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Dzieje elektryczności atmosferycznej da

tują. od połowy zeszłego stulecia. Inne ga
łęzie wiedzy, których początek sięga tejże 
samej epoki, zdążyły przez ten czas rozwi
nąć się i wyolbrzymieć; elektryczność atmo
sferyczna pozostała skromnym i niejasnym 
ustępem wiedzy: meteorologija pomija ją  
niemal zupełnie, zwracając na nią uwagę 
o tyle tylko, o ile ujaw nia się w grozie b ły
skawicy i grzmotu, fizyka drobną ledwie 
kartkę jój poświęca.

Mieliśmy wprawdzie nieraz sposobność 
o rzecz tę w piśmie naszem potrącać; korzy
stamy jednak  ze świeżo ogłoszonej w czaso
piśmie H um boldt dosyć obszernej rosprawy 
prof. I. G. W allentina z W iednia, oraz z nie
których innych nowych w tym przedmiocie 
prac, by przedstawić czytelnikom obecny 
stan tej w każdym razie ciekawej bardzo

kwestyi, zarówno co do metod badania jak  
i osięgniętych przez nie rezultatów.

Gdy W all przy tarciu znacznej bryły ży
wicznej poraź pierwszy dostrzegł żywszą, 
nieco iskrę i huk usłyszał silniejszy, wniósł 
zaraz, że iskra ta i ten huk na drobną skalę 
błyskawicę i grzmot stanowią, doświadczal
ne jednak  potwierdzenie tego poglądu za
wdzięczamy Franklinow i, którem u przypa
da chwała twórcy nauki o elektryczności 
atmosferycznej. F rank lin  wiedział już, że 
„płyn elektryczny jest przyciągany przez 
ostrza przewodników metalicznych”; jeżeli 
więc chm ura ziejąca błyskawicą jest siedli
skiem tegoż samego płynu elektrycznego, to 
pręt metalowy, wysoki na 20 do 30 stóp, 
osadzony na wysokiej wieży, winien płyn 
ten ściągać; jeżeli nadto pręt ten będzie odo
sobniony, to zbliżając doń jakikolw iek prze
wodnik, wydobywać z niego będziemy po
tężną iskrę.

Doświadczenie to, wskazane przez F ran - 
klina, wykonał D alibard, tłumacz dzieła 
F ranklina na język francuski. P rę t żelaz
ny, wybiegający w ostrze stalowe o wysoko
ści 40 stóp i o średnicy 1 cala, wsparty zo
stał dolnym końcem na stołeczku o nóżkach 
szklanych i utwierdzony zapomocą sznur-
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ków jedw abnych; gdy 10 M aja 1752 r. sil
na burza się wszczęła, D alibard zapomocą 
d ru tu  osadzonego na rączce szklanej wycią
gać mógł z pręta iskry o l ' / 2 cala długości; 
wkrótce potem D elor w podobny sposób 
otrzym ał iskry podczas nieba pochmurnego, 
ale gdy pioruny nie biły. Domysł j więc 
F rank lina został potwierdzony.

Zasadnicze to doświadczenie zmienił 
F rank lin  w ten sposób, że w miejsce pręta 
użył latawca, trzym anego zapomocą sznura 
konopnego, k tóry  z dolnćj części przecho
dził w jedw abny. Gdy chm ura burzliw a 
przeciągała nad latawcem, można było wy
dobywać iskrę z klucza, dokoła którego owi
ja ł  się sznur konopny; działanie okazywało 
się silniejszem, gdy podczas deszczu zwilgo- 
cony sznur staw ał się lepszym przew odni
kiem. E lektrycznością ściągniętą z chmur 
ładow ał F rank lin  butelki lejdejskie i pow ta
rzał inne, wówczas znane doświadczenia 
elektryczne.

W  rok później, de Romas, nieznając do
świadczenia F rank lina , w ykonał je  w podo
bny sposób, dla powiększenia jednak  prze- | 
wodnictwa sznura konopnego, w plótł weń i 
d ru t metalowy; iskry, jakie otrzym ał pod
czas burzy w r. 1757 dochodziły do 4 m  
długości, a huk w yrów nyw ał strzałom  p i
stoletu. Potężne skutki tych doświadczeń 
zwróciły uwagę na ich niebespieczeństwo, 
aż nadto dowodnie stw ierdzone śmiercią 
prof. R ichm anna w Petersburgu: badając 
stan elektryczny p rę ta  żelaznego podczas 
burzy, zabity został iskrą, k tóra z pręta 
przeskoczyła ku jego głowie. Nieszczęśli
we to doświadczenie powstrzym ało na długo 
fizyków od podobnych obserwacyj.

W krótce po pierwszych doświadczeniach 
D alibarda okazał Lem onnier, że pręt m eta
lowy naw et i w czasie zupełnie pogodnym 
stawać się może tak silnie elektrycznym , że 
iskry z niego dają się wydobywać. Nauczy
ło to, że powietrze i w zwykłych w arunkach 
je s t naelektryzowane, a bliższe badania 
wykazały, że przy niebie pogodnem naelek
tryzow ane jes t zawsze dodatnio.

W  miarę, jak  rozw ijała się i doskonaliła 
cała nauka o elektryczności, ulepszały się 
też i metody badań elektryczności atmosfe
rycznej, a skoro o metodach tych mowa, 
niepodobna ominąć nazwy „potencyjału”.

Jakkolw iek jestto  pojęcie przeważnie m ate
matyczne, musimy to podać choćby przybli
żone o niem wyobrażenie, stanowi ono bo
wiem zasadnicze pojęcie dzisiejszej nauki 
o elektryczności.

Potencyjał wyobraża jakby zdolność p ra 
cy, siłę prężną, energiją potencyjalną. W y
obraźmy sobie ciało naelektryzowane do
datnio i dajmy, że ku temu ciału zbliża się 
z odległości nieskończenie wielkiej jednost
ka elektryczności również dodatniej. P o 
nieważ ciała jednoimiennie naelektryzowa
ne wzajemnie się odpychają, powyższe prze
to zbliżanie dokonać się może jedynie nakła
dem pracy i ta właśnie praca do zbliżenia 
tego potrzebna stanowi potencyjał ciała na- 
elektryzowanego w owem miejscu, do k tó
rego jednostka elektryczna doprowadzoną 
została. Oczywiście więc, im punkt uważa
ny bliższy jest danego ciała, tern potencyjał 
je s t większy. Łatw o też wnieść można, że 
istnieją powierzchnie, na których rozłożone 
punkty mają potencyjał jednaki, — są to po
wierzchnie równego potencyjału, ekwipo- 
tencyjalne, albo też powierzchnie pozio
mowe.

O statnia ta nazwa wyprowadzona jest 
z analogii do działania siły ciężkości. W  tym 
bowiem razie powierzchnie poziomowe, 
a przynajm niej ich części, przedstaw iają is
totnie płaszczyzny poziome, kierunek zaś sil 

| działających jes t pionowy, do tych zatem 
j  płaszczyzn prostopadły. Przesuwanie ciała 

z płaszczyzny niższej do wyższej wymaga 
| nak ładu  pracy, przy przenoszeniu ciała na 

poziom niższej, praca zostaje wytworzoną,
I ale przesuwaniu ciała po poziomie siła cięż

kości żadnego nie stawia oporu, nakładu 
| pracy zatem ruch taki nie wymaga. Tak 

samo właśnie przenoszenie masy elektrycz
nej po powierzchni poziomowej pracy zgoła 
nie pochłania. Nawzajem też praca przez 
dwa ciała elektryczne wtedy tylko wyko- 

| naną , być może, gdy zachodzi różnica po- 
; tencyjałów, a ta różnica właśnie stanowi si

łę elektrowzbudzającą; siła więc elektro- 
w’zbudzająca mierzy się różnicą potencyja- 
łów, w dalszym ciągu zatem pracą.

Pierwszern zadaniem tej części meteoro
logii, która się zajmuje stosunkami elektry- 
cznemi atmosfery, je s t oznaczenie różnicy 
potencyjalnej między danem miejscem at-
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mosfery a powierzchnią, ziemi; ponieważ już  
pierwsze obserwacyje Lemonniera, prowa- 
dzone przy niebie pogodnem, nauczyły, że 
odosobniony pręt pionowy ładuje się elek
trycznością. dodatnią, to wynika stąd, że po
tencyjał doznaje przyrostu co do wartości 
bezwzględnej, w miarę jak  się wznosimy 
w górę. Na zasadzie obserwacyj dokona
nych na wyspie A rran  W ilhelm Thomson 
oznaczył wielkość tego przyrostu; różnica 
mianowicie potencyjalna dwu miejsc, przy
padających w odległości pionowej jednej 
stopy ang. przenosi 20 do 40 razy siłę elek
tro wzbudzającą ogniwa Daniella; niekiedy 
jednak  różnica ta bywa 8 do 10 razy w ięk
sza, a czasem w ciągu krótkiego czasu spa
dek potencyjału ulega znacznej zmianie, 
przy powietrzu nawet spokojnem.

Ze znacznej liczby podobnych obserwa
cyj, prowadzonych współcześnie w różnych 
punktach powierzchni ziemi, możnaby wy
snuć bieg powierzchni jednakiego potency
ja łu , czyli układ powierzchni poziomych, i 
Głośny fizyk Mascart, dyrektor centralnego 
biura meteorologicznego w Paryżu, przyta
cza, że gdy przyrząd obserwacyjny przesu
wa się w kierunku poziomym, choćby w p ła
szczyźnie bardzo rozległej, dostrzedz się nie 
daje żadna zgoła zmiana potencyjału; wy
nika stąd, że ruch ten odbywa się w po
wierzchni jednakowego potencyjału, że za
tem powierzchnie te stanowią płaszczy
zny poziome, równoległe między sobą. 
Gdy zaś obserwacyja taka dokonywa się 
w pobliżu wysokiego muru, a następnie 
przyrząd elektrom etryczny od m uru tego 
się oddala, zawsze w kierunku poziomym, 
potencyjał okazuje przyrost stateczny. Zna
czy to, że ponad wyniosłościami ziemi po
wierzchnie jednakiego potencyjału również 
się w górę podnoszą czyli, że biegną za 
skrzywieniami powierzchni ziemi; oczywi
ście więc, w takim razie, przyrząd przy ru 
chu poziomym przechodzi z okolicy niższe
go do obszaru wyższego potencyjału. Tenże 
sam rezultat okazały i prace innych bada
czy, a w szczególności doświadczenia naj
gorliwszego może z dotychczasowych ob
serwatorów elektryczności atmosferycznej, 
prof. Palm ierego, prowadzone w obserwato- 
ryjum  na W ezuwijuszu. Przebieg ten wszak
że powierzchni równego potencyjału, o j a 

kim tu mówimy, ujawnia się tylko, gdy nie
bo jest pogodne, a powietrze spokojne.

Nasuwa się tu oczywiście pytanie, jaki cel 
mieć może dochodzenie takich powierzchni, 
jaką korzyść pi-zynieść nam może znajomość 

j  ich przebiegu. Otóż, powiedzieć krótko 
[ można, że dla nauki o elektryczności atmo- 
i  sferycznej przedstawiają one znaczenie toż 

samo, co linije jednakiego ciśnienia barome- 
trycznego czyli izobary dla meteorologii, 
a linije jednakiój tem peratury średniej czy
li izotermy dla klimatologii: stanowić mo
gą podstawę dalszych dochodzeń teoretycz
nych.

II.

Od czasu pierwszych doświadczeń F ra n 
klina i bespośrednich jego następców, meto- 

] dy obserwacyi elektryczności atmosferycz
nej uległy znacznemu udoskonaleniu. Idzie 
tu przedewszystkiem o to, aby przy każdej 
obserwacyi otrzymać na pewnym przewo
dniku potencyjał elektryczny, wyrównywa- 
jący potencyjałowi otaczającego powietrza. 
Pod wpływem powietrza naelektryzowane- 

! go dodatnio, umieszczony w niem przewo- 
| dnik doznaje roskładu elektrycznego, podo

bnie jak  na walcu metalowym, umieszczo
nym w pobliżu ciała naelektryzowanego do
datnio, w końcu jednym  zbiera się elektry
czność odjemna, w drugim  dodatnia. Gdy
by więc można było oddalić elektryczność 
odjeinną, pozostałaby na przewodniku elek
tryczność dodatnia o potencyjale takim sa
mym, jak i posiadają otaczające warstwy p o 
wietrza.

Do tego zaś celu przydać się może prze- 
dewTszystkiem działanie kolców, które tu 
odegrywać będą rolę podobną, ja k  w zwy
kłej maszynie elektrycznej. W  ostrzu bo
wiem elektryczność odjemna nabiera gęsto- 

j  ści tak znacznej, że uchodzi z przewodnika 
j  i zobojętnia elektryczność dodatnią powie

trza. Takie właśnie znaczenie miały pręty 
zaostrzone dawniejszych badaczy, aby je 
dnak elektryczność uchodząca zupełnie ujść 

J mogła, ostrze winnoby być doskonałem, ma- 
j  tematycznem, czego osięgnąć niepodobna.
| Wiadomo wszakże, że podobnież działa pło

mień, który odegrywa rolę wybornego ostrza, 
tego sposobu używali też rzeczywiście różni 

j badacze, ja k  Yolta, Beccaria, Saussure. Je-
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żeli przew odnik odosobniony połączymy 
z płomieniem, to potencyjał elektryczny pło
mienia i połączonego z nim przewodnika 
staje się równym potencyjałow i otaczającej 
masy powietrza. Y olta posługiw ał się tą 
m etodą jeszcze w r. 1787, łączył on miano
wicie elektrom etr z prętem  metalowym, za
opatrzonym w górnym  końcu w knot zapa
lony; elektrom etr jego wskazywał potency
ja ł  prawie dwa razy wyższy, aniżeli przy 
stosowaniu prętów  zaostrzonych, z czego się 
okazuje niedostateczność poprzednio używ a
nych ostrzy. Zauważył nadto Yolta, że wiel
kość płomienia nie ma tu  żadnego wpływ u 
i że dwa płomienie, na szczycie p rę ta  um ie
szczone, dawały elektryczność takąż samą, 
ja k  jeden tylko płomień. Źródło wszakże

wydostaje się w postaci drobnych kropel. 
Po pewnym czasie cały przyrząd posiada 
potencyjał warstw powietrza, otaczających 
otwór, którym  woda wypływa.

Jeden z tych przyrządów Thomsona wi
dzimy na fig. 1. Obszerne naczynie mo
siężne Y zaopatrzone jest w rurę metalową 
T, mającą około 2 m  długości. Naczynie 
to, podobnie jak  i dru ty  łączące je  z elek- 
trom etrem  są bardzo starannie odosobnione. 
Izolatory, stanowiące podpórki naczynia, 
utworzone są z kolb szklanych, których dna 
wydłużają się w pręty szklane, przechodzą
ce przez szyjki, nadto dno kolby pokryte 
jes t stężonym kwasem siarczanym. Podo- 
bneż urządzenie mają i izolatory, przezna
czone do utrzym ywania drutów; są to takież

Fig. l.

błędu polega tu  na tem, że palenie ciał samo 
być może źródłem elektryczności, o czem 
niżćj jeszcze będziemy mieli sposobność 
wspomnieć. Dlatego też metoda V olty, cho
ciaż wznowiona przez Thomsona, została 
zupełnie zaniechaną.

Do doświadczeń powyższych użyć też 
mżna ciał dymiących i bez płomienia. W ogó- 
le bowiem cząstki oddalające się od ciała, 
naeletryzowanego przez wpływ, działają tu 
podobnie ja k  ostrza, odprowadzając wciąż 
elektryczność. O ddalającem i się takiem i
cząstkami być mogą krople wody np. i tego 
też sposobu użył Thomson w dalszych swych 
poszukiwaniach. E lek trom etr swój połą
czył mianowicie z odosobnionem naczyniem 
metalowem, zawierającem  pewien zasób wo
dy, która ze zbiornika przez wąską ru rk ę  |

same kolby, opatrzone tylko w dwa haczy
ki, z których jeden  służy do utrzym yw ania 
drutu , drugi zaś do zawieszania samej 
kolby.

Kw as siarczany, jak  wiadomo, pochłania 
bardzo chciwie wodę z powietrza, a tem sa
mem przyczynia się do doskonalszego odo
sobnienia przyrządu, łatwo bowiem pojąć, 
że dla ścisłości tych doświadczeń dokładne 
odosobnienie ma pierwszorzędne znaczenie. 
P rzyrządu  tego używ ał też M ascart.

W  miejsce wypływającej wody, jakeśm y 
to wyżśj wspomnieli, stosować można kulki 
ołowiane, proszek metalowy, piasek i t. d. 
Palm ieri używał nieraz popiołu W ezuwiju- 
sza. P rzyrządy  jego wskazują nam fig. 2 
i fig. 3. Jeżeli w zwykłych w arunkach at
mosferycznych, gdy powietrze było dodat*
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nio naelektryzowane, a naczynie A  połączo
ne zostało z elektroskopem (fig. 2), ten osta
tni okazywał elektryczność dodatnią; gdy 
zaś elektroskop, ja k  to widzimy na fig. 3, 
połączony był z naczyniem metalowem D, 
służącem za zbiornik dla cieczy w ypływa
jącej, okazywał elektryczność odjemną. Do
świadczenie to przekonywa więc, że wycie
kające krople wody zabierają elektryczność 
odjemną, t. j . elektryczność przeciwną elek
tryczności powietrza. Obserwacyją tę po
w tarzał Palm ieri i w czasie, gdy atmosfera 
odjemnie była naelektryzowana, wtedy na
czynie A okazało się odjemnem, naczynie C 
dodatniem.

siężny o średnicy 27 cm. Poniżej krążka 
znajduje się lejek odwrócony, służący do 
zamykania otworu w czasie, gdy się obser- 
wacyj nie prowadzi. W  dolnym końcu pręt 
metalowy połączony jest z izolatorem szkla
nym, który jest po wleczony szelakiem i zwie
sza na sznurze przechodzącym przez blok. 
Zapomocą ramienia bocznego przewodnik 
łączy się z elektrometrem A, który urzą
dzony jes t na zasadzie elektromet.ru Dell- 
manna. Obok pręcika o dwu ramionach 
poziomych znajduje się, odosobniona od nie
go, ruchoma igiełka glinowa, zawieszona na 
dwu nitkach jedwabnych. Igiełka ta połą
czona jest z krążkiem również glinowym,

Fig. 2.

%

Następnie jednak  zaniechał Palm ieri me
todę badań, a to z powodu niejednostajnego 
wypływu wody, z powodu trudności dokła
dnego odosobnienia naczynia podczas desz
czu lub mgły, z powodu kołysania się stru
mienia wypływającej wody podczas wiatru, 
a także i dla możliwości zmarznięcia wody 
w czasie mrozu. W  późniejszych swycli 
obserwacyjach posługiwał się on kondukto
rem ruchomym, ja k  widzimy na fig. 4. R u
ra  mosiężna, o średnicy 1 cm i długości 2 m 
przechodzi przez otwór nv, znajdujący się 
w pułapie izby obserwacyjnej i w górnym 
swym końcu zaopatrzona jest w krążek mo-

Fig. 3.

który buja w miseczce metalowej, stanow ią
cej dolną część walca szklanego elektrome- 
tru. Miseczka połączona jest z pręcikiem; 
gdy się ją  elektryzuje, krążek glinowy elek
tryzuje się z nią różnoimiennie, igiełka zaś 
jednoimiennie, igiełka przeto ulega ode
pchnięciu od pręcika, a odchylenie to, które 
można odczytać na obwodzie walca, aż do 
70 przeszło stopni jest proporcyjonalne do 
potencyjału. Podczas obserwacyi pręt pod
nosi się szybko w górę, a igiełka natych
miast się odchyla. W  pracowni znajduje 
się też elektroskop Bohnenbergera B; gdy on 
jes t połączony z konduktorem, badać można
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zmianę znaku elektryczności, jak a  zachodzi 
w czasie deszczu lub burzy.

W  zeszłym już wieku starano się poznać, 
w jak i sposób zmienia się potencyjał elek
tryczny w miarę oddalania się od pow ierz
chni ziemi. Saussure w Genewie używ ał 
p ręta osadzonego na elektrom etrze, k tóry  
umieszczał w różnych wysokościach; elek
trom etr składał się z dwu listków złota ma
larskiego, które, przy wzniesieniu od 3 dm  
roschodziły się już  o 20°. D la ochrony od 
deszczu, przyrząd opatrzony był daszkiem 
metalowym. Becquerel i B reschet na górze 
Sw. B ernarda wypuszczali w powietrze |

elektryczności. Posługiwano się do tego 
celu także latawcem, opatrzonym w kolce 
i połączonym z elektrometrem; Biot i Gay 
Lussac doświadczenia prowadzili w balonie.

Pomijamy tu zresztą niektóre inne meto
dy badań, wspomnieć wszakże należy, że 
podobnie jak  i co do innych elementów me
teorologicznych, tak i przy obserwacyi elek
tryczności atmosferycznej pożądane są p r z y 
r z ą d y  s a m o p is z ą c e ,  któreby w miejsce 
mozolnych i w pewnych tylko odstępach 
czasu prowadzonych dostrzeżeń, same noto
wały ciągły bieg zjawiska i wszelkie zmia- 
ny jego natężenia. Już  w zeszłym wieku

Fig. 4.

strzałę zapomocą silnie napiętego łuku; 
strzała  ta uwiązana była do n itk i jedwabnój, 
obciągniętej złotem m alarskiem, k tóra w d ru 
gim końcu połączona była z elektrom etrem . 
Im  wyżój strzała dobiegała, tem silniejsze 
okazywało się naelektryzow anie elektrom e- 
tru . M ożnaby tu  było zarzucić, że część 
przynajm niej dostrzeżonej elektryczności po
chodzi od tarcia strzały o powietrze; elek
tryczność ta wszakże m usiałaby się u ja 
wniać i wtedy, gdyby strzała wyrzuconą zo
stała poziomo, w ogólności jed n ak  w tym 
razie nie można było dostrzedz ani śladu

Lichtenberg obmyślił przyrząd tego rodza
ju , oczywiście bardzo niedostateczny. W  ro
ku 1861 Balfour S tew art, według skazówek 
Thomsona zaprowadził podobne urządze
nie w obserwatoryjum  meteorologicznem 
w Kew. Najdokładniejszy wszakże notu
jący  taki przyrząd zawdzięczamy M ascarto- 
wi: jako  przyrząd mierniczy służy tu elek
trom etr Thomsona, a ruchy jego igiełki fo
tografują się na stosownej płytce. Nie bę
dziemy tu zapuszczać się w opis złożonego 
tego przyrządu, który na znaczniejszych 
stacyjach meteorologicznych korzystnie słu 



WSZECHŚWIAT. 567

żyć może; wraz z dodatkowemi przyrządami 
fotograficznemi dostarcza go firma Carpen- 
tier w cenie około 700 franków. Palm ieri 
jednak  nie jest stronnikiem przyrządów sa- 
mopiszących do badań elektryczności atmo
sferycznej; oprócz innych zarzutów, które 
metodzie tej stawia, sądzi on, że obserwator 
winien tu  być obecnym, aby mógł zawsze 
ujmować związek między przebiegiem elek
tryczności atmosferycznej, a innemi czynni
kami meteorologicznemu

(dok. nast.)

PRZENOSZENIE

O BRAZÓW  Ś W IE T L N Y C H
ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRYCZNOŚCI 

p o d a ł  F̂1.

Jak  niekiedy drobne nawet zjawisko, 
owoc badań czysto teoretycznych, może zna- 
leść doniosłe zastosowanie praktyczne, m a
my tego przykład w najnowszem zużytko
waniu przez elektryków  własności selenu. 
Zaledwie w roku 1873 spostrzeżenia Smitha 
w ykryły ciekawe te własności pierw iastku, 
a raczej związków jego z metalami, a już 
w roku 1880 spotykamy się z przyrządam i, 
w których wyzyskane one zostały do prze
noszenia obrazów świetlnych. W ieść o wy
nalazkach tych, obiegająca już dawno pisma 
specyjalne amerykańskie, była wtedy, dzię
ki swój prawdziwie amerykańskiej postaci, 
ogólnie poczytywaną za kaczkę dziennikar
ską. Zapomniano już , że cztery lata wcze
śniej wyśmiewano w zupełnie podobny spo
sób uważaną za ham bug wiadomość o wy
nalezieniu telefonów, która się jednak póź
niej w zupełności sprawdziła. Po kilku
miesiącach ciszy, prawdopodobniejszym się 
ju ż  wydal fotofon Bella, w którym  własno
ści elektryczne selenu zostały zastosowane • 
do przenoszenia głosu. Ponieważ zaś ju ż  
w tym przyrządzie poczęści została wpro
wadzoną w życie zasada przenoszenia świa
tła  na odległość dzięki selenowi, powoli 
zżyto się przeto tak z tą myślą, że nie dzi

wiono się wkrótce potem możności przeno
szenia na odległość i rysunków całych.

Lecz nie od rzeczy będzie w kilku wyra
zach przypomnieć znane już  czytelnikom ') 
własności elektryczne selenu, o których zu 
żytkowaniu mówić mamy. Polegają one 
mianowicie na tem, że kawałki selenu czyli 
komórki selenowe pod wpływem światła 
stają się dobremi przewodnikami elektrycz
ności. Zboczenie igiełki galwanometru, 
wprowadzonego w obwód prądu elektrycz
nego, w którym znajduje się selen, jest 
wskutek oporu jego bardzo słabe; natomiast 
jeśli na selen padają promienie światła igieł
ka odchyla się znacznie.

Otóż pierwszy z wynalasców, o których 
mowa, Carey z Bostonu, w następujący spo
sób zużytkował tę własność. Na płycie z zu
pełnego odosobniacza elektrycznego umie
ścił on w umyślnie w tym celu gęsto w y
wierconych otworkach komórki selenowe. 
Każda z tych komórek za pośrednictwem 
drutu przewodzącego była połączoną z od
powiednią komórką selenu w drugiej pły
cie, zupełnie podobnej do pierwszej i znaj
dującej się od  niej na mniej szój lub więk
szej odległości. Pierwsza płyta, stanowiąca 
część przyjm ującą przyrządu, znajdowała 
się w czarnej na wewnątrz skrzynce z otwo
rem, urządzonym, w taki sposób, że przez 
otw'ór padał na selen obraz, mający być 
przeniesionym. Najlepiej użyć do tego p i
sma grubego lub zwyczajnego rysunku li- 
nijowego. Dzięki przeto rozmaicie w róż
nych punktach padającemu na selen świa
tłu  od rysunku, w ytw arzały się rozmaitej 
siły prądy w drutach, łączących obie płyty. 
Jeśli umieścimy więc na płycie drugiej czyli 
części oddającej aparatu papier z substan- 
cyją, ulegającą elektrolizie, różne części 
substancyi tej rozłożą się mniej lub więcej 
silnie stosownie do siły prądu w danem 
miejscu. Zelazocyjanek potasu np. pod 
wpływem prądu wyswobadza błękit pruski 
koloru niebieskiego. Otrzymamy tedy ry-

>) „W łasności elektryczne selenu i siark i11 przez 
S. K. Wszechświat, 1885, Nr 49, str. 770. W  a r ty 
kule tym czytelnik znajdzie nadto objaśnienie Bid- 
wella własności tych, oraz opis fotofonu Bella.
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sunek nasz w linijach o mniej lub więcej 
niebieskiem zabarw ieniu na papierze pokry
tym tym związkiem.

W k rótce po ogłoszeniu o w ynalazku Ca- 
reya wystąpił w Scientific A m erican elek
try k  Sawyer z oświadczeniem, że w zasa
dzie przyrządu Careya leży myśl, dawno 
już przez niego samego powzięta. W p ro 
wadza on ją  w wykonanie zapomocą dwu 
jednakow o i jednocześnie poruszanych apa
ratów  elektrycznych. Na płycie przyjm u
jącej, podług planu jego,umieszczonej w cie
ranej skrzynce, porusza się spiralnie m aleń
ki otworek, naprzeciw którego umieściliśmy 
nasz rysunek. Ten ostatni więc będzie sto
pniowo cały oświetlany, poczynając od środ
ka ku okręgowi. Część oddająca, również 
w skrzynce schowana, posiada wskazówkę 
z dwoma ostrzami platynowemi, poruszają- 
cemi się ruchem, zupełnie analogicznym ru 
chowi pierwszej płyty. P rąd  teraz dzięki 
większój lub mniejszej swój sile, skutkowi 
silniejszego lub słabszego oświetlenia kom ó
rek  selenowych, wywołuje między ostrzami, 
połączonemi z dwoma drutam i cewki, sil
niejsze lub słabsze iskry  elektryczne. P rzy  
szybkim zaś ruchu spiralnym  otw orku wridz 
z iskier tych otrzym uje wrażenie całkow ite
go obrazu świetlnego, przeniesionego z od
dali.

W  zasadzie nie da się, naturaln ie, nic 
przyrządom  tym zarzucić, osięgnięcie p rak 
tyczne jednak  założonego celu rozbija się 
o najrozmaitsze trudności i niewierny wogó- 
le, czy były przedsięwzięte jak iekolw iek  
próby i czy aparaty takie działają zadawal- 
niająco. Bądźcobądź kw estyja je s t w zasa
dzie rozwiązaną i nie dziwna przeto, że 
wielu wynalasców poczęło próbować swych 
sił w tym kierunku.

A yrton i P erry , znani elektrotechnicy, 
proponują następującego systemu przyrząd. 
Część przyjm ującą stanowi jakby  szacho
wnica, ułożona z komórek selenowych, po
łączonych drutam i z częścią oddającą. Ta 
ostatnia urządzoną jest z ru ry  poziomej, 
opatrzonej zwojami elektrycznem i, przez 
k tóre przechodzi prąd. U  wejścia do ru ry  
umieszczoną jes t soczewka, a w ew nątrz ru 
ry pod pewnym kątem  na nitce jedw abnej 
wisi kaw ałek magnesu z przywieszoną blasz

ką glinową. Stosownie do siły prądu od
chyla się więcej lub mniej magnes wraz 
z glinem, który też przepuszcza silniejsze 
lub słabsze światło. Gdyby dru t każdej ko
m órki selenowej był połączony z aparatem 
takim, inożnaby z drugiej strony rury  otrzy
mać całkowity obraz, umieszczony przed 
szachownicą selenową. Lecz w formie tej 
przyrząd prawie nie może być wykonany, 
A yrton więc i P e rry  zmodyfikowali go. 
W  części odbierającej mianowicie komórkę 
selenową urządzili ruchomą. Z pewną pręd
kością przebiega ona przed obrazem lub ry 
sunkiem, część zaś oddająca z magnesem 
i blaszką glinową posiadają zupełnie taki 
sam ruch. Światło, rozmaicie przez glin 
przepuszczane, rzucone następnie na reflek
tor o analogicznym ruchu, przenosi się na 
ekran i daje wrażenie całkowitego obrazu.

A nglik wreszcie Bidwell skorzystał z in
nej jeszcze własności elektrycznej selenu, 
mianowicie, że po przepuszczeniu przezeń 
prądu ze stosu, następuje prąd  wtórny czyli 
polaryzacyjny o kierunku przeciwnym. 
Część przyjm ująca w aparacie Bidwella 
składa się z ruchomego walca blaszanego, 
obracającego się prócz tego również około 
swój osi. Na powierzchni walca znajduje 
się otwór, a wewnątrz komórka selenowa. 
Rzucamy-obraz za pośrednictwem soczewki 
na walec. Światło, padając na selen, wy
wołuje prąd w kierunku przeciwnym głó
wnemu prądowi, przechodzącemu przez w a
lec i prąd  ten wtórny znosi główny. Dzię
ki obrotowi podwójnemu otworu wszystkie 
punkty obrazu kolejno zostają rzucone na 
selen. Część oddającą stanowi rodzaj m e
talowego bębna, pokrytego papierem z sub- 
stancyją, ulegającą elektrolizie. Dopóki 
prąd przechodzi, substancyja ta się roskła- 
da, gdy zaś wskutek oświetlenia selenu i po
wstania prądu wtórnego przeryw a się, zo
staje ona niezmienioną. Dzięki temu w ra 
zie użycia np. żelazocyjanku potasu części 
jedne zabarwione niebiesko, a drugie n ie
zmienione, razem przedstawiają obraz prze
noszony.

Oto główniejsze pomysły, mniej lub wię
cej dowcipnie zmodyfikowane, które zasadę 
przenoszenia światła na odległość w czyn 
przyoblekają. Po  bliższe szczegóły oraz ry 
sunki omawianych aparatów  możemy ode
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słać czytelników do Lum iere elcctriijue, 
gdzie je  p. Paw eł Clemenceau opisuje szcze
gółowo.

m ZASTOSOWANIA PIASKU
OPISAŁ

B r .  X5.

Że zwykły piasek rzeczny taki, jak i niosą 
fale W isły, lub wydmowy, jaki zalega rozle
głe przestrzenie np. wybrzeży W isły w oko
licach Płocka, używa się w przemyśle tech
nicznym, w gospodarstwie domowem do fil
trow ania wody, do wyrobu szkła, do otrzy
mywania cementu, wapna mularskiego, do 
wysypywania chodników i t. d. •— to jest 
rzeczą, oddawna znaną i na takie zastosowa
nia nie będziemy zwracali uwagi czytelni
ków W szechświata. Za to chcemy powie
dzieć słów kilka o zastosowaniu zwykłego 
piasku rzecznego, miałkiego do dwu innych 
celów, słów kilka o wiele ciekawszem i ory
ginalniej szem zastosowaniu tego tak po
wszechnego, a prawie bezcennego matery- 
ja łu .

W  roku 1871, doniosły pisma fachowe 
w krótkiej notatce, że B. C. Tilghman w F i
ladelfii w Ameryce Północnej zastosował 
piasek do otrzym ywania szkła matowego, 
albo raczej do matowania zwykłego szkła 
gładkiego. Zastosowanie to piasku do ma
towania wyrobów szklanych oparto na na- 
stępującem, bardzo ciekawem i niespodzie- 
wanem spostrzeżeniu. Jeżeli z naczynia wy
puszczać piasek wąskim otworem np. rurką, 
a równocześnie prostopadle do strumienia 
piasku puścić silny strum ień powietrza, — 
wtedy piasek będzie siłą powietrza odrzuca
ny w kierunku siły strum ienia powietrza 
i jeżeli wreszcie prostopadle do kierunku 
strum ienia powietrza umieścić taflę szklaną, 
wtedy piasek będzie rzucany na taflę i w 
bardzo krótkim  czasie powierzchnia szkła 
zostanie dokładnie zmatowaną, każde bo
wiem padające ziarnko piasku robi w szkle 
odpowiednie zagłębienie, tem mocniejsze im 
dłużej ziarnka piasku będą rzucane na taflę.

Po dłuższem działaniu piasku można całko
wicie taflę szklaną przedziurawić nawet. 
Tilghman w roku 1870 wziął patent na Sta
ny Zjednoczone na szlifowanie, matowanie
1 krajanie szkła sposobem, opartym  na po- 
wyższem spostrzeżeniu.

Do wy wołania prądu po wietrzą użył T ilgh
man zwykłego małego w entylatora skrzy
dłowego (młynka) o średnicy 80 cm, dające
go 1 500 obrotów na minutę. Siła prądu po
wietrznego wyrównywała się dla takiego 
wentylatora słupem wody wysokim na 10 
cm. Strumień powietrza wypuszczał on 
z wentylatora rurką długą na 152 cm; część 
rurki, skierowana ku górze miała 61 cm 
długości, średnica ru rk i wynosiła 2,5 cm do 
górnego brzega ru rk i doprowadzano piasek; 
w odległości 2,5—3 cm, nad wylotem rurk i 
przesuwano taflę szklaną. Do całkowitego 
dokładnego zmatowania działaniem piasku 
tafli nawet ze szkła twardego potrzeba 
10—15 sekund czasu.

Jeżeli przy takiem działaniu piasku po
wierzchnię tafli pokryć w postaci wzoru lub 
rysunku jakim kolw iek miękim lub elastycz
nym m ateryjałem  np. farbą olejną, tkaniną, 
koronką, liściem, kauczukiem lub wreszcie 
patronem papierowym, to piasek zmatuje 
tylko wolne, niepokryte niczein miejsca 
tafli, otrzyma się przeto na matowem tle ry 
sunek gładki, lub można odwrotnie na gład- 
kiem tle otrzymać rysunek matowy. Jeżeli 
np. pokryć szkło koronką i puścić stru 
mień piasku, wtedy każda nitka koronki po
zostawi na tafli linijkę, smugą jasną, po
łyskliwą, a miejsca wolne pomiędzy nitka
mi będą zmatowane. Tilghm an w podobny 
sposób na zwykłej szybie umieścił siatkę 
drucianą i wystawił szybę na działanie pia
sku, po dostatecznym czasie działania szyba 

I piaskiem została w miejscach wolnych cał- 
| kowicie poprzedziurawiana, tak, że otrzy

mano istne sito ze szkła, prawdziwą siatkę 
szklaną, której otwory miały zaledwie po
2 mm  średnicy, a grubość nitek szklanych 

j wynosiła po 1,6 mm.
Z czasem Tilghm an udoskonalił znacznie 

1 swój pomysł, a szczególniej pod względem 
regulow ania strum ienia powietrza i piasku. 
Na wystawie powszechnej w W iedniu m a
szyna jego w ciągłym znajdowała się ru 
chu, a wystawione okazy je j pracy na szkle
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i twardych kamieniach widoczny złożyły 
dowód j^ j pożyteczności. U doskonalenia 
poczynione przez Tilghmana um ożliwiły na
wet otrzymanie rysunków nietylko szablo
nowych (patronowych), lecz delikatnych 
ołówkowych lub piórkiem wykonanych, 
a nawet przygotowanie kopij z fotografii, 
otrzymywanych sposobem żelatynowym. 
Wiadomo, że miejsca ciemniejsze i jaśn ie j
sze zdjęć na żelatynie posiadają, niejedno
stajną grubość, a tem samem, staw iają nie
jednostajny opór działaniu piasku, przez co 
jedne miejsca szkła zostaną mocniej, drugie 
słabiój zmatowane, na szkle otrzym a się ro
dzaj cieniowania. Tym  więc sposobem fo
tograficzne zdjęcia z natury  mogą być prze
niesione na szkło. O ile ten sposób prze- I 
noszenia fotografij na  szkło je s t obecnie 
w użyciu, nie jest mi to wiadomem. Za 
to proste matowanie szkła, otrzym ywanie 
grubszych rysunków szablonowych sposo
bem Tilghm ana bardzo prędko się rospo- 
wszechniło. Sposób ten w użyciu istnieje 
naw et w dwu hutach szklanych w K ró le
stwie, mianowicie w Zawierciu i w Sosnowi
cach, być może że inne huty w Królestw ie 
także posługują się tym sposobem matowa
nia; bliższych szczegółów pod tym wzglę
dem jednak nie posiadam. M aszyny, które 
się do takiego m atowania szkła używ ają są 
rozmaicie budowane, można piasek rzucać 
z góry, z dołu lub z boku na tafię, to zależy 
od przedmiotu jak i ma być matowany. Sa
me maszyny są nieco odmienne wtedy i no
szą naw et nazwy maszyn H irscha, B ind- 
scbneidera i t. d., chociaż w nich wszystkich 
je s t jed n a  i ta sama zasada.

Nawiasowo mogę tu  wspomnieć, że w rok  
po tem odkryciu T ilghm ana patentow ał G.
F . Morse w Nowym Y orku sposób, k tó ry  
prowadzi do tegoż samego celu, a nie wy
maga żadnego motoru, żadnego w entylato
ra, bardziej złożonej maszyny. Morse spusz
cza ze skrzynki, zapomocą wąskiej ru ry , 
długiej blisko na 3 m mięszaninę miałkiego 
korundu i szm irglu bez żadnych maszyn na 
taflę, k tó rą się ma matować. Po  upływ ie 
kilku m inut osiąga się całkowite zinatowa- 
nie. Robota taka nie wymaga wcale dokła
dniejszego nadzoru, zręczności lub um ie
jętności.

To jest jedno ciekawe i oryginalne zasto

sowanie piasku, drugie, chociaż dotąd jest 
tylko propozycyją jeszcze i chociaż nie mo
że rościć pretensyi do oryginalności, nie
mniej jest ciekąwem i bardzo niespodzie- 
wanem. W  jednym  z ostatnich zeszytów 
czasopisma D inglers Polytechnisches Jo u r
nal, 1886, tom 261, str. 183, znajdujemy 
wzmiankę o patentowanem  zastosowaniu 
piasku do obierania (skrobania) kartofli. 
Wiadomo, że pod cienką łupinką kartofla 
znajduje się bespośrednio krochmal; otóż 
przy zwykłem obieraniu, albo ja k  się mówi. 
skrobaniu kartofli, traci się wiele tego kroch
malu, razem z odpadającemi łupinkam i lub 
obicrzynami. Poniew aż krochmal w go- 
rzelnictwie zamienia się w alkohol — prze
to traci się część alkoholu. Jeżeli użyć k a r
tofli nieobieranycli, z łupinam i, wtedy także 
traci się część krochmalu, który przy łup i
nach zostaje. D la możliwego uniknięcia 
tej straty , należałoby oddzielać łupinkę 
z kartofli, tak, aby z nią nie zabierać kroch
malu. Otóż w tym celu proponuje niejaki 
G. F . A. Crone w Dreźnie - Lobtau użycie 
znowu strum ienia piasku, tak jak w sposo
bie Tilghm ana. Surowy kartofel ma być 
umieszczany pod wylotem wentylatora i tu 
ma być obracanym, aby całą łupinkę wysta
wić na działanie piasku.

W edług opisu patentu, do wykonania ta
kiego obierania kartofli będzie użyty rodzaj 
lejka, w którego wąskiej części kończy się 
ru rk a  doprowadzająca strum ień powietrza 
lub prąd pary i wylot ru rk i doprowadzają
cej piasek. Do lejka wprowadza się karto 
fle. W skutek prądów, wznoszących się ku 
górze, zostają kartofle podrzucane podobnie 
jak  kule w fontannach strumieniem wody, 
a przez poruszanie się i opadanie coraz no
wa powierzchnia zostaje wystawiona na 
działanie piasku. Lejek jest przykryty, za
opatrzony w rurę do odprowadzania pary, 
wilgoci i może być swobodnie przew racany 
dla wyrzucenia obranych kartofli do płócz- 
ki, niżej leżącej.

Czy w praktyce korzystnie da się ten spo
sób zastosować — trudno dzisiaj o tem mó
wić. W  zasadzie jednak  ten sposób obiera
nia jes t możliwym i zapewne niedługo cze
kać nam  wypadnie na nowe zastosowanie 
pomysłu Tilghm ana do innych celów, do 
kruszenia, mielenia np. pewnych ciał, roz-
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dzierania szmat i t. p. Pod względem bo
wiem zużywania cudzych pomysłów, Niem
cy przodują ludom.

G Ł Ó W N E  F A Z Y

O B I E G U  M A T E R Y I  W N A T U B I E
s k re ś l ił

łl.tksY inilij.ui Flaiini.

III.
Grdy chodziło o rosstrzygnięcie pytania, 

skąd rośliny biorą azot potrzebny im do 
utworzenia swego ciała na równi z węglem, 
wodorem i tlenem, najnaturalniejszem  było 
zwrócenie się do atmosfery. Lecz najdo
kładniejsze obserwacyje przeczyły powzię
tym z góry i możliwie najprostszym w tym 
względzie przypuszczeniom. Azot wolny, 
w postaci gazu, nie może być zużytkowany 
przez roślinę. Do tego wniosku poraź 
pierwszy doszedł Boussingault. Lecz gdzież 
należy szukać związków azotu, odżywiają
cych roślinę? Znamy wprawdzie pewne po
kłady w skorupie ziemskiej, które zawiera
ją  w sobie mineralne substancyje azotowe, 
ale pokłady te nadzwyczaj są skąpe. Znaj
dując się w kilku tylko miejscowościach na 
naszej ziemi, nie mogą one przecież pod
trzymywać wegietacyi w miejscowościach 
od tych pokładów oddalonych. Może więc 
szczątki roślin i zw ierząt obumarłych, w któ
rych skład w’chodzi substancyja azotowa, 
stanowią to niezbędne ogniwo, które łączy 
z sobą wszystkie pokolenia istot żyjących? 
Przypuszczeniu temu nic a priori zarzucić 
się nie da i zobaczymy wkrótce, że j est ono 
zupełnie słuszne. Lecz jeżeli cofniemy się 
myślą wstecz i postaramy się wejrzeć w wa
runki, jakie na ziemi naszój istniały przed 
zjawieniem się na niej pierwszego tw oru ro
ślinnego, gdzież wtedy ujrzym y źródło azo
tu? Nie jesteśmy w stanie odtworzyć w do
świadczeniu tych naturalnych warunków, 
śród których planeta nasza w owym czasie 
się znajdowała. M etoda naukowa wskazuje
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nam badanie najwszechstronniejsze zjawisk 
obecnych, by przy ich pomocy znaleść klucz 
do rozwiązania zajmującej nas zagadki.

Podstawowe obserwacyje i doświadcze
nia Cavendislia, które nie miały nic wspól
nego ani z chęcią odszukania pierwszych 
związków azotowych na naszej ziemi, ani 
z kwestyjami dotyczącemi racyjonalnego 
postępowania w rolnictwie, wykazały, że 
pod wpływem wyładowań elektrycznych 
azot atmosferyczny łączy się z innemi skła
dnikami powietrza, zwłaszcza z tlenem i nie 
ulega wątpliwości, że w ten sposób powsta
łe związki były pierwszemi zawierającemi 
azot na kuli ziemskiej. Analizy opadów at
mosferycznych bez wyjątku wykazują za
wsze zawartość azotu, bądź w postaci amo- 
nijaku, bądź soli łub kwasów azotowych. 
Dla przejawienia się więc życia również ko- 
niecznem było pierwsze wyładowanie elek
tryczne w atmosferze, ja k  i pierwszy pro
mień słoneczny, jak i padł na ziemię. W y
ładowanie to jednak nie powinno było n a
stąpić koniecznie jako  grzmot i błyskawica. 
Badania ostatnie najdokładniej stwierdzają, 
że t. zw. elektryczność atmosferyczna wciąż 
się znajduje w napięciu, jakkolw iek slabem, 
które jednak  w zupełności wystarcza do 
bezustannego tworzenia w atmosferze związ
ków azotowych.

Azot jest pierwiastkiem „leniwym”. Ł ą 
czy się on z trudnością z innemi elementa
mi. Ale raz połączywszy się, z trudnością 
zostaje z związku wydzielonym. Substan- 
cyja organiczna musi być spaloną, aby azot 
w stanie gazu z niej wydobyć. P rzy  powol- 
nem psuciu się, gniciu, roskładzie materyj 
organicznych, prawie cały azot wydziela się 
w postaci amonijaku. W  tej też postaci jest 
on nadzwyczaj dla nas pożytecznym, gdyż 
służy prawie bespośrednio za pokarm ro
ślinom. W ydzielony jako  gaz uszedłby z po
wrotem do atmosfery, która zwróciłaby go 
dopiero po długim przeciągu czasu w daw 
kach nadzwyczaj małych; gdyż m yliłby się, 
ktoby przypuszczał, że wyładowania elek
tryczne dużo naraz wiążą azotu z innemi 
pierwiastkami. P rzy  warunkach najpomyśl
niejszych znaleziono w jednym  litrze wody 
deszczowej 0,74 mg amonijaku i jeszcze 
mniej, bo 0,2 mg kwasu azotnego. Że wszy
stkie źródła, dostarczające ziemi związków
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azotu, nadzwyczaj są skąpe, wnosić ju ż  moż
na z tego, że przy intensywnej upraw ie roli 
nawozy azotowe (siarczan amonu, saletra 
chilijska) są prawie niezbędne. W szelka 
więc strata kapitału, złożonego w ziemi 
w postaci związków azotowych, jest nad 
zwyczaj nieekonomiczna. W  naturze rze 
czywiście straty  takie wcale się nie odby
wają. Ale człowiek, który w pew nych ra 
zach pomysłami swemi naturę prześcignął, 
tutaj gospodaruje dość nieracyjonalnie. 
P rzez użycie mianowicie prochu strzelnicze
go zapasy związanego azotu na  ziemi się 
zmniejszają. Proch zawiera saletrę, k tó ra  
po jego spaleniu roskłada się, dając wolny 
azot. Czy kompensata za stracony w ten 
sposób azot związany następuje w naturze, 
trudno rosstrzygnąć. W  jednym  tylko ra 
zie kom pensata natychm iastowa ma nie
wątpliwie miejsce, mianowicie w razie, je 
żeli strzał nie je s t chybiony, jeżeli zabija ro 
ślinę, zwierzę lub człowieka. Substancyje 
azotowe tych ostatnich roskładając się od
dają ziemi związki wzięte w postaci saletry. 
Zdawałoby się, że z tego samego względu 
nie jes t bynajmniej ekonomicznem palenie 
ciał zmarłych. Palone, ciała te zw racają at
mosferze azot wolny, gdy tymczasem grze
bane w ziemi, powoli się roskładają, tw o
rząc związki azotu dla życia roślin n ie
zbędne.

Niedawne doświadczenia słynnego che
mika Bertlielota wykazały, że azot atmosfe
ryczny, jakkolw iek bezwładny, w pewnych 
specyjalnych w arunkach może jed n ak  w zie
mi ornej się skupiać i jakko lw iek  wszystkie 
odbywające się tu  procesy (choć potw ier
dzone przez badania Joulie) nie są jeszcze 
zupełnie wyjaśnione, kwestyi jed n ak  zdaje 
się nie ulegać, że pod wpływem pew nych 
drobnych organizmów grunty  piaskowe 
i gliniaste koncentrują wolny azot i p rzera
biają go na związki dla roślin użyteczne. 
Pod  nazwą związków azotowrych pochłania
nych przez korzenie roślin dla p rzerabian ia 
ich na m ateryją organiczną rozumieć należy 
wyłącznie związki am onijaku i kwasów azo
towych. W szystkie badania dotychczaso
we stw ierdzają o ile się zdaje, że tylko te 
związki zostają przez roślinę przyjm owane, 
a faktem wątpliwości nieulegającym  jest, 
że i roskład materyi w tym  również k ierun-

I ku się odbywa. Szczątki życia roślinnego 
i zwierzęcego roskładając się tworzą amoni- 
ja k  lub pod wpływem drobnych ustrojów 
„nitryfikujących” ulegają przemianie na 
kwas azotny i jego sole. Badania Miintza, 
Schlosinga i M arcano z całą pewnością po
zw alają wnosić, że takim  również był pro
ces utworzenia się w skorupie ziemskiej na
turalnych pokładów saletry.

Jeżeli, jak  z powyższego widzimy, udało 
się już dojrzeć, jaką drogę obiera sobie azot 
nim stanie się przydatnym  dla rośliny, nie 
tak dokładnie przedstawiają się nasze w ia
domości o dalszych losach jego związków. 
Możemy tylko zgruba zakreślić drogę koło
wy, jak ą  związki te obiegają, w niektórych 
tylko miejscach odsłaniając przed oczami 
czytelnika postać tych związków. Dotych
czas o większój ich części mamy tylko naj- 
powierzchowniejsze pojęcie. N atura ich 
chemiczna, dzięki licznym w ostatnich cza
sach badaniom w tym kierunku zwróconym, 
powoli zaczyna się odsłaniać, choć dla zu
pełnego ich poznania może więcój jeszcze 
zrobić należy aniżeli dotychczas zrobiono. 
Z drugiej strony być jednak  może, że zu
pełnie niespodzianie stanie się dla nas zro
zumiałem to, co dotychczas naigrawa się 
wszelkim pokusom ludzkim zwróconym ku 
poznaniu, ciał najwięcej rospowszechnio- 
nych i najwięcej dla nas zagadkowych.

Mamy tu na myśli ciała białkowate, tw o
rzące się w roślinie z nieorganicznych skład
ników atmosfery i skorupy ziemskiej, ciała 
zawierające azot, którym  wyłącznie z wszyst
kich innych zawartych w roślinach i zwie
rzętach przypisaną jest owa czynność życio
wa, owo coś, co różni twory żyjące od m ar
twych, co zdaje się być jakościowo iden- 
tycznem w najdrobniejszych kosmkach pro- 
toplazmy i w najwyższym tworze natury  — 
człowieku. N aturalnie mówimy tu tylko
0 m ateryjalnej stronie zjaw iska i nie mamy 
bynajmniej zamiaru na tem miejscu wcho
dzić w bliższe rozpatryw anie pojęcia życia
1 oddalać się od właściwie zajmującego nas 
przedmiotu dla potrącania o siły fizyczne 
i siłę życiową, „owe wrota dla nas zam knię
te, a do których tak gorliwie i od tak daw 
na dobija się nauka”.

Ciała, o których mowa, zawierają węgiel, 
wodór, azot, tlen i siarkę. Sposób, w jak i
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się one w roślinie tworzą,"mniej jest jeszcze 
zbadany, niż sposób tworzenia się wodanów 
węgla, o których w poprzednim rozdziale 
była mowa. Jest to tem zrozumialsze, że 
dotychczas nic nie wiemy o tem, w jak i 
sposób wspomniane pierw iastki w ciałach 
białkowych są połączone i ugrupowane. Do
tychczas zdołano tylko odróżnić pewną ilość 
ciął białkowatych, obdarzonych pewnemi 
wspólnemi cechami lecz z drugiej strony 
zachowujących się rozmaicie względem pew
nych czynników fizycznych i chemicznych.

Z takich ciał białkowatych roślinnych 
wspomnimy tu np. albumin roślinny, włók- j 
nik  roślinny, legumin czyli sernik roślinny, j  

Z m ateryjałów  tych tworzą się białka ciała 
zwierzęcego, za przykład których może po
służyć białko ja ja  kurzego, a które, podroz- 
maitemi znane nazwami jako to: albuminu 
(białka), fibrynu (włóknika), kazeinu (ser
nika), myozyny, globuliny i in., stanowią 
części składowe ciała zwierzęcego.

(dok. n.).

SPR A W O ZD A N IE.

J. H. Taylor. Zm yślność i m oralność roś lin . Zarys  
życ ia  i obycza jów  kró les tw a  roślinnego. Z angielskie
go przełożył J . K. Potocki. Warszwa 1886 r.

W pracy tak  przesadnie zatytułowanej autor ze
b ra ł najciekawsze zjawiska życia roślin i u jął je  
w formę popularną, w celu rozbudzenia większego 
zamiłowania do zajęcia się sprawami życia świata 
roślinnego w szerszych kołach wykształconych.

Autor w sposób przystępny zapoznaje czytelników:
1) z zasadniczemi zjawiskami odżywiania się roślin,
2) ze sposobami rozm nażania i utrwalenia bytu ga
tunku. We wstępie autor stara  się usprawiedliwić 
użycie w yrażenia „m oralność roślin“, oraz wykazać 
że roślinom nie powinniśmy odmawiać tych przy
miotów, jakie przyznajem y zwierzętom.

Następnie zastanawia się nad zdobyczami ostat
nich dziesiątków la t ze względu na znajomość życia 
roślin, między innem i ze względu na dokładne po
znanie spraw y krzyżowania się roślin, na znaczenie 
kwiatów i sposoby ich wywoływania. Dalej prze
biega w krótkości kiełkowanie nasion, wzrost rośli
ny, budowę i czynność korzonków, liści i kwiatów 
zastanawia się dość obszernie nad wzajemnemi za
pasami przedstawicieli św iata roślinnego, unikaniem 
nieprzyjaciół, powolnem przystosowaniem się ro 
ślin do otaczania w ciągu okresów gieologicznych.

Rozmaitym sposobom rozmnażania się roślin d ro
gą bespłciową, jako też za pośrednictwem kwiatów, 
poświęca autor następnych parę rozdziałów. Zwra
ca uwagę na istotne części kwiatu, na znaczenie 
i sposoby krzyżowania się roślin, na odpowiednio 
urządzenie przeszkadzające samozapłodnieniu, mó
wi o przynętach dla owadów, znakach, po których 
owad poznaje kwiat zapłodniony, o masie pyłkowej 
i udziale owadów i ptaków w przenoszeniu pyłku 
kwiatowego.

W dalszym ciągu zastanawia się autor nad rossio- 
waniem owoców i nasion zapomocą dodatkowych 
części, nad pomocą w tem  rossiewaniu ptaków, oraz 
zabespieczeniem nasion przed zniszczeniem. N a
stępnie mówi o środkach ochraniających różne czę
ści roślin przed napaścią zwierząt i człowieka, a m ia
nowicie: o roślinach trujących, o wytwarzaniu przez 
rośliny kwasów, gorzkich substancyj, garbników 
(tanina), krzemionki w celu nadania twardości czę
ściom zagrożonym; o roślinach czołgających się, za- 
grzebująeych się w ziemię i śnieg. Do środków 
ochraniających również zalicza autor: maskowanie 
owoców przy pomocy liści, tw ardnienie nasienni- 

[ ka i pestek, różne zapachy przyjemne i odrażające, 
wytwarzane przez rośliny', zatrzymywanie owadów 
w pewnych kwiatach, zamykanie i otw ieranie się 
kwiatów w oznaczonej porze dnia, wydzielanie lep
kich substancyj na łodydze i liściu, wytwarzanie 
miodu w pewnych częściach rośliny, w celu odwró
cenia uwagi owadów od innych organów ważniej
szych, włoski na powierzchni różnych części rośli
ny, kolce, ciernie, tw ardnienie liści i wydzielanie 

j  obfitych soków mlecznych.
Z kolei autor zaznajamia czytelnika z roślinami 

rosnącemi towarzysko, z grupam i kwiatów i zmia
nam i kształtów, oraz czynności jednych listków 
i kwiatów w celu ochrony innych lub ułatwienia im 
przem iany w owoce. Dalej opisuje zbieranie i g ro
madzenie zapasów żywności i m ateryjału budowla
nego na krytyczne chwile życia i dla przyszłych po
koleń, zabarwienie kwiatów bogatsze i skromniejsze, 
zastępowanie jednych części przez inne zmiany 
w czynnościach i formie liści, zastosowane do wa
runków zewnętrznych. N adto zastanawia się nad 
zmianami wstecznemi i zwyrodnieniem w państwia 
roślinnem , nad stopniowem pojawieniem się coraz 
nowych organów, zmianami w budowie kwiatu, 
przez zmniejszanie ilości części, nad pewnemi oszczę
dnościami w rozm iarach kwiatów i t. p.

Kończą pracę rośliny pasorzytnie rosnące na in 
nych, wspinające się i szukające podpory na wynio
słych drzewiastych, dalej rośliny owadożerne, oraz 
gieograficzne upowszechnienie roślin.

Praca J. H. Taylora jost bogata w treść, zawiera 
bardzo wiele faktów interesujących, odpowiednio 
zebranych i zestawionych, różnorodne strony życia, 
przedstawicieli państwa roślinnego. Sposób jednak 
przedstawienia, forma, w jaką  została ujęta rzecz tak  
zajmująca, pozostawia wiele do życzenia. Tytuł pracy 
zbyt pretensyjonałny, który autor stara  się we w stę' 
pie usprawiedliw ić, ale bez dostatecznych dowodów, 
nazwy kilku rozdziałów (całą pracę autor podzielił
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na 14 rozdziałów), nieodpowiednie i dziwaczne, jak  
np. przebiegłość kwiatów, dyplom acyja kwiatów, 
gra w chowanego, rabunek i morderstwo. P rzyp i
sywanie roślinom  czynności ludzkich, jakkolw iek 
użyte w znaczeniu przenośnem, zam iast dosadniej 
przedstaw iać życie roślin tylko zaciemnia praw dę 
i wprowadza fałszywe pojęcia, tem  więcej, że au
to r przeznacza swą książkę nie dla specyjalistów — 
botaników, ale dla światłego ogółu czytelników.

Przekład dość staranny, przedstaw ia małe tylko 
niedokładności, tak  naprzykład tłum acz czapeczkę 
korzonkową, nazywa torebką ochronną (str. 19)— 
jniędzywęźla — członkami (str. 24). Glinę nazywa 
glinką (str. 25) m icropyle botanicy nazyw ają okien
kiem a nie otworkiem zalążkowym. Małże (str. 112) 
nie posiadają uzbrojenia' gęby i nie niszczą ro ś lin  
zapewne w oryginale była mowa o innym  dziale 
mięczaków. Roślinę zielną tłum acz nazywa rośliną 
traw iastą  (str. 91 i inne), gdy ta  nazwa stosuje sig 
wyłącznie do roślin zbożowych czyli traw iastych  
(Gramineae).

K orekta niestaranna, błędów drukarskich  znaczna 
ilość niekiedy u trudn ia  zrozumienie przedm iotu; — 
przytem  w tekście jes t mowa o dzikiem winie (Am- 
peliopsis hederacea), a rys. 8, do którego odnosi się 
opis przedstawia krzew winny (Vitis vinifera).

A. S.

K B O m K A  H A O K O W A .

ASTRONOMIJA.

—  Lunety as tro n o m iczn e  podw ójne. Czasopismo 
Sirius donosi, że K urzm ayer w W iedn’u, wygotował 
dwie wielkie lunety astronomiczne podwójne, t. j. 
urządzone na wzór zwykłych lornetek. Składają 
się one z dwu rur, umieszczonych w odległości 2,5 
cm i stale między sobą połączonych; jeden z ty ch  
refraktorów  posiada objektywy o 5, drugi o 6,5 ca
lach średnicy. Jednakow e nastaw ienie lunet dla 
obu oczu przedstaw iało znaczne trudności, k tóre 
wszakże szczęśliwie pokonano. W edług Kleina dzia
łalność takiej lunety podwójnej jes t znakom ita, zy
skuje się nietylko na jasności, ale usuwa się też 
szybkie męczenie oka, dla obserwaeyj astronom icz
nych stanowi to tedy znaczny postęp.

S. K.

FIZYKA.

—  N ow a lam pa e le k try c zn a . Max Jłouthes o trzy 
m ał niedawno paten t na lam pę żarzącą bez próżni. 
Rozżarzająca się nić stanowi połączenie przew odni
ków i nieprzewodników, złożona jes t bowiem z ma-

I gnezyn i glinki porcelanowej i napojona solami pla- 
j  tyno-irydowemi; przy żarzeniu sole te  roskładają się 
j  i m etal osiada w stanie rozdrobnionym. Iskra elek- 
[ trycz 'ja  ma przeskakiwać między cząstkami meta- 
| licznemi i rozżarza substaneyje pośrednie, nieprze- 

wodzące elektryczności. W razie potrzeby nić mo- 
| że otrzym ać powłokę z chromu, który też jest m eta

lem nader trudno topliwym.

—  Fotografije  przy ośw ietleniu b łyskaw icy otrzym ali 
niedawno prof. E . Houston i A lbert D. Barker w F i
ladelfii, posługując się bardzo czułemi płytkam i 
bromożelatynowemi. Czas wystaw enia oceniają na 
'Im  sekundy. W heatstone i inni oznaczyli przy po
mocy obracających się zwierciadeł czas trw ania 
błyskawicy na ' / iooo d o  ' / ioooo sekundy. Praw dopo
dobnie jednak  czas ten nieco musi być dłuższy, 
można bowiem przy błyskawicy dostrzedz ruch 
liści. Pamiętać też należy, że w świetle błyskaw i
cy w ystępują obficie promienie niebieskie, które 
szczególnie są pod względem fotografii skuteczne; 
p ły ta zatem fotograficzna na światło błyskawicy 
wrażliwsza jes t aniżeli oko.

S. K.

CHEMIJA.

—  Zatruc ie  konserw am i pom idor jw e m i i szparagow em i.
F. Doggett zauważył, że otrucia konserwami częściej 
się zdarzają w Anglii i Ameryce aniżeli w Niemczech 
i Francyi. Przy ocenie siedmiu wypadków, które po- 
części związkom ołowiu, poczęści solom cyny należy 
przypisać, dochodzi D. do wniosku, że w trzech w y
padkach spowodowały otrucia sole cyny, prawdopo
dobnie chlorki w puszkach blaszanych powstałe, 
w czterech pozostałych wypadkach przypisać je na
leży związkom ołowiu. Niewątpliwem się jednak zda
je, że z pomidorów właśnie powstają kwasy oddzia
ływ ające na te m etale, z którem i tworzą silnie tru 
jące sole. (Pharm. H andelsblatt, 1886, str. 171).

Zawartość trujących związków m etalicznych 
w konserwach nie poraź pierwszy jest zauważoną. 
W r. 1884 Ungar i Bodlander, świeżo zaś G.Buchner 
w ykrył cynę t. j . je j związki w konserwach szpara
gowych (Chem. Ztg. 1886, str. 398). Przed nieda
wnym czasem przesłano tem u ostatniemu kilka pu
szek konserwów szparagowych, po spożyciu których 
wiele osób się roschorowało. Po usunięciu przy
kryw y z puszek z b iałej blachy, poddano oddzielnie 
badaniu ciecz i same szparagi. W płynie obecności 
metalów nie wykryto, zato w szparagach znaleziono 
zuaczne ilości cyny i ołowiu. To samo zauważyli 
także wspomniani pierwej dwaj badacze, obja
śniając zachowanie się takie utworzeniem stałych 
związków z jakiem ś ciałem w stałej substancyi kon
serwów obecnem.
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Buchner rozmiażdżywszy szparagi pręcikiem szkla
nym  wykrył drobne ziarnka metaliczne, których ilość 
zebrana z ,/i zawartości puszki wynosiła 0,4 g. 
Z iarnka te były cyną, zawierającą,, ołów i zdawały 
się przedstawiać stopione krople m etalu do luto
wania puszek użytego. Z powodu znacznego stosun
kowo ciężaru właściwego dostały się one wgłąb szpa
ragów i w ten sposób nie były dostępne dla oddzia
ływania cieczy, co objaśnia niespodziewany fakt 
niewykrycia cyny w samym płynie. Bądźcobądź, 
wypadki podobne zachęcić powinny pp. fabrykan
tów do większej dbałości o wyrób.

St. IJr.

BIJOLOGIJA.
—  Nowy sposób przechow yw ania p repara tów  a n a to 

micznych i okazów świata zwierzęcego i roślinnego, 
można było zauważyć na tegorocznej wystawie 
z zakresu rybołówstwa, jaka się odbywała w Augs
burgu. Pomyślany on został przez nauczyciela 
gimnazyjum realnego w Neu-Ulm p. G H. Moliera 
k tóry po wieloletnich doświadczeniach wydoskonalił 
swój pomysł i na wystawie wspomnianej przedstawił 
liczne preparaty . Molier stosuje do konserwowania 
żelatynę otrzymywaną przez niego w stanie zupełnie 
czystym, bezbarwnym, jak  dodaje wynalasca, w spo
sób nader prosty, będący jednak na teraz tajem nicą. 
1’rzez zadanie jej odpowiedniemi środkami przeciw- 
gnilnemi, otrzymuje się środek, w którym  trwale 
przechowywać można wszelkie nawet najdelikatniej
sze ustroje.

W  rzeczy samej metoda p. Moliera posiada w poró
wnaniu z dotychczas używanemi wiele zalet. Ciała 
w żelatynie umieszczone być mogą w dowolnem poło
żeniu, w którem  stale pozostają, można je  oglądać ze 
wszystkich stron przechylając dowolnie naczynie.

P reparaty  nie ulegają najmniejszej zmianie, niezo- 
stają wyługowane jak  np. w spirytusie i nie zmieniają 
barwy, przeciwnie zachowują niezmiennie pierwotny 
wygląd naturalny.

Przez użycie naczyń o ścianach prostych zamiast 
naczyń walcowatych unika się złudzeń optycznych. 
W razie potrzeby badania ciał przechowywanych, 
łatwo je  przez zanurzenie w gorącej wodzie uwolnić 
od galaretowego otoczenia i badać je jak  świeże. Sło
wem pomysł p. Moliera jes t wielce praktycznym .

St. Pr.

Ogłoszenie.
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

D ra J. Cohnheim a. Odczyty z patologii ogólnej. 
Podręcznik dla lekarzy i studentów. Przekład z 2-go 
wydania. 1884, 3 tomy, rs. 5.

S. Jacoud. Wykład patologii szczegółowej. Prze
k ład z 7-go wydania. 1884, 3 tom y, rs 13.

Birch Hirschfeld. W ykład anatomii patologicznej. 
Część ogólna. Przekład z 2-go wydania. Z 118 drze
worytami. 1884, rs. 2.

H. Haeser. H istorya medycyny. Tom drugi. Dzie
je medycyny nowożytnej, 1886, str. 1062, rs. 5.

W. S zokalski. Początek i rozwój umysłowości 
w przyrodzie. 1885, rs. 3.

T. H. Huxley. W ykład bijologii praktycznej. 1883
r3. 1.

S p raw o zd an ia  z piśmiennictwa naukow. polskiego 
w dziedzinie nauk m atem atycznych i przyrodni
czych. Rok I, 1882. Rok II, 1883. Rok III, 1884, 
po rs. 1.

K. F ilip o w ic z . Wiadomości początkowe z 1 otaniki. 
1884, rs. 1.

J. D. E verett. Jednostki i stałe fizyczne. 1885, 
rs. 1 k. 20.

Dnia 1 G rudnia b. i\, wyjdzie z druku 

I D J S I I E Ł O

Prof. Rostafińskiego
pod tytułem

ZE ŚWIATA PRZYRODY
SZKICE i OPOWIADANIA,

Prenum eratorowie W szechświata mogą. 
nabywać tę książkę w Redakcyi Wszech
świata w drodze przedpłaty, która dla 
miejscowych wynosi rs. 2, a dla zamiej
scowych rs. 2 kop. 25 (z przesyłką poczto
wą). Po wyjściu książki, cena jej będzie 
podwyższona.

Ogłoszenie.
B ib lijo te k i m atem atyczno-fizycznej wydawanej przez 

M. A. Baranieckiego i A Czajewicza z zapomogi Kasy 
pomocy naukowej im ienia Mianowskiego, wyszedł 
tom, Seryi III: K osm ografija J . Jędrzejewicza str. 443 
drzew. 215, tablic litogr. 9, fotogr. 1, cena rs. 3 kop. 
80. Dawniej wyszły, w seryi I  P o czą tk i arytm etyki 
M. Berkmanna, kop. 65; W iadom ości początkow e z fizy 
k i S. Kramsztyka, dwie części, kop. 40 i 45; W iadom o
ści z g ieografii fizycznej A. W. Witkowskiego, kop. 45. 
W  seryi III: A rytm etyka M. A. Baranieckiego, rs. 1 
kop. 70; P rzec ięc ia  stożkow e M. A. Baranieckiego, 
kop. 85. W seryi IV: R ównania liczebne J. Suchockie
go, rs. 3; G ieom etryja a n a lity c zn a  W. Zajączkowskiego, 
rs. 3. Skł adw księgarni E. WENDE i S-ki.

i
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B u l e t y n  m. e t e o r o 1 o g- i c z n. y
/,n tydzień od 25 dii 31 Sierpnia r. b.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barome-

Tem perat ura • s i t
X —. N ■e

dn
ia

ilg
ot

n.
;g

lę
dn

a

K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. / j S j co £ £

25 Środa 740,08 22,1 28,4 15,9 12,9 68 E,ESE.SE ',7 pochm., deszcz
2ł> Czwartek 747,ao 23,8 27,9: 16,7 13,1 61 ENE,EN E,N E 0,2 Pog.,d., t.,b ł . ,b .g r .
‘27 Piątek 750,75 23,7 27.2 17.9 12,6 59 NNE,N,WN\V 0,0 pogodny
-8 Sobota 752,3* 20,4 23.0 16,3 10,2 58 W,WNW,WNW 0,0 pogodny
2!) Niedziela 755,67 18,0 20.8 11,6 8,3 55 N,N,N 0,0 pogodny
30 Poniedz. 752,87 23,6 27,6 12,7 8,1

10.5
39 s s w ,w s w .w 0,0 pog. mgła wiecz.

31 AYtorek 754,37 22,0 26,1 16,7 54 WSW,NYNNE 0,0 pogodny

Średnie 
z tygodnia 751,35 21,9

Abs.
m a t

28,4

Abs.
min.

11,5 10,8 56 — 1,9
UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są. w m ilim etrach, 

tem peratura  w stopniach Celsyjusza. K ierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

O G Ł O S Z E N I E .

P A M I Ę T N I K  F I ZY J O G R A F I C Z N Y
tom V za rok 1885

wyszedł z d ruku i je s t do nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi W szech
świata, Krakowskie-Przedm ieście, N r 66.

D ru k  to m u  V I  P a m ię tn ik a  F iz y jo g r a jic s n e g o  z a  ro k  1SSO
ju ż  zbliża się ku końcowi. P rzedpłatę, w ilości rs. 5, a z przesyłką, pocztową rs. 5 kop. 50, 
można nadsyłać pod adresem: W ydawnictwa Pam. Fizyjogr.Krakowskie-Przedmieście N r  66.

OPUŚCIŁO PRASĘ DZIEŁO

J. NATANSONA
r

Świat istot najdrobniejszych
Tom I.

8° str. 268, tabl. litogr, 3 i drzew oryty w tekście. 
W arszawa, nakł. Red. W szechświata, d ru k E . Skiw- 
skiego. Tom ten  stanowi odbitkę z szeregu a r ty 
kułów, zamieszczonych w III i IV t. W szechświata.

Cena za t. I Św iata istot najdrobniejszych, w  Re
dakcyi W szechświata dla prenum eratorów  wynosi 
rs. 1 bez kosztu przesłania, dla nieprenum eratorów  
skład główny w księgarni E . Wendego i S-ki, a  cena 
rs. 1 kop. 50.

J t03E 0J0B 0  lie H 3 y p o io , B a p in a B a , 22 A B ry c T a  1886 r.

TREŚĆ. O elektryczności atmosferycznej, podał 

S. K. — Przenoszenie obrazów świetlnych za pośre

dnictwem elektryczności, podał F . — Ciekawe za

stosowania piasku, opisał Br. P. — Główne fazy 

obiegu m ateryi w naturze, skreślił Maksymilijan 

Flaum . — Sprawozdanie. — Kronika Naukowa — 

Buletyn meteorologiczny. — Ogłoszenia.

W ydawca E. D ziew ulski. R edaktor B r. Z natow icz.

Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna 26.


