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W ZATOCE TUL0ŃSK1EJ
PRZEZ

S. IK.

Jakkolwiek trąby nie należą clo rzadkich 
zjawisk przyrody, nieczęsto wszakże zdarza 
się sposobność obserwowania ich zbliska; 
dlatego też podajemy tu, według francu
skiej Naturę, rysunek trąby, która wystąpiła 
w zatoce tulońskkj d. 4 Maja r. b. Można 
ją było rospatrywać dokładnie, a ludność 
tłumnie pospieszyła na wybrzeże.

Ukazała się ona u wejścia do zatoki, oko
ło godziny 10 rano, gdy niebo pokryte by
ło gęstemi, czarnemi chmurami; przybyła 
w kierunku z południozachodu ku północo- 
wschodowi. Miała ona postać kolumny zgię
tej w kształt głoski S, a łącząc się u góry 
z groźną chmurą dżdżystą szerokiem zagłę
bieniem lejkowatem, zwężała się stopniowo 
ku dołowi. W dolnej części średnica znów 
szybko się zwiększała aż do powierzchni 
morza, które kotłowało, pokrywając się bia
łą pianą. Dobiegłszy do pierwszej linii for
tyfikacyjnej, trąba zaczęła się rospraszać; 
przerwała się w naj węższem miejscu kolu
mny, część dolna opadła, a górna znikła, 
jakby przyciągnięta przez chmurę. Niebo 
pozostało przez dzień cały zachmurzone 
i nazajutrz dopiero wiatr zmiótł chmury 
i pogoda wróciła. Wierzchołek trąby, we
dług oceny przybliżonej, przypadał w wyso
kości 700 do 800 m ponad po wierzchnią morzat

Niezbyt jeszcze dawno trąby stanowiły 
zagadkę, której rosstrzygnąć nie umiano; 
powoływano się na rozmaite ruchy powie
trza lub na elektryczność; niektórzy widzie
li w nich nawet działanie sił podziemnych, 
a inni znów uważali je poprostu za spadek 
deszczu nader ulewnego. Dopiero, gdy 
wrogóle cala nauka o burzach znalazla^au- 
kowe wyjaśnienie, wiemy także, że i trąby 
powstają wskutek gwałtownych, wstępują
cych prądów powietrza, wznoszących się 
w atmosferze przejętej parą wodną.

Trąby rozwijają się zarówno nad lądami 
jak i nad morzami i stanowią slupy ciemne

i wąskie, które nie przechodzą 60 m w śre
dnicy, wysokość ich natomiast jest bardzo 
znaczna. Opuszczają się z chmur w posta
ci lejkowatej, a w dolnym swym końcu, su
nąc ponad lądem, pociągają w górę piasek 
i inne lekkie przedmioty, gdy zaś przebie
gają nad morzem, pochłaniają wodę i pod
noszą ją aż do górnego lejka. Jest to wi
doczne działanie niskiego ciśnienia, jakie 
wewnątrz trąby panuje; unoszą łatwo przed
mioty, z któremistykają sięwinniej lub wię
cej regularnej swej drodze. Reye, które
mu w znacznej części zawdzięczamy teoryją 
tego zjawiska, cytuje przykład trąby z 1847 
koło Rouen, która spowodowała nagły spa
dek barometru o 6,34 mm, taka zaś różnica 
ciśnienia powoduje ku obszarowi zajętemu 
przez powietrze rozrzedzone pęd wiatru ta
kiej szybkości, jaka zachodzi jedynie przy 
najgwałtowniejszych orkanach, co tłumaczy 
dostatecznie mechaniczne skutki trąb: przy
toczona tu trąba powaliła 180 wielkich 
drzew. Chladny przytacza przypadek przej
ścia trąby wodnej ponad okrętem, który je
dnak przez to szkody znacznej nie poniósł; 
zresztą żeglarze odwracają często grożące 
im niebespieczeństwo przez strzały arma
tnie, zwrócone ku trąbie i rozrywrające ją.

Często towarzyszy trąbom silny deszcz, 
grad, błyskawice i grzmoty; objawy jednak 
elektryczne, podobnie jak przy burzach, są 
tu dodatkowem tylko zjawiskiem. Ruch 
wirowy trąb zwrócony być może zarówno 
ku stronie lewej, jak i ku prawej; zależy 
więc tylko od kierunku, jaki przyjmują pier
wsze prądy powietrza ku nim dopływające. 
Powstają przeważnie przy spokojnem i sil
nie rozgrzanem powietrzu, wyłącznie pra
wie w gorącej porze roku. Niekiedy nie 
dochodzą aż do najniższych warstw powie
trza, ale bujają ponad ziemią.

Pomiędzy orkanami a trąbami, mówi 
Mohn, zachodzą tylko przejścia stopniowe; 
jedne i drugie zawdzięczają swój początek 
silnym prądom wstępującym w powietrzu 
obciążonem parą wodną. Trąby powstają, 
gdy powietrze znajduje się w stanie równo
wagi niestałej, co ma miejsce wtedy, gdy 
dolne warstwy powietrza nadmiernie się 
rozgrzewają przy silnym blasku słonecz
nym i ponad gruntem łatwo się rospalają- 
cym, ponad piaskiem pustynnym np.; wte
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dy dolne te warstwy są nieznacznie tylko 
gęstsze, albo nawet i rzadsze od warstw na 
nich spoczywających. Temperatura ku gó
rze maleje wtedy bardzo szybko, a najdro
bniejsze zakłócenie zrywa już równowagę 
powietrza; dolne warstwy przełamują, wtedy 
ciążące nad niemi masy powietrza i dążą do 
zajęcia miejsca w górnych obszarach atmo
sfery, które odpowiada gęstości ich i cięża
rowi, tą drogą tworzy się nagle prąd wstę
pujący.

Gdy powietrze obładowane jest parą wo
dną, wznoszenie to zachodzi łatwićj; w gó
rze bowiem, skutkiem rosszerzania sięiozię- 
biania powietrza, pary skraplać się zaczyna
ją, a uwalniające się stąd ciepło utajone 
podwyższa temperaturę powietrza, czyni je 
lżejszem od mas otaczających i pędzi je da
lej w górę. Dlatego to silny blask słonecz
ny, oraz powietrze spokojne i wilgotne sta
nowią warunki układania się warstw atmo
sfery do równowagi niestałej, a w dalszym 
ciągu tworzenia się miejscowych prądów 
wstępujących, które w okolicznościach sprzy
jających rozwijają się w trąby lub burze wi
rowe; są to różne tylko kategoryje objawów 
jednorodnych, różniące się przedewszyst- 
kiem wymiarami: trąby porównać można do 
kolumn, cyklony do kręgów wirujących.

W  okolicach południowych Stanów Zje
dnoczonych, w czasie suszy, dla sprowadze
nia deszczu wywołują niekiedy mieszkańcy 
pożary lasów; powstają stąd jakby sztuczne 
prądy wstępujące, a unoszona przez nie pa
ra, skraplając się w górnych warstwach, 
tworzy chmury deszczowe. Nietrudno też 
dopatrzyć tu analogii z wiatrami wirowemi, 
które towarzyszą wybuchom wulkanicznym 
i ponad lawą ziejące kratery sprowadzają 
ulewne deszcze.

UDZIAŁ MIKROBÓW

W 1 Y C I U  R O Ś L IN  I Z W I E R Z U
podał

gen ryk  Silberstein.

| tę obiegu materyi w świecie organicznym. 
! Liczne prace francuskich i niemieckich uczo- 

J  nych ostatecznie ustaliły pojęcie, że pewne 
| przeobrażenia materyi, które do niedawna 

jeszcze uważano za procesy czysto chemicz- 
| ne, ściśle są związane ze sprawami życiowe- 

mi niższych organizmów. Jeżeli więc mi
kroby z jednej strony wnoszą zarazę i śmierć 

| w szeregi istot organicznych, to z drugiej —  
j grają one także bardzo ważną rolę i w pro- 
! cesie odwrotnym: kształtowania się wyżćj 

organizowanego życia. Gdy jednak niektó
rzy, zbyt szeroko uogólniając wyniki do
świadczenia, posuwają się tak daleko, że 
wszelką asymilacyją materyi, tak w świecie 
roślinnym jak i zwierzęcym, czynią zależną 
od funkcyj życiowych drobno widmowych or
ganizmów, inni natomiast ograniczają tę 
ich dodatnią rolę jedynie do świata roślin, 

j  Do pierwszych należy Pasteur, do drugich 
I zaś — Nencki i poniżaj prawie dosłownie 

przytoczona polemika, jaka się wywiązała 
ostatniemi czasy w interesującej nas kwestyi 
między tymi uczonymi, znakomicie się przy
czynia do wyświetlenia istotnego stanu rze
czy.

Spór wywołały rezultaty doświadczeń 
| Duclauxa nad hodowlą roślin w gruncie,
[ sztucznie pozbawionym bakteryj — zako

munikowane w przeszłym roku paryskiej 
Akademii nauk '). Zanim jednak przyto
czymy wyniki, do jakich doszedł ten ba
dacz, pozwolimy sobie poprzednio, dla na
leżytego ocenienia miejsca, jakie zajmują 
one w całym szeregu odnośnych prac, przy
pomnieć w kilku słowach, jak przedstawia
ła się do tego czasu sprawa pobierania przez 
rośliny materyjału odżywczego z gruntu. 
Jeszcze w roku 1840 Liebig teoretycznie do
wiódł, że szczątki organiczne, wchodzące 
w skład tak zwanćj próchnicy (humus) nie 
mogą być jako takie bespośrednio przyswo
jone przez rośliny, lecz poprzednio w tym 
celu muszą uledz roskładowi na najprostsze 
połączenia chemiczne: dwutlenek węgla,
amonijak i azotany. Zupełne stwiei*dzenic 
tego poglądu drogą doświadczalną wszakże 
dopiero obecnie można uważać za ukończo-

Badania bakteryjologiczne ostatnich lat 
znacznie zmodyfikowały pogląd nasz na isto- ') Comptes rendus, C, 66.
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ne. Wprawdzie Boussingault w samej rze
czy wykazał, że rozwój roślin hodowanych 
w gruncie, pozbawionym materyj organicz
nych i zawierającym jedynie azotany oraz 
inne sole mineralne w niczem zgoła nie 
ustępuje rozwojowi roślin, uprawianych 
w gruncie, obfitującym w próchnicę. Z dru
giej jednak strony doświadczenia Hampego 
i innych nad hodowlą roślin w rostworach 
soli bezazotowych z mocznikiem lub bar
dziej złożonemi związkami organicznemi 
(kwas moczowy, kreatyna i t. d.) dowiodły, 
że one i w tych warunkach również po
myślnie się rozwijają. Ponieważ jednak 
w takich rostworach zawsze zdołano jedno
cześnie wykazać obecność nieorganicznych 
związków azotowych: amonijaku i kwasu 
azotnego, powstałych wskutek roskładu pier
wotnie użytych materyj organicznych, po
zostawało przeto wciąż jeszcze niepewnem, 
czy te ostatnie czy też ich produkty roskła
du służą tu za materyj ał odżywczy. Tak 
rzecz tę przedstawia Grrosglik jeszcze w koń
cu 1884 roku w artykule „Odżywianie się 
roślin” '), z którego czerpiemy powyższe 
szczegóły.

Na pytanie więc, czy rośliny mogą się 
odżywiać wyłącznie kosztem skomplikowa
nych związków organicznych, jak to mnie
mali przeciwnicy Liebiga, powyższe do
świadczenie nie dało zadawalniającój odpo
wiedzi; co więcej, w warunkach, w jakich 
było wykonane, dać jćj nie mogło. Nale
żałoby w tym celu w jakibądź sposób zapo- 
biedz roskładowi materyj organicznych, co 
naówczas było rzeczą trudną do wykonania, 
gdyż nie poznano jeszcze dokładnie natury 
tego procesu. Tymczasem cenne poszuki
wania Muntza, Schlosinga, Wollnyego, W a
ri ngto na i innych, wykazały, że jeżeli pró
by ziemi ornej albo sztucznie przygotowane 
płyny, zawierające szczątki organiczne, pod
damy działaniu par chloroformu, siarku wę
gla lub innych środków przeciwgnilnych, j 
albo też gdy będziemy je przez dłuższy czas 
ogrzewali powyżej 100°, przez co niszczymy 
drobnowidzowe organizmy, wtedy wszelka 
przemiana organicznej materyi prawie zu-

') Wszechświat z r. 1884, Nr 50.

pełnie ustaje. ,jProces roskładu substancyj 
organicznych w gruncie, powiada W oliny'), 
odbywa się pod wpływem drobnowidzo- 
wych organizmów”. Dopiero posiłkując się 
tą ważną zdobyczą naukową, mógł Duclaux 
ostatecznie rosstrzygnąć pytanie, o rozwią
zanie którego, jakeśmy to już wyżej nad
mienili, daremnie się kusili jego poprzedni
cy. W tym celu pomieszczał on nasiona ro
ślin, oczyszczone od drobnowidzowych orga
nizmów w gruncie zupełnie wyjałowionym  
i zwilżonym mlekiem. To ostatnie szcze
gólnie się nadaje do podobnego rodzaju do
świadczeń, gdyż zawiera ono łatwo, zdawa
łoby się, dający się przyswoić wodan wę
gla — cukier mleczny i substancyją azoto
wą — sernik. (W  innych doświadczeniach 
wyjałowiony grunt zawierał cukier trzcino
wy, lodowaty, albo klajster krochmalowy). 
Okazało się, że po 1 —2 miesięcznem prze
bywaniu nasion w takim gruncie i przy po
wstrzymaniu dostępu bakteryj z powietrza, 
mleko nie uległo żadnej zmianie, nie zsiadło 
się ono nawet i sernik, jak i poprzednio,mo
żna było strącić zapomocą kwasów. Nasio
na, pomimo pozornej żyzności gruntu, za
chowują się w tych warunkach zupełnie tak 
jak przy klasycznych doświadczeniach Bous- 
singaulta nad wegietacyją roślin w dysty- 
lowanej wodzie: waga ich wciąż się zmniej
szała i to tem więcej, im dłużej pozostawa
ły one w wodzie. Duclaux słusznie z tego 
wnioskował, że wegietacyja roślin w grun
cie jest możebną tylko w obecności mikro
bów, które roskładają złożone materyje or
ganiczne na najprostsze połączenia: dwutle
nek węgla, amonijak, azotany i azotony i do
piero te produkty roskładu zostają przyswo
jone przez roślinę.

Pasteur, który wyniki tych doświadczeń 
przedstawiał na posiedzeniu Akademii nauk, 
załączył od siebie następujące wagi: „Często 
wyrażałem przed młodymi uczonymi myśl, 
do jak ciekawych rezultatów mogłoby do
prowadzić odżywianie młodego zwierzęcia

')  W broszurze tego autora „Ueber die T hatigkeit 
nicderer Organismen im  Boden“. Brunświk, 1883; 
nakład Yiewega, czytelnik znajdzie zestawienie wszy
stkich wyników, tyczących sig tego przedmiotu aż 

| do 1883 roku. Patrz także Wszechświat t. IV, str.
! 050 i t. V, str. 80.



(królika, kurczęcia, świnki morskiej) od 
cli wili jego urodzenia pokarmami czystemi, 
t.j.sztucznie i zupełnie pozbawionemi wszeł- 
kich mikrobów. Gdyby czas pozwolił, to 
podjąłbym odnośne doświadczenia zpowzię- 
tem z góry mniemaniem, że ż y c i e  w t ych  
w a r u n k a c h  b y ł o b y  n i e m o ż e b n e m .  
Następnie można byłoby zbadać, jakim mo- 
dyfikacyjom ulega trawienie przez systema
tyczne dodawanie do czystych pokarmów 
tego lub owego rodzaju bakteryj. Do takich 
doświadczeń nadawałoby się jajko kurze, 
które musianoby jak najstaranniej oczyścić 
od wszelkiego kurzu i wyległę kurczę na
tychmiast umieścić w naczyniu, wolnem od 
bakteryj, do którego możnaby wprowadzać 
czyste powietrze i czyste pokarmy (wodę, 
mleko, ziarna). Jakkolwiek wypadłyby re
zultaty: czy w duchu powyżej wyrażonego 
mniemania, czy też ujemnie, czy w końcu 
wręcz przeciwnie t. j., że wtedy życie dla 
kurczęcia byłoby lżejszem i czynniejszem 
(plus active) — w każdym razie wykonanie 
tych doświadczeń obiecuje ciekawe rezul
taty”.

Nencki, który wraz z swymi uczniami od 
wielu lat pracuje nad procesem trawienia 
i wielkie nad tem polu położył zasługi, pod
daje powyższe uwagi Pasteura ostrej kryty
ce: „Ujemny rezultat doświadczeń Duclau-
xa, powiada on, był do przewidzenia. Che- 
mija rolnicza poucza nas, że mleko i tylko 
jedno mleko nie jest odpowiednim materya- 
łem odżywczym dla rośliny. Każdy rolnik 
wie, że składowe części nawozu muszą po
przednio zbutwieć i zgnić, zanim mogą. być 
przyswojone przez rośliny i Pasteur był jed
nym z pierwszych, którzy wyrazili domysł, 
że nitryfikacyja gruntu uskutecznia się przy 
pomocy procesu życiowrego niższych orga
nizmów, co też następnie stwierdzili liczni 
badacze. N i e m a s z  w p r z y r o d z i e  ż y c i a  
r o ś l i n n e g o  b ez  ż y c i a  mi k r o b ó w .  Jest- 
to aksyjomat, którego nikt obecnie nie może 
podać w wątpliwość.

„Co się natomiast tyczy doświadczeń, pro
ponowanych przez Pasteura, to sądzę, że
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przynajmniej co do zwierząt kręgowych, je 
go w tej kwestyi z góry powzięte mniemanie 
jest błędnem. Przed 10 laty wraz z mymi 
uczniami wykazałem różnicę, jaka zachodzi 
między roskładem pokarmu przez soki prze
wodu pokarmowego, a roskładem uskutecz
niającym się pod wpływem spraw życiowych 
mikrobów. Ślina i sok trzustkowy rospusz- 
czają krochmal i zamieniają go na cukier, 
soki żołądkowy i trzustkowyprzeprowadzają 
białko w rospuszczalną, przy ogrzewaniu 
nieścinającą się modyfikacyją, a tłuszcze 
pod wpływem działania trzustki dają emul- 
syją i po części zostają. 1’ozłożone na glice
rynę i kwasy tłuszczowe. W s z y s t k o  to 
o d b y w a s i ę b e z  naj mni ej  s z e g o  u d z i a -  
łu  bakteryj .  Produkty te zostają wessane 
przez błony śluzowe przewodu pokarmowe
go, o ile wiemy, bez pomocy mikrobów i w 
tkankaeh ulegają utlenieniu i przemianom, 
ogół których stanowi życie organizmów, zno
wu bez wszelkiego udziału mikrobów.

„Jakże różnym od tego jest natomiast ros- 
kład pokarmu pod wpływem bakteryj. Cha
rakterystyczną cechą gnicia substancyj biał
kowatych pod wpływem dzałania tych istot 
jest natychmiastowe wystąpienie ostatecz
nych produktów reakcyi, jak dwutlenku 
węgla, lotnych kwasów tłuszczowych, amo- 
nijaku i wodoru. Jako specyficzne produkty 
rozkładu pokarmu w kanale kiszkowym 
wykryto indol, skatol, fenol, kwas mleczny, 
lotne kwasy tłuszczowe, aromatyczne, prócz 
tego amonijak, zasady organiczne, dwutle
nek węgla, wodór, siarkowodór i gaz błot
ny ■). Produktów tych bynajmniej nie mo
żemy poczytywać za materyjały odżywcze. 
Organizm ich nie potrzebuje, przeciwnie: 
nagromadzone w wielkiej ilości, stają się 
uciążliwemi i szkodliwemi.” „Cieszyłoby 
mnie to—powiada Nencki—gdyby się udało 
Pasteurowi, albo jego uczniom wykonać do
świadczenie z kurczęciem, świeżo wylęgłem  
z jajka w czystem powietrzu i odżywianem 
czystemi pokarmami, ale ja mam co do tego 
punktu wręcz odmienne apriorystyczne zda
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nie i sądzę, że w tych warunkach życie dla 
kurczęcia byłoby lżejszemi czynniejszera, niż 
gdy musi ono się porać w swym kanale kisz
kowym z mikrobami. Działalność tych istot 
w organizmie, posiada według mego zdania 
charakter czysto pasorzytny i mam nadzieję, 
że uda nam się kiedyś przeróbkę materyj a- | 
łów odżywczych w przewodzie pokarmowym 
uskutecznić wyłącznie zapomocą naszych 
soków trawiących i uwolnić się od uciążli
wych gazów i smrodliwych produktów. Kto 
kiedykolwiek widział, z jaką nadzwyczajną 
szybkością trzustka rospuszcza białko i prze
prowadza je w pepton, a krochmal — w cu
kier, ten bez obawy o swe trawienie wy
rzeknie się pomocy mikrobów”. „Uważa
łem za konieczne, wystąpić z temi uwaga
mi — kończy Nencki — właśnie przeciw ta
kiemu autorytetowi jak Pasteur. Jestem 
z pewnością ostatni, któremuby można za
rzucić, że nie uznaje całój doniosłości mi
krobów w procesach przyrody, ale ne quid 
nimie!”

I G I E O H I I  D O Ś W IA D C Z A L N E J
PODAŁ

Dr Józef  Siemiradzki.

II. Pokłady i żyły kruszcowe.

Kruszce znajdują się w przyrodzie w dwo
jakiej postaci: a) pokładów lub gniazd utwo
rzonych pośród skał osadowych jako chemi
czne lub mechaniczne osady źródeł mineral
nych i przywiązanych zwykle do pewnych 
określonych poziomów gieologicznych, oraz 
b) żył kruszcowych, nie przywiązanych do 
żadnej formacyi, lecz do pewnych okolic. 
Trudno byłoby na tem miejscu opisywać 
niezliczone odmiany żył i pokładów krusz
cowych, zastanowić się raczej musimy nad 
temi spomiędzy nich, których utworzenie 
się mogło być na drodze doświadczalnej na- 
śladowanem. Do liczby tój należą rudy 
t. zw. ołowiane, t. j. wszelkie siarki metali 
ciężkich, za wzór których służyć może gale
na czyli błyszcz ołowiany, oraz rudy cyno
we, których utworzenie się jest polączonem j

z emanacyjami gazawemi z głębi ziemi po- 
chodzącemi i wywołującemi znaczne zmia
ny w chemicznym składzie skał otaczają
cych.

Przedewszystkiem słów parę o miejscu 
gromadzenia się kruszców, t. j. o rospadli- 
nach skalnych, jaskiniach i żyłach właści
wych. Dwie pierwsze kategoryje są natury 
mniej lub więcćj przypadkowej, ponieważ 

| zależą od rodzaju skały i fizycznych warun- 
j  ków okolicy. Zwłaszcza w okolicach wa

piennych, rospadliny i jaskinie do pospoli
tych należą zjawisk, woda bowiem deszczo
wa wciskając się w głąb skały przez wąskie 

J  szpary i spoję, których nigdzie nie brak,
| przesycona dwutlenkiem węgla, z łatwością 

rospuszcza w sobie wapień, rosszerzając 
szparę coraz bardziej. Jeżeli teraz do mniej 
lub więcej pionowej rospadliny skieruje się 
bieg chociażby najmniejszego górskiego stru
myka, do czynności chemicznej wyługowa
nia przyłącza się jeszcze na dnie rospadliny 
mechaniczna czynność rospryskującej się na 

| wszystkie strony wody, unoszącej ze sobą 
| bardziej jeszcze ułatwiające jej czynności 

ziarnka twardego piasku i żwiru. W ten 
sposób, na przełamie rospadliny, gdzie ros- 
padlina ta z pionowej staje się poziomą, po
wstaje coraz większe wydrążenie, czyli ja
skinia, rosnąca z biegiem czasu, dopóki 
strumień przez nią przepływający, zamu- 

j  li wszy rospadlinę, innej sobie drogi nie 
[ obierze.

Innem zupełnie jest pochodzenie żył wła
ściwych (gftnge, filons). Okolice górnicze 
w których ta forma rud przeważa, posiadają 
topografiją wielce zawiłą, zwykle wytworzo
ną przez krzyżowanie się dwu lub kilku 
łańcuchów górskich. Nigdy żył nie widzi
my na równinach. Kierunek żył w danej 
miejsco wości j est ściśle określonym; z u wzglę- 
dnieniem późniejszych uskoków i przesunięć 
warstw otaczających, upad ich najczęściej 
pionowy. Jeżeli przyjrzymy się dokładniej 
mapie lub przekrojowi górniczemu takiej 
okolicy, zauważymy z łatwością, że żyły 
kruszcowe tworzą kilka systemów równole
głych pomiędzy sobą szpar i rospadlin, krzy
żujących się pod pewneini kątami (fig. 1). 
Co więcój tworzenie się tych rospadlin jest 
widocznie skutkiem połączonych wstrzą- 
śnień orogienicznych, a więc częstokroć po
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zostaje w ścisłym związku z żyłami skał wul
kanicznych, co dozwala mniemać, że żyły 
kruszcowe zostały wypełnione masą krusz
cową nie zzewnątrz lecz z dołu,' tak samo 
jak ściśle z niemi połączone żyły skał ognio
wych. Tak np. bogate kopalnie okolic 
Przybramu w Czechach są w związku z nie- 
zliczonemi żyłami diabazu, który górnik na 
każdym kroku spotyka. Słynne kopalnie zło
ta w Siedmiogrodzie leżą wśród przeobra
żonych law andezytowycb i t. d. Nie nale
ży wszakże mniemać, ażeby kruszce same 
były materyjałem wybuchowym, zarówno 
bowiem żyły, minerały w nich znajdowane, 
jak i natura skał otaczających dowodzi dzia
łalności gorących źródeł mineralnych lub 
emanacyj gazowych, jak wiadomo ściśle złą
czonych z pewnemi fazami wulkanicznej 
czynności.

W  jakiejkolwiek zatem formie rudę napo
tykamy, <5zy to w kształcie wydzielonych 
w masie iłu gniazd, czy wypełnienia ja
skiń i rospadlin powierzchownych, czy też 
żył kruszcowych daleko w głąb ziemi sięga
jących, zawsze czynnikiem, który je osadził, 
była bądź woda źródeł mineralnych, bądź 
też gazy wydobywające się z wnętrza ziemi.

Zanim przejdziemy do szczegółowszego 
zaznajomienia się z tym przedmiotem, za
uważymy jeszcze mimochodem, że chcąc wy
wołać na grubej i długiej tafli szklanej sieć 
żył podobną do tej, jak widzimy w gór
skich okręgach górniczych (fig. 1), Daubree 
poddawał tę taflę powolnemu skręcaniu na 
jednym końcu, umocowawszy silnie drugi 
jej koniec w szrubstaku. W taki sposób 
otrzymał on system spękań, wyobrażony na 
fig. 2, jak widzimy, najzupełniej systemowi 
żył kruszcowych odpowiadający. Stąd wno
sić można, że żyły tworzyły się w tych oko
licach skorupy ziemskiej, w których kieru
nek normalnej siły poziomej, podnoszącej 
góry, uległ zboczeniu wskutek działania in
nej siły poziomej, działającej w odmiennym 
kierunku.

Przejdźmy teraz do drugiej części nasze
go przedmiotu, t. j. do kwestyi wypełnienia 
żył mineralną substancyją.

Wypełnienie to bywa trojakie, albo przez 
i-ospadlinę skalną wylata się masa ognio- 
plynu, tworząc żyłę wulkaniczną czyli „dy- 
ke”, albo została ona wypełnioną okrucha

mi skał otaczających, tworząc t. zw. żyłę 
głuchą lub jałową, albo wreszcie wypełnia
ją ją obce minerały, niekiedy pięknie kry
stalizowane, pośród których w mniejszej lub 
większej ilości znajdujemy rudy kruszcowe. 
W każdej żyle odróżniamy dwie części—ru
dę właściwą i minerały jej towarzyszące, 
czyli jej złoże lub gangę. Ruda zajmuje 
najczęściej środek żyły, będąc z obu stron 
od skał sąsiednich oddzieloną warstwą pu
stej gangi, zwaną łupiną lub salbandem ży
ły. Stosunek ilościowy gangi do kruszcu

Fig. 1. Przekrój pionowy szybu Adalbert 
w Przybramie.

bywa bardzo zmiennym, ni^dy atoli ruda 
nie wypełnia całej żyły. I)o najpospolit
szych rodzajów gangi należy kwarc i kalcyt, 
towarzyszące zawsze rudom z grupy ołowia
nych, t. j. wszelkiego rodzaju pirytom i blen
dom.

Senarmont we Francyi, Bischof w Niem
czech szeregiem ciekawych doświadczeń 
pierwsi wyjaśnili wicie faktów, dotyczących 
genezy pirytów i blend, rosstrzygającemi są 
atoli w tój mierze spostrzeżenia Daubreego, 
któremu się udało na dnie gorącego źródła 
w Bourbonne les Bains znaleść znaczną licz
bę minerałów charakteryzujących sąsiednie
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pokłady kruszcowe, utworzonych w czasach 
najnowszych, bo z materyjałów dostarczo
nych przez rzymskie monety i cegły.

Na dnie rzymskiej studni znaleziono tam 
znaczną liczbę rzymskich i galskich monet 
bronzowycb, srebrnych i złotych, z których 
najnowsze sięgały końca epoki cezarów. 
Znaczna część tych monet została przez dzia
łanie gorącej wody źródła częściowo lub cał
kowicie zniszczoną. Na samem dnie zamu
lonej już dzisiaj studni i-zymskiej leży cien
ka warstewka oryginalnego zlepieńca, zło
żonego z okruchów szarego piaskowca i krze
mienia, zlepionych metalicznie błyszczącą, 
pięknie wykrystalizowaną substancyją,wśród 
której z łatwością i-ospoznać było można 
kryształy rozmaitych rud kruszcowych, 
świeżo utworzone z rospuszczonych przez

(Pb2 Cl2 C 0 3), a na niej niebieskawoszary 
nalot galeny, niekiedy z bardzo drobnemi 
kryształkami. Znaleziono dalej glejtę oło
wianą, cerusyt i siarczan ołowiu.

Żelazne przedmioty w źródle Bourbonne 
les Baines nie rdzewieją, lecz przeobrażają 
się w piryt, syderyt lub substancyją ochro- 
wą, podobną do limonitu, lecz zawierającą 
w sobie krzemionkę połączoną z żelazem 
chemicznie; ten ostatni związek pokrywa też 
pomiędzy innemi kawałek drzewra, zanurzo
ny w ciągu lat dziesięciu w wodzie źródła.

Z roskładu cegieł z ocembrowania studni 
wytworzyły się kryształy kalcytu i zeolitów. 
Szczątki organiczne zawarte w źródle prze
obraziły się w skamieniałości w zupełnie po
dobny sposób jak i skamieniałości epok da
wniejszych.

wodę monet. Podobne utwory znaleziono 
też na dnie innych źródeł gorących, w Plorn- 
bióres, Bagnśre de Bigorre i Bourbon l’Ar- 
chembaułt. I tak na bronzowym ćwieku 
ze źródła wydobytym widzieć można piękne 
ośmiościenne kryształki kuprytu; pozłocona 
główka innego gwoździa bronzowego za
wiera w środku mięszaninę kuprytu ze szpa
tem wapiennym. Ładne kryształki błysz
czu miedzianego, indygowego kruszcu mie
dzi, chalkopirytu, filipsytu — pokrywają 
powierzchnię bronzowćj rudy z dna źródła 
wydobytej. Obok powyższych znaleziono 
również na rozmaitych bronzowych przed
miotach kryształy tetraedrytu, oraz naloty 
atakamitu i krzemianu miedzi, natomiast do 
bardzo rzadkich zjawisk należą węglany 
miedzi. Niektóre monety bronzowe zacho- J 
wały swój kształt pierwotny, przeobraziw
szy się na powierzchni w mięszaninę siar- 
ków miedzi i białego tlenku cyny.

Rura ołowiana, zasilająca niegdyś zbior
nik gorącej wody równie znacznym zmia
nom uległa. pokrywa ją skorupa fosgenitu

Dla wyjaśnienia powstawania siarków 
metali w szlamie pod działaniem nieustan
nie przezeń przepływającej gorącej wody 
mineralnej źródła, musimy przyjąć, że ros- 
puszczone w niój siarczany ulegają odtle- 
nieniu dzięki obecności gnijących szczątków 
roślinnych. Ze odtlenienie podobne mazwy- 
kle miejsce, przekonywa nas o tem znajdo
wanie się kryształków pirytu w bagnach na 
korzeniach i pniach butwiejących roślin. 
Działanie gorących źródeł nie jest jedno* 
staj nem, zależy natomiast nietylko od che
micznego składu samej wody, lecz i od na
tury napotykanych po drodze substancyj 
mineralnych, dlatego też czynność ich w szpa
rach rzymskiego cementu, gdzie utworzyły 
się z ich roskładu zeolity i kryształy kalcy
tu, jest odmienna aniżeli na dnie źródła, 
gdzie materyjałem podlegającym zniszcze
niu były monety bronzowe.

Typem drugiej grupy rud kruszcowych 
są żyły cyniaku czyli kassyterytu, różniące 
się wybitnie od żył ołowianych swoją gan- 
gą, wśród której występują piękne kryszta
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ły rzadkich skądinąd minerałów: topazu, 
apatytu, dalej turmalinu, kryształu górskiego, 
fluorytu, berylu i t. d. Żyły te składają się 
wyłącznie z minerałów krystalicznych i z te
go względu zasługuje na uwagę, że geneza 
ich przedstawia pewne analogije z powsta
niem granitów.

Żyła cynowej rudy nie jest, jak żyły po
przedniej kategoryi, ostro od otaczającej 
skały odgraniczoną, nie posiada właściwej 
łupiny, przeciwnie zaś kryształki cyniaku 
rozrzucone są zarówno w całej masie żyły 
jak i w przyległych częściach sąsiedniej ska
ły, które noszą na sobie wyraźne ślady prze
obrażenia pod wpływem gazowych emana- 
cyj. Żaden z minerałów charakterystycz
nych dla cynowych żył nie mógł być odtwo
rzonym sztucznie drogą wodną, sam cyniak 
zaś jest nierospuszczalny i nietopliwy zaró
wno jak i kopaliny mu towarzyszące. Fak
tem zaznaczenia godnym, jest obecność fluo
ru we wszystkich niemal minerałach gangi 
cynowój. To naprowadziło Daubreego na 
myśl, że minerały te powstać musiały przy 
współudziale fluoru, a prawdopodobnie jego 
lotnego związku z cyną, który pod wpływem 
towarzyszących mu gorących gazów roskła- 
dał się na dwutlenek cyny, osiadający w po
staci kryształów cyniaku i na kwas fluowo- 
dorny, przy którego współudziale z krze
mianów otaczających skały wytworzyły śię 
minerały gangi: apatyt, fluoryt, turmalin 
i t. d. Niemogąc użyć do odpowiedniego 
doświadczenia fluorku cyny, posłużył się 
Daubróe analogicznym związkiem chloro
wym w taki sposób, że przepuszczał przez 
rospaloną do białości rurę porcelanową pa
ry chlorku cyny i wody, przyczem z naj
większą łatwością na początku rury osiadły 
błyszczące kryształki cyniaku. Powtórzyw
szy doświadczenie w atmosferze dwutlenku 
węgla otrzymano kryształki znacznie więk
szych rozmiarów. Zupełnie podobnie za
chowuje się chlorek tytanu.

Daubree przeprowadził również szereg 
doświadczeń w celu naśladowania tworzenia 
się minerałów gangi rud cynowych. Uda
ło mu się odtworzyć apatyt oraz minerał 
podobny do topazu, w sposób bardzo pro
sty i zgodny najzupełniej z powyżej wyło
żoną teoryją emanacyi lotnych związków

fluorowych, działających na mineralne sub- 
stancyje skał sąsiednich.

W tym celu wystarcza przepuszczenie 
pary chlorku fosforu przez porcelanową 
rurkę rospaloną do ciemnej czerwoności, 
w której umieszczono trochę niegaszonego 
wapna, wapno absorbuje chciwie gaz chlor
ku fosforu, przeobrażając się w apatyt 
o wzorze Ca Cl2 +  3 (Ca3 P 2 0 8).

Przez dwugodzinne oddziaływanie fluor
ku krzemu na rospaloną do białości czystą 
chemicznie glinkę, otrzymano substancyją 
mineralną o składzie chemicznym topazu.

Elie de Beaumont, opierając się na tych 
pięknych doświadczeniach Daubreego, wy
powiedział pierwszy zdanie, że lotne związ
ki fluoru wielką odegrywały rolę przy za
gadkowym procesie krystalizacyi skał gra
nitowych. Późniejsze doświadczenia St. Clai- 
re Devillea i Ilautefeuillea na poparcie zda
nia tego nowych dostarczyły dowodów, uda
ło im się bowiem przez roskład fluorku ty
tanu przez parę wodna przy 900° otrzymać 
tlenek tytanu w trzech jego postaciach: ana- 
tazu, rutylu i brookitu; wyprażoną glinkę, 
przy pomocy kwasu fluowodornego, przeo
brazić w krystaliczny korund; wreszcie, wy
tworzyć kryształy kwarcu.

Nie mamy dotychczas żadnych doświad
czeń dotyczących tworzenia się żył złoto
dajnych, pewne jednakże cechy wskazują, 
że powstały one w sposób analogiczny do 
cynowych, gangą ich jest niemal wyłącznie 
kwarc, niekiedy jednak ziarnka złota są 
wprost wpryśnięte wśród masy skały ognio
wej, tworząc żyłę, różniącą się na pierwszy 
rzut oka od świeżej skały otaczającej.

Doświadczony górnik siedmiogrodzki nie 
szuka żyły złotodajnej w świeżej skale tra- 
chitowej, wyszukuje natomiast te jej miej
sca, które swą barwą zieloną wykazują mu 
znaczne zmiany chemiczne, którym pod 
wpływem wydobywających się z ziemi ga
zów uległy. Żyły kwarcu złotodajnego prze
cinające trachity węgierskie, tracą wydaj
ność natychmiast po wyjściu z granic tych 
części zielonych. Przesiąknięty drobnemi 
ziarnkami złota granit kordylijerski w Za- 
ruma i Loja, jest tak dalece zwietrzały, że 
raczój do zwietrzałego kwarcytu niż do ska
ły wybuchowej porównać go można. Kwe- 
styje te atoli dotychczas jeszcze nie zostały
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stanowczo rosstrzygnięte, a wyniki study- 
jów doświadczalnych powyżej wyliczone, 
stanowią wszystko, cokolwiek nauka w tym 
przedmiocie dotychczas powiedzieć mogła.

im: a t e r t j a  ,

S I Ł Y ,  P O W I N O W A C T W O  C H E M I C Z N E .
Pierwszy rozdział kursu chemii

A R M A N D A  G A U T I E R A

t ł - u . m .  Z S n .

(C ią g  d a lszy ).

IV.

W  podobny, jak powyżej, sposób obja
śniono i zjawiska chemiczne. Przyczyny, 
które w sposób trwały zmieniają własności 
ciała albo układu ciał dają znać o sobie 
i mierzyć się zapomocą swych widocznych 
skutków. Skutkami zaś, o jakich w tej 
chwili mówimy,będzie z jednej strony zmia
na w ułożeniu cząsteczek, o którój wniosku
jemy ze zmiany objętości, ciężaru właściwe
go i wielu innych własności poprzednich; 
z drugiej strony pewna ilość ciepła, wytwo
rzona albo pochłonięta przy przejściu ukła
du materyjalnego początkowego w układ 
materyjalny końcowy.

Mam przed sobą eudyjoinetr, a w nim 
zamkniętą mięszaninę gazową, złożoną z pe
wnej objętości tlenu i dwa razy większej 
objętości wodoru. Jeżeli połączę te ciała, 
wytwarzając w jednym tylko punkcie mię- 
szaniny nieznaczną ilość ciepła, to przede- 
wszystkiem cząsteczki tlenu i wodoru ukła
dają się w nowy sposób, wydając parę wo
dną, której objętość stanowi a/s objętości 
pierwotnej mięszaniny; a powtóre, układ 
początkowy traci pewną ilość ciepła, która 
przy utworzeniu się 100 g pary wodnćj 
z 11,1 g wodoru i 8 8 ,9  g tlenu wyniosłaby 
323 ciepłostek.

Układ końcowy zawiera w sobie te dwie 
pierwotne materyje — nie zmięszaly się one 
ze sobą w sposób ostateczny. Jeżeli te 100 g 
pary wodnćj ogrzeję dostatecznie silnie 
i w odpowiednich warunkach, to mogę wy

dobyć z nich napowrót 11,1 g wodoru i 88,9g 
tlenu; rzecz jednak szczególniej godna uwa
gi — ten powrót do stanu początkowego, 
w którym tlen i wodór były rozłączone, po
ciąga za sobą stratę 323 ciepłostek na każde 
100 g wody. To zatracenie lub wytworze
nie się 323 ciepłostek przedstawia zatem 
e n e r g i j ą  ') zatraconą lub wytworzoną 
przez układ icodór +  tlen, zależnie od tego, 
czy układ ten przechodzi do stanu wody, 
czy też mięszaniny niepołączonych gazów. 
Te 323 ciepłostek stanowi przeto równoważ
nik czyli miarę sił powinowactwa, pracy — 
z a t r a c o n e j ,  kiedy cząsteczki 100 g wody 
rozłączają się, aby wydać mięszaninę tlenu 
z wodorem, — w y t w o r z o n e j  przez ten 
ostatni układ, kiedy on przechodzi do stanu 
pary wodnej.

Ciepło wydzielone albo pochłonięte pod
czas przemiany chemicznej będzie więc mia
rą pracy sił powinowactwa czyli całkowitej 
energi straconej albo pozyskanej przez cały 
układ materyjalny podczas przemiany che
micznej.

Powyższa, bogata w następstwa, zasada, 
została wyświetlona głównie przez pamiętne 
badania Berthelota. Widzieliśmy poprze- 

i dnio, że masy ciał są niezmienne bez wzglę
du na przemiany, jakim ciała te ulegają. 
Powyższa zasada uczy nas, że bez względu 
na to, jakiego rodzaju są te przemiany, siły 
powinowactwa przejawiają się za pośredni
ctwem różnic energii w rozważanym ukła
dzie materyjalnym, skutki zaś te mogą być 
mierzone zapomocą miary wspólnej dla 
wszystkich sił dotąd znanych, to jest zapo
mocą jednostki ciepła, albo jednostki pracy 
mechanicznej.

Teraz już możemy zbadać bliżej, w świe
tle dzisiejszych naszych wiadomości o budo
wie materyi, w jaki to sposób powstają róż
nice energii, kiedy ciało jest polem działa
nia chemicznego. Przypuszczamy, że każ-r 
dy rodzaj materyi składa się z niezliczonej 
ilości niesłychanie małych cząsteczek, zu-

') E nergiją nazywamy ogół przyczyn, które mogą 
w ytworzyć pracg m echaniczną w układzie m atery
jalnym , a wielkość energii m ierzymy zapnmocą p ra
cy, jaką  te  przyczyny wytworzyć mogą.
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pełnie podobnych jedna do drugiej i obda
rzonych najpowszechniejszym rodzajem ru
chu, to jest zarazem ruchem postępowym — 
albo oscylacyjnym w obie strony względem 
położenia średniego, oraz obrotowym lub 
ważącym się około osi albo środka ciężko
ści. Oprócz tego rozbiór zjawisk optycz
nych skłonił Cauchyego i La mego do przy
jęcia, że każda cząsteczka jest otoczona po
włoką eterową, która im bliżćj cząsteczki, 
tem jest gęstsza. Eter więc ulega przycią
ganiu cząsteczki, co zresztą Foucault wyka
zał w swem doświadczeniu nad zmianą 
prędkości światła przez szybko poruszają
ce się ciała przezroczyste. Eter bierze prze
to udział we wszystkich ruchach cząsteczek, 
działa na nie i ulega ich wpływowi. Bada
nia nad zjawiskami elektrycznemi dopro
wadziły do tegoż samego wniosku.

Ale kiedy siły mechaniczne wytwarzają 
pracę, przenosząc całkowite masy ciał z je
dnego punktu w drugi; kiedy ciepło, świa
tła i t. d. są spowodowane przez drgania 
środka ciężkości cząsteczek materyjalnych 
razem z ich powłokami eterowemi; — zja
wisk chemicznych nie możemy przypisać ani 
jednej ani drugiej ze wskazanych przyczyn. 
Działania chemiczne nie przenoszą ciał 
z miejsca na miejsce. Ich następstwem nie 
bywa także zwiększenie ani zmniejszenie 
energii cieplikowej ciał, to jest amplitudy 
oscylacyj albo szybkości ruchu postępowego 
cząsteczek, które to zmiany wyrażałyby się 
przez zmiany temperatury i objętości ciał. 
Widzieliśmy w doświadczeniu roskładu wo
dy przez ogrzewanie, że kiedy tlen i wodór 
powracają do stanu mięszaniny niepołączo
nych gazów, to na każde 100 g rozłożonej 
wody zużywa się 323 ciepłostek, a jednak 
ta olbrzymia ilość ciepła bynajmniej n ie  
o g r z e w a  tlenu i wodoru. Ciepło tutaj uta
ja się, jak mówiono dawniej; dokonana pra
ca jest chemiczną, a nie cieplikową, gdyż 
układ materyjalny wcale się nie ogrzewa. 
Kiedy więc energija udzielona materyi nie 
odnosi się w tym wypadku ani do ruchu po
stępowego cząsteczek (pracy mechanicznej), 
ani do ich ruchu oscylacyjnego (pracy cie
plikowej), — to energija ta musi zmieniać 
ruchy obrotowe cząsteczki około jednej zjej 
osi. Taka zmiana, jak to jeszcze zobaczy
my, pozwala nam przypuszczać, że środki

ciężkości cząsteczek jednych względem dru
gich, przyjęły nowy sposób ułożenia się, cze
go znowu następstwem musi być zwiększe
nie się albo zmniejszenie zapasu energii.

Wiemy, że ciepło ogrzewa ciała i współ
cześnie zwiększa ich objętość. Jeżeli na
przód zwrócimy uwagę na ciała stale, to ros- 
szerzanie się ich od ciepła objaśnimy z ła
twością przez zwiększenie amplitudy oscyla
cyj ich cząsteczek. Podwyższenie temperatu
ry jest w prostym stosunku ze zwiększeniem 
się szybkości poruszeń cząsteczek na ich 
zwiększonych drogach.— Usuńmy teraz źró
dło ciepła: ciało zacznie ochładzać się i wra
cając zwolna do swego stanu pierwotnego, 
zwróci c a ł ą  ilość ciepła, jaka mu była do
starczona. Ale, jeżeli będziemy ogrzewali 
ciało coraz dalej, możemy dojść do tego, że 
ono się stopi. Zauważymy wtedy, że podno
szenie się jego temperatury, wywoływane 
dotychczas przez nieustanne działanie źró
dła ciepła, zostaje przerwane w chwili, kiedy 
ciało stałe topić się zaczyna. Odwrotnie, 
kiedy ciało stopione powraca do stanu stałe
go, to, pomimo ciągłej utraty ciepła, tempe
ratura jego nie zniża się, dopóki nie zakrze
pnie ono w całości.

Ponieważ ciepło, dostarczane materyi sta
łej przez cały czas jej topienia się, nie wy
wołuje podwyższenia temperatury, to jest 
zwiększenia sity żywej, odpowiadającej ru
chom oscylacyjnym cząsteczek, od których 
zależą zjawiska- ogrzewania się i rosszerza- 
nia,—przeto ciepło owo musiało zostać zu
żyte na zmienienie siły ży wój ruchu obroto
wego cząsteczek i nicrozdzielnych z niemi 
powłok eterowych. Jako niezbędne następ
stwo zmiany ruchu obrotowego musi także 
wystąpić współcześnie zmiana w ułożeniu 
cząsteczek jednych względem drugich. Przy
pomnijmy dla przykładu, że woda przy 0°, 
skutkiem samego faktu topienia się pod 
wpływem dostarczonego ciepła, zmniejsza 
swoją objętość w ogromnym stosunku 0,080.

Dosyć łatwo zrozumieć mechanizm przej
ścia ciał stałych do stanu płynnego. W  sta
nie stałym częsteczki są związane pomiędzy 
sobą w sposób prawie niewzruszony, jak te
go dowodzi fakt krystaliczności czyli stałego 
zachowywania danych postaci gieometrycz- 
nych przez ciała stałe. Krystaliezność czy
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li stałość postaci wskazuje, że każda czą
steczka w swoich ruchach i w kierowaniu 
się swojem podlega bespośrednio wpływowi 
ruchów i kierowania się cząsteczek sąsie
dnich. Przejście do stanu płynnego nastę. 
puje w chwili, kiedy skutkiem zwiększenia 
się odległości międzycząsteczkowych i siły 
żywej ruchów oscylacyjnych, odpowiada
jącej przyrostowi energii, znika u znaczniej
szej części ten wpływ kierowniczy jednych  
cząsteczek na drugie. W  samej chwili to
pienia się przyrost siły żywćj, dostarczanej 
cza steczce, odpowiada już nie zwiększeniu 
aplitudy oscylacyj, gdyż temperatura ogrze
wanego ciała nie podnosi się, lecz wzmożeniu 
się ruchu obrotowego. Taki stan rzeczy trwa 
aż do chwili zupełnego wyrównania straty 
energii ruchów wirowych, jaką ciało ponio
sło w postaci wydzielonego ciepła podczas 
odwrotnego zjawiska—przejścia do stanu 
stałego. Zmiana stanu skupienia, zwana to
pieniem się,następuje zatem z chwilą, w któ
rej ilość ciepła dostarczona każdej cząsteczce 
i przemieniająca się w jej ruchy ważące się
0 coraz większej amplitudzie, wystarczy do 
obrócenia cząsteczki na około jej osi, przez 
co zostanie ona wyzwolona z pod kierowni
czego wpływu biegunów cząsteczek sąsie
dnich. En ergi ja ruchów wirowy cli docho
dzi wtedy do pewnej stałej granicy dla każ
dej cząsteczki, zależnie od jej masy, postaci
1 odległości od cząsteczek sąsiednich. Ale 
gdy współcześnie siły kierownicze działają, 
w obracających się około osi cząsteczkach, 
jednostajnie we wszystkich kierunkach, po
wstaje więc pomiędzy temi cząsteczkami 
odmienny sposób przyciągania się wzajemne
go, a praca tego przyciągania zawrze w sobie 
w postaci energii potencyjalnój nowąilośćcie- 
pła, dostarczonego przez źródło zewnętrzne.

Suma tych dwu energij, jednój przemie
nionej w siłę żywą ruchu obrotowego, dru
giej—utajonej, skutkiem zmiany energii po- 
tencyjalnej topiącej się materyi, która wy
stąpić musiała, jako następstwo nowej agre- 
gacyi cząsteczek, suma ta daje miarę c i e 
p ł a  w ł a ś c i w e g o  t o p i e n i a .

Kilogram lodu przy temp.'0°, topiąc się 
zużyje 79 ciepłostek, które wcale nie wpły
ną na ogrzewanie się wody. Umieśćmy tę 
wodę w nieokreślenie wielkiej próżnej prze
strzeni. Zjawisko, które można spotrzedz

już na lodzie, wfystąpi teraz w daleko wy
raźniejszy sposób. Woda przemieni się w 
parę, a siła, potrzebna do zrównoważenia 
prężności tej pary przy 0°, mierzy sięsłupem  
rtęci wysokim na 4 mm. W miarę tego, jak 
parze wodnej dodawać będę coraz nowych 
ilości ciepła, prężność jej zwiększać się bę
dzie. Tu jednak za każdą dodaną ciepło- 
stką temperatura podniesie się (razem z 
prężnością) i odwrotnie, zmniejszeniu pręż
ności, przy zetknięciu np. z ciałem chło
dniej szem, towarzyszyć będzie wydzielenie 
ciepła w ilości równoważnej zniżeniu tem
peratury.

A zatem przy byt energii cieplikowej w 
wodzie płynnej, która ogrzewa się i na
stępnie paruje w próżni, przechodzi całko
wicie (albo prawie całkowicie) w ruch os
cylacyjny, skąd wzrasta współcześnie i tem
peratura i prężność pary, jako wielkości za
leżne od tego rodzaju ruchów cząsteczko
wych.

(dok. n.).

K B O N fK A  N A U K O W A .

ASTRONOMIJA.

—  Nowe planeto idy . Znany astronom wiedeński 
p. Palisa odkrył w ciągu sześciu dni, od 31 Marca 
do 5 Kwietnia, trzy  nowe drobne planety, którym  
przypadają liczby 254, 255 i 256; jedna z nich jest 
12, dwie inne 13 wielkości. Z plauetek poprzednio 
odkrytych otrzym ały nazwy: planeta 249 — Uza, 
250 -  Betina, 251 — Zofija, 252 — Klementyna. Od
kryw anie drobnych tych bryłek, krążących między 
Marsem a Jowiszem, nie przedstaw ia obecnie dla 
nauki szczególnego zajęcia, ogólna bowiem ich ilość 
musi być niewątpliwie bardzo znaczna.

5. K.

—  Ziarn istość fotosfery. Powierzchnia błyszcząca 
słońca, czyli jego fotosfera, jak  wiadomo, nie jest 
gładka, ale jakby usiana drobnemi chropowatościa
mi, czyli ziarnami, których postać eliptyczną, wy
dłużoną, porównano do ziarn ryżu. Miejsca ciemne 
między ziarnami niekiedy rosszerzają się i tworzą 
tak zwane pory, Na fotografijach słonecznych siat
ka ta  ziarnista powierzchni słońca występuje bardzo 
wyraźnie. P. Stanojewicz, który od niejakiego cza
su prowadził dostrzeżenia w obserwatoryjum Jansse- 
na w Meudon, przedstawił akademii nauk w Paryżu
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ciekawy pogląd na źródło tej ziarnistości. Według 
tego badacza forma ta  na powierzchni słońca zgoła 
nie istnieje, ale jes t wywołaną jedynie przez niere
gularne załamywanie promieni słonecznych w sub- 
stancyi, występującej pomiędzy ziarnistą powierz
chnią słońca a lunetą futograhczną. Substancyją 
zaś tą  być tylko może powloką gazowa słońca, któ
ra, miotana prądam i przebiegającemi w różnych 
kierunkach, pnedstaw ia ciało o niejednostajnym 
układzie molekularnym. Pogląd ten wywołać może 
znaczne zmiany w teoryjach budowy słońca. (Com- 
ptes rendus).

S. K.

METEOROLOGIJA.

— S postrzeżenia m eteorologiczne we F rancyi. Jak
się dowiadujemy ze sprawozdania obserwatoryjum 
w Montsouris, streszczonego w różnych dziennikach 
francuskich, obserwacyje nad stanem tem peratury 
rospoczęto notować w r. 1C66. Zresztą aż do roku 
1671 wysokości term om etru oznaczone są bardzo nie
ściśle. Cassini w pracy swojej pod tytułem: „Rap- 
port sur les plus grandes chaleurs depuis 16^2— 1754“, 
daje cenny m ateryjał do badania zmian tem peratu
ry  w tych względnie dość odległych czasach. Po ro
ku 1751 obserwacyje trw ały bez przerwy aż do epo
ki wielkiej rewolucyi, która w inną stronę uwagę 
wzburzonych umysłów zwróciła. Tak więc od roku 
1787 do 1803 nie istnieją dokładne dane o zjawi
skach meteorologicznych w Paryżu i jego okolicy. 
N aturalnie w wieku bieżącym obserwacyje nietylko 
na chwilę nie ustawały, lecz ciągły rozwój obserwa
toryjum  w Montsouris, doprowadził je  wreszcie do 
stanu obecnej świetności.

Z obserwacyj, dokonywanych w Paryżu, dowie
dziano się ciekawych szczegółów o granicach, w któ
rych wahała się tem peratura w ciągu dwu ostatnich 
stuleci. W ciągu dwu pierwszych trzydziestoleci 
wieku zeszłego obserwowano następujące maxima 
tem peratury

Od 1699—1730 max. =  40,0 
„ 1731—1760 „ = 3 7 ,7

W następnych okresach obserwowano maxima: 
38,4; 36,6; 36,2.

Najgorętsze lata w ydarzyły się w środku i drugiej 
połowie zeszłego stulecia; zimy najsurowsze — w pe- 
ryjodzie cokolwiek bliższym naszych czasów, zimy 
łagodniejsze — około połowy naszego wieku. Naj
niższe tem peratury zaobserwowano:

W zimie r. 1794—1795 min. =  —23,5 
1879-1880 , =  —23,9.

Ciekawe są też szczegóły dotyczące liczby dni 
w ciągu jednćj zimy, w które obserwowany był mróz. 
Podajemy tu niektóre cyfry:
W zim e 1788—89 dni z mroz. 86; tem. min —21,5 

1794-P5 „ 64; „ -2 3 ,5
1879 —' 0 75; „ -2 3 ,9

„ 1 >-2 1 -2 2  „  10; „ -3 ,7
,, 1850-51 „ 40; „ - 3 .5

Największą seryją dni z mrozem (t. j. nieprzerwa
ny szereg dni mrozu) obserwowano w zimie roku 
1788—89. Seryja ta  wyniosła dni 59. W zimy ła
godne największe seryje dni takich wynoszą w l’ary- 
żu od 5 do 7 dni.

Długoletnie i w dość odległą epokę sięgające ob
serwacyje pozwoliły objaśnić wiele interesujących 
kwestyj. W yjaśniono np. powód zmniejszenia się 
obfitości wód w rzekach. Wiadomo, że opady letnie 
mało zasilają źródta; przeciwnie rzecz ma się z opa
dami zimowemi. Otóż przekonano się, że w osta
tnich lat dziesiątkach wzmogły się opady letnie, zi
mowe zaś zmniejszyły. Wogóle badania meteorolo
giczne w Montsouris nie ograniczają się na teorety
cznych celach, lecz mają na widoku również kwe- 
styje praktyczne. Tak więc bada się tam  stosunek, 
zachodzący między, elementami meteorologicznemi 
i zjawiskami wegietacyi; poruszają się kwestyje, do
tyczące rolnictwa, higijeny, śmiertelności, panują
cych chorób. Ku tym  ostatnim z wymienionych 
wyżej celów zmierzają studyja nad bakteryjam i, za- 
wartemi w powietrzu paryskiem. Przekonano się, 
że deszcz jest czynnikiem rosszerzającym bakteryje 
i pleśni. Opad w sumie 600 mm w ciągu roku wy
daje na powierzchni 1 »i2 więcej niż 4500000 zarod
ków. Obfitość bakteryj w powietrzu zmienia się: 
wogóle minim um wypada w Lutym , maximum w la
cie. Prawidło to  ma zresztą dużo wyjątków. Do 
regestrowania bakteryj używa się papieru, powle
czonego masą buljonową.

ił. O.

—  Cyklon d. 12 M aja  w  M adrycie Telegraf szybko 
rozniósł po świecie wieść o strasznym cyklonie, któ
ry  12 Maja w Madrycie i w środku Hiszpanii zrzą
dził straszne spustoszenia. 0  przebiegu tej niezwy
kłej w Europie burzy akademija nauk w Paryżu 
otrzymała dwa sprawozdania od nsocznego świadka 
inżeniera górniczego p. A. F. Nogu&s, które dają po
jęcie o charakterze tej burzy i o klęskach przez nią 
spowodowanych.

Już d. 6 Maja obfite chm ury zamąciły czystość 
nieba w Madrycie, a barom etr zaczął opadać; ale 
spadek ten zaznaczył się wyraźniej dopiero 11 Ma
ja; d. 12 Maja, we środę, nastąpiło obniżenie gwał
towne: o godzinie 1 po południu barom etr wskazy
wał 700,20 mm, o 3-ej ciśnienie zeszło do 698,92 mm,
0 6-ej wieczorem do 694,10 mm, a 09 do 693,36 mm. 
W przeciągu 24 godzin w iatr dosięgał niesłychanej 
szybkości 35 i 40 m na sekundę.

Po południu niebo stało się burzliwem; około go
dziny 6 minut 25 błyskawice przerywają chmury
1 grzmoty biją, deszcz pada ulewny, a chwilami mie
sza się z nim  grad. W początkach tego zamętu 
chmury przybywały z południa i poludniozachodu; 
chorągiewka wskazywała kierunek wiatru południo- 
wowschodni, przyjęła następnie kierunek wsch.- 
półn.-wschodni, a przez cały czas, gdy uragan się 
srożył, w iatr był północny, a dolne te prądy w strzy
mywały ruch chmur, które unoszone były w stronę
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przeciwną. Poprzedniego już dnia niebo nad Ma
drytem  pokryto się jakby m głą czy też chm urą prze
zroczystą, barw y różowej, przez k tórą gwiazdy p rze
świecały; tem peratura była ciepła, naw et dusząca. 
Różne osoby dostrzegły poza tą  chm urą różową, 
unoszącą się w wysokości około 1000 m, zjawisko 
osobliwe, mianowicie olbrzymi w ir spiralny, oświe
tlony słońcem, a utworzony z masy powietrza, pory
wającej w swój obrót substancyją chmur.

O godzinie 6 min. 50 wieczorem w iatr pochyla się 
od północy ku półn.-zachodowi, a następnie ku za
chodowi; tuż przed godziną 7 zwraca się ku połud.- 
zachodowi. W miarę, jak  w ten  sposób w iatr zmie
nia swój kierunek, wzrasta też i jego gwałtowność, 
a ostatecznie wieje wirowo. Szalony ten  wir trw ał 
zwłaszcza od 7 g. 1 m. do 7 g. 6 m., a w ciągu tych 
pięciu strasznych m inut, w iatr w iał z taką  siłą, z ta 
ką wściekłością niszczącą, jak  może nigdy jeszcze 
w Madrycie; w ciągu tych kilku chwil zrządził szko
dy niezmierne, których niepodobna będzie wynagro
dzić.

B arom etr, który  od południa do godziny 6 opadł |
0 6 mm, ulegał jeszcze gwałtownym podskokom 
w chwili, gdy burza doszła największego swego n a 
tężenia. Deszcz strum ieniam i zalał ulice, błyskawi
ce, grzmoty, grad wzmagały przerażenie; gmachy 
zostały obalone lub uszkodzone, latarnie miejskie 
rozbite, drzewa wyrwane, wielkie i ciężkie przed
mioty uniesione daleko, a wagony wywrócone. N a
pad burzy powtórzył się jeszcze dwukrotnie o godzi
nie 8 i o 11 w nocy.

Spustoszenia przez burzę zrządzone, pozwalają do
kładnie przebieg jej śledzić; obejm ują one liniją 
krzywą, idącą na południe i zachód M adrytu; okolica 
największego natężenia przypada między bram ą 
d ’Atocha a ogrodem del R etiro, ślady zniszczenia za
trzym ują się u wejścia na ulicę Alcala.

Naliczono w Madrycie 24 osoby zabite, 78 osób 
ranionych ciężko, a 104 lekko; w Aranjuez, na połu
dnie M adrytu, uragan zniszczył 24 domy. W ogro
dzie Retiro uległo zniszczeniu około 1000 drzew, 
dotkliwsze jednak  stra ty  poniósł ogród botaniczny, 
utrzymywany starannie przez dyrektora Colmeiro, 
który  na widok zgładzonych roślin i obalonych po
sągów znakomitych botaników, łez powstrzymać nie 
mógł. Gmachy publiczne i drogi żelazne doznały 
s tra t niem niej ciężkich.

Cyklon, który spustoszenia te  wywołał, przybył do 
K astylii przez dolinę Tagu, o tw artą w kierunku za- 
chodnio-wschodnim. Przybywszy do Aranjuez, od
bił się ku Madrytowi, zw racając się na północ; roz
gałęzienia gór, które się ciągną od Alcala de Henares 
do Madrytu, spowodowały nowe odbicie i zmieniły 
kierunek prądu; stąd to pow stał w iatr południowo- 
wschodni, a potem wsch.-półn.-wschodni. Ale w krót
ce p rąd  tak  odchylony, w drodze swej ku północy, 
napotkał góry Carpetanes, G uaderram a, Gualadajara
1 ich odgałęzienia zachodnie; tam  w ytw orzyły się 
p rądy  powietrzne suche i zimne, które napotykając 
ciepłe i wilgotne prądy z A tlantyku, w ytw arzają na
tychm iast deszcz ulewny i gwałtow ny spadek baro
m etru. Pomiędzy górami G uadarram a a rów niną I

M adrytu ustala się p*ąd powietrza podwójny; prąd 
z dołu, idący z południa na północ i p rąd  górny, 
skierowany w stronę przeciwną, od północy na po
łudnie. Do tego przybyw ają w iatry w różnych kie
runkach od gór sąsiednich, wszystkie zimne z różne- 
mi prędkościami; wszystko to razem wywołuje ruch 
obrotowy, przechodzący w w ir gwałtowna-. W ir ten 
zachodzi przeważnie w okolicy M adrytu, rozciągając 
się na południe do Aranjuez, a na północo zachód do 

j  Guadalajara. Góx-y wszakże G uadarram a zmieniają 
jego postać i nie pozwalają mu się rosprzestrzeniać; 
w ir kręci się w obszarze nierozległym, w samym 
M adrycie: w pięć lub sześć m inut powietrze w strzą
śnięte przechodzi wszystkie kierunki róży wiatrów. 
Między 7 g. 1 m. a 7 g. 6 m. p rąd  atlantycki łączy 

1 się z prądam i Guadarram y i innemi, które odrzuca 
przez odbicie, w iatr zwraca się nagle w kierunku od 

j południa i wtedy w ir wywiera główne Swe spusto
szenia, niszcząc przeważnie pas między południem 
a zachodem.

Cyklony na lądzie stałym nieraz wywoływały 
spustoszenia olbrzymie, zgładzając niekiedy całe 
miasta. W r. 1825 cyklon spustoszył Gwadelupę, 
gdzie powywracał nawet gmachy kamienne. W ro 
ku 1780 dwa następujące po sobie cyklony znisz
czyły Antyle; z 50 okrętów pochwyconych przez 
uragan, siedem tylko ocalało. Na M artynice zgi
nęło 9000 osób i ani jeden dom nie pozostał ca 
łym, morze podniosło się na 8 m ponad zwykły 

i  swój poziom; na wyspie świętej Lucyi zginęło 6000 
| mieszkańców, morze zniszczyło forty i uniosło ich 

działa.
W Madrycie klęska Die dosięgła rozmiarów tak 

i olbrzymich, cyklon bowiem w drodze przez Atlau- 
' tyk u tracił znaczną część swej energii; w każdym 

razie wytworzył on jeden  z najpotężniejszych obja
wów, zapisanych w rocznikach meteorologii eu ro 
pejskiej.

5. K .

ZOOLOG1JA.

—  Gomphus serpentinus. Jako ciekawy przyczy
nek do gieograficznego rosprzestrzenienia ważek 
(Odonatae), dr W. Dybowski komunikuje nam na
stępną wiadomość: „Na początku Czerwca (8/VI)
złowiłem w Niańkowie (powiat Nowogródzki) śli
czną ważkę Gomphus serpentinus Charp., która do
tąd  w naszym k ra ją  nigdzie obserwowaną nie by
ła. W ażka ta jes t znaną z Niemiec, Austryi, Szwaj- 
caryi i Włoch. Jes t ona wszędzie wielką r z a d k o 
ścią, tylko na Szląsku ma być bardzo pospolitą (De 
Selys-Longchamps, Revue des Odonate3. Paris, 1850, 
str. 95). W Rossyi obserwowano ją  dotąd w prow. 
Ostzejskich, gdzie jest rzadką (Bruttan, Die Odona- 
ten  L iv—u Ehstlands (Sitzungsber. d. D orpater U. 
g.) 1877, str. 425), tudzież między W ołgą a  O r a 
łem (Selys-Longchamps 1. c.); w południowej zaś  
Rossyi dotąd jej nieznaleziono (Iwanow, Apisanje
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strekoz akresnostiej g. Kupiańska. Charków, 1876, 
str. 105). Jedyny okaz z Litwy znajduje się w moim 
zbiorze1'.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Środek przeciw  ukąszeniom jadow itym . Kores
pondent pisma angielskiego Lancet, przesyła mu cie
kawy wiadomość o środkach, jakich przeciw uką
szeniom węży jadow itych używają,' mieszkańcy kra
jów Mamaąua, Damara, Buszmanii i innych okolic 
Afryki. Skoro który z nich zostaje ukąszonym, sta
ra  się zabić węża, a następnie wydobywa gruczoł ja 
dowity, wyciska zawartość jego do swych ust i poły
ka ją. Nadto, noszą zwykle przy sobie kilka takich 
gruczołów jadowitych, wysuszonych na słońcu, oraz 
zeschłe ciało jaszczurki jadowitej. Substancyje te 
służą w tym razie, gdy osoba ukąszona nie może za 
bić węża i zdobyć jego gruczołka; wysuszone gru- 
czołki lub okruchy ciała jaszczurki wprowadzają się 
w nacięcia zrobione dokoła rany. Korespondent, 
p. Bolton, przekonał się kilkakrotnie, że krajowcy 
rzeczywiście zabespieczają się tym  sposobem prze
ciw skutkom ukąszeń węży najbardziej jadowitych 
i uważa to za pewien rodzaj szczepienia. Jad  węży 
wprowadzony do organizmu w pewnej szczególnej 
formie lub w pewien szczególny sposób stanowić mo
że ochronę przeciw następstwom, jakie pow*oduje 
tenże sam jad, wprowadzony do organizmu w innej 
formie lub w innych warunkach (Iiev. scient.).

S .K .

O DPO W IEDZI REDAKCYI.

WP. Zd, z P. Tytuł dzieła jest Lehrbuch der Agri- 
culturchemie, dotąd w księgarniach są dwie pier- j  

wsze części.
WP. St. NI. w H erm anow ie. Pracownia utworzy się 

dopiero po wakacyjach. Żądana jest biegłość,w prak
tyce analitycznej. Ofiarują rs. 400.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
W szechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .
M iec zy s ła w  K ow alew ski. Ueber die ereten Ent- 

wicklungsprocesse der Knochenfischc. L ipsk, 1886.
Kosmos, zeszyt VII i VIII. Treść: Dalsze bada

nia nad dyssocyjaeyją dwutlenku azotu, przez Ed
warda i W ładysława Natansonów; O technicznem 
zastosowaniu odpadków naftowych, przez dra  P a
wła Wispeka; Abbazia — jej stosunki klimatyczne

i przyrodnicze, przez Władysława Tynieckiego (do
kończenie^1; Zapiski roykologiczne, przeważnie z oko
lic Lwowa i z T atr, przez I. Krupę; Do czego mo
gą służyć jelonkowi rogi, przez dra A. Jaworow
skiego; Kwestyja olefinów w nafcie galicyjskiej, 
przez Romana Załozieckiego; Synteza alkaloidów 
przez dra H enryka Silbersteina; O otrzym aniu sa
dzy (kopciu lampowego) z ciężkich olejów nafty 
galicyjskiej, przez Ludwika Szula; Wiadomości bie
żące.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Ogłoszenie.
Biblijotcki matematyczno-fizycznej wydawanej przez 

M. A. Baranieckiego i A. Czajewicza ■/. zapomogi Kasy 
pomocy naukowej imienia Mianowskiego, wyszedł 
tom, Seryi III: Kosmografija ./. Jędrzejewicza str. 44S 
drzew. 245, tablic litogr. 9, fotogr. 1, cena rs. 1 kop. 
80. Dawniej wyszły, w seryi I Początki arytmetyki 
M. Berkmanna, kop. 05; Wiadomości początkowe z fizy
ki Kramsztyka, dwie części, kop. 40 i 45; Wiadomo
ści z gieografii fizycznej A . W. Witkowskiego, kop. 45. 
W  seryi 111: Arytmetyka M. A. Baranieckiego, rs. 1 
kop. 70; Przecięcia stożkowe H . A. Baranieckiego, 
kop. 85. W seryi IV: Równania liczebne J . łśachockie- 
go, rs. 3; Gieometryja analityczna W. Zajączkowskiego, 
rs. 8. Skład w księgarni E. WENDE i S-ki.

O g ło s z e n ie .
Do nabycia we* wszystkich księgarniach.

D ra J. Cohnheima. Odczyty z patologii ogólnej1 
Podręcznik dla lekarzy i stndentów. Przekład r. 2-go 
wydania. 1884, 3 tomy, rs. 5.

S. Jacoud. Wykład patologii szczegółowej. Prze
kład z 7-go wydania. 1884, 3 tomy, rs. 13.

B irch-H irschfeld. W ykład anatomii patologicznej. 
| Część ogólna. Przekład z 2-go wydania. Z 118 drze

worytami. 1884, rs. 2.
H. Haeser. Ilistorya medycyny. Tom drugi. Dzie

je  medycyny nowożytnej, 1886, str. 1062, rs. 5.
W . S zokalski. Początek i rozwój umysłowośei 

w przyrodzie. 1885, rs. 3.
T. H. Huxley. W ykład bijologii praktycznej. 1883 

rs. 1.
Spraw ozdania  z piśmiennictwa naukow. polskiego 

w dziedzinie nauk m atematycznych i przyrodni
czych. Rok I, 1882. Rok II, 1883. Rok III, 1884, 
po rs. I.

K. F ilipow icz. Wiadomości początkowe z botaniki. 
1884, rs. 1.

J. D. Everett. Jednostki i  stałe fizyczne. 1885, 
rs. 1 k. 20.
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B u l e t y  n m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 9 do 15 Czerwca r. b.

W
(ze spostrzeżeń, na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barome

Tem perat ura .2 ^  I ł
rS O S ^  fcx> ><D — S3

< S 2
'S f J ?a — to Kierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. £  * ~ u -r;

CO £ |S

9 Środa
10 Czwartek
11 Piątek
12 Sobota
13 Niedziela
14 Poniedz.
15 Wtorek

741.85 
7-14 5 i 
747,08
747.37
745.38 
745,35 
743,93

14,5
13.3
12.4 
16,3
19.2
20.3
20.3

16.7 
lń,7 
13 -t 
188
22.7 
23,0
24.7

13.0 
12 4
10.5
11.6 
13,5
16.0 
15,1

11,2
9,“>
9.4
9.5 

10,8 
11,3 
11.8

91
84
89
71
66
64
68

N NE, NE, NE 
NE,NNE NE 
NE,NE,NE 

N E.E.NE 
NW ,NW,ENE 
NE,NNE,NE 

N,N,WNW

3,2
0,0
0,1
0,1
0,0
3,0
0,0

pochm , deszcz 
pochmurny 
poch., deszcz drobny 
poch .deszcz drobny 
pogodny
pog., deszcz, grzm . 
pogodny

Średnie 
z tygodnia 715,07 16,6

Abs.
max.

24,7

Abs.
min.

10,5 10,5 76 6,4

UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są w m ilim etrach, 
tem peratura w stopniach Celsyjusza. Kierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

P A M I Ę T N I K  F I Z YJ O GR AF I CZ NY
tom ¥  za rok 1885 .

wyszedł z druku i jest do nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi Wszech
świata, Krakowskie-Przedmieście, Nr 66.

T om  V I  P a m ię tn ik a  P isy jo g ra jic zn e g o  z a  rok  1886 już zaczął się 
drukować i zostanie wydany w ciągu roku bieżącego. Przedpłatę, w ilości rs. 5, a z prze
syłką pocztową rs. 5 kop. 50, można nadsyłać pod adresem: Wydawnictwa Pam. Fizyjogr. 
Krakowskie-Przedmieście N r  66.

OPUŚCIŁO PR A SĘ  DZIEŁO

J. iNaTAMSOiNA 
Świat istot najdrobniejszych

T o m .  I .
8° str. 26S, tabl. litogr, 3 i drzew on ty  w tekście. 

W arszawa, nakł. Red. W szechświata, druk E. Skiw- 
skiego. Tom ten  stanowi odbitkę z szeregu a r ty 
kułów, zamieszczonych w 111 i IV t. W szechświata.

Cena za t I Świata isto t najdrobniejszych, w Re
dakcyi W szechświata d la  prenum eratorów  wynosi 
rs. 1 bez korztu przesłania, dla nieprenum eratorów  
skład główny w księgarni E . Wendego i S-ki, a cena 
rs. 1 kop. 50.

^ o s b o -i c b o  I J e H 3 y p o K > . B a p u i a B a ,  6  I jo h h  1886 r .

TR EŚć. T rąba  morska w zatoce tulońskiej, przez 
S. K. — Udział mikrobów w życiu roślin i zwierząt, 
podał Henryk Silberstein. — Z gieologii doświad
czalnej, podał d r Józef Siemiradzki. — M ateryja, si- 
ły, powinowactwo chemiczne. Pierwszy rozdział 
kursu chemii A rm anda Gautiera, tłum . Zn. — Kro
nika Naukowa. — Wiadomości bieżące. — Odpowie
dzi Redakcyi. — Książki i broszury nadesłane do 
Redakcyi Wszechświata. — Puletyn meteorologicz
ny. — Ogłoszenia.

W ydawca E. D ziew ulski. Redaktor Br. Z natow icz.

Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna .AS 26.


