego w dru
gi, zatem gipsu niepalonego w palony.

Otóż według Hessa przy rozpuszczeniu bez
wodnego gipsu wywiązuje się 2,96 ciepł., roz
puszczenie zaś gipsu krystalicznego (C aS04 +  
-ł-2H20 ) powoduje pochłonięcie 0,60 ciepłost- 
ki. Różnica ta tłumaczy się tem, że w pierw
szym razie woda wiąże się z gipsem chemicz
nie, w drugim zaś mamy do czynienia z rozpu
szczeniem czysto fizycznem tylko, które zawsze 
powoduje utratę ciepła. Według rozumowa
nia powyższego widzimy więc, że dla wypale
nia jednej wagi cząsteczkowej (136 gramów) 
gipsu trzeba 2,9(5 — (—0 60)=3,56 ciepłostek, 
a zatem do wypalenia kilograma gipsu 26,17 
ciepłostek.

Liczbie tej nadać zresztą można znaczenie 
bardziej dostępne, w praktyce bowiem pytać 
będziemy najczęściej nie o to, ile ciepłostek 
wytworzyć należy do wypalenia stu, dajmy ki
logramów gipsu, ale ile węgla w tym celu zu
żyć trzeba. Wiemy już, że spalenie kilogra
ma węgla wytwarza około 8 000 ciepłostek, 
aby więc otrzymać 2 6] 7 ciepłostek, potrze
bnych do wypalenia stu kilogramów gipsu 
krystalicznego, trzeba 2 '617 : 8 000, czyli o- 
koło trzeciej części kilograma węgla; kosztem 
więc jednego funta węgla wypalić można z gó
rą 250 funtów gipsu,—ale, rozumie się, w pie
cu, któryby umożebnił zużytkowanie wszyst
kiego ciepła bez żadnej zgoła straty.

Z zasadą termochemii, o której teraz mówi
my, okazuje się niezgodny dawniejszy pogląd 
Dulonga, że mianowicie przez spalenie jakie
gokolwiek związku chemicznego otrzymujemy 
tyleż ciepła, co przez oddzielne spalenie jego 
części składowych. Pogląd ten jest teorety
cznie błędny, gdy bowiem raz spalamy od
dzielnie pierwiastki A, B, C, a drugim razem 
związek ich ABC, ciepła wywiąże się mniej 
o tę jego ilość, jaka się wytworzyła przy łą
czeniu danych pierwiastków między sobą. 
Wniosek ten potwierdziły rzeczywiście bada
nia Favrea i Silbermanna, oraz Hessa; gaz 
błotny (CH4) np. przy spaleniu wydaje 13 063 
ciepłostek. gdy przez spalenie węgla i wodoru w 
ilościach w jakich w związku tym się znachodzą,

otrzymujemy ich 14 607. Widzieliśmy jednak 
że powstawanie acetylenu połączone jest z po
chłanianiem ciepła; dla tego też, jak łatwo 
przewidzieć, spalenie jego staje się źródłem 
większej ilości ciepła, aniżeli oddzielne spale
nie węgla i wodoru.

(d. ii.).

SPRAWOZDANIE.

A l f o n s  B u k o w s k i ,  Podręcznik do 
badania pokarmów, artykułów spożywczych 
i różnorodnych przedmiotów handlu. Zeszy
ty i  i n .

Książka p. Bukowskiego ma wypełnić lukę 
bardzo dotkliwą w naszem piśmiennictwie spe- 
cyjalnem. Wydane dotąd 2 zeszyty na 144 
stronicach mieszczą wskazówki badania nor
malnego lub nienormalnego składu mleka, 
masła, sera, smalcu, mąki, chleba, wyrobów 
cukierniczych, wody, herbaty, kawy, kakao 
i czekolady, miodu, piwa i wina. P. Bukow
ski, opierając się głównie na licznych pod
ręcznikach i pracach specyjalnych w danej 
materyi, w jakie obfituje literatura francuska 
i niemiecka, postarał się jednak uwzględnić 
i to, co u nas w kwestyi badania chemiczno- 
higienicznego dotychczas zrobiono, a także 
w kilku miejscach przytoczył i własne do
świadczenia. Ze książka podobnej treści jest 
u nas bardzo potrzebna i użyteczna, o tem za
pewne nikt wątpić niemoże; że do jej napisa
nia zabrał się nie wytrawny i doświadczony 
badacz, który miał czas wszystkie podawane 
przez siebie metody wypróbować własnem do
świadczeniem, ale człowiek początkujący w 
swoim zawodzie, to jest świadectwo dobrych 
chęci p. Bukowskiego. Plan, jaki sobie za
kreślił, wykonał autor sumiennie i pomimo 
nieuniknionych w podobnych warunkach uste
rek i braków, pomimo małego dotychczas wy
robienia w piórze, witamy w p. B. pożyteczne
go pracownika, życząc mu wytrwania na wa
żnej a zaniedbanej u nas drodze.

Zn.
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KRONIKA NAUKOWA.

Zoologija.

— R o z w ó j  C y c l o p s a .  W  jednym 
z ostatnich numerów (181) czasopisma nauko
wego „Zoolog. Anzeiger“ znajdujemy cieka
wsi. i pełną treści pracę embryjologiczną, p. Fe
liksa Urbanowicza, studenta wydziału nauk 
przyrodzonych, wykonaną w pracowni zooto- 
nicznej warsz. Uniwersytetu. Pan U. zajął 
się zbadaniem historyi rozwoju raka wiosłono- 
giego z rodzaju Cyclops. Zaznaczymy tu 
główniejsze punkty rozprawy. Jajko ulega 
prawidłowemu przewężaniu, przyczem żółtko 
odżywcze pozostaje pośrodku jajka. Entoder- 
ma powstaje z jednej wpuklającej się do środ
ka komórki. Bardzo wcześnie zjawiają się 
w jamie ciała zarodka pojedyncze komórki 
mezenchymy. Na grzbiecie zarodka tworzy 
się organ, odpowiadający t. z. grzbietowemu 
organowi innych raków, na brzusznej zaś i 
przedniej stronie zarodka powstają dwa od
dzielne zgrubienia ektodermy t. j. nieparzysty 
węzeł brzuszny i mózg. Zarodek otrzymuje 
dalej trzy pary nóg, przełyk, wargę górną, 
trzy pary poprzecznie prążkowanych mięśni, 
a organ grzbietowy powoli zanika. Z jajka 
wychodzi larwa, zwana Nauplius, której jama 
ciała jest pierwotną (blastocoel).

Zanim jeszcze zarodek jajko opuści, mo
żna widzieć w tylnej jego części parę wielkich 
komórek. Komórki te, rozmnażając się w 
kierunku od tyłu ku przodowi, tworzą leżące 
po obu stronach kanału pokarmowego zam
knięte jamiste ciała komórkowe t. z. somity, 
których jamy zlewają się następnie w jednę, 
wspólną, ostateczną jamę ciała, ścianki zaś 
tworzą ścienny i trzewiowy listek mezodermy, 
podobnie jak to ma miejsce u wielu innych 
zwierząt.

U Naupliusa powstaje mózg wtórny, zrasta
jący się z pierwotnym, a w tyle poza pierwot
nym węzłem brzusznym tworzy się ostateczny 
parzysty łańcuch nerwowy, zrastający się 
z pierwszym w jednę całość.

U młodego Naupliusa istnieje też nerka 
pierwotna, czasowa, która następnie zanika, 
miejsce jej zajmuje nerka wtórna. Komórka 
płciowa pochodzi zdaje się z mezodermy.

Powstawanie u Cyclopsa, jakoteż u innych 
przedstawicieli raków, wyżej wspomnianych 
somitów stanowi fakt dotąd zupełnie prawie 
nieznany, a bardzo ważny, bo zgadza się naj
zupełniej z podobnem zjawiskiem u innych 
grup stawonogich: owadów, wielonóżek i pa
jąków.

Z prawdziwą przyjemnością powitaliśmy 
wspomnianą rozprawkę p. Urbanowicza, tem- 
bardziej, iź wchodzi ona w zakres tak ważnej 

■ obecnie gałęzi bijologii, jaką jest historyja 
rozwoju zwierząt, pozostająca dotychczas w 
kraju naszym w najzupełniejszej prawie ko
lebce. Po rozszerzeniu rozprawy swój p. U. 
zamieści ją  w jednem z naukowych czasopism 
polskich. Józef N.

(Fizyjologija).
D z i a ł a n i e  p i j a w e k  na  ś c i n a 

n i e  s i ę  k r wi .  Ogólnie znanem jest zja
wisko trudnego tamowania krwotoku z miejsc, 
do których pijawki były przystawione; krew 
przedstawia się niezwykle płynną.

P. John B. Haycraft poddał badaniu przy
czyny zjawisko to wywołujące, wykazując, iź 
pijawki wydzielają z ssawek ciecz niszczącą 

j  ferment powodujący ścinanie się krwi. Ciecz 
ta, zastrzyknięta żywym zwierzętom, czyni 

1 krew trudno krzepnącą, zmiana ta jednak w 
zachowaniu się krwi po kilku godzinach zni
ka, substancyja wywołująca ją zostaje z ciała 
wydaloną. U królika i psów działanie jest 
jednakie, na krew skorupiaków ciecz ta jest 
bez wpływu. Na zsiadanie się mleka również 
wydzielina pijawek nie oddziaływa. (Natur- 
foscher, 1884, p. 386). Sł. Pr.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— „Lasy w okręgach górniczych gór Ural- 
skich we wschodniej Rossyi“. Pod tym ty
tułem dr. Jan Croumbie Brown wydał w E- 
dyuburgu książkę, której pojedyncze rozdzia
ły noszą tytuły: „Trudności i niebezpieczeń
stwa podróży"; „Trudne warunki w jakich 
się znajduje górnictwo, hutnictwo i przemysł 
fabryczny1'; „Eksploatacyja lasów w gubernii 
Ufimskiej“; „Nadużycia nieodłączne od eks- 
ploatacyi lasów“ i t. d.
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essarta streści} A . S. — O przew idyw aniu pogody przez 
dra Ja n a  Jędrzejew icza (c iąg  dalszy). —  R ozkład  m a- 
teryi organicznej przez ży ją tka  pyłkowe, skreślił Józef 
N atanson (ciąg dalszy). —  Zasady term ochem ii podał 
S tanisław  K ram sztyk (ciąg dalszy). —  Spraw ozdanie.—— 
K ronika naukow a. —  W iadom ości Mażące. —  O g ło 
szenia.

Wydawca E. D ziew ulski. ltedaktor Br. Znatow icz.

W ydanie z zapom ogi Kasy pom ocy 

DLA OSÓB PRACUJĄCYCH NA POLU NAUKOWEM,

im ien ia  Dra Jó zefa  M ianow skiego , 
wyszło dzieło p. t. :

PROF. J. D. EYERETT

JEDNOSTKI
i

S T A Ł E  F I Z Y C Z N E .
PRZEKŁAD Z Ii-go  WYDANIA ANGIELSKIEGO

dokonany przez

J. J. BOGUSKIEGO.
wydany

STARANIEM REDAKCYI WSZECHŚWIATA. 
Cena rs. I kop. 20 .

Skład główny w Księgarni
B. W E N  D  E G  O i  Ski.

0—3

N A K Ł A D E M  K S IĘ G A R N I

T E O D O R A  P A PR O CK IE G O  I S KI
w  W A R S Z A W IE , 

C h m i e l n a  N r 8, 
wyszła z druku Część I dzieła, 

Prof. Siltf. P. T H O M P S O N A
p. t . :

p r z e k ł a d

i. 1. B o g u s k i e g o .

Przedpłata na całość składającą się z dwu 
części, objętości około 30 arkuszy druku wy
nosi Rs. 2 kop. 50, z przesyłką Rs. 3 ,—po 
wyjściu Cz. II, cena podwyższoną zostanie.

Przedpłatę przyjmują wydawcy oraz wszya 
tkie księgarnie krajowe i zagraniczne.

12— 12

Opuścił prasę IY  tom

za rok 1884.
Tom IV „Pamiętnika Fizyjograficznego“ 

zaw iera 24  rozprawy napisane przez 22 
autorów, pomieszczone na 4 4 0  stronicach 
form atu wielkiej ósemki i objaśnione 16 ta 
blicami litograficznemi oraz 21 drzeworytami 

1 w tekście. 0—9

T r e ś ć ;  Rozwój elektro techn ik i w ciągu m inionego 
( l  8 8 4 )  roku, podał A leksander T h ie m e .— P ta k i olbrzy
mie Nowćj Zelandyi zwane ,,M o a s‘‘ w edług E . L . T ro u -

1 8 8 5  6—5

R O K XX

GAZETA 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- 
niłowreza,, 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).
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