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Przedmiotem naszych odczytów ma być 
elektryczność. Nazwa ta jest obecnie bardzo 
rozgłośna i przez wszystkich używana, naj
częściej jednak nadużywana, a to dla niedo
kładnego jćj rozumienia; samo bowiem sfor
mułowanie, co należy rozumieć przez ten 
wyraz w dzisiejszym stanie nauki, przed
stawia poważne trudności, a dla wyrobienia 
sobie dokładnego pojęcia o tem, jakie zja
wiska należy odnieść do elektrycznych, po
trzeba odpowiedniego w tym pi-zedmiocie 
wykształcenia. Pochodzi to stąd, że nie 
posiadamy specyjalnego zmysłu przezna
czonego do chwytania wrażeń elektrycz
nych, jak  to ma miejsce co do zjawisk gło-

')  Odczyt, wygłoszony w dniu 12 Lutego r. b., 
w sali Muzeum Przem. i Roln. na rzecz Kasy pomo
cy naukowej imienia Mianowskiego.

su, ciepła i światła, dla których posiadamy 
zimysły: słuchu, czucia i wzroku. Z jaw i
ska występujące we wszechświecie docho
dzą do naszćj świadomości za pośredni
ctwem zmysłów, a odpowiednio do tego, j a 
ką drogą odbieramy wrażenie, zaliczamy je  
do głosu, ciepła lub światła.

W edług YVilliama Thomsona zmysły na
sze są następujące: smak, powonienie, po
czucie siły i poczucie ciepła (dotąd powsze
chnie uważane za jeden zmysł dotyku), na- 
koniec słuch i wzrok.

Jeżeli wprowadzimy do naszćj jam y ust- 
nćj kawałek ciała, posiadającego zdolność 
rospuszczania się w naszój ślinie, jak  np. 
soli lub cukru, wówczas doznajemy uczucia 
smaku, przyczem doskonale rozróżniamy, 
czy ono jest spowodowane przez sól lub cu
kier. T ak dostrzegana różnica jest poczu
ciem jakości chemicznej soli lub cukru. 
Ciało rospuszczone w na3zćj ślinie drogą, 
przesiąkania przechodzi w bespośrednie ze
tknięcie z końcami nerwowemi, które zo
stają podrażnione; odczuwanie tego podraż
nienia stanowi właśnie uczucie sm aku.— 
Zmysł węchu w podobny sposób działa, 
przyczem zostają podrażnione właściwe ner
wy powonienia, a dostrzegane różnice s ą
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również czuciem jakości chemicznćj. Czu
cia smaku i węchu są zupełnie różne od 
wrażeń dotyku, k tóry  daje nam pojęcie 
o twardości ciał i ich tem peraturze. U czu
cie szorstkości ciał czy też ich twardości, 
jakiego doznajemy dotykając się tych ciał, 
jest, ściśle rzeczy biorąc, uczuciem oporu 
doznawanego czyli siły, k tórą to ostatnią 
doskonale odróżniamy od uczucia ciepła. 
Z tego to powodu projektują niektórzy 
uczeni rozdzielenie zmysłu dotyku na dwa 
zmysły oddzielne: siły i ciepła. Nakoniec 
przechodzimy do orzeczenia zmysłów słu
chu i wzroku, nad któremi należy nam się 
nieco dłużej zatrzymać.

po sobie następujących i dla oka widocz
nych. P rzy  powstrzymaniu drgań dzwonu 
zapomocą ręki ruch kulki ustaje i jed n o 
cześnie zjawisko głosu znika. D rugą część 
powyższego twierdzenia sprawdza się za
zwyczaj zapomocą dzwonka, umieszczonego 
w balonie szklanym (fig. 2), z którego moż
na usunąć powietrze przez szyjkę, opatrzo
ną oprawą metalową z kurkiem. Kołysząc 
balon, spostrzegamy, że serce dzwonka u d e
rza o jego brzegi, a pomimo to zjawisko 
głosu nie powstaje, jeżeli tylko w balonie 
powietrze zawarte jest dostatecznie rozrze
dzone. P rzy  powolnem otwieraniu kurka 
powietrze zwolna wstępuje do balonu, przy 
czem daje się słyszeć głos wydawany przez 
dzwonek, a siła tego głosu wzrasta w miarę 
dopływu powietrza do balonu.

Fig. 1.

II.
F izyka uczy, że uczucia głosu doznajemy 

wtedy, gdy jakiekolw iek ciało jest wpra
wione w odpowiednio szybki ruch drgają
cy i gdy te drgania zapomocą środka sprę
żystego, którym  zazwyczaj jest po wietrze, 
dostają się do naszego organu słuchu, na
zwanego uchem. Twierdzenie to można udo
wodnić licznemi doświadczeniami.

Część pierwszą tego twierdzenia można 
sprawdzić zapomocą dzwonu (fig. 1). Jeżeli 
po brzegu dzwonu, odpowiednio podparte
go, pociąga się smykiem, wówczas powstaje 
zjawisko głosu, a ściany dzwonu wprawio
ne są w ruch drgający; d rgania te udziela
jąc  się kulce, zawieszonej przy brzegu 
dzwonu, odchylają ją  od położenia równo
wagi i wywołują szereg podskoków szybko

W  przypadkach dopiero co rozważanych, 
drgania ścian dzwonka wywołują w powie
trzu go otaczającem zagęszczenia i rozrze
dzenia, które, roschodząc się na wszystkie 
strony, dosięgają ucha słuchacza i spraw ia
ją  w niem uczucie głosu. Ściany dzwonu, 
odbywając drgania około pierwotnego po
łożenia równowagi, wychylają się raz na 
zewnątrz, a drugi raz na wewnątrz dzwo
nu. P rzy  odchylaniu się ściany dzwonu na 
zew nątrz, zewnętrzna warstwa powietrza 
do nićj przylegającego doznaje zagęszcze
nia. Powietrze tak zagęszczone, usiłując 
powrócić do pierwotnego stanu, wywiera 
ciśnienie na warstw ę powietrza do niego 
przylegającą, czyli udziela tój ostatniej za
gęszczenia, które samo posiadało; w tym sa
mym czasie ściana drgająca odbywa ruch 
od zewnątrz do w ewnątrz dzwonu, a tem 
samem zewnętrzne powietrze do nićj przy
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legające rozrzedza, tak  wywołane zaś roz
rzedzenie powietrza przy ścianie dzwonu 
wr kolei czasu udziela się następnej w ar
stwie powietrza. Z tego, cośmy powiedzie
li, okazuje się, że w powietrzu otaczającem 
dzwon drgający za zagęszczeniem będzie 
postępować rozrzedzenie, które razem wzię
te stanowią, falę głosową.

Ponieważ czasy drgań pojedyńczych dla 
dzwonu, ja k  to ma miejsce dla każdego ru 
chu wahadłowego, są. sobie równe, przeto 
za falą pierwszą będą postępować w  powie
trzu druga, trzecia i t. d., wszystkie sobie 
i pierwszej fali równe, jak  to przedstawia 
załączony rysunek (fig. 3), na którym  miej
sca ciemne wyobrażają zagęszczenia a jasne 
rozrzedzenia.

Lecz jeżeli zapomocą działań mechanicz
nych, jakiem i są: drgania dzwonu, widełek 
(kamertonu), struny, i t. p., zmiany ciśnień 
barometrycznych powietrza powtarzać się 
będą 20 razy w czasie jednej sekundy, wów
czas ucho nasze odczuje te zmiany jako ton 
muzyczny pewnój oznaczonej wartości. J e 
żeli częstość tych zmian będzie się zwięk
szać, w takim razie powiemy, że ton podno
si się, a gdy ona będzie dwa razy większa, 
ucho oceni ją  jako  ton o oktawę wyższy — 
przy 256 drganiach w czasie sekundy otrzy
mujemy ton C, to jes t najniższy głos teno
ra i fletu.

Liczba drgań odpowiadająca najwyższym 
tonom chwytanym przez ucho jest podawa
na różnie przez różnych badaczów, a jesz -

Fig. 3.

Zmysł słuchu w przypadkach powyżej 
opisanych doznaje szybko po sobie nastę
pujących zmian ciśnień. Jeżeli bowiem ci
śnienie powietrza nas otaczającego zwolna 
się zmienia, o czem nas uwiadamia baro
metr przez swe podnoszenie się lub opada
nie, to ucho nie odczuwa tćj zmiany; lecz 
przy bardzo szybkiej zmianie ciśnienia po
wietrza, jak  to ma miejsce przy podnosze
niu się lub opadaniu balonem, ucho podróż
nika doznaje uczucia pewnego rodzaju uci
sku, lecz jednakże nie uczucia głosu. Do
świadczenie uczy, że ucho doznaje uczucia 
głosu dopiero wówczas, gdy liczba ucisków 
wynosi przynajmniej 20 w czasie jednej se
kundy, czyli, gdy zmiana ciśnień, poczyna
jąc  od najmniejszego aż do największego 
i napowrót od tego ostatniego do pierwsze
go, odbywa się w czasie ‘/20 sekundy.

cze większe różnice zachodzą, pomiędzy 
liczbami drgań, odpowiadającemi najwyż- 

| szym tonom jeszcze ocenianym przez ucho. 
Różnice te są natury  czysto osobistej, jako  
zależne od skali ucha każdego badacza.— 
Przyjm uje się średnio, że najwyższy ton,

( który ucho może jeszcze oceniać, jest wy
wołany przez 12000 — 24000 drgań w cza
sie jednej sekundy. Możemy zatem okre- 

I ślić tony muzyczne, jako  zmiany ciśnień 
powietrza, powtarzające się po sobie od 20 
do 12000 — 24000 razy na sekundę, stano
wiące tym sposobem 11 oktaw.

Czy istnieją, drgania powtarzające się po 
50, 100 tysięcy lub milijony razy w czasie 

i jednój sekundy, w gazach, cieczach lub cia- 
! łach stałych? Jestto pytanie, na które or- 
j  gan słuchu nie daje odpowiedzi. Zapomocą 
| wszakże płomieni zwanych czułemi moż
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na wykazać obecność drgań, których ucho 
już nie ocenia. W  tym celu używa się p a l
ników z okrągłemi otworkami, przez które 
wypływający strum ień gazu zapalony daje 
płomień. Ciśnienie, pod którem  znajduje 
się gaz wypływający przez palnik, powinno 
być tak dobrane, aby płomień jeszcze nie 
szarpał się na części i nie wydawał przy 
tem charakterystycznego szumu, lecz naj
mniejsze powiększenie tego ciśnienia po 
winno go w ten stan wprawiać, słowem, ja k  
się wyraża Tyndall, płomień należy dopro
wadzić do przepaści.

Płom ień taki jest czuły na działanie po
wietrznych fal głosu, ponieważ te, przyno-

Fig. 4.

sząc z sobą zagęszczenia, powiększają ci
śnienie, pod wpływem którego płomień 
kurczy się i szarpie na części, jak  to przed
stawia załączony rysunek (fig. 4), na k tó 
rym  część lewa przedstawia płomień dopro
wadzony do przepaści, lecz spalający się 
dosyć spokojnie w cichem powietrzu, na 
prawej zaś stronie mamy rysunek tego sa
mego płomienia poszarpanego na części pod 
wpływem tonu muzycznego.

W iadomą jest rzeczą, że zapomocą pisz
czałek wydobywać się dają wszystkie mo- 
żebne tony jedynastu oktaw. Doświadcze

nie uczy, że w miarę zmniejszania wymia
rów piszczałek, ton ich muzyczny podnosi 
się. Jeżeli więc mamy piszczałkę w ydają
cą ton o częstości 20000 drgań, to możemy 
zrobić piszczałkę o wymiarach odpowiada
jących 40000 drganiom w czasie jednćj se
kundy, zadymając zaś w taką piszczałkę 
nie usłyszymy głosu, lecz spostrzeżemy je 
dynie skurczenie się i poszarpanie na czę
ści czułego płomienia, co będzie dowodem, 
że fale powietrzne istnieją, czyli że przy 
wdmuchiwaniu w piszczałkę powstaje ruch 
drgający, którego jednak nąsze ucho już  nie 
ocenia. Doświadczenia z płomieniami czu- 
łemi dowodzą, że istnieją drgania, będące 
poza granicami naszój świadomości, jako 
niedziałające na nasze ucho i inne zmysły. 
A  zatem nie mamy prawa zaprzeczać istnie
niu drgań, których liczba w sekundzie wy
raża się milijonami.

(d. c. nast.)

E. Dziewulski.

0  R O Ś L I N A C H  U P R A W N Y C H
EKWADORU I PERU.

II. Z b o ż e .

(Dokończenie).

L ąd stary udarow ał jeszcze Nowy Świat 
nieocenionem ziarnem, a mianowicie ryżem, 
k tóry  dla gorących stref Ekwadoru, a głó
wnie dla pomorskićj jego części zastępuje 
wszelkie inne zboża z wyjątkiem chyba 
pszenicy, sprowadzanej, jak  to przed chwi
lą wspomniałem, pod postacią mąki z Chili
1 ze Stanów Zjednoczonych. Ryż dla po
morskiego mieszkańca stanowi, rzec można 
śmiało, podstawę pożywienia, to też upraw a 
jego bardzo jes t rospowszechnioną. Pom i
mo jednak , że u nas w południowćj E uro 
pie ryż dojrzewa doskonale, nawet w połu
dniowych prowincyjach Francyi, w K ordy- 
lijerach nie sięga wyżój jego uprawa, ja k  
do 1500' nad poz. morza, co tylko dowodzi, 
że ryż potrzebuje do dojrzenia niedługiego,
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lecz bardzo gorącego czasu i że na wysoko
ściach większych nad 2 500' średnia tempe
ratura pory dżdżystej, w której się ryż sie
je , nie dochodzi wymaganego napięcia.

Ryż do dojrzenia wymaga wiele wilgoci; 
to też na pomorzu peruwijańskiem, gdzie 
deszcze nie padają, rolnik uciekać się musi 
do sztucznych środków irrygow ania pól. 
W  Ekwadorze jednak, dzięki obecności bar
dzo wilgotnych lasów na równinach przy
morskich, deszcze od G rudnia do Maja tak 
są obfite, że w zupełności znika potrzeba 
irrygacyi. W spomniałem też powyżej, że 
i orka jest tu  zbyteczną, cała więc praca 
rolnika ogranicza się na zrobieniu desmon- 
te, zasianiu i zebraniu ziarna. Oddzielenie 
ziarna z pochwy uskutecznia się albo ręcz
nie w olbrzymich drewnianych stępach przy 
pomocy drewnianego tłuczka, lub też w pa
rowych młockarniach, których liczba z każ
dym rokiem wzrasta. Bardziej jednak ce
nionym jes t ryż młócony ręcznie, ziarno bo
wiem nie jest tak potłuczone, a przez to ró
wniej się gotuje. Cena worka ryżu, odpo
wiadającego mnićj więcój naszemu korco
wi, waha się stosownie do urodzaju między 
5 pesos i 9 pesos, co według obecnego k u r
su odpowiada 15 do 27 frankom.

A rroz seco czyli ryż sypki stanowi co
dzienną potraw ę pomorzanina. Zarówno 
na śniadanie jak  i na obiad potraw a ta sta
nowi część pomorskiego menu. Przyrzą
dzenie jego stanowi osobną sztukę, z której 
słyną głównie pomorskie kobiety. Chodzi 
bowiem o to, aby ziarno było dobrze ugo
towane, a jednak  nie rozgotowane, czyli że
by każde ziarnko osobno się trzymało. G łó
wnym sekretem tój sztuki je s t używanie 
znacznej ilości szmalcu, a stosunkowo bar
dzo małej ilości wody; czego zaś kucharka 
strzedz się stanowczo powinna, to miesza
nia łyżką podczas gotowania. By zaś un i
knąć przypalenia, nadają kociołkowi ruch 
wirowy raz w jednę, to znów w drugą s tro 
nę, przez co potraw a ślizga się po dnie na
czynia, do którego nie przypieka się dzięki 
tój manipulacyi.

Ciekawym bardzo faktem, przypom ina
jącym  obecną zbożową konkurencyją Am e
ryki północnój, jes t pojawianie się ryżu 
chińskiego na rynkach ekwadorskich, a g łó 
wnie w Guayaquilu. Ryż ten taniej nawet

sprzedawanym bywa od miejscowego, po
nieważ jednak jest pośledniejszego gatunku, 
nie cieszy się zbytnim pokupem i tylko 
biedniejsza ludność przez oszczędność go 
używa.

Charakterystycznem dla K ordylijerów  
ziarnem jest tak  zwana quinua (Chenopo- 
dium quinoa), którą nawet w Europie, a g łó 
wnie we Francyi zaaklimatyzowano, wsku
tek jednak nieznajomości sposobu jój przy
rządzania dotychczas nie mogła się rospo- 
wszechnić. Quinua daje drobne ziarenka, 
które przed ugotowaniem należy wymyć, 
a raczej — niech mi będzie wolno użyć tego 
wyrażenia — wyprać w kilku wodach, trąc 
starannie ziarnka w ręku, przez co quinua 
pozbywa się goryczy właściwej zewnętrznej 
łupince. Widocznie sekret ten nie był zna
ny we Francyi, gdyż dykcyjonarz d O rb i-  
gnyego ') opiewa, że roślina ta nie przed
stawia dla nas żadnego interesu, gdyż ziar
na jej są nadzwyczaj gorzkie. Przeciwnie, 
ziarno to po stosownem wymyciu jest b a r
dzo smaczne, czy to pod postacią krupniku, 
czy jako zwykłe krupki — i pragnąć by na
leżało, aby Europa przyswoiła sobie tę u ż y 
teczną roślinę, z którą dotychczas przez 
czyste nieporozumienie obchodzą się tak, 
jak  niegdyś traktowano kartofle, gdy za
miast korzenia chciano jeść owoc. Quinua 
powszechnie uprawianą bywa w granicach 
od 7000' do 10000' nad poz. morza, nie ma 
jednak  tak ważnego znaczenia, ja k  poprze
dnio wyliczone zboża.

Do bardzo l-ospowszechnionych ziarn 
w K ordylijerach należy fasola. Podniesio
no niedawnemi czasy kwestyją, czy Amery
ka posiadała fasolę przed odkryciem, czy 
nie? Dziś już, zdaje się, nie ulega wątpli
wości, że fasola amerykańska (Phaseolus 
americanus) stanowi zupełnie odrębny ga
tunek od naszej,że zatem istniała już wAme- 
ryce przed najściem hiszpanów, o czem też 
jasno mówią różni historycy z czasów pod
boju. Indyjska nazwa poroto lub purutu 
potwierdza do pewnego stopnia to tw ier
dzenie. Zwrócę nadto uwagę czytelnika, 
że żadna z roślin wprowadzonych z Europy 
do Am eryki nie może być upraw ianą na ca-

') D ictionnaire uuiiersel d’IIistoire Naturelle, 
redige par d’O rligny. Paris, 1867, vol. III, str. 551.
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łój przestrzeni K ordylijerów , od poziomu 
morza aż po granicę ku ltury , t. j .  po 11 000' 
mni^j więcej, czyli, że żadna nie posiada 
powszechnego orograficznego rozmieszcze
nia: jedne są. właściwe strefom gorącym, 
inne znów umiarkowanym . Widzieliśmy, 
że pszenica udaje się tylko w granicach od 
7 000' do 9 000'; jęczm ień od 7 000' do 11 000'; 
ryż od 0' do 2 500' a może do 3000' przy 
sprzyjających warunkach; ta  sama historyja 
pow tarza się i z innemi roślinami importo- 
wanemi. Tymczasem kukurydza posiada 
rozmieszczenie orograficzne powszechne, 
upraw ianą bowiem bywa od 0' do 10500'. 
Tenże sam wypadek zachodzi i z fasolą, 
a rozmaitość jej odmian wyrównywa niemal 
rozmaitości odmian kukurydzy. Wogóle 
fasola stref gorących posiada ziarno daleko 
mniejsze od serrańskićj. Bardzo szlache
tną odmianę stanowi tak zwana frejol pana- 
mito, prawdopodobnie pochodząca z P an a
my, ja k  to sama nazwa zdaje się wskazy
wać. Jestto  drobna fasola, biała, bez od
miany. Zwą ją  też jeszcze seńorita. Faso
la sćrrańska odznacza się wielkiem ziarnem 
i wielką rozmaitością kolorów, między któ- 
remi przeważa ciemno-fijoletowy i b runa
tny. Ulubioną potraw ą peruwijan i ekwa- 
dorczyków jes t ryż sypki przemięszany 
z fasolą, którą się podaje osobno, a dopiero 
każdy ze stołowników dopełnia mięszaniny. 
Zwą taką potrawę arroz eon menestra. Nad
to fasola znajduje liczne zastosowania w k u 
chni południow o-am erykańskiej, tak da
lece, że naw et przyrządzają z niej kon
fitury.

Groch nie jest tak bardzo rospowszech- 
niony, jak  fasola, gdyż i upraw a jego jest 
bardziej ograniczoną. Groch udaje się ty l
ko w granicach 6000' i 10 000' nad pozio
mem morza. Nazwy indyjskiej nie posiada, 
lecz powszechnie oznaczanym bywa hisz- 
pańskiem mianem „alberjas”. Najczęściej 
podawanym bywa wraz z ryżem, podobnie 
ja k  i fasola.

Równie ja k  groch rospowszechniony 
jest w regijonie Sierry ekwadorskiej — bób, 
zwany przez miejscowych po hiszpańsku 
avas. Posiada też te same co i groch g ra
nice orograficznego rozmieszczenia (6000' do 
10000' nad poz. morza). Obie te rośliny 
wprowadzone zostały niew ątpliw ie z E u ro 

py przez hiszpanów. Bób najczęściej uży
wanym bywa jako  mote wprost odgotowa- 
ny i podawany na stół bez żadnej okrasy, 
zastępując chleb pszenny.

Aby uzupełnić listę ziarn uprawianych 
w Ekwadorze, wymienić jeszcze muszę łu 
bin, zwany powszechnie po indyjsku cho- 
chos (czytaj czoczos), używany jednak nie 
jako roślina pastewna dla baranów, lecz 
mający znaczenie fasoli lub grochu, du
że bowiem jego fasolki gotują się i przy
praw iają zwykle w formię sałaty z octem 
i z oliwą. Ekwadorczycy dość go lubią, 
trudno jednak  rekomendować tę potrawę 
tw ardą i odznaczającą się nieprzyjemną go
ryczą. Łubin uprawiany w Ekwadorze jest 
niewątpliwie rośliną amerykańskiego po
chodzenia. W  okolicach Riobamby, na 
wielkich piaszczystych równinach uprawa 
jego jest rospowszechnioną. Udaje się ty l
ko na górnych piętrach K ordylijerów  w gra
nicach 7000' do 10000' nad poz. morza. 
Obok, po brzegach lasów rośnie dzika od
miana łubinu, odznaczająca się wyniosłą ło- 
dygą, oraz drobnym bardzo liściem i kwia
tem. Łubin amerykański posiada zawsze 
kw iat koloru lila. Nigdym nie widział od
miany o żółtym kwiecie.

Spomiędzy groszkowatych uprawianych 
w Ekw adorze wspomnieć jeszcze muszę so
czewicę (po hiszp. las lentejas), której upra
wa jednak  mnićj jest rospowszechnioną, niż 
grochu i fasoli. Granice orograficznego 
rozmieszczenia posiada soczewica te same, 
co i dwie wspomniane rośliny; a używaną 
bywa również jako  menestra wraz z ryżem.

Przebiegając poprzednią listę ziarn, spo
strzeżemy niewątpliwie brak w południowej 
Ameryce tak użytecznych zbóż, jak  żyto lub 
gryka, dziwić się jednak przestaniemy, zna
jąc  bliżój niedbalstwo i opuszczenie hiszpa
nów, którzy powinni byli Wprowadzić wszy
stkie użyteczne rośliny do krajów zdoby
tych przez siebie, a stanowiących z czasem 
nową ojczyznę dla wielu z nich. Słysza
łem nawet, że pszenicę wprow adził do P e 
ru  nie rząd, lecz jakaś dama prywatna, dba
ła o dobro kraju . Jęczmień zaś miał się 
dostać tym sposobem, że się znalazło przy
padkiem trochę ziarna przemięszanego ze 

| sprowadzoną pszenicą. Chcąc się przysłu- 
I żyć krajowi, w którym  tyle lat szczęśliwych
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przebyłem, sprowadziłem przed kilku laty  
kilkadziesiąt funtów żyta, które staraniem 
mojej siostry, oraz p.Folkierskiego, oj ca zna
nego matematyka, wysłane zostały do Limy, 
lecz wskutek fatalnego zbiegu okoliczności, 
a mianowicie wojny peruwijańskiśj i jed n o 
cześnie śmierci agenta, na którego imię 
przesyłka była wyekspedyjowaną, zaginę
ła w drodze. Obietnicy jednak  mojej do
trzymam i, prędzej czy później, nasiona 
znów wyślę.

J . Sztolcman.

MATERYJAŁY WYBUCHOWE.
(Ciąg dalszy).

Nitrogliceryna wynalezioną, została przez 
Sobrero w pracowni słynnego chemika Pe- 
louza; otrzym uje się przez działanie kwa
su azotnego na glicerynę. W  stanie natu
ralnym  z początku była używaną w kopal
niach, lecz wkrótce straszne wypadki, j a 
kich była powodem, zmusiły do zarzucenia 
je j,  jakkolw iek fabrykant amerykański, 
Mowbray, utrzym uje, że przygotowana ; 
z wielką starannością w stanie zupełnie czy
stym nie przedstawia ona większych niebes- 
pieczeństw aniżeli dynamit, będący popro- 
stu mięszaniną nitrogliceryny z pewnemi 
materyjami porowatemi. Owe m ateryje i 
pochłaniające nitroglicerynę mogą same 
przez się być zupełnie obojętne, albo też 
przedstawiać również m ateryjał wybucho- | 
wy, umyślnie dodany w celu zwiększenia j  

efektu powodowanego przez nitroglicerynę. 
Substancyją pochłaniającą nitroglicerynę jest 
zwykle ziemia okrzemkowa doskonale po
rowata, jakiej olbrzymie pokłady znajdują 
się w Hoherłohe w Iianow erskiem  i w Ran- 
dan w Owernii. Ziemia ta  pochłania 
trzy razy większą na wagę ilość nitroglice
ryny i daje wówczas dynam it num er 1-szy, 
zawierający 75%  czystej nitrogliceryny. 
W  niektórych krajach, jak  np. w Anglii, 
dozwolonem jest użycie jedynie tegcf gatun
ku dynamitu, gdy w innych przepisy po- 1

zwalają do tego rodzaju dynamitu dodawać 
saletry, oczywiście z wielką korzyścią dla 
fabrykanta, wskutek czego jednak produkt 
przedstawia większe niebespieczeństwa 
i ulega znacznie prędzćj szkodliwemu ros- 
kładowi. W  obudwu razach dynamit przed
stawia się w postaci m ateryjału plastyczne
go, formowanego w cylindry i dostarczane
go konsumentom poprostu w obwinięciu 
z papieru.

Abel oddawna ju ż  nosił się z myślą uży
cia bawełny strzelniczej jako środka po
chłaniającego nitroglicerynę; utworzył on 
w ten sposób ciało eksplodujące o niezmier
nie wielkiej sile, używane przez armiją au- 
stryjacką. Skład tego ciała tak się przed
stawia: 30 części bawełny strzelniczej, 3,5 
cz. azotanu potasu, 1 cz. węglanu sodu 
i 65,5 cz. nitrogliceryny. Później fabryki 
dynamitu wprowadziły w użycie, pod nazwą 
żelatyny eksplodującej, produkt otrzymany 
przez rospuszczenie 6 do 7 części bawełny 
strzelniczej w 100 cz. nitrogliceryny. Prócz 
powyższych wyrabia się jeszcze znaczna 
ilość materyj wybuchowych, zawierających 
głównie nitroglicerynę i noszących najroz
maitsze nazwy. T ak  znane są np. forsyt, 
litofraktor, proch w ulkan , proch tlas, 
mika, herkules, rendrock, proch elektry
czny, w iryt i wiele, wiele innych, różnią
cych się nawzajem tylko względną ilością 
nitrogliceryny i w niektórych razach rodza
jem  materyi absorbującej.

Bawełna strzelnicza i nitrogliceryna wy 
twarzają przy detonacyi znacznie większą 
ilość ciepła i gazów, aniżeli proch. Rów
nież roskładają się od niego znacznie prę
dzej, a prędkość, z jaką  fale powietrza 
wzbudzone wskutek wstrząśnienia czyli 
t. z w. fale detonacyjne zostają przenoszone, 
dosięga przy niektórych gatunkach pięciu 
do sześciu tysięcy metrów na sekundę, gdy 
średnia prędkość dla prochu wynosi około 
0,3 do 0,4 metra. Wreszcie zauważyć nale
ży, że wogóle eksplozyi związków azoto
wych wywołać nie można przez bespośre- 
dnie zapalenie, tak jak  się to dzieje z p ro 
chem, lecz dla pewności skutku trzeba się 
posługiwać pistonem z piorunianem rtęci.

Przez rospuszczenie niektórych związków 
organicznych, jak  np. siarku węgla lub ni- 
trobenzyny, w kwasie azotnym otrzymać
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też można produkty eksplodujące podobnie 
jak. powyższe, których przygotowanie n ie
zmiernie jes t łatwem , które jed n ak  z powo
du swych własności łatwego wybuchu 
w praktyce upowszechnienia jeszcze nie 
znalazły. Z tych ostatnich naj więcej zna
nym jest helhofit, stanowiący mięszaninę 
kwasu azotnego i dwunitrobenzolu, czyli 
związku węglowodorowego C0 H G, w k tó 
rym  dwa atomy wodoru zastąpione są przez 
dwie jednowartościowe grupy N 0 2, stano
wiące tak  zwaną grupę nitrową. T u też zali
czyć trzeba cały szereg materyj eksplodu
jący ch , noszących nazwę panklastytów. 
W spomnieć wreszcie wypada jeszcze o mię- 
szaninach chloranu potasu z związkami wę
glowodorowemu, ja k  np. asfalina. Racka- 
rock, będący chloranem potasu pomięszanym 
z nitrobenzolem, był w dość znacznej ilości 
użyty przez generała Newtona przy zbu
rzeniu olbrzymiej skały H ellsgate przy wąj- 
ściu do zatoki nowojorskiej ').

Co się tyczy trzeciej z powyżej zaznaczo
nych grup materyj wybuchowych, to naj
więcej dotychczas w celu rozrywania pu 
stych pocisków używany proch nie wypeł
nia doskonale swego zadania. P rzy  uży
waniu tych pocisków ma się podwójny cel 
na oku; rozłupać granat na możliwie wielką 
liczbę kawałków i każdemu z tych kaw ał
ków udzielić prędkość wystarczającą dla 
wykonania zabójczych działań na znacznej 
odległości. Pierwszą część zadania ros- 
strzygnięto w ten sposób, że pociski z góry 
mają oznaczone na swój powierzchni we
wnętrznej linije względnie słabego oporu, 
wedle których ulegają rozłamaniu. Po osię- 
gnięciu jednak  tego rezultatu  poznano nie
dostateczność zwyczajnego prochu, który 
nie jest w stanie odłamkom w ten sposób 
otrzym anym  nadać dość energicznej siły 
rzutu , co tem bardziej jeszcze na ja w  wystę- 
puje, gdy pociski te działają przeciw mu- 
rom i wałom. Niedziwna więc, że z chwi
lą ukazania się nitrozwiązków starano się 
ich użyteczność i w tym celu wyzyskać. 
Lecz — niestety — związki te nie są w sta
nie znieść silnego wstrząśnienia, powstają
cego w chwili wylotu pocisku, wskutek czego 
następują przedwczesne wybuchy. U dało się

*) Ob. Wszechświat z r. 1886, str. 2.

jednak  ładować granaty dynamitem i wy
rzucać je  bez wypadku przez zmniejszenie 
ilości nitrogliceryny zawartej w ładunku, 
lecz i w tym razie bez poważnego rezultatu, 
ponieważ prędkość rzutu okazała się za sła
bą. W  razie zaś, gdy chodziło o działanie 
granatu  na mury, detonacyja następowała 
w samym początku zetknięcia i efekt był 
małoznaczny. Mniej lub więcej słaby opór 
pierwszem u wstrząśnieniu przedstawiają in 
ne m ateryje wybuchowe, z któremi odpo
wiednie doświadczenia były wykonywane 
i które w tym kierunku dawały rezultaty 
prawie bez żadnój wartości praktycznej.

Znacznie lepsze rezultaty otrzymano 
z helhofitem. M ateryjał ten z początku 
wprawdzie przedstawiał tę niedogodność, 
że obiedwie jego części składowe oddziel
nie wprowadzać należało z wielką ostrożno
ścią do wnętrza granatu, gdyż zmięszanie 
tych składników następować dopiero winno 
było następnie, po wyjściu pocisku z lufy, 
lub, co lepsza, po natrafieniu na przeszko
dę — wtedy bowiem dopiero helhofit eks
ploduje. Dowcipne i z wielkim talentem 
wykonane w tym kierunku ulepszenia przez 
p. G rusona niedogodność tę na razie usunę
ły. Dotąd jednak , wobec dość sprzecznych 
a zapewne i w niedostatecznie wielkiej ilo
ści wykonanych prób, o rezultatach i na
dziejach, pokładanych w helhoficie, stanow
czo wyrokować trudno.

Przed  czasem bardzo niedawnym dużo 
hałasu narobił melinit, którego tajem ni
cę wyrobu posiada podobno tylko rząd 
francuski, a który, jak  skądinąd wieści nio
są, składa się głównie z eteru i kwasu pi- 
krynowego. Entuzyjazm, z jakim  w sa
mym początku artyleryja francuska środek 
ten wybuchowy przyjęła, znacznie już 
ostygł. M elinit nie jes t złym materyjałem; 
cena jego tylko jest bardzo wysoka.

Oto, co się w krótkości da powiedzieć
0 najważniejszych m ateryjałach wybucho
wych, przeważnie w praktyce używanych. 
W idzimy, ja k  dalekie są one od wypełnie
nia swych zadań. Ogólnemu wprowadze
niu w użycie związków azotowych organi
cznych stoją na przeszkodzie: ich niestałość
1 grożące z ich strony niebespieczeństwo. 
Niektóre z owych nitrozwiązków wybu
chowych roskładają się z towarzyszeniem
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detonacyi ju ż  pod wpływem światła, jak  
tego dowiodły doświadczenia Tyndalla. 

(dok. nast.).

Maksymilijan Flaum.

Z IARNA KRO CH M A LU
B A R W IĄ C E SIĘ

pod wpływem jodu na czerwono.

Wiadomo powszechnie, że ziarna kroch
malu zabarwiają się pod wpływem jodu 
zwykle na niebiesko. Mniej znane są spo
strzeżenia botaników, że ziarna krochmalu 
niektórych roślin, zamiast na niebiesko, bar
wią się pod wpływem wyżćj wspomnianego 
odczynnika na czerwono. Ziarna takie 
znajdował Naegeli w jaskółczem zielu, 
A. Gris w jednym  gatunku ryżu, Treub 
u storczykowatycb, D afert w prosie (Pani- | 
cum miliaceum), A. Meyer w goryczce żół
tej i in. Ogółem znaleziono je  dotychczas 
u 17 gatunków, należących do siedmiu róż- ! 
nych rodzin.

Bliższych jednakże szczegółów co do 
przyczyn czerwonego zabarwienia pod j  

wpływem jodu, co do chemicznćj natury j  

i powstawania owych ziarn krochmalu do 
zeszłego roku nie znano. Dopiero badania 
A. Meyera wyświetliły tę kwestyją.

Mikroskopowe i mikrochemiczne bada- 
dnia owych szczególnych ziarn krochmalu 
prowadził A. M eyer na owocach różnych 
odmian prosa murzyńskiego (Sorglium), po
chodzących z Chin i Japonii. Czerwone 
ziarna krochmalu (t. j . barwiące się na czer
wono) znajdują się tam w bielmie vwewnę- 
trznem  (endospermium); zarodek prosa mu
rzyńskiego zawiera zwykłe niebieskie (t. j .  j  

barwiące się na niebiesko) ziarna i olćj, j  

bielmo zewnętrzne (perispermium) tylko | 
niebieskie ziarna. Zew nętrznych różnic | 
pomiędzy niebieskiemi a czerwonemi ziar
nami nie ma, ostatnie odznaczają się wszak- i 
że znaczną w porównaniu z pierwszemi 
łamliwością. Przy powolnem pęcznieniu j  

w niewielkiej ilości wody czerwone ziarna !

pęcznieją dopiero przy 70° C (niebieskie 
przy 68°) i, nierospękając się znacznie, 
przekształcają się w próżne, promienisto 
prążkowane kule. Przy silniejszem pęcz
nieniu czerwone ziarna zmieniają się w de
likatne pęcherzyki, niezmiernie mało za
wierające substancyi, niebieskie zaś ziarna 
tój samój wielkości przy napęcznieniu przed
stawiają pęcherzyki, cztery razy więcej bo
gatsze w substancyją.

Rostwór jodu w wodzie nie zabarwia 
ziarn całkowicie na czerwono; środek ( ją 
dro) i częstokroć też warstwy przyśrodko
we niebieszczeją. Jeżeli po takiem zabar
wieniu jodem poddamy ziarna działaniu 
mięszaniny azotanu wapnia i jodu, to za
czną one pęcznieć i masa pęczniejąca zabar
wi się na niebiesko.

Na podstawie tych i innych szczegółów, 
przyjmuje. Meyer, że ziarna czerwone zło
żone są z krochmalu, amylodekstryny i trze
ciego jeszcze połączenia, niezabarwiające- 
go się wcale pod wpływem jodu  i łatwo 
rospuszczalnego w rostworze diastazy i wo
dzie, a dalsze badania wykazały, że ową 
trzecią substancyją stanowi dekstryna, któ
ra działaniem wody ogrzanćj do 50° wy
dzieloną została w zupełności, reszta zaś 
substancyi ziarn pozostała niezmieniona 
i pod wpływem jodu  barwiła się energicz
nie na czerwono.

Różnice pomiędzy różnemi rodzajami 
ziarn krochmalu Meyer określa w ten spo
sób: znaczna większość ziarn składa się 
z czystego krochmalu i te właśnie barwią 
się na niebiesko; zdarza się wszakże dość 
często, że prócz krochmalu znajdują się 
w ziarnach ślady amylodekstryny, a może 

| nawet dekstryny; zabarwienie tych ziarn 
pod wpływem jodu ma odcień fijoletowy. 
W reszcie niekiedy znaleść można ziarna, 
zawierające znaczną ilość amylodekstryny 
i dekstryny, obok nieznacznej ilości kroch
malu — to są t. nazw. przez Meyera czer
wone ziarna. Pojaw iają się one wskutek 
tego, że przy rośnięciu pod wpływem fer
mentu następuje przemiana nie w cukier, 
któryby się natychmiast rospuścił, lecz 
w dekstrynę i amylodekstrynę; część kroch
malu zostaje wszakże nienaruszona i w ziar
nie widzimy ją  póżnićj w postaci barwią
cych się na niebiesko: jąd ra ziarna i warstw



570 WSZECHŚWIAT.

otaczających jądro . Powyższe teoretyczne 
wywody znalazły potwierdzenie w  historyi 
rozwoju ziarn prosa murzyńskiego.

Doświadczenia okazały, że diastaza, za
w arta w ryżu, barwiącym  się na niebiesko, 
działa daleko siln ió j, niż znajdująca się 
w odmianach, barwiących na czerwono; ta 
kie same wyniki dało porównanie prosa 
murzyńskiego, zawierającego czerwone i nie
bieskie ziarna, skąd można wnioskować, że 
powstawanie czerwonych ziarn jest w ści
słym związku z obecnością stosunkowo sła
bego fermentu.

Julijan Steinhaus.

P A Ń S T W O W A

SZKOŁA PRZEMYSŁOWA
W  K R A K O W I E .

~ Instytucyja ta zajęła w r. 1885 miejsce 
Akademii przemysłowo - technicznej, zw i
niętej ostatecznie z ubiegłym rokiem szkol
nym. Obejmuje ona dwie szkoły, a mia
nowicie: a) wyższą szkołę przemysłową j  

i b) kursy wieczorne. Zadaniem pierwszej 
jest przygotowanie młodzieży do samodziel
nego prowadzenia przemysłu, drugie zaś 
przeznaczone są dla robotników przemysło
wych, a mają na celu uzupełnienie ich wie
dzy w kierunku przemysłowym. Pierwsza, 
t. j. wyższa szkoła przemysłowa zasługuje 
na uwagę także czytelników W szechświata, 
podajemy tu przeto następujące o niej wia
domości.

W yższa szkoła przemysłowa obejm uje 
trzy wydziały czyli szkoły fachowe, a m ia
nowicie: wydział budownictwa, mechanicz
nym i chemiczny. W  każdym wydziale nau
ka trw a lat 4. K urs pierwszy jest wspól
nym dla wszystkich trzech wydziałów a przy- j  

gotowawczym do następnych kursów. P ro 
gram nauki obejmuje tu języki: polski, nie
miecki, francuski, algebrę, gieom etryją i ry
sunki gieometryczne, fizykę, chemiją i ry
sunki z wolnej ręki.

Następne trzy kursy są fachowe, a w ich 
program  naukowy wchodzą obok nauk ogól
nie kształcących, jak  języki: polski, nie
miecki, francuski, historyja, gieografija, fi
zyka i cliemija, matematyka, także i g łó
wnie rozliczne przedmioty zawodowe, ja 
ko to:

Na wydziale budowniczym: budownictwo, 
mechanika budownicza, nauka form archi
tektonicznych i stylów, miernictwo i niwe
lowanie, zasady technologii mechanicznej 
i chemicznej i modelowanie.

Na wydziale mechanicznym: matematyka 
w obszerniejszym zakresie, mechanika, bu
dowa maszyn, technologija mechaniczna, 
zasady technologii chemicznej, miernictwo, 
modelowanie, zasady budownictwa, kon- 

! strukcyja maszyn rolniczych.
Na wydziale chemicznym: cliemija ogól

na obszerniej traktowana, cliemija anality
czna, m ineralogija i gieognozyja, technolo
gija chemiczna, zasady technologii mecha- 

j  nicznej, mechanika, nauka o maszynach 
i cliemija rolnicza.

W  każdym wydziale posiada nauka kie
runek przedewszystkiem praktyczny, zasto
sowany do potrzeb przemysłu krajowego. 
Do tego celu prowadzą rozliczne ćwiczenia 
rysunkowe, jak  na wydziałach budowni
czym i mechanicznym, a ćwiczenia labora
toryjne obok pierwszych na wydziale che
micznym. Jest nadzieja, że przybędą z cza
sem dla mechaników ćwiczenia w arsztato
we. Dalej należy wspomnieć o wyciecz
kach naukowych bliższych i dalszych, o rga
nizować się mających rok rocznie wedle 
potrzeby i możności.

W  ostatnim roku każdego wydziału nau
ka, zwłaszcza w części praktycznej, ulegać 
może dalszej specyjalizacyi, której kierunek 
zależy głównie od potrzeb krajowego prze
mysłu (uczniowie zresztą wybierają sobie 
dowolnie swoję spccyjalność — dla niektó
rych zaś gałęzi przemysłowych szkoła na
przód niejako jest przygotowaną i rosporzą- 
dza odpowiedniemi zbiorami i środkami 
naukowemi). Uczniowie wydziału budo
wniczego mają się wykształcić na praktycz
nych budowniczych lub przedsiębiorców 
budowlanych; mechanicy mogą się specyjal- 
niej poświęcić m łynarstwu i fabrykacyi m a
szyn rolniczych, chemicy zaś gorzelnictwuI
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(w ogólności przemysłowi rolniczemu) i naf- I 
ciarstwu. Z końcem czwartego roku odby
wa się egzamin dojrzałości, mocą którego J 
uzyskują, uczniowie patent do wykonywa
nia praktyki w obranym zawodzie.

Z powyższego, krótko naszkicowanego 
program u naukowego wynika, że główny 
nacisk spoczywa na praktycznem przyspo
sabianiu uczniów do zawodów przem ysło
wych. Cel ten może być osięgnięty tylko 
wtedy, jeżeli szkoła rosporządza: a) odpo
wiednio uorganizowanem i wykwalifikowa- 
nern gronem nauczycielskiem i b) odpowie- 
dniemi środkami naukowemi.

Co się tyczy środków naukowych, to za
uważyć należy, że w ogólności są wystar
czające; z pomiędzy nich wypada wymienić 
następujące: Sale rysunkowe obszerne, ja s
ne, zaopatrzone w przybory wymagane, bo
gate zbiory wzorów i modeli architektoni
cznych i mechanicznych; dwie obszerne 
pracownie chemiczne — zajmujące siedem 
obszernych ubikacyj ( jedna analityczna — 
druga technologiczna); gabinet fizyczny; 
bogata, bo przeszło 13000 tomów licząca bi- 
blijoteka, złożona z dzieł technicznych; ga
binet gieometryi wykreślnój; gabinet mine
ralogiczny wcale okazały i t. d. Poszcze
gólnym katedrom  służą, stałe dotacyje ro
czne, które acz skromne i bardzo skromne, 
wystarczają do niezbędnego uzupełniania 
zbiorów naukowych, lub też na opędzanie 
kosztów nauki praktycznej. Nie ulega wąt
pliwości, że szkoła daleką, jes t jeszcze od 
chwili, w którćj będzie mogła o sobie po
wiedzieć, że ilością i jakością przyborów 
i środków naukowych stoi na wyżynie za
dania jój powierzonego, jednakże dążenia 
grona nauczycielskiego wyraźnie w tym du
chu są skierowane. K ilkakrotnie już uda
ło się uzyskać dotacyje nadzwyczajne, któ- 
remi pousuwano niejeden brak dotkliwy.

W  ostatnich czasach zakupiono maszynę 
dynamoelektryczną, wraz z motorem paro
wym, który równocześnie przeznaczony jest 
jako  motor do przyszłych warsztatów me
chanicznych. W iadomo nam również, że 
poczynione są starania w celu urządzenia 
pracowni gorzelnianej, a nareszcie nafciar- 
skiej i t. p. Jednakże kwestyja środków 
naukowych zależy nietylko od dobrych chę
ci i zrozumienia u nauczycieli—to kwestyja

finansowa, której załatwienie, jak  zawsze, 
wymaga dużo czasu i zachodów. Szczęśli
we jój rozwiązanie zależy od szkoły i od 
społeczeństwa, któremu ma służyć. Zada
niem szkoły wejść w głąb, niejako w sam 
środek ruchu czy świata przemysłowego, 
którego powinna się stać nieodzownym do
radca i przyjacielem naukowym. Społe
czeństwo znowu powinno szkołę otoczyć 
zaufaniem i w ten sposób ułatwiać jej za
danie. Taki stosunek między szkoła a prze
mysłem, między nauką a praktyką wyjdzie 
niezawodnie obu stronom na korzyść. Szko
le przedewszystkiem dostarczy podstawy 
do dalszego a coraz lepszego bytu i otwo
rzy wrota do większego zaufania u rządu, 
a tem samem do coraz lepszych funduszów 
naukowych.—Cały ten proces rfie może być 
dziełem jednój chwili — na to trzeba lat 
kilku lub więcej — a tymczasem niechaj po
woli ale statecznie działają w zgodzie szko
ła i przemysł, a związki staną się coraz ści
ślejsze.

Frekw encyja szkoły przedstawia się do
tychczas jak  następuje: W  r. 1885/6 było 
na I kursie uczniów 13. W  r. 1886/7 na 
kursie I uczniów 23, zaś 9 na II, z tych po 
4 na wydziałach: mechanicznym i chemicz
nym, 1 na budowniczym. Liczby to bar
dzo skromne, jednakże nie należy się niemi 
zrażać, wiadomo nam bowiem, że inne po
dobne szkoły w Czechach, Szląsku i t. p., 
acz pozostające w stokroć pomyślniejszych 
warunkach, także niewiększą z początku 
cieszyły się frekwencyją. Jest zresztą pe
wne stopniowanie i to w kierunku dodat
nim; słuszna przeto nadzieja, że z czasem 
szkoła krakowska dojdzie do poważnej licz
by uczniów. Mimo to nie można się po
wstrzymać od zdziwienia, że cała Galicyja 
tylko k ilk u —kilkunastu uczniów dostarczyć 
jest w stanie, w Królestwie taka szkoła by
łaby odrazu przepełnioną. Nadto, daje się 
tu uczuć pewien brak doboru młodzieży 
wstępującej; na I  roku zbiera się młodzież 
nieświadoma celu szkoły, ani też przyczyny, 
dla której w jej mury wstąpiła; synów 
przemysłowców, których szkoła ta w pier
wszej linii powinna interesować, niemasz 
tu wcale.

Z tych to powodów zadanie nauczycieli 
nadzwyczaj jest utrudnione. Możemy je-
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dnak dodać równocześnie, że zupełnie ina
czej wygląda sytuacyja na I I  kursie, gdzie 
młodzież, przeszedłszy już  próbę ogniową
I  kursu, prezentuje się bardzo dobrze, a od
znacza się pracowitością, pilnością i zaczy
na wyrabiać talenty, które niezawodnie p ię
knie się ujawnią przy końcu studyjów. Z tych 
to powodów, mamy nadzieję, że z czasem, 
skoro pierwsi abituryjenci szkoły zajmą sta
nowiska i skuteczne usługi zaczną odda
wać przemysłowi, powód do skarg — owa 
pewna apatyja społeczeństwa galicyjskie
go — ustąpi.

W ypada nam dalój wspomnieć o w arun
kach przyjęcia do tśj szkoły. Na kurs I  
( przygotowawczy ) mogą być przyjęci 
uczniowie, którzy ukończyli 4-tą klasę gi- 
m nazyjalną lub realną, lub też ci, którzy 
się wykażą ukończoną 3-cią klasą gimna- 
zyjalną lub realną i poddadzą się z dobrym 
skutkiem egzaminowi wstępnemu, obejm u
jącem u przed mioty: Arytm etykę (cztery
działania z liczbami całemi i ułamkami zwy- 
czajnemi i dziesiętnemi, podnoszenie do 
kw adratu i sześcianu, wyciąganie pierw iast
ków kwadratowych i sześciennych, rachu
nek procentów prostych, znajomość m iar 
i wag metrycznych). G ieom etryją (znajo
mość różnych linij, figur płaskich i głów
nych brył, obrachowanie powierzchni figur j  

płaskich). F izykę (najważniejsze zjaw iska \ 
fizyczne, własności ciał i ciepło). Na kurs j

I I  mogą być przyjęci uczniowie z 4 tą k la 
są szkoły gimnazyjalnćj lub realnój, skoro 
odbędą egzamin wstępny,obejmujący: A ry t
metykę i algiebrę (biegłość w rachunku 
liczbami całkowitemi i ułamkami przy za
stosowaniu ważniejszych skróceń i u ła 
twień, cztery zasadnicze działania z liczba
mi ogólnemi, stosunki i proporcyje, rów na
nia 1-go stopnia z jedną niewiadomą). Gieo
m etryją (znajomość ważniejszych twierdzeń 
z planim etry! i biegłość w rozwiązywaniu 
prostszych zadań konstrukcyjnych). Che- 
miją (znajomość pierwiastków chemicznych 
i najważniejszych związków; znajomość 
prostszych wzorów chemicznych, lecz z wy
kluczeniem teoryi). F izykę (najważniejsze 
zasady fizyki z szczegolnem uwzględnię- I 
niem rozdziałów o dźwięku, świetle, magne
tyzmie i elektryczności). Rysunki (biegłość 
w rysowaniu konturów z wolnćj ręki, we

dług wzorów i według elementarnych gieo- 
metrycznych kształtów bryłowych; kon- 
strukcyje gieometryczne przy pomocy cyr
kla i linii; wprawa w użyciu pendzla 
i farb).

W pisy do szkoły odbywają się od 1 — 4 
W rześnia. Oplata wynosi 7 złr. na półro
cze, nadto 1 złr. na biblijotekę.

Szkoła rosporządza wreszcie wcale oka
załą liczbą stypendyjów. I tak rok rocznie 
jes t do dyspozycyi siedem stypendyjów rzą
dowych po 150 złr., płatnych w 10-ciu ra 
tach miesięcznych, o które jednakże ubie
gać się mogą tylko uczniowie, poddani au- 
stryjaccy; oprócz tego są liczne stypendyja 
krajow e, przystępne dla wszystkich uczniów 
zakładu. Zoi'ganizowaną jest również po
moc bratnia dla uczniów, rosporządzająca 
pokaźnym kapitałem , przekazanym przez 
uczniów był(5j Akademii przemysłowo-tech- 
nicznój.

Organizacyja grona nauczycielskiego -jest w k ró t
kości następująca. Na czele zakładu stoi dyrektor, 
reprezentujący  go i odpowiedzialny na zewnątrz; 
zaś pro foro interno stoją na czele wydziałów prze
łożeni tychże, którzy powołani są czuwać n&d bie
giem nauki w swym wydziale i w ten sposób poma
gać dyrekcyi w spełnianiu jej zadania. Nauczycie
le w reszce posiadają po w igkfzej' części nietylko 
teoretyczną kwalifikacyją (egzamin nauczycielski, 
doktorat i t. p.l, ą le także praktyczną (zajęcie po
przednie w praktyce). Jak  dotychczas skład grona 
nauczycielskiego jest następujący:

D yrektor p. Stanisław  Ziembiński, inżynier-me- 
chanik, były profesor politechniki lwowskiej, wy
k łada  encyklopedyją maszyn.

Posada przełożonego wydziału budowniczego do
tąd  nieobsadzoni. _

Przełożony wydziału mechanicznego p. Tytus 
j  B ortnik, b. inżynier kolei galicyjskich, wykłada 

technologiją mechaniczną.
Przełożony wydziału chemicznego dr E rnest Ban- 

drowski, zarazem docent uniw ersytetu Jagielloń
skiego, wykłada chem iją ogólną i analityczną.

Profesor Jan  R otter, inżynier, docent perspekty
wy w krakowskiej Szkole Sztuk pięknych, wykłada 
gieom etry ją w ykreślną, m iernictwo i niwelowanie.

Profesor Karol Stadm iiller, inżynier-m echanik, 
w ykłada konstrukcyją maszyn.

Profesorowie: H enrykL indąuist i Sławomir Odrzy- 
wolski, architekci, wykładają przedm ioty w zakres 
budownictwa wchodzące.

Prof. Gustaw Steingraber, b. dyrektor fabryki 
kwasu octowego w W iener N eustadt pod W iedniem,

1 w ykłada technologiją chemiczną.
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P. W iktor Troń, b. asystent politechniki lwow
skiej, wykłada mechanikę teoretyczną i mechanikę 
budowniczą.

P. Bronisław Gustawicz, b. nauczyciel gimnazy- 
jum  św. Anny, wykłada fizykę i m atematykę.

Pp. W alery Gadomski, artysta rzeźbiarz i Teodor 
Talowski, architekt, — udzielają rysunków odręcz
nych.

Dr August Sokołowski, prof. gim nazyjum św. A n
ny, wykłada język niemiecki.

Dr Teofil 2iemlia, prof. gimnazyjum św. Anny 
i docent uniwersytetu Jagiellońskiego — ję zyk 
polski.

P. Włodzimierz Aleksandrowicz, prof. gimnazyjum 
św. Jacka, udziela historyi i gieografii.

P. Franciszek Bieniasz, prof. gimnazyjum imienia 
Sobieskiego — mineralogii i gieognozyi.

Panowie: A lberti, chemik-technolog i Włodzi
mierz Ekielski, architekt, — asystenci.

W miarę uzupełniania się kursów wyższej szkoły 
przemysłowej, grono powyższe zostanie pomnożone 
o kilka jeszcze sił nauczycielskich.

D r Ernest Bandrowski

m . n f m w T H  g £ o n

19 Sierpnia r. b.

0  ile sądzić można z otrzym anych wiadomości, 
ze wszystkich ekspedycyj, uorganizowanych w celu 
obserwowania zaćmienia słońca, dwie tylko osią
gnęły względne przynajm niej powodzenie, a m ia
nowicie w Petrowsku w gub. Jarosławskiej i w K ra
snojarsku w Syberyi. Ogólne rezultaty  dostrzeżeń, 
dokonanych na tych stanowiskach, znane już są 
czytelnikom naszym. Jedna z gazet rosyjskich po
daje rysunek korony słonecznej, odpowiadający 
opisowi, jakiśm y w zeszłym numerze zamieścili, — 
istotnie wszakże nowych szczegółów nie znajduje
my. Konieczną będzie rzeczą zestawienie rysun
ków i fotografij, zdjętych w Petrowsku i K rasnojar
sku, do czego zapewne przybędą jeszcze rysunki tu 
i owdzie w pasie całkowitego zaćmienia otrzymane; 
opracowanie tego m ateryjału wymaga pewnego cza
su, zanim będzie można powiedzieć, czy zdoła się 
on przyczynić do rozjaśnienia natury  korony sło
necznej.

W Akademii nauk w Paryżu p. Janssen już 22 
Sierpnia oświadczył, że zamierzone obserwacyje 
dla niepogody nigdzie w ogólności się nie powio
dły. Z ekspedycyj niem ieckich, uorganizowanych 
w Prusiech przez Forstera, ani jedna nie zdołała ja- i 
kiegokolwiek dokonać dostrzeżenia. Urządzenie I

wypraw rosyjskich, rozrzuconych w dolinie Wołgi, 
przypisuje Janssen obserwatoryjum pulkowskiemu.

Na ostatniej stronie dzisiejszego numeru zamiesz
czamy rysunki dwu faz zaćmienia częściowego, we
dług fotografij, zdjętych przez pp. E dw arda i W ła
dysława Natansonów, o czem podali oni wzmiankę 
w numerze zeszłotygodniowym, w artykule — Eks- 
pedycyja wileńska — fotografija. Nadmienić nam 
tu  wypada nadto, że otrzymaliśmy również fotogra- 
fiją, zdjętą w powiecie Lepelskim gub. Witebskiej 
przez p. M ichała Kuścińskiego. Zachmurzone wszak
że niebo ledwo dozwala dostrzedz wąski sierp sło
neczny.

EKSPEDYCYJA W IL E Ń S K A

II. Badania widmowe.

Zamierzonym celem badań spektroskopowych 
w W ilnie było określenie integralnego widma ko
rony i zmiany grup a  i B ewentualnie w chwili za
krycia całkowitego.

W tym  celu urządziłem trzy lunety na jednej sta
tywie paralaktycznej:

1) Luneta o objektywie 4 cali, do której był p rzy 
śrubowany spektroskop Browninga o 6-ciu pryz
m ach z ruchem  ich automatycznym o podwójnem 
przejściu promienia (aequivalent 12 pryzm). Siła 
dyspersyjna przyrządu taka, że grupa B przedsta
wia się złożoną z grubych linij zamiast par linij, 
grupa a  — z pojedyńczych cienkich linij zastępują
cych pary Cornu. Wielkość obrazu słońca na szpa
rze i długość szpary zmierzone milimetrami. P rzy
rząd osadzony na kole pozycyjnem z zerem wyzna- 
czonem dla szpary stycznej na słońcu.

2) Luneta trzycalowa bez ru ry , to  jest objektywa 
rzucająca obraz słońca na szparę spektroskopu Vo- 
gla o słabej dyspersyi. Całe widmo w polu widze
nia wraz ze skalą oświetloną, której podziałki wy
znaczone na słońcu i rurkach Geisslera. (Opis tego 
widma był w Wszechświecie).

3) Szukacz Steinheila. Objektywa 46mm, powiększ. 
21 razy. Pole widzenia 1° 50', szkła czarne na sfcy- 
brze przed okularem.

Wszystkie trzy  lunety  o osiach optycznych ró 
wnoległych, złączone z sobą, osadzone na osi dekli- 
nacyjnej żelaznej. Ruch osi godzinnej zapomocą 
segmentu żelaznego, poruszanego śrubą bez końca 
i klucza.

Krzywizny obu spektroskopów były wyprowadzone 
z linij słonecznych dla oznaczenia przez graficzną 
interpolacyją długości przybliżonej fal ewentualnie 
spostrzeżonych linij. Miejsca trzech linij żelaznych 
w grupie ze szczególną ostrożnością zostały okre
ślone, aby ich nie zmięszać z param i OC (tlenu), g d y 
by one jasnem i się okazały. Z równą staranno
ścią oznaczono miejsca znanych linij korony w obu 
widmach (t. j. 531,5; 544,6; 556,9).
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Spektroskop większy z łatw ością mógł być zam ie
niony przez helijoskop polaryzacyjny Merza, co też 
i miało miejsce, choć bez skutku, z powodu chmur.

Program  pracy ułożyłem następny:
1) Oznaczenie 1-go kontaktu helijoskopem lunety 

czterocalowej, oraz kontak tów  dwu grup plam, któ
re  około środka tarczy m iały  być.

Odjęcie helijoskopu i włożenie większego spek
troskopu.

2) Zbadanie okolicy rogów spektroskopem du
żym i zanotowanie ew entualnych wyskoków tamże, 
oraz zmian lub odwrócenia prążek Fraunhofera.

3) Na dwie m inuty  przed całkowitością szparą 
stj^czną w punkcie 2-go kontaktu badanie zmian a  
i B aż do 15 sekund po 2 kontakcie i dalej bez p rze
ryw ania tąż styczną szparą widma korony w oko
licy E  (531,5) aż do 45 mniej więcej sekund.

4) 20 sekund na rzu t oka ogólny i szukaczem na 
postać Tiorony z jednoczesnem nastawieniem szuka
cza na zawczasu us'tawioną szparę małego spektro
skopu.

5) Przez drugą minutę całą: widmo integralne 
korony małym  spektroskopem , ale nie w znaczeniu 
angielskiem bez objektywy, tylko, jak  było powie
dziane wyżej z obrazem korony przez trzycalową 
objektywę rzuconym na szparę w ten  sposób, aby 
obraz i dolnych i górnych warstw  korony razem 
w szparze były, dla dostrzeżenia ewentualnej róż
nicy widm dolnej i górnej warstwy. Oznaczenie 
przez te 60 sekund podziałek (oświetlonej skali przez 
pomocnika).

6) Po wymówieniu przez chronom etrzystę 120 se
kund powrócenie oka do dużego spektroskopu dla 
dostrzeżenia przy 3 kontakcie grup B i a  do 1 m i
nuty po całkowitości.

7) Rogi bez pośpiechu do 20 m inut.
8) K ontakty plam helijoskopem  i 4-ty kontakt.
Wszystko uniemożebnione przez chmury.

Jędrzejewicz.

K B G N f K A  N A U K O W A *

ASTRONOMIJA.

— Paralaksa słońca. Obserwacyje angielskie 
przejść W enery z r. 18T4 i 1882 (ob. W szechświat 
z r. 1883 str. 129) zostały już opracowane, i wypa
da z nich na wartość paralaksy słońca 8,83", t. j 
przy średniej odległości słońca prom ień ziemi wi
dziany jest stam tąd pod kątem  8,83". R ezultat ten  
niewiele się różni od wartości dotąd przyjmowa
nej. Obliczanie obserwacyj niem ieckich dotąd 
ukończone nie zoitało; będą one ogłoszone w sze
ściu tomach, z których niedawno wyszedł tom 
czwarty, obejmujący obserwacyje prowadzone za
pomocą helijometrów. S. K.

— Średnica słońca. Przed czternastu mniej wię
cej laty znakomity astronom  Seechi zwrócił uwagę, 
że wielkość średnicy słońca ulega istotnym zmia
nom. Dokładne zbadanie tej kwestyi było wów-

| czas wielkiej wagi, z powodu bowiem oczekiwanego 
wówczas przejścia Wenery przy roskładzie obser
wacyj i doborze stanowisk należało okoliczność tę 
uwzględnić. Z tego powodu Auwers i Fuhg przepro
w adzili badania, które poglądu Secchiego nie po
tw ierdziły, kwestyi jednak nie uważano jeszcze za 
ostatecznie rosstrzygniętą. W ostatnich czasach 
Auwers znowu zajął się tą  rzeczą i wykazał, że 

! m niem ane zmiany średnicy słońca polegają tylko 
[ na osobistych błędach obserwatorów.

S. K.
FIZYKA.

—  W pływ  p rom ien iow an ia  s łonecznego na selen .
Prof. E. E dlund zakomunikował akademii nauk w 
Szwecyi rezultaty  nowych swych badań nad foto-elek- 
trycznem i własnościami selenu. Selen poddany ba
daniu stopiony był na krążku metalicznym, z k tó
rym  tw orzył pewien rodzaj związku i rozłożony 
w warstw ie zaledwie dwu do trzech setnych mili
m etra  grubości. W arstw a ta  pokrytą była listkiem 
złota tak  cienkim, że promienie światła mogły prze
zeń przechodzić. Otóż, w w arunkach takich wraż
liwość selenu na światło jest 20 razy większa, an i
żeli przy  metodach dawniejszych ')j a co ciekawsza, 
kierunek prądu  wpływa na zmianę tego oporu w cie
mności. Opór jes t 15 do 20 razy większy, gdy prąd  
przechodzi od listka złota do metalu, aniżeli, gdy 
przebiega w kierunku odwrotnym. Zależy on też 
od natężenia prądu, zarówno jak  i od siły elektro- 
wzbudzającej, użytej do wzbudzenia tego prądu.

Jeżeli nadto selen w ten sposób przygotowany, 
bez komunikacyi ze stosem, połączony będzie z gal- 
wanometrem i w ystaw iony na działanie promieni 
słońca, księżyca lub lam py, ruch  igiełki galwano- 
m etru zdradza istnienie prądu. Czy zachodzi tu 
działanie chemiczne, któremu sprzyja światło, czy 
też energija prom ieniowania świetlnego daje bespo- 
średnio początek energii elektrycznej? N atychm ia
stowe wzbudzanie prądu po oświetleniu przem awia 
na korzyść drugiej z tych hypotez. (Naturę).

S  K
BOTANIKA.

—  P ła tk i korony ja k o  przysmak ptaków . F ritz  Mul
ler opisuje (Kosmos, 1886, 2 Hf.) ciekawą roślinę 
am erykańską, należącą do rodziny m irtowatych ro 
ślin (M yrtaceae), znaną u botaników pod nazwą 
Feijoa Beth. et Ilook, której kwiaty stanowią przy
smak dla niektórych ptaków. Jestto  roślina drze
wiasta, podobna z liści i budowy ogólnej kwiatów 
do m irtu  i innych przedstaw icieli m irtowatych, 
różni się zaś głównie płatkam i korony.

Kwiaty Feijoa, w yrastają na końcach gałązek lub 
w kątach  liści, niewielkiemi grupam i, obejmujące- 
mi od 2 do 5 kwiatów, które nie roskw itają jedno
cześnie, ule kolejno w pewnych odstępach czasu,

')  Ob. Wszechświat z r . 1885, str. 770.
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tak, że kwitnienie trw a parę miesięcy. K wiat skła
da sig z czterech listków kielicha, nierównych, albo
wiem przedni i tylny ma 6 mm długości i ty łeś sze
rokości, prawy zaś i lewy na 12 mm długi a na 8 mm 
szeroki. Listki kielicha odginają się ku dołowi 
i odsłaniają ciemnoczerwoną powierzchnię w e
wnętrzną.

Korcna jest czteropłatkowa, o płatkach, kiedy są 
jeszcze w pączkach, długich i szerokich na 15 mm, 
skórzastych, sztywnych, często półkulistyeh i na ze
w nątrz wypukłych. P ła tk i te , po roskwitnięciu 
szybko rosną, tak, że w ciągu jednego dnia docho
dzą do 25 mm długości i 30 mm szerokości, a nadto 
skręcają się na wewnątrz, tworząc ru rkę  zaledwo '/:i 
tak szeroką jak  p łatek  nieskręcony. Jednocześnie 
ze zmianą wielkości i kształtu, następuje również 
zmiana w kolorze i smaku płatków korony. Przy 
roskwitaniu, płatki korony są na zewnętrznej po
wierzchni brudnożółtawe, z b runatnem i i czerwo- 
nemi kropkam i i plamkami, a nadto biało popruszo- 
ne; wewnętrzną zaś powierzchnię m ają jasnopurpu- 
rową z białemi brzegam i. W yrośnięte i skręcone 
płatki korony posiadają na zew nątrz czysto biały 
kolor, na wewnątrz zaś są zupełnie wypłowiałe.— 
Płatki korony, w chwili roskwitu, są skórzaste, bez 
smaku, albo słabo żywicznego lub palącego smaku, 
stają się po całkowitem rozwinięciu zgrubiałe, mię- 
kie i słodkie. Pręcików wiele (50—GO) osadzonych 
wewnątrz korony, o n itkach długich ciemnoczerwo
nych, pylnikach dwu woreczkowych. Słupek o za
wiązku dolnym; szyjka dłuższa od pręcików i za
kończona znamieniem niezbyt wyraźnem, guziczko- 
watem. Kwiaty pozbawione są zapachu i nie wy
dzielają miodu.

W edług obserwacyi F. Mullera, owady nie odwie
dzają kwiatów Feijoa, albo bardzo rzadko jeden 
owad pszczołowaty zbiera pyłek kwiatowy.

Natomiast w rozwiniętych zupełnie kw iatach ob
gryza płatki korony p tak wróblowaty Tham nophi- 
lus, którego gatunku p. M. nie podaje, wspomina 
tylko, że samiec jes t czarno upierzony, samica zaś 
brunatna. P tak ten obgryza słodkie płatki korony 
całkowicie z w ielką chciwością, pozostawiając resz
tę kwiatu na szypułce. W  chwili odgryzania p ła t
ków, p tak dotyka głową lub szyją pylników i zna
m ienia słupka, tym  sposobem uskutecznia przeno
szenie pyłku kwiatowego i krzyżowanie.

A. S.

USTełsrrołogaj a,.

Dnia 1 Sierpnia r. b. zm arł w Pradze Jan Krejci, 
prof. gieologii w tam ecznym uniw ersytecie czeskim, j  

Ur. 1S25 r., po ukończeniu w Pradze nauk politech- [ 
nicznych został kustoszem zbiorów mineralogicz
nych tam że i nauczycielem nauk przyrodniczych 
w szkole realnej, 1860 — 1862 r. zarządzał szkołą 
realną w Pisku. Gdy założoną została w r. 1864 
politechnika czeska, objął tam  katedrę m ineralogii 
i gieologii, a kilkakrotnie pełnił obowiązki rektora, 
w r 1880 nakoniec powołany został na prof. gieolo

gii w uniwersytecie czeskim. — Zasłużył się także 
jako autor i tłumacz licznych podręczników i in 
nych książek naukowych, z których wymienimy 
„Gieologiją” (1860 — 62), „Fizykę dla szkół real
nych” (1859, 2 wyd. 1861) „Atlas przyrodniczy 

I z tekstem ” (1863) i w. in ., oprócz wielu obszernych 
prac w różnych czasopismach. Miał udział w spo
rządzeniu karty  gieologicznej Czech 1859—60 i za
służył się gromadzeniem i porządkowaniem zbio
rów mineralogicznych. Jako poseł na sejm krajo
wy, a przez pewien czas i do rady państwa, uczestni
czył w życiu polityczncm swego narodu. Nauka 
czeska traci w nim jednego z najwybitniejszych 
swych przedstawicieli. (Vesmir).

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .
Józef Nusbaum. H istoryja rozwoju Mysis chame- 

leo. Odbitka z Kosmosu. Lwów, 1887 Cstr. 68 z 8 
tablicam i litograficznemi).

W isła, miesięcznik . gieograficzno - etnograficzny, 
I, zesz. 5, Warszawa, 1887, — oprócz dalszych cią
gów artykułów dawniejszych, zawiera: Szymona 
Matusiaka „Jakie ludy mieszkały przy ujściu Wisły 
w czasach najdawniejszych11.

E ucyklopedyja ro ln icza i ro ln iczo-p rzem ysłow a, wyda
wana przez redakcyją „Rolnika i Hodowcy”,zesz. II, 
lit. C — D.

Do nabycia we wszystkich księgarniach. 

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
Rezultaty dostrzeżeń zjawisk, towarzyszących za- 

I ćmieniu słońca, raczyli nam  nadesłać: pp. Adam 
by. Czapski z Nowosiotek w Oszmiańskiem, Drymer 
z Kutnowskiego, E . E hrlich  z Kijowa, Hagen z Wło- 

j cławka, d r Kondratowicz z W ilna, Michał Kuściń- 
ski z pow. Lepelskiego, M. Lętowski z okolic Ra- 
doszkowic, gub. wileńskiej, Józef Ługowski z Do
brej Woli, Boi. Olendzki z Gromów pod Połockiem, 
W. Pożaryski z Poniewieża, W . Śniegoeki ze Szczu
czyn iec, gub. Podolskiej, L. Wojno z Ciechocinka,— 
wreszcie niepodpisana prenum eratorka z Kupryja- 
niszek i imieniem tylko podpisany korespondent 
z Włocławka. — Za pośrednictwem redakcyi „W ę
drowca” doszedł nas list dra  Józefa Talki, oraz k il
ka listów nadesłanych nam przez redakcyją „Ku- 
ry jera Codziennego”. Z niektórych wiadomości ła
skawie nam zakomunikowanych mieliśmy już spo
sobność skorzystać, z innych treść ważniejszą po
staram y się zebrać.

WP. F. B. w  Kaliszu. Zapowiedziane przez nas 
polskie wydanie dzieła prof. Strasburgera o prak
tyce botanicznej ukaże się w ciągu kilku tygodni. 
Znajdzie W Pan tam  wszelkie żądane wiadomości 
co do mikroskopów.

WP. W. P. w S ied lcach . Szczegóły, o które W P a n  
pyta, znajdują się w każdym wykładzie mechaniki. 
Perpetuum  mobile jednak jest rzeczą niemożebną.
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Obrazy sierpów słonecznych według fotografii, zdjętćj w czasie zaćmienia 19 Sierpnia r. b. 
w W ilnie przez pp. E dw arda i W ładysława Natansonów.

Ob. artykuł pp. Natansoaów — Ekspedycyja w ileńska, fotografija — w zeszłym numerze Wszechświata.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
z a  ty d z ie ń  od 24 do 30 S ie rp n ia  1887 r.

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

flw
*5

Barometr
700 mm -j- T em peratura w st. C.

a .3o o
Kierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .
O 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn.

24 50,3 50,3 50,5 12,3 17,4 16,5 18,0 12,2 76 NW,N,N 0,9 Deszcz do 8 '/2 rano
25 50,0 49,0 49,7 13,0 20,5 17,3 20,9 12,1 68 NW.NNW.NNW 0,0
26 51,1 51,2 51,6 11,8 19,2 16,4 20,3 10,9 67 NW,NNW,NW 0,0 Rano mgła bar. ggsta
27 52,8 53,4 54,1 13,2 19,8 18,4 20,2 10,8 65 NW ,NW ,SW 0,0
28 54,9 55,5 55,4 16,2 22,0 17,0 22,8 10,8 58 NW ,E,ESE 0,0 Z rana mgła
29 53,*.) 52,6 52,2 17,2 23,2 18,6 24,0 12,8 56 SE,E,SE 0,0
30 51,9 52,2 52,0 18,4 25,7 19,8 26,7 13,8 S,S,NW 0,0

Średnia 52,1 17,8 65 0,9

UWAGI. Kierunek w iatru dany jes t dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1 -ej po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

■ V I I  T O M

PAMIĘTNIKA FIZYJOGRAFICZNEGO
za rek 1897,

co do treści, objętości i iluatracyj zupełnie odpowiadający sześciu toinom poprzednim, 
wyjdzie z druku w roku bieżącym w term inie wcześniejszym niż lat ubiegłych.

Przedpłata w ilości rs. 5 (z przesyłką rs. 5 kop. 5 0 ) może być nadsyłana pod adresem
Wyd. Pam . Fiz., K rak. Przedm . 66.

1 REŚć. Wstęp do wykładu nauki elektryczności, napisał E. Dziewulski. — O roślinach uprawnych Ekw a
doru i Peru, podał J. Sztolcman — M ateryjały wybuchowe, przez Maksymilijana Flauma. — Ziarna k roch 
malu, barwiące się pod wpływem jodu na czerwono, opisał Ju lijan  S te inhaus.— Państwowa szkoła p rze
mysłowa w Krakowie, przez d ra  E rnesta  Bandrowskiego. • Zaćmienie słońca 19 Sierpnia r. b. Ekspedycyja 
wileńska: 2. Iiadania w idm iw e.— Kronika naukowa.—1 Nekrologija. — Książki i broszury nadesłane do re- 
dakcyi W szechświata.—Odpowiedzi Kedakcyi.—Fotografije słońca.—Buletyn meteorologiczny.—Ogłoszenia.

Wydawca E. D ziew ulski. Redaktor B r. Znatow icz.

/t03B0j«H0 UeH3ypoio. BapmaBa 23 ABrycTa 1887 r. D rak Em ila SkitokKego, Warszawa, Chmielna M 26.


