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NOWE BADANIA LEMSTROMA.
przez

St. K ram sztyka.

Przed kilku laty słuszny rozgłos zyskały 
ciekawe badania uczonego finlandzkiego, Seli
ma Lemstroma, nad elektrycznością atmosfe
ryczną *). W roku 1883 prof. Lemstrom pro
wadził dalej też same prace, tym razem w o- 
kolicach dalekiej północy -w Laponii. O re
zultatach tych badań posiadamy dotąd krótkie 
tylko sprawozdania, zawierają one jednak 
wiele zajmujących szczegółów.

Przedewszystkiem, dla zbadania prądów 
p. Lemstrom przeprowadził w Sodankyla 
(G7U24' szer. półn. i 27°17' dług. wsch. wzglę
dem Greenwich) na słupach telegraficznych 
dwa druty miedziane, mające po 5 kilometrów 
długości, ułożone nakrzyż, w kierunku z pół
nocy na południe i ze wschodu na zachód; oba 
te druty, od słupów starannie odosobnione, 
kończyły się płytami platynowemi, mąjącemi 
po 1 decymetrze kwadratowym powierzchni. 
Drugie podobneż urządzenie przeprowadził w 
pobliżu Sodankyla, w odległości 2 kilometrów, 
a inne znów w innej miejscowości, w Kultala 
(68°29' szer. półn. i 26°39' dług. wsch.). Płyty 
platynowe ostatnich drutów zanurzone były 
w wodzie rzeki Ivalo i jej dopływów. W obieg 
drutów wtrącone były czułe galwanometry. 
Otóż galwanometry połączone z drutami, ma- 
jącemi kierunek wschodnio-zachodni, okazy
wały wyraźne zboczenia, ulegające pewnej 
nieznacznej zresztą chwiejności. W obu dru
tach przeprowadzonych w pobliżu Sodankyla, 
zboczenia okazywały przebieg zupełnie zgodny, 
co okazuje, że zostały one wywołane przez 
prądy ziemne, a nie przez jakoweś działania 
uboczne. Na zasadzie spostrzeżeń tych wno
si p. Lemstrom, że biegun północny ziemi oto
czony jest pasem prądów ziemnych, które ma

*) Patrz W szechświat tom II str. 2 6 9.
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ją ścisły związek ze zmianami, jakie magne
tyzm ziemi okazuje.

Badanie elektryczności powietrza wymaga 
innego przyrządu, pozwalającego ją  zbierać 
i odprowadzać. W tym celu, na szczycie wzgó
rza Kommattiwaara, wzniesionym na 130 me
trów, o 6 kilometrów od stanowiska Sodanky
la, rozprowadzono na słupach drut żelazny, 
opatrzony ostrzami mosiężnemi, umieszczone- 
mi co l ' / 2 metra odległości wzajemnej. Cały 
ten przyrząd zajmował pole 364 metrów kwa
dratowych. Cztery inne podobne przyrządy 
zaprowadzono w Kultala, w różnych wysoko
ściach. Od każdego z tych przyrządów 
druty odosobnione prowadziły do galwano- 
metru.

Prądy dostrzeżone w drutach miały najczę
ściej kierunek odjemny, t. j. od ziemi do po
wietrza, kierunek ten wszakże często się zmie
niał, a w czasie zorzy północnej pozostawał 
zawsze dodatnim. W Kultala łączono między 
sobą różne przyrządy; otóż gdy dwa połączone 
przyrządy mieściły się na jednej wysokości, 
galwanometr w obieg ich drutów wtrącony 
nie dawał żadnego zboczenia, gdy zaś znajdo
wały się na wysokościach różnych, przebiegał 
zawsze prąd dodatni, to jest w kierunku z gó
ry ku dołowi. Siła więc elektrowzbudząjąca, 
dająca początek tym prądom, wzrasta wraz 
z różnicą wysokości obu stanowisk. W po
bliżu jednak ziemi stosunki są bardziej za
wiłe.

Co do zjawisk świetlnych, to czas nie sprzy
jał zgoła tym obserwacyjom, temperatura bo
wiem była dosyć wysoka, a deszcz i śnieg pa
dał bezustannie prawie. Zorze północne były 
słabe, a ilość ich również była o wiele mniej
szą niż zwykle. Zjawiska więc naturalne były 
rzadkie, ale natomiast przyrządy, o których 
mówiliśmy, dawały początek zjawiskom sztu
cznym, które występowały już-to jako światło 
rozproszone, już-to w postaci promieni, przy
pominających właściwą zorzę północną. — 
W zjawiskach tych świetlnych p. Lemstrom 
dostrzegł wyraźnie charakterystyczną liniją 
widmową zórz północnych. Objawy te wy
stępowały zwłaszcza przy temperaturach ni
skich.

Załączony tu rysunek, według francuskiej 
Naturę, przedstawia jedno z najpiękniejszych 
z tych zjawisk, które wystąpiło w Kultala, na 
szczycie wzgórza Pietarintunturi. W miejscu
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właśnie, gdzie rozciągnięte były druty metali
czne, wzniósł się ku niebu pionowo snop świa
tła, podczas gdy w stronie północnśj błyszczał 
na niebie łuk naturalnej zorzy biegunowej. 
W  ogólności zresztą blaski te sztuczne ukazy
wały się tylko w czasie zorzy naturalnej.

Rezultaty osiągnięte przez p. Lemstroma 
zwracają coraz większą uwagę na jego meto
dy; spodziewać się tedy można, że doświad
czenia te powtórzone będą i pod innemi sze
rokościami gieograficznemi. Dotąd dziedzina 
elektryczności atmosferycznej bardzo jest jesz
cze zagadkowa.

Rozwój elektrotechniki w ciągu 
minionego (1884) roku.

podał

A leksander Thiem e.

(D okończenie).

Zarówno dzielnie pracowano w dziedzinie 
telegrafii elektrycznej w tym roku. Projekt 
powszechnego porozumienia się co do ochrony 
podmorskich lin telegraficznych, powzięty w 
Październiku 1883 r., został ostatecznie w cią  ̂
gu ubiegłego roku przyjęty i podpisany przez 
przedstawicieli 28 państw. Pomyślne roz
strzygnięcie tej kwestyi jest bardzo ważnem 
dla utrzymania stałego połączenia telegrafi
cznego pomiędzy krajami, oddzielonemi przez 
morza i uniknięcia wielkich kosztów naprawy 
tych lin, których długość dosięga dzisiaj do 
166 500 kilometrów, a ogólny koszt—kilku 
milijardów franków.

Wkrótce mają być oddane do użytku pu
blicznego dwie liny podmorskie, zamówione 
przez Mackaya i Benetta, a mające połączyć 
Stany Zjednoczone Ameryki północnej z Eu
ropą. W ten sposób liczba połączeń telegra
ficznych pomiędzy Europą i Ameryką wzro
śnie z 8 do 10. Te dwie ostatnie liny wyro
bione zostały w zakładach braci Siemensów 
w Charltonie i kosztują 120 milijonów marek. 
Podobnego rodzaju lina, służąca do przesłania 
iskry elektrycznej, nie przez głębie oceanu, i 
lecz przez łono ziemi, ukończoną została w

tym roku razem z tunelem przeprowadzonym 
przez Arlberg. Lina ta, długa na 10 270 
metrów, stanowi nowe i ważne połączenie te
legraficzne.

Niemniej czynnym był także zarząd tele
grafów we Francyi. Sieć podziemnych tele
graficznych połączeń, rozchodzących się na 
podobieństwo promieni z Paryża we wszystkie 
strony, została w tym roku w większej części 
wykończoną. Tego rodzaju podziemne połą
czenia zaczęła Francyja urządzać w 1880 ro
ku, idąc za przykładem Niemiec. Zyczyćby 
należało, aby rozpoczęte obecnie układy co 
do połączenia tych sieci telegraficznych fran
cuskich z niemieckiemi przyszły do skutku. 
Ułatwi to w wysokim stopniu i przyśpieszy 
bezpośrednią komunikacyją telegraficzną.

Zarząd telegrafów w Niemczech zajmował 
się także w ubiegłym roku z pomyślnym skut
kiem, przyśpieszeniem, o ile możności, przesy
łania depesz. Wprowadzony sposobem próby 
przyrząd Mejera, służący do przesyłania kilku 
naraz depesz po jednym przewodniku z wielo
ma pośredniemi stacyjami, okazał się dogo
dnym w użyciu tak, że można było po jednym 
przewodniku i zapomocą dwu pośrednich sta- 
cyj przesyłać jednocześnie ośm depesz. Zaró
wno użytecznym okazał się tu przyrząd 
Estiennea, nietylko przy nadziemnych ale tak
że i przy podziemnych połączeniach bez stacyj 
pośrednich, nawet na znacznych przestrzeniach 
np. pomiędzy Berlinem i Karlsruhe, jak ró
wnież pomiędzy Kolcniją i Hanowerem. Dla 
dalszego rozpowszechnienia tego systematu 
obstalowano 100 nowych przyrządów Estien
nea.

W roku ubiegłym połączenia telefoniczne 
znacznie się rozszerzyły. Nielicząc prywat
nych połączeń na prowincyi, których liczba 
dochodzi obecnie do 2 530, pod zarządem 
poczt było 1 Października z. r. 44 miast zao
patrzonych w telefony (w tym samym czasie 
1883 roku tylko 33). W odpowiednim sto
sunku powiększyła się liczba abonentów i dłu
gość połączeń. Prócz tego w 5 miastach za
prowadzają się obecnie połączenia telefonicz
ne a w 11 mają się zaraz rozpocząć prace o- 
koło tych połączeń.

Rozpoczęte w ostatnich czasach połączenie 
całych okręgów prowincyjonalnych w jednę 

i sieć telefoniczną, rozwinęło się bardzo pomy- 
' ślnie. W Szląsku_górnym dokonano przed-
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sięwzięcia, które okazało się dla tamtejszej 
ludności w wysokim stopniu dogodnem. Mia
nowicie połączono w jednę sieć telefoniczną 
cały okrąg hutniczy i przemysłowy, obejmują
cy Bytom, Gliwice, Katowice, Tarnowice, 
Zabrze i rozciągający się na powierzchni 1 660 
kilometrów kwadratowych. W alzackim o- 
kręgu tkackim połączono w jedną sieć telefo
niczną miasta Mulhouse, Gebweiler i Thann. 
Nareszcie nowa sieć tego rodzaju wykończa 
się w okręgu przemysłowym, zajętym wyro
bem aksamitu, położonym w prowincyjach 
nadreńskicb, pomiędzy miastami Crefeld, Uer- 
dingen, Gladbach, Duelker, Yiersen, Rheydt, 
Oedt i t. d.

Na większych odległościach działają obe
cnie telefony pomiędzy Berlinem i Potsda- 
mem, Berlinem i Magdeburgiem, Bremą i 
Bremerhaven, jak  również pomiędzy Koloniją 
i Bonn. Połączenie zaś Frankfurtu (nad 
Menem) z Mannheimem, Lipska z Dreznem, 
nareszcie Lipska z Chemnitz, dokonywa się 
obecnie i wkrótce zostanie ukończone.

Należy tu wspomnieć, że lato tegoroczne 
niezwykle obfite w burze, dało sposobność ro
bienia licznych doświadczeń nad skutecznością 
piorunochronów, któremi zaopatrzone są tele
foniczne połączenia w każdem mieście. Oka
zało się, że piorunochrony te zupełnie odpo
wiadają swemu celowi i przyczyniają się do 
zmniejszenia szkodliwości burzy. Wogóle 
przekonano się, że połączenia telefoniczne w 
mieście uważać należy raczej za ochronę od 
uderzenia piorunu niż za niebezpieczeństwo 
w tym względzie.

Podobnież znaczne postępy uczyniono na 
drodze do rozstrzygnięcia kwestyi przesyłania 
siły zapomocą elektryczności i wogóle stoso
wania elektryczności, jako silnika (motoru), 
do wykonywania różnych prac mechanicznych. 
Do poruszania lokomotyw i statków wodnych 
zastosowywano nieraz elektryczność z powo
dzeniem. Kolej 6 600 metrów długa, zbudo
wana przez firmę Siemens i Halske i łącząca 
Frankfurt nad Menem z Offenbachem została 
w tym roku otwartą i w ciągu zeszłego lata kur
sowało po niej 31 pociągów dziennie. W Lon
dynie podziemna sieć kolei żelaznych, na któ
rych wagony poruszają się zapomocą elektry
czności, została niedawno połączoną z już ist
niejącą siecią kolei żelaznych, na których wa
gony poruszane są siłą pary. Nareszcie pró

by urządzone 20 Września r. z. na Tamizie 
z dwoma statkami 25 stóp długiemi i 5 szero- 
kiemi „Electricity“ i ,,Australia“, poruszane- 
mi elektrycznością, dostarczaną z 50 akumu
latorów umieszczonych na każdym statku, 
wydały bardzo pomyślne rezultaty.

Zastosowanie elektryczności do żeglugi na
powietrznej, zaproponowane przez p. Gastona 
Tissandier, dało możność robienia prób na 
seryjo z kierowaniem balonów '). W  ciągu 
ubiegłego roku kapitanowie Renard i Krebs 
wykonali próby tego rodzaju z balonem przez 
nich zbudowanym. Próby te wskazują, że 
zamierzony cel może być osiągniętym i zasto
sowanie elekryczności może mieć bardzo do
niosłe znaczenie dla rozwoju żeglugi napo
wietrznej .

Najkorzystniejszem wszelakoż jest użycie 
elektryczności w tych razach, gdy idzie o prze
niesienie na miejsce żądane i zużytkowanie 
tam siły, działającej w pewnej odległości od 
tego miejsca. Wystawa, która się odbywała 
w Sierpniu i Wrześniu ubiegłego roku w mie
ście Steier (w Austryi) miała głównie na celu 
okazanie sposobów przesyłania zapomocą ele
ktryczności siły wody, spadającej w pewnej 
od miasta odległości. Zapomocą elektrycz
ności, wydobytej siłą spadającej wody w rzece 
Steier zostało oświetlonych wiele części miasta 
50 lampami łukowemi, sam zaś budynek wy
stawowy 450 lampami żarowemi. Prócz tego 
siła ta została użytą do wprawienia w ruch 
znacznej liczby najrozmaitszych machin.

Już po odczytaniu tej mowy przez d-ra Ste- 
phana, mianowicie d. 8 Listopada 1884 roku, 
kapitanowie Renard i Krebs wznosili się dwa 
razy w ciągu tego dnia swoim balonem, w 
którym poczynili zmiany, wskazane im pod
czas poprzednich prób. Za każdym razem 
powracali do miejsca, z którego się wznosili,

*) J a k  wiadom o Giffard w 1 8 5 2 użył m achiny  pa
rowej do w praw ienia w ruch skrzydeł śrubowych, s łu ż ą 
cych do poruszania balonu w dowolnym  k ierunku. P o 
m ija jąc  w zgląd na niebezpieczne sąsiedztwo ognia z g a 
zem napełn ia jącym  balon, ja k  również na  zbytni ciężar 
sam ej m achiny, próby okazały  się niezupełnie zadaw al- 
n iającem i głów nie z tego powodu, że wskutek ubytku 
paliw a i wody, zam ieniającej się w parę , balon staw ał 
się coraz lżejszym . D upuy de L óm e użył Siły ludzkiej 
do poruszania śruby, lecz i tu m otor okazał się zasłaby 
w porów naniu z w łasnym  ciężarem .
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jakkolwiek podczas doświadczeń tych pręd
kość wiatru dochodziła do 8 kilometrów na 
godzinę. Obie próby wypadły tak świetnie, 
że jak  powiada p. Herve Mangon, zdający 
sprawę przed Akademiją paryską, kwestyja 
kierowania balonami została stanowczo w 
praktyce rozstrzygniętą.

Ze szczegółowych sprawozdań tych, jak ró 
wnież poprzednich prób, widać, że jakkolwiek 
kapitanowie Renard i Krebs, idąc za przykła
dem Dupuy de Lómea i innych poprzedników 
swoich, nadali samemu balonowi kształt po- 
długowaty (cygara), przymocowali łódkę do 
balonu w ten sposób, żeby cały systemat był 
podczas ruchu w równowadze statecznej i 
przedstawiał jaknajmniejszy opór, wszelakoż 
przy próbach tych okazało się pewnego rodza
ju  ociąganie się samego balonu przy udziela
niu mu ruchu łódki, prócz tego opór okazał 
się dość znacznym.

To ociąganie się balonu przy ruchu łódki 
pochodzi stąd, że dwie części całego statku 
powietrznego t. j. balon i łódka nie są gatun
kowo jednakowo ciężkiemi. Wiadomo zaś, 
że stosunkowo jeden i ten sam opór sprawia 
większy skutek t. j większe powstrzymywanie 
na ciało gatunkowo lżejsze niż cięższe. Przy 
pierwotnych balonach tak zwanych montgol- 
fierach, które wznosiły się w górę wskutek 
rozgrzewającego się powietrza wewnątrz balo
nu zapómocą ognia rozłożonego w dolnym 
otworze tego balonu, umieszczenie łódki pod 
balonem było koniecznem. Przy próbach 
wykonywanych (w 1852 r.) przez Giffarda, od
sunięcie ognia podsycającego machinę paro
wą, umieszczoną na łódce, od gazu napełnia
jącego wnętrze balonu było także poniekąd 
koniecznem. Obecnie jednak, przy zastoso
waniu motoru elektrycznego, nic nie zmusza 
do oddzielania łódki od balonu i dla tego też 
najlepiej byłoby, dla usunięcia niedogodności, 
o których mówiliśmy poprzednio, nie oddzielać 
łódki od balonu, lecz utworzyć z nich jednę 
całość, mającą kształt podługowaty (cygara, 
lepiej ryby), przedstawiający jaknajmniejszy 
opór. Cały ten statek powietrzny, podzielony 
na dwie (nierówne) części, mógłby być napeł
nionym w górnej, większej części, gazem a 
niższa część stanowiłaby łódkę z odpowie- 
dniemi oknami. Rozumie się, że ściany ka
żdej z tych części powinny być ze stosownego

materyjału, jaki zresztą powszechnie używa 
się obecnie.

Przez takie połączenie łódki z balonem u- 
suwa się jeszcze i drugą niedogodność, miano
wicie zbyt znaczny opór podczas ruchu statku. 
W samej rzeczy, prof. Helmholtz, w artykule 
„Ueber ein Theorem, geoinetrisch aelmlicher 
Bewegungen in fluessiger Koerper betreffend, 
nebst Anwendung auf das Problem Luftbal- 
lons zu lenken“, napisanym w 1881 r. i po
mieszczonym w tomie pierwszym jego rozpraw 
naukowych, szczegółowo rostrząsa kwestyją 
żeglugi powietrznej, dowodząc, że balon mo
żna pod względem spotykanych oporów w po
wietrzu, przyrównać do statku wodnego. Otóż 
z licznych doświadczeń czynionych w tym 
względzie ') okazuje się, źe przy niezmiennej 
prędkości, powierzchni największego przecię
cia poprzecznego i zaostrzeniu statku, główna 

: jeżeli nie jedyna część oporu zależy od tarcia 
| spodniej części (dna) statku o płyn, z którym 
' to dno jest w bezpośredniem zetknięciu. Gdy 

więc łączymy dwie części statku powietrznego 
w jednę całość, zmniejszamy właśnie, pozo
stawiając inne warunki niezmienionemi, po
wierzchnię bezpośrednio pocierającą się o czą
steczki powietrza, a więc też i zmniejszamy 
opór podczas ruchu.

Być może, źe przy takiej budowie okaże się 
brak miejsca na śrubę, wprawiającą w ruch 
cały statek powietrzny. Sądzę jednakowoż, 
że jestto trudność, która okaże się w praktyce 

| możliwą do usunięcia.

przez

D-ra Jan a  Jęd rzejew icza.

(Dokończenie).

Rozpatrzenie paru przykładów najlepiej 
wskaże, o ile jesteśmy w stanie zrobić sobie 
wyobrażenie o stanie pogody na wielkich prze-

’) M acquorn K ankine, A M anuał of applied M echa- 
nics, str 6 96 —  7 0 0 ,
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strzeniach i w jakim stopniu przepowiadanie 
zmian jest prawdopodobnem.

Figury 6, 7, 8 i 9 przedstawiają karty po
gody z czterech dni Grudnia ubiegłego 1884 
r., ułożone o ile można najprzystępniej z wia
domości ogłaszanych przez Obserwatoryjum 
petersburskie a otrzymywanych codziennie o 
godz. 7 rano. Dla objaśnienia głównych za
sad zamieszczone są na nich izobary z głó- 
wnemi kierunkami wiatrów, temperatura i o- 
pady tylko w niektórych miejscach są dodane, 
aby zbytniemi szczegółami na kartach małego 
rozmiaru nie zacierać cech głównych, służą
cych do dokładnego zrozumienia zasad. Kar
ty te obejmują w sobie wschodnią częśó E u
ropy z Warszawą pośrodku, aby do okolic 
Warszawy zastosować przykład ocenienia sta
nu atmosfery i możliwych przepowiedni.

F ig . G.

D. 1 Grudnia 1884 r., godz. 7 rano.

W d. 1 Grudnia w Warszawie podczas śre
dniego mrozu i łagodnego północno zacho
dniego wiatru, barometr powoli zniżał się, 
niebo prawie całe było zachmurzone. Karta

pogody tegoż dnia (fig. 6) wskazuje cyklon 
z punktem depresyi w Pińsku (bar. 749 mil.) 
W północnej stronie cyklonu poza liniją X Y  
średnie mrozy, wiatry północne i północno- 
zachodnie, w południowej połowie odwilż,— 
w Kijowie półtora stopnia ciepła, w Odesie 
deszcz z południowym wiatrem. Warszawa 
prawie na linii przedziału X Y  blisko pińskie
go minimum. Gradyjent między izobarami 
Pińska i Warszawy obliczony, około 2,6 milim. 
na 60 mil wynoszący, zapowiada silny wiatr. 
Kierunek ruchu cyklonu z samej karty fig. 6 
nieda się jeszcze oznaczyć—biorąc jednak pod 
uwagę bliskość punktu depresyi i znaczny 
stopień spadku barometrycznego, możemy 
przepowiednię wyrazić mniej więcej taką : 

Dnia 1 Grudnia, pogoda niepewna, silne wia
try prawdopodobne.

Fig. 7.

V. 2 Grudnia 1884 r., godz. 7 rano.

Jakoż w nocy z dnia 1 na 2 Grudnia pow
stał silny wiatr zachodni z zadymką śnieżną 
w takim stopniu, że komunikacyje na drogach 
i kolejach utrudnione zostały—-spadł znaczny 
śnieg potworzywszy zaspy na drogach.
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W dniu 2 Grudnia, kiedy jeszcze zadymka 
śnieżna trwała, stan ogólny atmosfery o godz. 
7 rano wyobrażony jest na fig 7. Środek cy
klonu przeszedł w ciągu 24 godzin od Pińska 
do Libawy, posuwając się po linii Pińsk-Li- 
bawa z prędkością około 3 mil gieogr. na go
dzinę. Warszawa znalazła się w południowej 
części cyklonu pod wpływem silnego wiatru 
zachodniego — gradyjent Libawa-Warszawa, 
około 2,6 mm. dostatecznie tłumaczy silny 
wiatr. Zadymka śnieżna sięga aż za Pińsk, 
W  północnej części cyklonu wiatry połnocno- 
wschodnie z mrozem.

Z tego stanu możemy wyprowadzić wnioski 
następne: ruch punktu depresyi ku północy

F ig . 8.

przesunie na Warszawę południową część cy- 
klonu z ciepłemi południowo zachodniemi wia
trami, mimo więc mrozu i śniegu, przepowie
dnia powinna być:

Dnia 2 Grudnia, mróz nietrwały, spodziewać 
się można odwilży z opadem (deszczem lub śnie
giem).

W dniu następnym 3 Grudnia mróz jeszcze 
trwał (w Płońsku —12,2 Cels.), niebo prawie 
pogodne, od południa wiatr słabszy; barometr 
jednak obniżył się i mimo takich oznak pogo
dy, w nocy z 3 na 4 Grudnia nastąpiła odwilż 
z deszczem usprawiedliwiona stanem atmosfe
ry na fig. 8.

Minimum znajdujemy w południowej Szwe- 
cyi (D) a raczej domyślamy się go, wnosząc 
z połowy cyklonu, otrzymanej ze spostrzeżeń, 
druga połowa przypada na morzu poza Nor- 
wegiją. Połowa południowa cyklonu zalega 
wschodnią Europę, wiatry południowo-zacho
dnie, Warszawa oddalona coraz dalej od pun
ktu depresyi ma wiatr łagodny z deszczem, 
niebo zachmurzone, na północo-wschodzie tyl
ko jeszcze mrozy trzymają pod wpływem wia
trów południowo-wschodnich.

Widząc tak powolny ruch punktu depresyi 
ku północy nie powinniśmy spodziewać się, aby 
Warszawa łatwo pozycyją swą w południowej 
części cyklonu zmienić mogła, z czego wynik
nąć może przepowiednia:

Dnia 4 Grudnia, niema prawdopodobieństwa 
wypogodzenia się i  mrozu, —przedłużenie się od
wilży i  opadów moiliwe.

Następne dnie Grudnia prawie do połowy 
miesiąca były zachmurzone, deszcze i śniegi 
wilgotne często naprzemian padały, wiatr 
prawie niezmieniony mało co zbaczał od za
chodu—minimum cyklonu przesuwało się po 
północnych okolicach Europy. Dla całości 
obrazu rozpatrzymy stan powietrza 9 Grudnia 
(fig 9). Izobary dość jednostajnie rozmiesz
czone, wskazują punkt depresyi w Einlandyi 
(730 mm.), karta zawiera zaledwie część małą 
cyklonu odpowiednią na schemacie fig. 4 wy
cinkowi —cechy jednak właściwe pozwa
lają stanowczo cały układ za cyklon uważać, 
wiatry wszędzie prawie południowo-zachodnie 
z małemi zboczeniami, na południu słabe, na 
morzu Baltyckiem bliżej minimum—silne z 
burzami połączone,—temperatura wyżej zera, 
opady w postaci deszczu w wielu miejscach— 
jednem słowem wszystkie cechy południowej 
strony cyklonu, który w natężeniu słabnie, bo 
mięszające się prądy różnej gęstości zbliżają 
się coraz bardziej do równowagi. Przepowie
dnia może w tym razie brzmieć :

Dnia 9 Grudnia, nic nie zapowiada zmiany 
stanu obecnego.

Przykłady powyższe w grubych tylko zary
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sach przedstawiają stan dzisiejszych przepo
wiadać pogody. Ja k  we wszystkich wielkich 
zjawiskach natury tak i tu zdarzają się kom- 
plikacyje, których wytłumaczenie wymaga 
dużo faktów zebranych i umiejętnej wprawy 
do ich zastosowania. *

Daleko łatwiejsze przepowiednie są wtedy, 
gdy nad okolicą utworzy się antycyklon, większa

F ig . 9 .

bowiem trwałość antycyklonów daje rękojmię 
nie tak łatwej ich zmiany. Antycyklony nie
kiedy po kilka dni i po parę tygodni przy bar
dzo małych zmianach zasilają okolice obszer
ne czystemi pogodnemi wiatrami.

Przykład takiego antycykłonu w zachodniej 
Europie przedstawia fig. 10. Środek jego to 
jest maximum przypadł na kanale La Manche, 
izobary coraz mniejszego ciśnienia można było 
określić aż do południowej Norwegii. W iatry 
łagodne zachowują kierunek odśrodkowy— 
spiralny, przeciwny jak  w cyklonach. Anty
cyklon ten przetrwał w położeniu mało co 
zmiennem przez kilka dni z rzędu, dopóki

zmięszanie dokładniejsze powietrza różnej gę
stości nie doprowadziło do wyrównania ciśnie
nia na całej przestrzeni.

Do cyklonów ruchomych należą jeszcze inne 
tegoż rodzaju utwory, które przychodzą bar
dzo często do Europy z oceanu Atlantyckiego. 
Przedstawiają one te gwałtowne burze, jakie 
corocznie tyle szkód na wybrzeżach zacho-

D. 2 Lutego 18 l i r . ,  godz. 8 rano.

dniej Europy powodują. Przebieg ich badany 
podaną powyżej metodą przekonał, że niczem 
się one w zasadzie nie różnią od ogólnego ty
pu, przebieg tylko ich jest szybszy, prądy 
gwałtowniejsze—wczesne przepowiadanie ich 
jest niemożebne spowodu braku stacyj obser
wacyjnych na oceanie—ostrzeżenia o tych cy
klonach dopiero przychodzą do środkowej 
Europy, kiedy stacyje Irlandyi i Anglii są 
w możności zjawienie się ich określić. Zasady 
przewidywania ich przebiegu nie różnią się 
w niczem od zasad powyżej streszczonych dla 
cyklonów miejscowych środkowej Europy.
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ZASADY TERMOCHEMII.
podał

S tanisław  K ram sztyk .

(Dokończenie).

VII.

J a k  dwie poprzednie tak i trzecia zasada 
termochemii, odnieść się da do zjawisk me
chanicznych.

Choćby z doświadczeń najprostszych wiado
mo, źe ciało każde swobodnie zawieszone dąży 
do położenia takiego, w którem znajduje się 
w równowadze stałej; ma to miejsce wtedy, 
gdy środek ciężkości zajmuje położenie naj
niższe. Ciało więc poruszone wtedy dopiero 
do statecznej dojdzie równowagi, gdy środek 
jego ciężkości przebiegnie drogę wiodącą go 
do położenia najniższego, gdy poniesie ono 
największą, jaka przy danych warunkach jest 
możliwą, utratę energii, gdy zatem wykona 
największą możliwą pracę.

Gdy zasadę tę, którą teoryją mechaniczna 
ciepła w daleko ogólniejszy zresztą sposób 
wyraża, odniesiemy do atomów, poruszających 
się pod wpływem siły powinowactwa chemicz
nego, to możemy wyprowadzić wniosek, że 
dążą one do wytworzenia takiego związku, 
przy którym następuje największa utrata e- 
nergii, przy którym zatem wywiązuje się naj
większa ilość ciepła. To właśnie stanowi 
trzecią i ostatnią zasadę termochemii.

„Każda przemiana chemiczna, dokonywa- 
jąca się bez udziału obcej energii, dąży do 
wytworzenia tego ciała lub tego systemu ciał, 
które najwięcej wywiązują ciepła1'.

Znaczenie zasady tej, wyprowadzonej przez 
Berthelota, ocenić łatwo, przy jej bowiem po
mocy możemy zgóry przewidzieć przebieg ka
żdej reakcyi chemicznej i przepowiedzieć jej 
rezultat. Nienależy wprawdzie zapominać, 
że na przebieg reakcyi mają wpływ i czynniki j 
drugorzędne, jak np. masa działających na j  

siebie substancyj, ale i mimo takiego ograni
czenia zasada ta  wartości swej nie traci, po- j

zwala bowiem w każdym razie oznaczyć przy
najmniej najprawdopodobniejszy wynik dane
go procesu.

Na potwierdzenie zasady „największej p ra 
cy" przytoczyć można liczne przykłady.

Wodór i tlen tworzyć mogą dwa związki— 
wodę i wodę utlenioną czyli nadtlenek wodo
ru; dane termochemiczne jednak uczą, że po
wstawaniu wody towarzyszy obfitsze wywią
zywanie ciepła, według Thomsena bowiem :

(H 20 )  =  69 000 ciepłostek 
(H2Oj ) — 47 000 „ ;

dla tego też daleko prawdopodobniejszem jest, 
że przy bezpośredniem działaniu obu tych 
pierwiastków powstanie woda, co zgadza się 
zupełnie z doświadczeniem.

Widzieliśmy wyżej, że chlor przy łączeniu 
się z wodorem i metalami, wywiązuje więcej 
ciepła niż brom, ten zaś więcej aniżeli jod, dla 
tego też brom ruguje jod z jego związków a 
chlor rozkłada bromki i jodki metaliczne. Tak 
samo metal ruguje metal inny z jego soli, gdy 
powstawanie nowej soli związane jest ze zna- 
czniejszem wytwarzaniem się ciepła.

Roztwory alkaliczne strącają wodany me
tali ciężkich z ich soli; przy działaniu np. wo
dami potasu na azotan ołowiu powstaje azotan 
potasu i wodan ołowiu,—tłumaczy się to tem, 
że przy reakcyi tej oswabadza się 12 200 cie
płostek. Podobnież kwas jeden usuwa inny 
z jego soli, gdy przy łączeniu się z tąż samą 
zasadą więcej wywiązuje się ciepła. W ten 
sposób znalazło rozwiązanie słynne w chemii 
zadanie, poruszone przez Bertholleta, o wyni
kach jakie następują przy działaniu kwasu na 
sole kwasu innego; obliczenia te wszakże wte
dy tylko do niewątpliwego prowadzą rezultatu, 
gdy uwzględnione będą wszelkie okoliczności 
procesowi danemu towarzyszące,—inne bo
wiem ilości ciepła wywiązują się przy oddzia
ływaniu na siebie roztworów, inne zaś, gdy 
ciała w stanie bezwodnym występują.

Wpływ ten okoliczności ubocznych okazuje 
się wyraźnie w działaniu chloru na wodę. 
W temperaturze 200° ilość ciepła przy powsta
waniu wody (£LO) wynosi 58 235 ciepłostek, 
przy powstawaniu zaś kwasu solnego w tejże 
samej temperaturze (2 HC1) tylko 44 000; w 
zwykłej zaś temperaturze, przy obecności wo
dy, ilości te ciepła przedstawiają się odmien
nie, wynoszą bowiem (H zO)—68 360, (2 HC1)
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=:78 630. W  pierwszym przeto razie ilość 
ciepła (H20) jest większa aniżeli (2 H01), 
w drugim przeciwnie (2 HC1) większa aniżeli 
(H20), dla tego też w zwykłej temperaturze, 
lubo zwolna, chlor rozkłada wodę, przyczem 
tworzy się kwas solny i tlen, w temperaturze 
wysokiej zaś przeciwnie, tlen rozkłada kwas 
solny, tworzy się woda i wywiązuje chlor.— 
Ostatnie to działanie wyjaśnia sposób fabry- 
kacyi chloru, podany przez Deacona, a pole
gający na rozkładzie kwasu solnego przez po
wietrze w temperaturze między 200° a 400°.

Powolny rozkład wody chlorowej, t. j. wo
dnego roztworu chloru, posłużyć nam może 
jako inny jeszcze przykład zastosowania zasa
dy największej pracy. Gdy dany system ciał, 
po wywiązaniu pewnej ilości ciepła, przyjął 
stan równowagi, równowaga ta  będzie chwiej
na, niestała, jeżeli wytworzyć się może inny 
jeszcze system, powodujący większą utratę 
energii, obfitsze jeszcze wywiązanie się ciepła. 
Przy rozpuszczeniu chloru w wodzie oswaba- 
dza się pewna ilość ciepła, ale istniejące w 
roztworze takim atomy wodoru, chloru i tlenu 
mogą się ułożyć w sposób inny, przy którym 
wywiązuje się większa ilość ciepła,—aniżeli 
przy prostem rozpuszczeniu chloru w wodzie, 
ma to właśnie miejsce, gdy chlor wchodzi w 
związek z wodorem przy wydzielaniu tlenu, 
dla tego też w roztworze takim występuje 
zwolna coraz większa ilość kwasu solnego.

V III.

Zasada ,,największej pracy“ w inny jeszcze 
przedstawić się daje sposób.

Ciężar, umieszczony na podporze, spada sam 
przez się, skoro tylko podpora owa usuniętą 
zostanie; unieść go wszakże w górę bez nakła
du pracy nie można. Zupełnie tak samo cie
pło z ciała o temperaturze wyższej samo przez 
się, przez promieniowanie lub przewodnictwo, 
przejść może do ciała posiadającego tempera
turę niższą, znów jednak bez nakładu pracy 
nie da się przeprowadzić z ciała zimniejszego 
do cieplejszego. Toż samo powtarza się i w 
dziedzinie objawów chemicznych,—trzecia bo
wiem zasada termochemii uczy, że przy reak- 
cyjach, które przebiegają bez udziału wpływów 
zewnętrznych, energija występuje zawsze w 
postaci ciepła, zawsze zachodzi tu jej strata,

a nie zysk. Skoro połączenie chemiczne, po 
zbliżeniu pierwiastków, po ożywieniu ich ru
chu cząsteczkowego, jednem słowem po usu
nięciu tamujących przeszkód, raz się rozpo
częło, trwa już samo dalej, przy ciągłem wy 
wiązywaniu się ciepła. System jednak, który 
utracił jaknaj większą ilość ciepła, nie posiada 
już sam w sobie energii potrzebnej do dal
szych przeobrażeń, każda nowa przemiana 
wymaga nakładu pracy, która z zewnątrz do
starczoną być musi.

Widzieliśmy wyżej, że przy łączeniu się wo
doru z tlenem na wodę wywiązuje się 69 000, 
gdy przy powstawaniu nadtlenku wodoru tyl
ko 47 000 ciepłostek; woda więc w nadtlenek 
wodoru bezpośrednio przeprowadzić się nieda, 
wymaga to bowiem nakładu 69 000 — 47 000 
=  22 000 ciepłostek. Zasób ten energii do
starczamy drogą pośrednią, przez udział ob
cego ciała, mianowicie nadtlenku barytu. 
Przez działanie bowiem rozcieńczonego kwasu 
solnego na ten nadtlenek powstaje chlorek 
barytu, przyczem wywiązuje się 22 000 cie
płostek, których właśnie trzeba do utworzenia 
nadtlenku wodoru, dlatego też :

B a 0 2 +  2HC1 =  BaCl2 +  H 20 2

W podobny sposób tłumaczą się zagadkowe 
dawniej reakcyje, dla wyjaśnienia których 
trzeba się było uciekać do różnych hipotez 
niczem nieuzasadnionych, gdy mówiono np. 
o ciałach katalitycznych, które jedynie obec
nością swoją wywierają wpływ na przebieg 
działań chemicznych, o tak zwanym status 
nascendi i t. p.

Objawy chemiczne, które zachodzą z wy
wiązywaniem się ciepła i nie wymagają zatem 
udziału energii zewnętrznej, skoro raz rozpo
częte zostały, dokonywają się same przez się; 
gdy przytem ciepło wywiązuje się w znacznej 
ilości, zjawisko przebiega szybko, a jeżeli przy 
procesie tym wytwarzają się substancyje lot
ne, pojmujemy łatwo, że wskutek nagłego i 
znacznego ich rozgrzania, nastąpić mogą 
gwałtowne wybuchy, gdy zwłaszcza działające 
na siebie ciała w znacznych występują ilo
ściach. Tak się tłumaczą wybuchy zachodzą
ce przy zapaleniu prochu, przy powstawaniu 
wody z mięszaniny piorunującej, złożonej z 
dwu objętości wodoru i jednej tlenu. Działa
nie natomiast odwrotne, rozkład wody, odby
wać się może tylko przy doprowadzaniu cie
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pła lub innej formy energii, elektryczności 
np., przebiega więc powolnie, wybuch nastąpić 
nie może.

Temperaturę, jaka przy danym procesie 
chemicznym zachodzi, teoretycznie obliczyć 
łatwo, zależy ona bowiem od ilości wywiązu
jącego się ciepła i od ciepła właściwego po
wstających przy procesie tym związków. Naj
ważniejsze znaczenie praktyczne posiada tem
peratura różnych płomieni, to jest temperatu
ra palenia się różnych ciał.

Weźmy za przykład temperaturę spalenia 
wodoru w tlenie, to jest temperaturę, jaką o- 
trzymujemy przez zapalenie mięszaniny pio
runującej. Wiemy już, że spalenie 1 kilo
grama wodoru, t. j. połączenie go z 8 kgr. 
tlenu wywiązuje 29 040 ciepłostek. Rezulta
tem tego procesu jest wytworzenie 9 kgr. wo
dy, a raczej pary wodnej. Z doświadczeń 
Regnaulta wiadomo, że ciepło właściwe pary 
wodnej wynosi 0,4805, co znaczy, że dla ogrza
nia jednego kilogr. pary wodnej o 1°C. potrzeba 
0,4805 ciepłostki. Dajmy, że ciepło właściwe 
pary wodnej nie ulega zmianie i w najwyż
szych nawet temperaturach, to dla ogrzania 
o 1° wytworzonych przez spalenie 9 kgr. pary 
wodnej trzeba będzie 9X0)4805 t. j. 4,3245 
ciepłostek. Wywiązująca się przeto przy pro
cesie tym ilość ciepła, 29 040 c., udzieli parze 
wodnej temperaturę:

29 040
4,3245 6 715°

nosi:

29 040
4,3245 +  6,5338 =  2 685° C.

Jeżeli spalenie wodoru odbywa się nie w 
czystym tlenie, ale w zwykłem powietrzu, tem
peratura będzie o wiele niższą, wywiązująca 
się bowiem ilość ciepła posłużyć musi i do o- 
grzania azotu. Powietrze zawiera 77 na wa
gę odsetek azotu, na 8 przeto kilogramów tle
nu przypada 26,8 kgr. azotu, które do ogrza
nia o 1° wymagają 26,8X0,2438=6,5338 cie
płostek, temperatura zatem płomienia wy-

Rachunek ten teoretyczny wskazuje jednak 
tylko granicę, poza którą temperatura płomie
nia mięszaniny piorunującej przejść nie może; 
w rzeczywistości jest ona o wiele niższą. Wy
nika to już z tego, że pod wpływem ciepła 
para wodna iuż w temperaturach o wiele niż

szych ulega częściowemu rozkładowi, znajduje 
się w stanie dysocyjacyi. Dysoeyjacyja na 
którą uwagę zwrócił w r. 1863 Deville, zna
lazła w termochemii należyte wyjaśnienie; po
mijamy jednak nateraz ważną tę w nauce 
dzisiejszej kwestyją, by zbyt nie rozszerzać 
zakresu tej pracy.

Skutkiem dysocyjacyi nie wszystka ilość 
gazów, wchodzących w skład mięszaniny pio
runującej uledz może spaleniu, a tem samem 
i temperatura niedochodzi granicy, jakąśmy 
obliczyli. Rzeczywistą temperaturę, powsta
jącą przy spaleniu wodoru, oznaczył Bunsen, 
a to przez oznaczenie ciśnienia, jakie wywie
rają gazy w chwili zapalenia. Z doświadczeń 
tych wypada, że przy spaleniu wodoru w tle
nie następuje temperatura 1 789°, w powie
trzu zaś 1 254° C.

IX .

W powyższych trzech zasadach streszcza 
się znaczenie i zadanie termochemii. Pierwsza 
z tych zasad wskazuje możność oceny sił po
winowactwa chemicznego; druga uczy, jak 
przy badaniu objawów cieplikowych procesów 
chemicznych korzystać można z dróg pośre
dnich, gdy obserwacyja bezpośrednia jest nie
możliwa; trzecia wreszcie pozwala z góry o- 
znaczyć przebieg zjawiska, przepowiedzieć re
zultat działania chemicznego. Badaniom t e 
oretycznym otwiera termochemija nowe zupeł
nie drogi; zastosowania praktyczne znajdują 
w niej nowe a ścisłe wskazówki.

Jestto nowy węzeł zadzierzgnięty między 
fizyką a chemiją. Nauki te łączą się w set
nych punktach, wspomagają się i uzupełniają 
nawzajem, ale najistotniejsze swe zetknięcie 
znalazły w termochemii. Nie jestto przypadko
we splątanie się gałęzi, pod wpływem pokre
wnych i wspólnych soków—drzewa zrastają się 
tu pniami swemi. Jak  fizyka zawdzięcza che
mii zasadę zachowania materyi, tak znów 
chemija przyjęła teraz od fizyki zasadę zacho
wania energii. Obie te zasady tworzą wspól
ną podstawę całej nauki dzisiejszej i stanowią 
rozległe granice, w których się bezpiecznie 
poruszać ona może.

Chemija teoretyczna miała dotąd na celu 
wykrycie budowy wewnętrznej związków,— 
była to statyka chemii; termochemija wyka-
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żuje siły, powstawaniem tych związków kieru
jące,—ma ona znaczenie dynamiki chemii. 
Nie wypełnia jednak całego obszaru; powino
wactwo chemiczne stanowi bowiem nietylko 
źródło objawów cieplikowych, ale powoduje 
też i działania elektryczne; jestto pole słabiej 
dotąd zbadane, wiemy wszakże, że jak zjawi
ska termochemiczne, tak i elektrochemiczne 
ulegają zasadzie zachowania energii.

SPRAWOZDANIE.

T a c z a n o w s k i  W ł a d y s ł a w .  Or
nitologie du Perou. Rennes w drukarni 0 -  
berthura, 8-vo, 1884. Tom II , str. 566.

W  końcu roku zeszłego opuścił prasę drugi 
tom dzieła p. Taczanowskiego, o ptakach pe
ruwiańskich. W  roku zeszłym w N r 23 ni
niejszego czasopisma podałem szczegółowe 
wiadomości o współudziale rozmaitych osób 
w dokonaniu tego pod każdym względem pię
knego dzieła; wspomniałem mianowicie o za
sługach samego autora, o zasługach niestru
dzonych podróżników Konstantego Jelskiego 
i Jana Sztolemana, oraz hr. Konstantego 
Branickiego, który dostarczył środków pie
niężnych potrzebnych na zebranie naukowego 
materyjału i na wydanie samego dzieła.— 
W tem samem sprawozdaniu przedstawiłem 
też sposób traktowania przedmiotu. Powta
rzanie tych szczegółów byłoby obecnie rzeczą 
zbyteczną.

W drugim tomie p. Taczanowski opisuje 
gatunki następujących rodzin należących do 
Cuvierowskiego rzędu ptaków wróblowatych, 
Formicariidae gatunków 95, Dendrocolapti- 
dae gat. 96, Tyrannidae gat. 159, Pipridae— 
24, Cotingidae — 40, Phytotomidae—2, Cor- 
vidae—5, Icteridae—32, Tanagridae — 125; 
nadto autor opisuje jeden gatunek rodziny 
Cathartidae, opuszczony w tomie pierwszym. 
Wogóle w drugim tomie opisano 579 gatun
ków, a źe w tomie pierwszym znajdujemy opis 
332 gatunków, przeto oba tomy zawierają ra
zem 911 gatunków.

Drugi tom obejmuje charakterystykę 63 
gatunków poraź pierwszy przez p. Taczanow
skiego odróżnionych, a mianowicie: 14 gatun
ków obecnie w drugim tomie opisanych i 49

opisanych różnemi czasy przez autora w Pro- 
ceedings of the Zoological Society of London. 
Nowe gatunki mieszczą się w następujących 
rodzinach: Formicariidae 12, Dendrocolapti- 
dae 13, Tyrannidae 19, Pipridae 1, Cotingidae 
2, Phytotomidae 1, Tanagridae 15.

A. Wrześniowski.

Towarzystwo ogrodnicze w arszaw skie.

Posiedzenie 4 Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i  nauk ■przyrodniczych pomocniczych, odbyło 
się w d. 22 Stycznia r. b. o godz. 8 wieczorem 
w lokalu Towarzystwa ogrodniczego, Chmiel
na N r 8, pod przewodnictwem dziekana J u r 
kiewicza.

Po odczytaniu protokułu posiedzenia po
przedniego, sekretarz I  Tow. ogrod. zakomu
nikował, źe projekt wydania katalogu rozu
mowanego umiejętności przyrodniczych teo
retycznych i stosowanych, został przyjęty i 
potwierdzony przez Zarząd Tow.

Dalej p. Ed. Jankowski mówił ,,0  owocach 
bez kwiatów'1. Rev. Horticole z r. 1884, przyto
czyła kilka faktów (z rysunkami) utworów pora
stających około pączków owocowych lub w 
sakwach owocowych u grusz i jabłonek, które 
niemając formy owocu właściwego, miały 
jednakże jego smak i zapach. Faktu tego 
Rev. Hort. objaśnić nie umiała, pokusił się o 
to p. E. Jankowski na zasadzie różnych da
nych. Wykazał naprzód, że pączki kwiato
we powstają na drzewie owocowem dopiero, 
gdy ono nagromadzi dosyć materyjału budo
wlanego, który wyrabia się dopiero wówczas, 
gdy drogi soków staną się zagmatwane, soki 
przypływają małemi ilościami i dokładnej u- 
legną przeróbce. Owocowanie można przy
spieszyć, utrudniając sztucznie przypływ so
ków przez obrączkowanie, zaszczepienie pącz
ków kwiatowych na drzewie niepłodnem z in
nego rodzącego drzewa wziętych i t. p .— 
U drzew ziarnkowych (a o takich mówi Rev. 
Hort.) pączek kwiatowy zakłada się przez lat 
3 do 4, t. j. przez tyle lat przygotowywa się, a 
ostatecznie wykształca się w 3-im lub 4-tym 
roku. Gdy jednak raz się już sformuje i za
kwitnie, a potem owoc wyda, to po owocu po
zostaje t. z. sakwa a z niej same przez się pe-
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ryjodyczuie wychodzą, później pączki kwiato
we. Sok zatem gromadzi się i niejako przy
ciąga materyjały budowlane do utworzenia 
pączka potrzebne. Otóż, może się zdarzyć 
przy obfitości pokarmu, że choć z jakiegoś 
oczka nie powstanie pączek, to jednak sama 
sakwa lub tkanki ją  otaczające nagromadzają 
materyjały roślinne (cukry, gumy i t. p.) i 
z nich wytwarza się nowotwór—niby owoc po
wstały bez kwiatu.

Przypuszczenie to tem jest możliwsze, że i- 
stnieją przecież i owoce pozbawione istotnych 
swych części (ziarnek) a mimo to dobrze wy
kształcone. I  one zatem choć nienormalne, 
nagromadzają soki podobnie jak nowotwory, 
o których podała wiadomość Rev. Hort. W y
kład p. Jankowskiego wywołał ożywioną dys- 
kusyją, w której uczestniczył p. Fr. Kamień
ski i prezes J. Aleksandrowicz.

P. J .  J . Boguski przemawiał następnie o 
telferowaniu czyli o ełektrycznem przenosze
niu towarów za niską cenę, z niewielką pręd
kością na znaczne odległości. Przemówienie 
p. B. było streszczeniem prac pp. Ayrtona i 
Perryego oraz prof. Fleeminga Jenkina. Li- 
nije telferowe zbudowane w kilku miejscowo
ściach Anglii i Ameryki według planów prof. 
Jenkina pozwalają przewozić tonę towaru 
przez odległbść jednej mili (ang.) kosztem 
2,09 pensów, co odpowiada jednej dziesiątej 
kopiejki za pudo-wiorstę. Główniejsze pomy
sły projektów pr. Jenkina polegają: 1) Na 
użyciu jednego relsu, na którym wisi pociąg;
2) na wprowadzeniu tak zwanego systemu 
krzyżowego (cross-over system). W  ciągu 
swego przemówienia p. B. pokazywał rysunki 
naturalnej wielkości lokomotyw i wagonów, 
używanych na linijach telferowych.

P. J . J .  Boguski złożył na imię przewodni
czącego Kom. przedstawienie z prośbą o zale
cenie zarządowi Towarzystwa do nabycia do 
biblijoteki zupełnego zbioru czasopisma „Na
turę” jako obejmującego całą wiedzę przy
rodniczą a między innemi liczne wiadomości 
odnoszące się zarówno do botaniki teoretycz
nej jak i praktycznej. Komisyja uznała pro- 
pozycyją p. B. za uzasadnioną i postanowiła 
przedstawić Zarządowi.

W  końcu na wniosek p. Eug. Dziewulskie
go, poparty przez przewodniczącego, postano
wiono prosić za pośrednictwem Zarządu człon
ków Tow., o łaskawe ofiarowanie na rzecz bi

blijoteki Tow. kompletów czasopism przyro
dniczych z oddzielnych lat, co może łatwo po
służyć do uzupełnienia całego ciągu czasopism 
tak pożądanych w biblijotekach.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na Luty  1885.

Słońce przechodzi z gromady Koziorożca 
do gwiazd Wodnika; wysokość jego nad po
ziomem Warszawy w południe d. 5 Lutego 
wynosi stopni 22, d. 15 stopni 25'/4 a w końcu 
miesiąca 30°.

Wschód słońca w Warszawie:

Dnia 5 Lutego o godzinie 7 minut 37
„ 15 » » 7 „ 19
„ 25 n n 6 „ 58
n 28 » !) ^ n 51

Zachód:
Dnia 5 Lutego o godzinie 4 minut 52

„ 15 n n 5 ,, U
7) 25 » n  5 „ 30
„  28 n  w 5 „  35

Dłuyoić dnia:

Dnia 5 Lutego god. 9 minut 15
JJ ^ , , 52

25 „  „  10 „ 32
28 „  „  10 „ 44

W  chwili południa na kompasie powinny
zegary pokazywać:

Dnia 5 Lutego godz. 12 min. 14
15 „ „ 12 14

n 25 „ „ 12 „ 13
>> 28 „ „ 12 „ 13

Odmiany księiyca:

Ostat. kwad. D. 6 o godz. 12 min. 0 w nocy 
Nów „ 15 „ 3 „ 46 rano
I-a kwadra „22  „ 11 „ 54 „

Księżyc najdalej od ziemi d. 10, najbliżej 
jej d. 26, na równiku d. 3 i 17.



78 WSZECHŚWIAT. N r .  5.

pp. Muntz i Aubin, biorąc pod rozbiór powie
trze w Paryżu i w Vincennes. Ilość gazów 
palnych oceniali oni z ilości dwutlenku węgla, 
powstającego przez ich spalenie. Doświad
czenia te wykazały, że jeżeli wszystek ten wę
giel znajduje się w powietrzu w postaci naj
niższego węglowodoru, ilość palnego tego ga
zu w atmosferze Yincennes wynosi 16, w pa
ryskiej 30 milijonowych. Boussingault znalazł 
w Paryżu ilości znacznie wyższe.

Źródła tych gazów palnych są dosyć liczne, 
rozkład substancyj organicznych bez dostępu 
powietrza, bagna, kopalnie węgla i t. d. Za
chodzi tedy pytanie, czy związki te w atmo
sferze wciąż się mnożą, coby ostatecznie wszy
stek dwutlenek węgla atmosfery przeprowa
dziło w gazy, któreby nie mogły brać udziału 
w obiegu życia organicznego,—czy też jest

Planety.

Merkury w gromadzie Koziorożca; wscho
dzi d. 10 o godz. 6 min. 43, d. 20 o godz. 6 
min. 46, d. 28 o godz. 6 min. 42 z rana; za
chodzi we dnie; tylko na początku miesiąca 
może być dostrzeżony ale z trudnością.

Wenus w gromadzie Koziorożca; wschodzi 
d. 10 o g. 6 m. 40, d. 20 o g. 6 min. 35, d. 28 
o g. 6 min. 26 z rana; zachodzi we dnie; jako 
jutrzenka dostrzegalna.

Mars w gromadzie Koziorożca, następnie 
pomiędzy gwiazdami Wodnika; idzie prawie 
ze słońcem i nie może być widziany.

Jowisz w gromadzie Lwa; wschodzi d. 10 
o g. 5 m. 46 z wieczora, potem we dnie; za
chodzi także we dnie, dopiero w końcu mie
siąca na kwadrans przed godziną 7 z rana, 
świeci przez całą noc.

Saturn w gromadzie Byka; wschodzi we 
dnie, zachodzi d. 10 o godz. .3 m. 53, d. 20 o 
godz. 3 min. 12, d. 28 o g. 2 m. 40 z północy; 
bez trudności dostrzegalny.

Z gwiazd stałych dosięgają swojego naj
wyższego stanowiska nad poziomem około 
godz. 9 d. 3 5 Lutego; na północnej stronie 
nieba Wega (alfa Lutni), tudzież gwiazdy 
Smoka; w zenicie drobne gwiazdy Ostrowidza; 
na południe od zenitu gromada Bliźniąt, a 
nad południową stroną poziomu gwiazdy Psa 
wielkiego, pomiędzy któremi najświetniejszy 
Syryusz. Widok nieba jest w obecnej porze 
nader wspaniały, świecą bowiem najokazalsze 
gwiazdy i planety.

W dniu 22 Lutego po godzinie 7 wieczorem 
zostanie zakryty Aldebaran (alfa Byka) przez 
tarczę księżyca; gwiazda zniknie przy cie
mnym brzegu księżyca a wynurzy się po upły
wie blisko półgodziny na brzegu oświeconym, co 
gołein okiem widzieć będzie można, osobliwie 
przy zniknieniu gwiazdy. K.

KRONIKA NAUKOWA.

( Meteorologija).

P a l n e  z w i ą z k i  w ę g l a  w a t m o 
sferze. Oddawna już wiadomo, że w powie
trzu znajdują się palne związki węgla, węglo
wodory, a ilość ich starał się oznaczyć jeszcze 
Boussingault; obecnie badania te powtórzyli

przyczyna jaka, która gazy te zwolna usuwa. 
Aby na pytanie to odpowiedzieć, pp. Muntz 
i Aubin zamknęli w rurce powietrze, pozba
wione zupełnie dwutlenku węgla, a zawierają
ce drobne ilości węglowodoru i przez rurę tę 
przepuszczali szereg iskier elektrycznych. Pod 
działaniem tych iskier węglowodór ulegał spa
leniu, a w jego miejsce powstawał dwutlenek 
węgla. Przyjąć więc można, że i w atmosfe
rze pod wpływem wyładowań elektrycznych, 
węglowodory ulegają spaleniu, a ’ węgiel prze
chodzi w dwutlenek węgla. S. K .

( Technologija).

O d c u k r z a n i e  m e l a s y .  Nagues i 
Denimal z Chauny we Francyi podają nastę
pujący sposób, który próbują obecnie. Zale
żnie od gęstości melasy dodają do niej 1 — 3 
objętości alkoholu 80—90° i przy ciągłem 
mięszaniu wprowadzają tyle kwasu siarczane- 
go, solnego lub azotnego, ile potrzeba, aby 
wszystkie zasady, a przynajmniej zasady z 
kwasów organicznych przemienić na sole nie
organiczne. Wydzielone przez to w stanie 
wolnym kwasy organiczne zobojętniają nastę
pnie wodanem wapnia zawieszonym w wodzie 
lub w alkoholu, wziętym w nieznacznym nad
miarze. Wszystkie osady filtruje się przez 
prasy. Tym sposobem otrzymuje się jasny, 
odbarwiony roztwór alkoholowy, z którego 
strąca się cukier albo wapnem w postaci cu
krzanu, albo odpędza się alkohol, a dopiero
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dodaje wapna i znów traktuje alkoholem, 
przez co otrzymuje się o wiele czystszy cu
krzan wapnia. B. M.

Zoólogija.

C h i r o m y s  m a d a g a s c a r i e n s i s 
Desm. P  a 1 c z a k. Poszukiwania p. Alf. 
Milne - Edwardsa nad płodem Palczaka 
przysłanym w spirytusie, przez p. L. Hum- 
blota podróżnika po Madagaskarze, nie pozo
stawiają żadnej wątpliwości, że Chiromys naj
więcej jest spokrewniony z małpozwierzami 
(Prosimiae). W stanie płodowym bardzo ma
ło różni się od Lemurów, przedstawia zaś zna
czne różnice w porównaniu z małpami i gry- 
zącemi, między innemi posiada odmienne ło
żysko (plancenta) niż u gryzących i małp. Ogól
na forma płodu jako też oddzielne organy cia
ła przedstawiają formę lemurową.

Uzębienie młodziutkiego Chiromysa daleko 
mniej się różni od uzębienia Lemura, niż uzę
bienie Chiromysa dorosłego, który ma mniej 
zębów, nie wszystkie bowiem zęby mleczne 
zrzucane są zastąpione przez zęby stałe.

Dopiero w miarę dojrzewania Chiromysa, 
występują charaktery odmienne, które zbli
żają go nieco do gryzących, głównie ze wzglę
du na uzębienie. A. S.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— P. Hoiiel w „Bulletin des Sciences Ma- 
thematiąues et Astronomiques“ , równie jak  i 
redakcyja angielsk ej „Nature“ (11 Grudnia 
1884) podnoszą w wysokim stopniu zalety 
kursu matematyki Elementarnej przez V. 
Schlegla (Lehrbuch der Elementaren Ma- 
thematik V. Schlegel pp. 712, Wolfenhiitte, 
1868— 1880). Oba wspomniane pisma twier
dzą zgodnie, iż książka p. Schlegla niema nic 
wspólnego ze zwykle wychodzącemi podręcz
nikami matematyki elementarnej, których je 
dynym celem bywa zwykle interes czysto han
dlowy. W podręcznikach takich nowsze po
stępy nauk matematycznych są wcale nieu- 
względniane, a wiele twierdzeń jest dowiedzio
nych gorzej i niezgrabniej, niż to 2 000 lat 
temu zrobił Euklides.

Pomiędzy tego rodzaju książkami dzieło 
Schlegla ma stanowić niezaprzeczony wyją
tek. Częścią zupełnie oryginalną ma być tom
II-gi stanowiący gieometryją płaską, wyldad 
której jest przeprowadzony wedle pojęć Grass - 
manna.

Cały kurs obejmuje arytmetykę, algiebrę, 
gieometryją płaską, trygonometryją płaską 
i gieometryją w przestrzeni.

N E K R O L O G U  A.

t  Ś. p. Eugenijusz Żmijewski, autor „Scen 
z życia koczującego" i współpracownik na 
szego pisma, zakończył życie w d. 26 b. m. 
i r. w wieku lat 68. Żywot jego był wypeł
niony miłością nauki i ziemi ojczystej. Cześć 
i spokój jego pamięci.

Książki i broszury nadesłane do redak
cyi Wszechświata,

w ciągu Grudnia r. z. i  Stycznia r. b.

A r t u r  W  i 1 k e (tłum aczy ł A dolf K ipm an), E k o 
nom iczne znaczenie elektryczności i e lektrom onopol.—  
W arszaw a, 1 8 8 4 ,  s tr . 1 1 9 .

D r. G o t t f r i e d  O s s o w s k i .  U eber die Kno- 
chenschnitzereien ans den M nikow er H óhlen . O dbitka 
z X IV  t. M ittheilungen d. A n th ro p . Gosellsch. in W ien, 
1 8 8 4 ,  str. 6.

D r. A n t o n i  J a w o r o w s k i .  O  niepraw i- 
dłowem  w ykształceniu narządu  płciowego u  sam icy pa
w iana. Odb. z XII t. Iiozpr. i Sprawozd. wyd. m at.- 
p rzy r. A k. U m .— K raków , 1 8 8 4 ,  tablica, str. 8.

D r. W  i  a d y s ł .  S z a j n o c h a .  O faunie śre
dniej kredy z wysp E lob i. O db. z X I I  t. Kozp. iS p ra w - 
wyd. m at. przyr. A k . U m . K raków , 8 4 , str. 15.

P ro f. M . Ł o m n i c k i .  P luskw y^»^im oskrzydłe 
znane dotychczas z G alicyi. Odb. z X V I I I  t. Spraw. 
K om . fizyjogr., str. 9.

D r. A l o i z y  A l t h .  Spraw ozdanie z podróży 
w r . 18 83 odbytej po wschdTfrriej Galicyi. O db. z XVIII 
t. Spr. K . F ., str. 2 8.

F r a n c i s z e k  B i e n i a s z .  Oznaczenio w zglę
dnego wieku gieologicznego skały  wybuchowej (t. z. 
trach itu ) w Zalasie. O db. z X I I  t. Rospr. i Spraw , 
wydz. m at.-p rzyr. A kad . U m ., str. 8.

M a r y j a n  R a c i b o r s k i .  D esm idyje okolic 
K rakow a. Odb. z X IX  t. Spr. "Kom. F izy jo g r. A kad . 
U m ., s tr . 2 4 .
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E olnik, kalendarz gospodarsk i na  r. 18 8 5 pod red . 
Jakóba G oldszm ita.

D r. E m i l  G o d l e w s k i .  P rzyczynek  do teo- 
ryi krążenia soków u roślin . Odb. z I X  t . P a m . wydz. 
m at.-p rzy r. Ak. "Ijm ., tab lica, s tr . 3 8 .

Szkic przyrodniczy. Nowsze po jęc ia  i hipotezy o |
powstawaniu istot. W arszaw a, k sięg arn ia  P o laka , 1 8 8 4 ,  I
str. 3 8 .

D r. A d a m  P r a ż  m  o w s k  i, prof. szkoły  ro l
niczej w C zernichow ie. H isto ry ja  rozw oju i m orfologija 
p rą tk a  w ąglikow ego (B acillus an th rac is  Cohn). O dbitka 
z X I I  t . Ro/.pr. i Spraw . wydz. m at.-p rzy r. A k ad . U m . 
K raków , 1 8 8 4 ,  str. 2 6 , tab l. 1.

T . H . H  u x  1 e y. W stęp do nau k  przyrodniczych 
tłum . Z . B . , s tr . V  i 10  3 . W arszaw a, druk K ow a
lew skiego, 18 8 4 .

A d o l f  O p i d . P orów nanie  w odociągów  R egu- 
lickiego i T a trzań sk ieg o  d la m  K rakow a. O dczyt w 
Tow. techn . krakow skiem , s tr . 2 0 . K raków , 1 8 8  4 .

S. G r  o s g 1 i k . O  p rzyczynach  pow staw ania płci 
u człow ieka, zw ierząt i roślin . O dbitka  z ,,H odow cy“ , 
str. 3 0 . W arszaw a, 1 8 8 4 .

TreŚĆ: E lektryczność a tm osferyczna, nowe badan ia 
Lem strOm a, przez S t. K ram sz ty k a .— Rozwój e lek tro 
techniki w ciągu m inionego ( l  8 8 4 )  roku , podał A le 
ksander T hiem e (dokończen ie).— O przew idyw aniu po
gody przez dra J a n a  Jędrzejew icza (dokończenie). —  
Z asady term ochem ii podał S tanisław  K ram sztyk (do
kończenie). —  Spraw ozdanie.— Tow arzystw o ogrodnicze 
w arszaw skie.— K alendarzyk  astronom iczny. —  K ronika  
naukow a. —  W iadom ości bieżące. —  N ekro log ija . —  
K siążki i broszury nadesłane  do redakcyi W szechśw iata. 
O głoszen ia .

W yd aw ca E. Dziew ulski. R e d a k to r Br. Znatow icz .

W ydanie z zapom ogi K asy pomocy 

DLA OSÓB PRACUJĄCYCH NA POLU NAUKOWEM,

im ien ia  Dra Józefa  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 l  Ii-go WYDANIA ANGIELSKIEGO

dokonany przez

J. J. BOGUSKIEGO.
wydany

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

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

0—4

Opuścił prasę IV  tom

za rok 1884.
Tom IV „Pamiętnika Fizyjograficznego“ 

zaw iera 24  rozpraw y napisane przez 22  
autorów, pomieszczone na 4 4 0  stronicach 
form atu wielkiej ósemki i objaśnione 16 ta 
blicami litograficznemi oraz 21 drzeworytami 
w tekście. 0— 10

1 8 8 5  6— 6

GAZETAk LEKARSKA,
pismo tygodniowe, poświęcone wszystkim gałęziom nauk lekarskich, wychodzi w Warszawie, 
w objętości 1 y2—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- 
niłowicza, 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).

^ djbojciio HeHaypoio. BapmaBa 19 ilim apn 1885 r . D ruk J. Bergera, E lek tora ln a  Nr 14.




