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PETERSBURG, 1 listopada, godzina 8 minut 
40 wieczorem. Dziś o godzinie 2 minut 15 
popołudniu, Jego Cesarska Mość Najjaśniejszy 
Pan, A L E K S A N D E R  III, spokojnie spoczął

w  Bogu.
(Agencya Północna).
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Walka z morświniami (Phocoena communis).

Na wybrzeżach F rancy i spotyka się naj
częściej gatunk i w ielorybow atych, głów nie 
do rodziny delfinów należące, której przed
stawicielami są: delfin (Delphis), morświń 
(Phocoena), G lobiocephalus, O rca  i inne. 
Są to zw ierzęta drapieżne, niezmiernie 
chciwe, k tóre p ływ ają stadam i z niezm ier
ną szybkością i ścigają ławy ryb, aż prawie 
do samej sieci rybackiej, w której niejedno
krotnie olbrzy
mie s p r  a w i a j  ą 
s p u s t o s z e n i a .
Z pomiędzy tych 
żarłocznych del
finów na szcze
gólną uwagę za 
sługuje m orświń 
(Phocoena com 
munis). Posiada 
głowę zaokrąglo
ną ku przodowi, 
szczęki krótkie, 
nieprzechodzące 
długości czaszki, 
uzbrojone jedna- 
kowemi zęba
mi, ścieśnionemi, 
o b r z e g a c h  
ostrych. Nozdrza 
w postaci pół
księżyca otw ie
rają się na czole.
P łe tw a grzbie
towa tró jkątna  
średniej długo
ści, p łetw a ogo
nowa widłowato 
wycięta. D o ra
sta 4 — 5 stóp 
długości i nie
kiedy zapuszcza 
się w ujścia rzek, 
karm i się rybam i

R ysunek (fig. 1) przedstaw ia dwa oka
zy m orśw ini podane w edług czasopisma 
„L a N aturę” (N r 1109 z roku 1894). Jeden  
z nich schwycił tuńczyka, na k tó re  wogóle 
niezm iernie są łakom e i pożerają je  z chci
wością. O ddaw na zarząd żeglugi morskiej 
zajm uje się lcwestyą system atycznego tę 
pienia tych delfinowatych zw ierząt, k tóre 
zrządzają olbrzym ie szkody w rybach. 
Pomimo jed n ak  nagród, ofiarowywanych od 
5 do 25 fr. za głowę, połów tych wielorybów 
bywa nieczęsty, a szkody zrządzane przez 
nich ciągle te same. Próbow ano przeciwko 
nim sti-załów z broni ręcznej, pocisków dy

namitowych, lecz te spo3oby płoszą jedno
cześnie wszystkie ryby; dlatego też trzeba 
było starać się o niezawodniejsze środki tę
pienia tych szkodników, mianowicie o takie 
sposoby, któreby nie szkodziły rybom, a usu
wały morświnie. Zarządowi żeglugi m or
skiej proponowano kilka sposobów tępienia.

Pan Belot, patron z D ouarnenez, w yna
lazł m ały przyrząd, który  się składa z dwu

igieł stalowych 
10 centymetrów 
d ług ich , p r z e -  
k ł u w  a j  ą c y c l i  
prostopadle m a
ły pierścień k au 
czukowy (fig. 2). 
Ig ły  te są złą
czone na koń
cach, by łatwiej 
było umieścić je  
w przynęcie prze
znaczonej do poł
knięcia p r z e z  
delfina. W ciele 
delfina sprow a
dzają one u k łu 
cia ś m i e r t e l n e  
i rozszerzają się 
na krzyż, ja k  to 
widzimy na fig. 3.

W ielką liczbę 
tych przyrządów 
nie drogich i n ie
zbyt skom pliko
wanych, rozdano 
darm o rybakom. 
W  samej M ar
sylii 500 egzem
plarzy rozdano, 
ale rezultaty  nie 
o d p o  w i edziały 
o cz  e k i  w aniom 

, projektodawców.
Uchwyconych morświń było bardzo mało, 

przyczyna tego prosta. Morświnie pomimo 
swej żarłoczności chw ytają zdobycz tylko 
żywą, a nie ruszają sardynek lub  innych 
ryb, k tóre im są podawane jako przynęta 
z przyrządem, o którym  mowa.

Inny znów ciekawy bardzo sposób był 
próbow any przez zarząd żeglugi w obecno
ści samego wynalazcy. Rybak, praw nik 
z Ciotat, pan Ocellus, ułożył sobie, żeby 
zwabiać morświnie w wielką sieć, napełnio
ną rybam i świeżemi i tam je  zabijać przy 
pomocy środków  wybuchowych. U rządze
nie tego przyrządu jest pomysłowe. W zdłuż
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liny sieci zwanej sardynkową, mającej oko
ło 400 metrów długości, jest umocowany 
d ru t elektryczny, który co 15 metrów ma 
na sobie kartacze dynamitowe umocowane 
w korku. L ina ta jest połączona ze s ta t
kiem opatrzonym  potrzebnemi do wytwo
rzenia prądu elektrycznego narzędziami, 
przy pomocy których kartacze w potrze
bnej chwili wybuchają jeden po drugim.

Pierwsze próby były robione w Ciotat, 
wobec komisyi specyalnej, w której prezy- 
dow ał pan Fournier, kom isarz m arynarki 
w Marsylii, w obecności specyalisty torpi- 
larza przybyłego z Tulonu. Morświnie li
cznie się przysunęły aż do sieci, wybuch 
nastąpił, a morświnie jaknajspiesznioj ucie
kły; ryby zostały bardziej jeszcze w ystra
szone, a sieć uszkodzona.

W  ostatnich czasach nowe próby przed
sięwzięto w M arsylii. S tatek torpilowy 
N r 180 dowodzony przez porucznika okrę-

F ig. 2 .

tu G oudareau przybył z Tulonu w celu prze
prowadzenia nowych doświadczeń. Przez 
cały tydzień m ały ten statek z parowcem 
sterującym , wypływał codziennie na poszu
kiw anie morświń, by znowu wypróbować 
sieci Ocellusa, ale inteligentne wieloryby 
nie dały się zwieść. Musiano pi’ób zanie
chać, by je  na nowo rozpocząć we wrześniu. 
Zdaje się przeto, że ten system je s t mało 
praktyczny, trzebaby wielkiej ilości dyna
mitu, żeby dosięgnąć morświnie, ale w ta 
kim razie zginęłyby i wszystkie ryby i sieć 
cała byłaby zniszczona.

Inny znowu wynalazca, pan Delbreil 
z M arsylii proponował, żeby zużyć światło 
elektryczne do hypnotyzowania morświni, 
coby pozwoliło zabierać ich w sieci grube 
zdaleka skierowane. T en  sposób jednak 
wydaje się bardzo wątpliwym w skutkach, 
należałoby go jednak  wpierw dobrze wy
próbować.

Zanim w ynajdą jak i niezawodny sposób 
polowania na morświnie, zdaje nam  się, że 
możnaby im wypowiedzieć otw artą wojnę 
przez ayizo „garde-peche”, a szczególniej

przez torpilowce. Dostatecznem byłoby^ 
żeby wydać rozkaz załogom tych statków, 
żeby za każdą wycieczką na morze podej
mowały się polowania na morświnie wprost 
z fuzyi, a zręczni strzelcy postrzeliliby ich 
dość znaczną liczbę i odstraszyli tym sposo
bem od brzegów zarybionych. W  każdym 
porcie powinien nawet stać taki torpilowiec, 
który miałby za zadanie ścigać morświnie 
i inne delfiny, pokazujące się w pi^zystani; 
przypuszczamy, że rezultaty byłyby zada- 
walniające. Przynajm niej dziesięć morświń 
zostało na harpuny schwytanych wciągu kil
ku tygodni w Marsylii przez mały parowiec 
„Użyteczny” własność kompanii Chambon.

Z drugiej strony niezawodnym środkiem 
tępienia delfinów byłoby uczynienie z tego 
polowania przem ysłu we Francyi, ja k  to 
już uczyniono w Islandyi i na morzu Czar- 
nem, gdzie tłuszcz tego zwierzęcia ma pe
wne handlowe znaczenie, tak ja k  fiszbin 
wielorybów właściwych, k tóry  tak  bardzo 
był przez jakiś czas poszukiwany.

Objawy astronomiczne
w listopadzie.

Droga mleczna w godzinach wieczornych 
| przebiega od wTschodu ku pólnoco-zacho

dowi, na północ względem zenitu, k tóry  od 
I strony południowej otoczony je s t gw iazdo

zbiorami Perseusza, Androm edy i Pegaza. 
Z konstelacyj zwierzyńcowych w ynurzają 
się właśnie nad poziom Bliźnięta, wyżej zaś 
od nich widzimy Byka, oddzielonego P leja
dami od Barana. Na północ względem  
A ldebarana w Byku, a na zachód Bliźniąt 
błyszczy Koza w Woźnicy, gdy na zacho
dniej stronie nieba zbliżają się do poziomu 
W cga L iry  i A tair Orla. W łaściwe gwiaz
dozbiory zimowe, Oryon w towarzystwie 
P sa  wielkiego z Syryuszem i P sa małego 
z Procyonem, ukazują się na południo- 
wschodzie.

Okazałość wszakże niebu listopadowemu 
nadaje głównie obecność dwu planet, M ar
sa i Jowisza, jasno błyszczących po obu 
stronach P lejad , w jednakiej od nich odle
głości, pierwszy w gwiazdozbiorze Barana, 
drugi Byka.

Mars, k tóry  dnia 20 października był 
w opozycyi ze słońcem, przesuwa się teraz 
na zachód i wschodzi coraz wcześniej, w po
czątkach miesiąca o godz. 4 min. 10 po po
łudniu, w końcu już o godz. 2 min. 40, 
przez cały jednak  miesiąc jeszcze świeci 
prawie aż do brzasku dziennego, wyróżnia
jąc  się silnie czerwoną swą barwą. P od
czas obecnej wszakże opozycyi M ars, jak -
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kolw iek bardzo świetny, nie okazuje b la 
sku tak  silnego, ja k  za opozycyi poprze
dniej, k tó ra miała miejsce dnia 3 sierpnia 
1802 roku; tłumaczy się to względnem jego 
do ziemi położeniem. M ars, mianowicie, 
obiega pełną, swą drogę dokoła słońca 
w ciągu 687 dni, czyli w czasie o 43 '/2 dnia 
krótszym  nad dwa lata juliańskie. G dyby 
czas obiegu wynosił dokładnie dwa lata, 
M ars kończyłby jeden  swój obieg w tymże 
samym czasie, w ciągu którego ziemia obie
ga dwa razy słońce, a opozycye następow a
łyby po sobie w odstępach czasu dw ulet 
nich; skoro zaś bieży nieco prędzej, ziemia 
przeto posuwrać się musi dalej, by go dopę- 
dzić, tak, że schodzi się z nim przecięciowo 
po jednej stronie względem słońca dopiero 
po upływie 2 la t i 50 dni, co innemi słowy 
znaczy, że obieg synodyczny M arsa wynosi 
780 dni. Ponieważ wszakże droga jego jest 
silnie eliptyczna, odległości jego  od ziemi 
podczas opozycyi przedstaw iać mogą. zna
czne różnice. P u n k t przysłoneczny jego 
drogi przypada mianowicie w tejże samej 
długości astronom icznej, w której się zie
mia znajduje dnia 27 sierpnia, a gdy opo- 
zycya jego  w tym czasie przypada, odle
głość jego od nas wynosi tylko około 55 
milionów kilometrów; świeci on zatem n a j
jaśniej, gdy opozycya przypada w sierpniu 
a blask  jeg o  je s t przeszło cztery razy sil
niejszy, aniżeli w tym  razie, gdy opozycya 
ma miejsce w lu tym  lub m arcu. D nia 20 
października odległość M arsa od słońca wy
nosiła 211, ziemi zaś od słońca 148 m ilio
nów kilom etrów , różnica wynosiła więc 63 
mil. kilometrów7; obserwowany wszakże ze 
słońca, przypadałby on nie na jednej linii 
z ziemią, ale nieco względem niej na p ó ł
noc, co oczywiście wpływa na powiększenie 
odległości naszej od M arsa, a stąd oddalo
ny był od nas dnia 20 października na 64 
mil. km. Obecnie odległość ta  wciąż w zra
stać będzie, aż do października roku przy
szłego, gdy znajdzie się w połączeniu czyli 
w konjunkcyi ze słońcem, po drugiej zatem 
jego względem nas stronie. P rzy  konjunk
cyi najdalszej odległość M arsa od ziemi w y
nosi 400 mil. km , a w tedy średnica jego p o 
zorna zmniejsza się do gdy podczas
opozycyi najkorzystniejszej wynosi 25 '/a", 
co tłumaczy znaczną zmienność jego blasku.

Dnia 11 listopada M ars jest w połączeniu 
z księżycem, d. 26 przechodzi przez węzeł 
zstępujący swej drogi.

Jow isz wschodzi wieczorem, w początku 
miesiąca o godz. 7 min. 40, w końcu o godz. 
6 min. 20, a przez południk przechodzi 
w połowie miesiąca o godz. 3 rano; dnia 16 
jest w połączeniu z księżycem, o 5° od niego 
na południe oddalony.

M erkury przypada dnia 10 w połączeniu 
dolnem ze słońcem, czyli znajduje się mię
dzy ziemią a słońcem; ponieważ zaś nadto 
tegoż samego dnia przechodzi przez węzeł 
zstępujący, czyli przez punkt przecięcia się 
drogi jego z ekliptyką, przypada zatem na 
linii łączącej ziemię ze słońcem, co spro
wadza zjawisko „przejścia M erkurego przez 
tarczę słoneczną” poraź ostatni w bieżącem 
stuleciu, następne bowiem przypadnie d. 4 
listopada 1901 roku. Przejścia M erkurego 
przypadają daleko częściej aniżeli W enery, 
średni bowiem odstęp czasu między dwoma 
przejściami wynosi mniej nad 10 lat, a naj
dłuższa przerw a 13 lar, mają jednak  dla 
astronomów znaczenie o wiele mniejsze, 
gdyż z powodu większego od nas oddalenia 
M erkurego nie nadają się do pomiarów pa- 
ralaksy słonecznej, z obserwacyi ich wszak
że korzystać można do dokładniejszego 
oznaczenia pewnych elementów drogi i wy
miarów planety. Tym  razem zjawisko to 
widzialne u nas nie będzie, M erkury bo
wiem wkracza na tarczę słoneczną już po 
zachodzie u nas słońca; w Europie zacho
dniej widzialnym będzie początek tylko 
zjawiska.

W enus widzialna je s t w początkach mie
siąca, jako  gwiazda poranna, krótko przed 
wschodem słońca; d. 30 znajduje się w po
łączeniu górnem ze słońcem.

Pierwsza kw adra księżyca ma miejsce 
dnia 5, pełnia d. 13, d ruga kwadra dnia 20, 
nów dnia 27.

W listopadzie napotyka ziemia znaczną 
liczbę rojów gwiazd spadających, z których 
najważniejsze są Leonidy d. 13 — 14 i Bie- 
lidy, wybiegające z punktu położonego 
w gwiazdozbiorze Androm edy, d. 27.

Oczekiwany jest powrót komety Encke- 
go, która wszakże w końcu października 
dostrzeżoną jeszcze nie została.

8. K.

OC3- Ł O S Z E 3STI _A._

S. Dicksteiu i E . Wawrykiewicz.

Bibliografia m a t e m a t y c z n a  p o l s k a
X I X  stulecia.

Zeszyt próbny. K raków , 1894, 8 a większa, 
str. 32. Cena kop. 30.

S. Dicksteiu.

Arytmetyka w zadaniach.
Część druga. Ułamki. W ydanie drugie 
znacznie powiększone. W arszawa, nakład 
G ebethnera i Wolffa, 1894, 8-a m ała str. 240. 

Cena w oprawie 80 kop.

^ o 3 b o j i c h o  IJeii3ypoio. B apm ana, 22 Oit-riifipH 1894 r . Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.



iM . 4 4 . Warszawa, d. 4 listopada 1894 r. T o m  X I I I

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

PRENUMERATA „W SZEC H ŚW IATA “ .

W W a rs za w ie : rocznie rs. 8
kwartalnie „  2

Z p rze s y łk a  pocztow ą: rocznie „  10
półrocznie „  5

K om ite t Redakcyjny W szechśw iata stanowią Panowie: 
Deike K „ Dickstein S., Hoyer H., Jurkiewicz K., 
Kwietniewski W l., Kramsztyk S., Morozewicz J., Na- 
tanson J., Sztolcman J., Trzciński W. i W róblewski W.

Prenumerować można w  Redakcyi „Wszechświata*
i w e wszystkich księgarniach w  kraju i zagranicą,.

Adres IRe&etłscsri: Krakowskie-Przedmieście, IŃTr ©©.

Podzwrotnikowe kwiaty i owoce.

Szklarnie europejskie posiadają dziś w zu
pełności wszystkie kwiaty, jakie strefy pod
zwrotnikowe wydać zdołały; kto zaś ze wspo
mnieniami tych szklarni i odpowiedniem 
oczekiwaniem wejdzie do podzwrotnikowego 
lasu dziewiczego, albo do ogrodu botaniczne
go pod zwrotnikami, ten dozna rozczarowania.

Przy odwiedzeniu np. bogatego w rodzaje 
i obszernego oddziału storczyków w ogrodzie 
w Buitzenorg, nawet specyalista, nieżywiący 
przesadzonych nadziei, dozna pewnego otrzeź
wienia, jeśli nie rozczarowania. Zawsze \ 
znajdzie pewną, ilość kwitnących gatunków, j  
ale mimo najlepszych chęci, nie nazwie ich 
pięknemi i musi przyznać, źe nasze krajowe 
storczyki wybornie wytrzymują porównanie 
z przeważną większością swych podzwrotni
kowych krewniaków. Gdy dodamy, źe ta  
liczna rodzina zawiera 6— 7 tysięcy gatun
ków, z których większość przebywa pod zwrot
nikami, łatwo możemy sobie przedstawić, jak

! stosunkowo m ałą jest ilość pięknie kwitnących 
gatunków i jak  europejscy miłośnicy storczy
ków starannie te rodzaje wybrali. Z  mego 
kilkomiesięcznego pobytu na tak  bogatej 
w storczyki Jawie, zostały mi w pamięci,z po
wodu kwiatów, tylko trzy rośliny. Naprzód, 
śliczne Dendrobium (Dendrobium crumena- 
tum), którego rażąco białe kwiatostany sta
nowią ciągłą i przepyszną ozdobę pni drzew 
często też i palm, bo mniej więcej raz w mie
siąc wszystkie niemal okazy jednocześnie 
kwitną. Potem, są olbrzymie czerwono-żółte 
kwiatostany innego storczyka, rosnącego na 
drzewach, olbrzymiego Grammatophyllum 
speciosum, który wzbudza podziw, raczej 
przez wielkość i obfitość, niż przez piękność 
kwiatów. Przez cały rok zbiera roślina ma- 
teryały zapasowe, aby nakoniec wydać wr lu
tym 50 do 60 kwiatostanów, na 2 do 2,5 me
trów długich, z których każdy ma 70—100 
dużych kwiatów. K ilka tysięcy kwiatów na 
raz i to wszystko u rośliny na drzewie rosną
cej, która z trudem  zbiera sobie m ateryały 
pożywne. Nakoniec, pięknie odbijają na 
pniach drzew różowe, podobne do motyli, 
kwiaty storczyka Phalaenopsis i ślicznie wy
glądają na tle ciemnej zieleni, od czasu do 
czasu oświetlone promieniem słońca.
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W rażenie ubóstwa kwiatów, o którem mó
wią, wprawdzie niekiedy z przesadą, różni 
podróżnicy w strefach podzwrotnikowych, po
chodzi po większej części stąd, że jednostron
nie mierzymy roślinność podzwrotnikową, we
dług miary europejskiej. A . R. W allace po
wiedział, źe nasza kwiecista łąk a  jest daleko 
bogatsza w barwy, niż krajobraz zwrotniko
wy. Do pewnego stopnia jest to prawdą, ale 
jeśliby rozłożyć na cały rok pory kwitnięcia 
kwiatów z łąk, które w naszym klimacie p ra
wie jednocześnie kwitnąć muszą, byłoby rów
nie trudno zebrać bukiet z kwiatów łąkowych, 
jak  jest trudno zebrać bukiet w lesie dziewi
czym. Do tego dodać należy, że na łące 
kwiaty są zebrane na jednej płaszczyznie, 
podczas gdy w olbrzymiej przestrzeni lasu 
podzwrotnikowego, rośliny wydają kwiaty 
w miejscach, do których oko ludzkie dotrzeć 
nie może. Gdyby z danej części lasu dziewi
czego wszystkie kwiaty jednocześnie opadły, 
zdumielibyśmy się nad tern, w jaki deszcz 
kwiecisty zmieniło się mniemane ubóstwo 
kwiatów. Jeśli więc w opisach podróży pod 
zwrotnikami mowa o małej ilości kwiatów, 
trzeba zwracać uwagę, źe wrażenie osobiste 
i chwilowe największe ma tu znaczenie. B a
dania porównawczo statystyczne, oczywiście 
bardzo trudne do przeprowadzenia, mogą tyl
ko rozstrzygnąć kwestyą, o ile są uzasadnione 
tak  często się powtarzające opowieści o rzad 
kości i niepozornym wyglądzie kwiatów pod
zwrotnikowych.

Pewnem jest, że kwiaty lasu podzwrotniko
wego muszą więcej się wysilać, aby przynęcić 
owady pomocne w zapłodnieniu. Pod zwrot
nikami mniejszą jest, niż w innych okolicach, 
stosunkowo do bogactwa kwiatów, ilość owa
dów wywołujących zapłodnienie (okoliczność, 
na k tórą W allace zwrócił uwagę). Oprócz 
tego utrudnia przynęcanie owadów to, źe liście 
są rozmaicie zabarwione i rozmacie oświeco
ne, wszystko to nie je s t bez wpływu na zabar
wienie i wielkość kwiatów, na wytworzenie 
tego wszystkiego, co owady przynęca. W szę
dzie pod zwrotnikami zwracałem uwagę na 
przeważające jasne, świecące barwy kwiatów, 
na wielką ilość białych, żółtych, pomarańczo
wych i jaskrawo-czerwonych kwnatów, które 
w promieniach słonecznych od żywej zielono
ści odbijają i nawet przy pochmurnem niebie 
dość wyraźnie wśród ciemnej zieleni występu

ją . Całą wymienioną ilość barw we wszyst
kich odcieniach m ają kwiatostany różnych ga
tunków Lantana i jej mięszańce; Lantany na
leżą na Jawie do najpospolitszych roślin, two
rzących płoty. Niebieskie kwiaty są stosun
kowo rzadkie, zapewne dla tego, źe za mało 
odbijają od różnorodnej zieleni. Śliczne są 
niebieskie kwiaty jednej małej rośliny z ro
dziny Commelynacee, rosnącej na brzegach 
strumieni i w wilgotnych miejscach w okoli
cach Buitzenorg i przypominającej nasze nie
zapominajki.

Ciekawe wzmocnienie aparatu  kwiatowego 
m ają małe pomarańczowe kwiaty gatunków 
Mussaenda; są to krzewy wijące się, należące 
do rodziny Pubiaceae i bardzo pospolite na 
całym archipelagu indyjsko malajskim. Tak 
małe, 5 działkowe korony, widocznie nie wy
starczyły na przynęcenie motyli. Dla tego 
to jedna z niepozornych działek kielicha roz
wija się w wielki, prostopadle stojący 8—10 
cm długi, a 4— 5 cm szeroki liść, mleczno bia
łej, niekiedy słabo żółtawej barwy, już z dale
ka widoczny. Gdyby nie było już wynalezio
ne porównanie takiego kwiatu do zatkniętej 
chorągiewki, kwiat Mussaenda mógłby do ta 
kiego porównania natchnąć nawet najobojęt
niejszego widza.

Oprócz wykształcenia się przyrządów ze- 
wnątrz-kwiatowych, służących do przynęcenia 
owadów, jest jeszcze jeden środek u wielu 
drzew podzwrotnikowych, bardzo skutecznie 
do tegoż celu prowadzący, a rozpowszechnio
ny w tych okolicach, gdzie jest pora suszy 
i kiedy na jej początku większość drzew traci 
liście. W tedy to nagie gałęzie drzew pokry
wają się tysiącami kwiatów, tak  że całe drze
wo wygląda jak  olbrzymi bukiet. Takie bu
kiety posiadają głównie drzewa strąkowe 
amerykańskie (Caesalpinia, E ry thrina) i nie 
tracą tej własności w wilgotnym klimacie 
archipelagu malajskiego. W śród kwitnących 
drzew ogrodu botanicznego w Buitzenorg 
wraziło mi się głównie w pamięć olbrzymie 
drzewo, należące do strąkowych, pochodzące 
z Brazylii (Schisolobium excelsum), którego 
wspaniała korona w kształcie parasola po
dobna była do olbrzymiego złoto żółtego bu
kietu, który wszystkie sąsiednie drzewa prze
wyższał, dążąc ku jasnem u niebu zwrotniko
wemu. Zbliżając się do drzewa, słychać było 
jakby cichy dźwięk dzwonów z góry; był to
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brzęk tysięcy i tysięcy olbrzymich, stalowo 
niebieskich trzmielów, które chmura kwiatów 
zdaleka już nęciła.

Motyle m ają pod zwrotnikami daleko waż
niejsze znaczenie, niż w naszych strefach, j a 
ko owady odwiedzające rośliny. W allace tak 
mówi w swojem dziele o krajach podzwrotni
kowych: „gdzie tylko pod równikiem jest 
większa przestrzeń lasu dziewiczego, tam 
zwykle zwraca uwagę ilość i piękność motyli.” 
W  czasie moich rannych przechadzek w ogro
dzie botanicznym w Buitzenorg niezliczone 
motyle przerywały moje spostrzeżenia nad 
roślinami. To bogactwo motyli nie zostało 
bez wpływu na ogólne cechy kwiatów pod
zwrotnikowych. AViadomo, źe motyle lubią 
przeważnie jasne, żywe barwy w kwiatach. 
Wyżej wymieniona skala barw, od czystobia- 
łej do żywo czerwonej, jest korzystnem przy
stosowaniem, Duża ilość białych i jasno żół
tych kwiatów, które nawet o zmroku są wi
doczne i które wydają silny zapach, jest też 
w związku z wielką ilością motyli nocnych. 
Zw raca też uwagę wielka ilość kwiatów o ko
ronach z dlugiemi rurkami, w których zawar
ty sok słodki jest dostępny tylko dla długich 
trąbek motyli.

K raina, o której mówimy, nie posiada koli
brów, jak  Ameryka; zastępują je Nectarini- 
dae, ptaszki miodowe, które podobnie jak  ko
libry są małe, m ają piękne upierzenie i język 
rurkowaty, tylko mniej się wysuwający. Ży
wią się jak  kolibry, małemi owadami, odwie- 
dzającemi kwiaty i nektarem  kwiatowym. 
Podczas gdy flora amerykańska posiada 
„kwiaty kolibrowe,” odpowiednio przystoso
wane do odwiedzin upierzonych gości, flora 
malajska jest w takie kwiaty uboższą. Je s t 
to skutek obyczajów ptaszków miodowych. 
Zamiast, na wzór kolibrów, zawsze w jed
nej i tej samej pozycyi bujać nad kwiatem, 
ptaszki miodowe w różnych miejscach przy
czepiają się w blizkości kwiatu, który odwie
dzają i w ten lub ów sposób dobywają zeń 
pożywienie. N ieraz widziałem te malutkie 
ptaszyny przy robocie i wybornie mogłem do
patrzeć, że dziobkiem z tyłu, w sposób niedo
zwolony, kwiat przebijały, tak jak  nasze ziem
ne trzmiele przegryzają kwiaty z ostrogą lub 
z długą ru rką korony, aby z nich miód wy
kradać. P taszki miodowe są więc tych kwia-

, tów raczej nieprzyjaciółmi, niż pożądanemi 
! gośćmi.

N a Jawie, gdzie jest tyle niedoperzów, 
z których wiele żywi się pożywieniem roślin- 
nein, wydaje się nienadto śmiałem przypusz
czenie, że te stworzenia biorą udział w za
płodnieniu roślin. I  rzeczywiście, dr Burek 
zrobił ciekawe spostrzeżenie, że u rozdzielno- 
płciowej Freycinetia, Ijany należącej do ro
dziny Pandanaceae, pies latający (Pteropus 
edulis) swoim pyskiem włosistym przenosi 
w nocy pyłek kwiatów męskich na słupki żeń
skich. Z a przynętę dla wielkiego żarłoczne
go niedoperza służą mięsiste, kwaskowatego 
smaku płatki kwiatowe, które naprzód przy
ciągają gości jasnem, różowo-czerwonem za
barwieniem.

W zruszającą dla mnie chwilą było, gdy 
pewnego dnia jeden z jawańskich zbieraczy 
roślin przy ogrodzie przyniósł z większej wy
cieczki wielki pęk korzeni Cissusa, na których 
były większe i mniejsze narośle, czarno bru
natnego koloru. Poznałem zaraz, że to były 
pączki kwiatowe Rafflesii, jednej z najciekaw
szych roślin pasorzytnych jawnok wiato wy cli. 
Najpierwej odkryta Raf. Arnoldi, rosnąca na 
Sumatrze, ma największe znane kwiaty, 
otwarte bowiem m ają m etr średnicy.

Najdziwniejszą jest u tej rośliny sprzecz
ność między rozwojem narzędzi wzrostu a roz
wojem kwiatów. Przystosowanie do życia 
pasorzytnego osięgnęło u pierwszych wszyst
ko, co można było osięgnąć, roślina niema ani 
łodygi, ani liści, ani korzeni; jedynem narzę
dziem wzrostu, jest nieregularny splot włó
kien, które jak  grzybnia grzyba oplątują 
i wysysają pnie i korzenie Cissusa, którego 
Rafflesia jest pasorzytem. Ofiarą przystoso
wania padły więc narzędzia wzrostu. T rud
niej jest określić, czy i jakie istnieje przystoso
wanie w budowie kwiatu. Odkrywca Raffle
sii, Arnold, zaznaczył, że kwiaty wydają silny 
zapach padliny; gdy się zbliżył, zerwały się 
z wnętrza kwiatu roje much. 5 olbrzymich 
płatków, mniej lub więcej krwisto czerwono 
u wszystkich gatunków Rafflesii zabarwionych 
z jaśniejszemi plamami i brodawkami, czy nie 
przypomina krwawych szczątków dzika lub 
jelenia, rozdartego przez tygrysa? Czy nie 
są z tem w związku olbrzymie rozmiary kwia
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tu? Czy płaska urna (D iaphragm a) na środ
ku kwiatu, pokrywająca tarczowato rozsze
rzony słupek i narzędzia płciowe, nie przed
stawia olbrzymiej pułapki na roje much? Po
nieważ rośliny są jednopłciowe i potrzebują 
pośrednictwa przy zapyleniu, wszystko prze
mawia za tem, żeby twierdząco na te pytania 
odpowiedzieć. Biologia kwiatu Rafflesii jest 
więc jednem  z najciekawszych zagadnień dla 
przyszłych podróżników po Jaw ie i Suma
trze.

Przyniesione pączki kwiatowe w różnych 
stopniach rozwoju należały, jeślim się w ich 
określeniu nie mylił, do Rafflesia Roehnsseni 
z Jaw y zachodniej, podczas gdy Raf. patm a 
rośnie głównie w Jawie środkowej i wschod
niej; Junghuhn znajdował ją  często na'_nieda- 
lekiej od brzegów wyspie N usa Kam bangan 
koło T jilatjap. Niestety, nie przyniesiono mi 
żadnego otwartego kwiatu; dziwnym wypad
kiem—Junghuhn też ani razu  nie znalazł 
otwartego. Zdaje się więc,że kwiat przekwita 
bardzo prędko, może już po upływie kilku go
dzin. Młode pączki, od wielkości orzecha do 
wielkości jabłka, są otoczone popękaną, po
dobną do kory łupiną, k tóra powstaje prze
ważnie z narastania kory Cissusa. Roślina 
karmicielka jes t więc zmuszoną strzedz jesz
cze od mechanicznego uszkodzenia młode 
pączki swego pasorzyta. Potem  pęka na 
wierzchu ta  powłoka z kory i pokazują się 
liczne i duże czarno brunatne liście, ułożone 
gęsto jedne na drugich i właściwe płatk i kwia
tu  pokrywające. W  tem stadyum pączek 
jest podobny do czarnej głowy kapusty. N a 
najstarszym  pączku, mającym 11 cm średni
cy, mogłem dopatrzeć złożone jeszcze wpraw
dzie, ale już odkryte p łatk i okwiatu, mające 
jasną, żółto-mięsno-czerwoną barwę. Zwiędły 
kwiat, na którym jeszcze były gnijące resztki 
okwiatu, miał 14 cm średnicy. Gdym kwiat 
przewrócił, wylał się w obfitości z głębokiej 
czarnej urny atramentowo czarny sok, m ają
cy silny zapach padliny. Zestawiono w pręd- 
ce wybór przyniesionego m ateryału, aby rzad
ki widok utrwalić na obrazie olejnym; potem, 
zachowano m ateryał w spirytusie.

(C. d. nast.J.
Z  Hciberlandta przełożyła M. Ticardowska.

i n tiii Ę m i i i

wobec szybkich wahań elektrycznych.
Nowe poglądy na istotę elektryczności.

(Ciąg dalszy).

II .

Głębokość, do jakiej przenikają w prze
wodniku szybkie wahania elektryczne, do
kładnie i w sposób nader dowcipny oznaczył 
Bjerknes. Aby zrozumieć należycie jego do
świadczenia, rozważmy zanikanie wahań elek
trycznych na skutek oporu przewodnika.

W eźmy pod uwagę zwyczajne wahadło 
w ośrodku, stawiającym opór np. w powie
trzu. W prawmy nasze wahadło w ruch. 
Obszerności wahań stopniowo maleją, w za
leżności od oporu ośrodka i wreszcie po pew
nej liczbie wahnięć wahadło zatrzymuje się. 
Im  większy opór stawia ośrodek, tem szybciej 
maleją obszerności wahnięć i tem prędzej 
ustaje ruch wahadła. Tak samo rzecz się ma 
z wahaniami elektrycznemi. Rozważmy je 
nieco dokładniej. Weźmy pod uwagę wyła
dowanie kondensatora przez krótki przewod
nik metalowy. Jeżeli dwa jednakowo mocno 
naładowane przewodniki, jeden elektryczno
ścią dodatnią, drugi—ujemną, łączymy za po
mocą drutu metalowego, wówczas, jak  wyka
zuje doświadczenie, ładunki przewodników 
zobojętniają się wzajemnie i po takiem połą
czeniu przewodniki przestają być naelektry- 
zowane. Sam jednak proces wyładowania 
nie jes t tak  prosty, jakby się zdawać mogło. 
Zrozumiemy to najlepiej przez porównanie 
z pewnem doświadczeniem hydraulicznem. 
Dwa naczynia A  i B  (fig. 2) połączone szero
ką rurką, zgiętą w kształt głoski U  i zaopa
trzoną po środku w kran C, napełniamy wo
dą. K ran  niechaj pozostaje tymczasowo 
zamkniętym i poziom wody w A  niechaj bę
dzie wyższy niż w B. Otwórzmy raptownie 
kran C. W oda pocznie przepływać z I d o  
B. Gdy poziom wody w B  podniesie się do 
tej samej wysokości, do jakiej się obniży w A,
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wówczas jakkolwiek siła poruszająca (wyni
kająca z różnicy poziomów wody w A  i B) 
znika, jednak woda będzie się poruszać jesz
cze w tym samym kierunku przez bezwład
ność, aź zostanie wykonana praca, równa na
bytej przez wodę sile żywej (energii cynetycz- 
nej). Gdy równość ta  nastąpi, woda stać bę
dzie na wyższym poziomie w B  niż w A\ prze
to rozpocznie się odwrotny ruch wody z B  do 
A . W  naszem więc doświadczeniu woda 
przepływa wielokrotnie w jednym i drugim 
kierunku. Z  powodu jednak tarcia o ściany 
rurki, obszerności tych wahań zmniejszają 
się coraz bardziej; ruch wody kończy się 
wreszcie i woda w obu naczyniach zatrzymuje 
się na jednakowym poziomie. Taki ruch wo
dy w rurce o kształcie głoski U  jest, według 
poglądów dawniejszych, zupełnie analogiczny 
z ruchem elektryczności w drucie, łączącym

F,g. 2.

dwa różnoimiennie naładowane przewodniki. 
W  tym razie zobojętnienie ładunków prze
wodników występuje również nie chwilowo, 
lecz elektryczność w drucie przebiega wielo
krotnie pomiędzy przewodnikami: występują 
wahania elektryczne. W ahania te trw ają 
dopóty, aź ogólny zapas energii elektrosta
tycznej zostanie wyczerpany, mianowicie za
mieniony na ciepło w drucie przewodzącym '). 
Okres tych wahań, jak  wykazały dochodzenia 
teoretyczne, zależy od pojemności przewodni-

') Nowe poglądy na wyładowanie kondensato
ra  rozważymy niżej w rozdz. III. Poznam y tam, 
że tylko część energii, wprawdzie znaczna, zamie
nia sig na ciepło; reszta promieniuje w p rzesfrzeń 
otaczającą.

ków oraz od wymiarów i kształtu łączącego 
je  drutu. (Mówiąc ściśle, okres wahań, po
wstających przy wyładowaniu kondensatora, 
jest wprost proporcyonalny do pierwiastku 
kwadratowego z iloczynu pojemności konden
satora przez współczynnik samoindukcyi dru
tu  łączącego).

Zwracając się jeszcze raz do doświadczenia 
hydraulicznego, widzimy, że ruch wody ustaje 
tem rychlej, im węższą jest rurka, im więk
szy opór stawia ona przepływowi wody przez 
nią. W ahania elektryczne również zanikają 
tem szybciej, stan równowagi elektrycznej 
występuje tem rychlej, im większy opór prze
pływowi elektryczności stawia rozważany 
drut, analogiczny rurce U  w doświadczeniu 
z wodą.

Takie właśnie wahania wytwarzają się 
w wibratorze Hertza, przyczem iskra bierze 
na siebie znaczenie przewodnika, łączącego 
dwa różnoimiennie naładowane przewodniki. 
Blachy wibratora, połączone z biegunami 
cewki indukcyjnej, ładują się do pewnych po- 
tencyałów różnoimiennych; skoro różnica tych 
potencyałów jest dość wielka, pomiędzy kul
kami, połączonemi z blachami, przeskakuje 
iskra, która zastępuje rurkę w powyższem do
świadczeniu i zachodzi opisany już wahadło
wy ruch elektryczności. Rozważmy prócz 
wibratora głównego (pierwotnego) jeszcze 
wibrator „wtórny.” W ahania, zachodzące 
w wibratorze głównym wzbudzają takie same 
wahania w wibratorze wtórnym. Czy opór 
wibratora wtórnego wywiera wpływ na waha
nia w nim zachodzące? Z  poprzedniego wie
my, źe im ten opór jest większy, tem szybciej 
wahania zanikają, tem rychlej wystąpi stan 
równowagi. Dla lepszego uwidocznienia wpły
wu oporu rozważmy te objawy graficznie. J e 
żeli na osi odciętych będziemy odkładali 
w pewnej dowolnej skali czas, a na osi rzęd
nych różnicę potencyałów w dwu dowolnie 
obranych punktach na wibratorze wtórnym, 
wówczas fig. 3 wykaże nam przebieg wahań 
w tym razie, gdy wibrator nie przedstawia 
żadnego oporu, zaś fig. 4 —przebieg tych wa
hań w wibratorze, stawiającym pewien opór. 
H ertz badał kwestyą zależności wahań od 
oporu i przyszedł do wniosku, źe przy bardzo 
szybkich wahaniach opór nie ma żadnego 
znaczenia. D la H ertza jednak jedynym 
wskaźnikiem była długść iskry w wibratorze
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wtórnym (w rezonatorze). Lecz długość ta  
zależy tylko od największej różnicy potencya
łów, występującej przy danych wahaniach; 
a zatem w przypadkach przedstawionych g ra
ficznie na fig. 3 i fig. 4 będzie zupełnie jedna
kowa, ponieważ w obu razach największa 
różnica potencyałów, wyrażona przez odcinki 
prostej A B i A ' B', jest taka sama. Metoda 
więc H ertza  nie może wykryć przebiegu tych 
wahań, skoro zależność od oporu polega tyl
ko na szybszem lub powolniejszem zanikaniu 
wahań, na wcześniejszem lub późniejszem wy
stępowaniu stanu równowagi.

W  inny sposób badał wahania elektryczne 
Bjerknes. B jerknes posługiwał się umyślnie 
w tym celu urządzonym elektrometrem. J e 
żeli przypuścimy, że fig. 3 i fig. 4 wykazują 
wahania różnicy potencyałów strzałki i kwa
dransów elektrometru, pojmiemy z łatwością, 
że w przypadku, przedstawionym na fig. 3 
wychylenie strzałki będzie większe, niż w przy -

bratorze miedzianym przyjmiemy za równe 1, 
w wibratorach z innych metali Bjerknes 
otrzymał wychylenia, podane poniżej:

Miedź 
Mosiądz 
Nowe srebro

1
0,8
0,61

Platyna 0,466 
Nikiel 0,275 
Żelazo 0,134

Liczby te wykazują, źe różne metale przed
stawiają różny opór wahaniom elektrycznym. 
Z  energii, otrzymywanej przez wibrator 
wtórny, część idzie na wzbudzenie w nim wa
hań, reszta rozprasza się. Im  szybciej waha
nia zanikają, tem większe zachodzi rozpra
szanie się energii elektrycznej. Przeto z liczb 
podanych wynika, źe rozpraszanie się energii 
elektrycznej w ibratora wtórnego powiększa 
się wraz z powiększeniem jego oporu właści
wego, największe zaś jest w metalach magne
tycznych. Rozpraszanie się energii elek
trycznej, jak  to poznamy niżej nieco dokład
niej, odbywa się: 1) przez promieniowanie

padku drugim (fig. 4). Wychylenie strzałki 
zależy od przeciętnej wartości tej różnicy po
tencyałów, która, oczywiście, w przypadku 
pierwszym (fig. 3) jes t większa, niż w drugim. 
W ychylenie więc strzałki będzie tem mniej
sze, im wyraźniej wahania zanikają, czyli im 
większy opór stawia wibrator wtórny. B jerk
nes, posługując się jednym wibratorem głów
nym, b ra ł w ibratory wtórne, w których d ru
ty, łączące blachy z kulkami (właściwie 
z elektrometrem), były przyrządzone z róż
nych metali; wszystkie wibratory wtórne były 
zupełnie jednakowego kształtu  i wielkości; 
grubość drutów była również wszędzie jedna
kowa. Otóż okazało się, że na wielkość wy
chylenia strzałki elektrom etru wpływa mate- 
ryał, z jakiego były wyrobione druty w wi
bratorze wtórnym. Jeżeli wychylenie w wi-

w przestrzeń otaczającą i 2) przez zamianę 
na ciepło w drucie przewodzącym. Z tego, 
że na rozpraszanie się energii wywierają tak 
poważny wpływ własności m ateryalu, z jakie
go wibrator je s t wyrobiony, można wniosko
wać, źe rozpraszanie się energii polega głów
nie na zamianie na ciepło.

Zam iana energii elektrycznej na ciepło 
musi odbywać się w tej nader cienkiej, ze
wnętrznej warstwie, w której mogą zachodzić 
tak  szybkie wahania. W ielka różnica w za
chowaniu się pod tym względem, co widać 
z przytoczonej tabliczki, metali magnetycz
nych i niemagnetycznych pozwoliła Bjerkne- 
sowi oznaczyć grubość tej właśnie warstwy. 
W  tym celu pokrywał on (elektrolitycznie) 
drut żelazny wibratora coraz grubszemi w arst
wami miedzi. Okazało się, źe przy stopnio-
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wem powiększaniu grubości tej warstwy wy
chylenia elektrometru powiększały się i zbli
żały się coraz bardziej do tych wychyleń, ja ' 
kie były otrzymane przy użyciu drutu mie
dzianego jednolitego. Wreszcie, gdy grubość 
warstwy miedzi wynosiła 0,01 milimetra 
i więcej, wychylenia nie różniły się wcale od 
wychyleń dla drutu jednolitego. Przeto 0,01 
milimetra przedstawia głębokość, do jakiej 
przenikają w drucie miedzianym rozważane wa
hania elektryczne. Podobnież druty miedzia
ne pokrywał Bjerknes warstwą żelaza. W ar
stewka o grubości 0,0002 milimetra wywiera
ła  już poważny wpływ na wychylenie elektro
metru. A  przy grubości 0,003 milimetra 
i większej wychylenia były takie same, jak 
i dla drutu żelaznego jednolitego; 0,003 mili
m etra jest głębokością, do jakiej przenikają 
rozważane wahania w drucie żelaznym. P i ócz 
miedzi i żelaza Bjerknes badał jeszcze inne 
metale magnetyczne i niemagnetyczne. Ogól
ny wynik, jaki się daje wyciągnąć z doświad
czeń Bjerknesa, jest ten, że wahania elek
tryczne przenikają w dany przewodnik tem 
głębiej, im większy jest jego opór właściwy; 
a więc w cynk przenikają głębiej, niż w miedź, 
w miedź głębiej niż w srebro. Przewidzieli
śmy to powyżej, wychodząc z zasad teoryi 
Poyntinga. Metale magnetyczne: żelazo, ni
kiel i kobalt podlegają temu prawu; w metale 
te wahania przenikają najpłyciej, płyciej, niż 
w najlepsze znane przewodniki.

Jakkolwiek H ertz wątpił o tem, jednak 
obecnie wiemy już napewno, że i bardzo szyb
kie wahania elektryczne są zdolne do wzbu
dzenia magnetyzmu w drutach żelaznych. Że 
właśnie magnesowanie się tych metali pod 
działaniem wahań elektrycznych wywiera 
wpływ nader znaczny na głębokość, na jaką 
wahania elektryczne przenikać w nie mogą, do
wodzi ta  okoliczność, źe wahania te przenika
j ą  w żelazo płyciej, niż w kobalt, w kobalt 
płyciej, niź w nikiel. Z  powodu takiego oso
bliwego zachowania się metali magnetycznych 
w dalszym ciągu pod mianem „przewodnik” 
będziemy rozumieli przewodnik, nieposiada- 

jący własności magnetycznych. Jeżeli teraz 
z wynikami doświadczeń Bjerknesa zestawimy 
tę okoliczność, że prądy niezbyt szybko zmien
ne podlegają jeszcze prawu Ohma, a  więc 
działanie, które przejawia się jako „prąd” 
jest rozdzielone równomiernie w całej grubo

ści przewodnika, niewyłączając warstw środ
kowych, leżących wzdłuż osi; jeżeli przyjmie
my pod uwagę, źe jeszcze szybsze wahania 
elektryczne, które odczuwamy jako drgania 
świetlne, przenikają w metalu niegłębiej, niź 
na 0,001 milimetra: przychodzimy do wniosku, 
że im szybsze drgania elekti-yczne zachodzą, 
im krótsze są fale, tem na cieńszej warstwie 
zewnętrznej przewodnika ograniczyć muszą 

| swe działanie. Do tego samego wniosku do- 
! szliśmy powyżej, kiedy rozważaliśmy zacho

wanie się przewodników ciepła w ośrodku, 
którego tem peratura ulega wahaniom peryo- 
dycznym.

Skoro teraz wiemy, że bardzo szybko zmien
ne prądy zachodzą tylko w bardzo cienkiej 
zewnętrznej warstwie przewodnika, możemy 
z łatwością objaśnić ten znany fakt, że wywie
ra ją  one nader słabe działanie fizyologiczne.

; Można przepuszczać przez siebie prądy 
o olbrzymiem natężeniu, byle tylko dość 

; szybko zmienne, nieodczuwając ich wcale, 
prócz chwili, w której dotykamy elektrodów. 
Otóż prądy takie zachodzą tylko w bardzo 
cienkiej powierzchniowej warstwie skóry i nie 
mogą przeto sprawić wrażenia na mięśniach, 
ani na nerwach, ukrytych głębiej.

(Dok. nast.).
Wiktor Biernacki.

I teoryi analizy chemicznej.
(Ciąg dalszy).

4. Przemywanie. Kiedy skończy się wła
ściwe filtrowanie, ciało stałe od cieczy nie bę
dzie jeszcze całkiem oddzielone, ponieważ 
pozostanie przy niem pewna ilość cieczy, któ
ra  je  wilży. Ilość ta  w przybliżeniu jest pro- 
porcyonalna do rozmiarów powierzchni ciała 
zwilżonego i dlatego bardzo szybko wzrasta 
razem ze wzrastającym stopniem rozdrobnie
nia ciała stałego. Doliczyć tu jeszcze trzeba 
ilość cieczy, która pozostaje w przestrzeniach
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pomiędzy ziarnkami osadu, zatrzymana skut
kiem włoskowatości.

Ażeby rozdzielenie było całkowitem, po 
skończonem filtrowaniu nastąpić musi prze
mywanie osadu. Odbywa się ono w taki spo
sób, źe ciecz pozostałą w osadzie rugujemy 
za pomocą odpowiedniej cieczy innej, w na
szym przypadku — zwykle za pomocą czystej 
wody. Teorya przemywania liczyć się musi 
z wieloma względami, z których najważniej
szym je s t t. zw. adsorpcya, to jes t uporczywe 
przyleganie ciała rozpuszczonego w cieczy 
do powierzchni oddzielanego od tej cieczy 
ciała stałego. Niektóre osady m ają osobliw
szą skłonność do „pi'zechodzenia przez filtr” 
podczas przemywania. Skłonność ta  jest wła
ściwa ciałom, które są koloidami, albo w pe
wnych okolicznościach przechodzą w koloidy 
i polega na tem, źe w wodzie czystej ciała ta 
kie rozdrabniają się, tworząc rodzaj emulsyi, 
gdy, przeciwnie, w roztworach soli są w sta
nie ściętym i przeto odpowiednim do filtro
wania. Podobnemi własnościami obdarzone 
osady przemywamy nie wodą czystą, lecz roz
tworami odpowiednio dobranych soli. Zazna
czając w tem miejscu własności powyższe 
w krótkich tylko wyrazach, powrócimy do 
nich jeszcze później, żeby podać teoretyczne 
ich objaśnienie.

Ciecz zwilżającą i zatrzym aną w osadzie 
skutkiem wdoskowatości, oddalamy nakoniec 
za pomocą odparowania. Nazywxa się to su
szeniem osadu. Należy tu taj zwrócić uwagę, 
że cieniutka błonka cieczy, wilźącej ziarnka 
osadu, ma daleko mniejszą prężność pary, t 
aniżeli taż sama ciecz wzięta oddzielnie. D la
tego to trzeba suszyć ciepłem znacznie wyż- 
szem od tem peratury wrzenia cieczy wilźącej, 
jeżeli pragniemy ciecz tę  wydalić aż do koń
ca. Tem peratura suszenia, jak  łatwo zrozu
mieć, musi teź być tem wyższa, im wyższy 
jest stopień rozdrobnienia suszonego osadu. 
Ciała koloidalne muszą być ogrzewane b a r
dzo znacznie wyżej ponad punkt wrzenia wil- 
żącej je cieczy.

5. Teorya przemywania. Ilość cieczy, pozo
stającą w zebranym na filtrze osadzie, oznacz
my przez a i przypuśćmy, że za każdym 
razem , gdy po nalaniu na osad cieczy prze
mywającej odpłynie ona aź do ostatniej kro
pli, w osadzie pozostaje takaż sama jej ilość a. 
Oznaczając dalej przez m ilość dolewanej za

każdym razem cieczy przemywającej mamy, 
że całkowita ilość cieczy na filtrze po każdem 
nalaniu wynosi m + a , a koncentracya zmniej

sza się za każdym razem do —-— pierwotne-
m +  a

go stężenia. Niech dalej x 0 wyraża pierwo
tną koncentracyą wilżącego osad roztworu 
owej materyi, k tórą właśnie oddalić chcemy 
za pomocą przemywania, a wtedy ilość bez
względna tej materyi wynosić będzie axa. Po 
nalaniu cieczy przemywającej w ilości m, s tę
żenie spada do wartości x\, równej wyrażeniu:

— . x 0. Kiedy teraz ciecz przemywająca

odpłynie zupełnie, to w pozostającej w osa
dzie ilości cieczy (a) będziemy mieli bezwzglę
dną ilość oddalanej za pomocą przemywania 
materyi — ax\, k tóra daje się przedstawić za

pomocą wyrażenia -— ax„ Powtórne nala-
m - f a

nie na osad cieczy przemywającej sprowa

dza koncentracyą do wielkości x 2 — ——  x,m + a
C i "2

— — ) x  a ilość bezwzględną usuwa-

nej materyi do ax2 =  ) ax0 Ponieważ
vm +  a '

przyjmujemy, że przemywanie odbywa się 
ciągle jednostajnie, więc po n-krotnem nala
niu cieczy przemywającej, w osadzie pozosta
nie usuwana m aterya w ilości:

a n axa— ( — -— ) ax0. vm + a '
Ze wzoru powyższego widać, że, nalewając 

jednakową liczbę razy i po równej ilości cie
czy przemywającej, będziemy mieli pozosta
łość usuwanej materyi a xa tem  mniejszą, im

mniejszy jest ułam ek — to jest im zupeł

niej odpływa za każdym razem  ciecz przemy
wająca z filtra (przez co zmniejsza się a) i im 
większą ilość m cieczy przemywającej nale
wamy na filtr za każdym razem. Jeżeli np. 
ta  ilość m jest dziewięć razy większa od ilości 
cieczy wilźącej, pierwotna zaś ilość usuwanej 
materyi wynosiła 1 gram, to po czterokro- 
tnem przemyciu pozostanie już tylko 4fj, 
to jest 0,0001 g.

Cokolwiek inną postać przyjmuje ta  spra
wa, kiedy zadanie polega na całkowitem prze
myciu osadu daną ilością cieczy. Opuścimy 
tu taj rozbiór tego przypadku, polegający na
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zastosowaniu rachunku różniczkowego. Osta
teczny wynik jest taki, źe lepiej przemywać 
wiele razy małemi porcyami cieczy, aniżeli 
mniej razy większemi naraz ilościami.

6. Zjawiska adsorpcyi. .Rzeczywistość nie 
zgadza się jednak z przewidywaniami po
wyższego obliczenia, przeprowadzonego po
raź pierwszy przez Bunsena. W edług tego 
obliczenia czterokrotne przemycie osadu ilo
ścią wody dziesięć razy większą, od pozostałej 
w nim pierwotnie byłoby dostateczne do 
otrzymania owego osadu w stanie pożądanej 
czystości. Doświadczenie jednak bynajmniej 
nie potwierdza tego przewidywania. Ta sprze
czność ma źródło w przeoczeniu adsorpcyi, to 
jest własności, jaką posiadają powierzchnie 
zetknięcia ciał stałych z cieczami, własności, 
polegającej na tem, że koncentracya roztwo
rów na powierzchniach owych jest zawsze 
większa, aniżeli w pozostałej masie cieczy. 
Skutek jest podwójny, bo naprzód ilość roz
puszczalnego zanieczyszczenia po całkowitem 
odcieknięciu filtratu pozostaje większa, ani
żeli przewiduje obliczenie, a  powtóre—ilość 
rozpuszczana’ przez dolewaną za każdym ra 
zem wodę czystą jest mniejsza aniżeli przewi
duje obliczenie. Obu tych przyczyn wynikiem 
jest mniejsza od obliczonej sprawność prze
mywania.

W chwili obecnej prawa adsorpcyi są nam 
prawie zupełnie nieznane. Bardzo prawdo
podobnie ilość adsorbowanej materyi jest pro- 
porcyonalna do powierzchni, a zresztą musi 
być ona funkcyą natury ciała stałego i cieczy 
oraz koncentracyi tej ostatniej. Określenie 
tej funkcyi byłoby dopiero rzeczywistą pod
stawą teoryi przemywania, tymczasowo je 
dnak możemy^o niej powiedzieć tyle tylko, że 
przy danej naturze chemicznej i wielkości po
wierzchni, ilość Jadsorbowrana]jWedług’wszel- 
kiego prawdopodobieństwa nie jes t ściśle pro- 
porcyonalna do koncentracyi, lecz'zmniejsza 
się powolniej’niż ta  ostatnia.

Przypuśćmy jednak, dla [większej prostoty, 
że ilość adsorbowanego' zanieczyszczenia jest 
proporcyonalna dojstęźenia wilżącego osad 
roztworu ioznaczmy przez k  stosunek między 
ilością adsorbowaną x  a koncentracyą roztwo
ru c, uważając k  zawiłość s ta łą .”  Jeżeli stosu
nek ten; wprowadzimy do podanych przed 
chwilą wzorów, to po odpowiedniem ich prze
robieniu, które pozwolimy sobie tutaj opu

ścić, otrzymamy, że ilość zanieczyszczenia, 
pozostająca po"n-krotnem przemyciu coraz 
świeżemi ilościami m  czystej wody, wyraża 
się przez wzór:

_ /  i

Wzór ten zgadza się z wyprowadzonym po
przednio, z tą  tylko różnicą, że potrzebna do 
przemycia ilość wody m jest w nim pomnożo
na przez współczynnik k. To oznaczałoby 
nam, źe przemywanie, pomimo uwzględnienia 
adsorpcyi, odbywa się tak  samo, lecz, że 
z działania środka przemywającego brać 
trzeba w rachubę pewien tylko ułamek.

Ja k  powiedziano, nie jest jednak rzeczą 
prawdopodobną, ażeby wielkość k  można by
ło uważać za stałą  w przypadku znacznego 
rozcieńczenia roztworu. Wielkość k  raczej 
zmniejsza się przypuszczalnie w miarę zmniej
szania się ilości adsorbowanego zanieczysz
czenia, co pociąga za sobą ten skutek, źe im 
dłużej trwa przemywanie, tem sprawność tego 
działania zmniejsza się coraz bardziej. Tak 
przynajmniej sądzić każe dobrze znana z prak
tyki trudność usunięcia przez przemywanie 
ostatnich śladów zanieczyszczenia.

W rozumowaniach powyższych należałoby 
jeszcze uwzględnić ilość roztworu zanieczysz
czającego, zatrzymywaną w porach osadu 
skutkiem włoskowatości. Łatwo dostrzedz, 
że wprowadzenie tej wielkości nie wpłynęłoby 
na postać ogólną wyprowadzonych przez nas 
wzorów przemywania: stałyby się one tylko 
nieco bardziej złoźonemi.

Działanie adsorpcyjne wywiera nie tylko 
osad, ale i materyał, z którego filtr jest spo
rządzony, w szczególności — celuloza bibuły 
filtrowej. Ze względu na cel filtrowania sta
ra ją  się przygotować bibułę z jaknajdrob- 
niejszemi *porami, co znakomicie powiększa 
jej własności adsorpcyjne. W  zwykłem za
stosowaniu filtrów zabezpieczamy się od skut
ków tej własności w taki sposób, źe używamy 
filtrów możliwie najmniejszych, staramy się, 
żeby doskonale przylegały do ścian lejka 
i, przemywając osad, nalewamy na nie tyle 
wody, żeby dochodziła aż do samych brze
gów filtru. Ważniejsze znaczenie ma ta  wła
sność w tych częstych zdarzeniach, kiedy 
przez bibułę niezmoczoną filtrujemy ciecz 
mętną w tym celu, żeby w pewnej oznaczonej 
porcyi całej masy określić zawartość jakiejś
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części składowej. Musimy wtedy odrzucać 
pierwsze przez filtr przechodzące krople roz
tworu, gdyż skutkiem adsorpcyi bibuły kon- 
centracya icb jest daleko mniejsza od koncen- 
tracyi całej masy. Bardzo jednak prędko 
zdolność adsorpcyjna bibuły zostaje zaspoko
ił ni a i wtedy filtrat ma tę samę koncentracyą, 
co i cała masa. Zjawiska powyższe okazują 
się szczególniej wyraźnie na roztworach alka
licznych; w roztworach ciał kwaśnych i obo
jętnych są daleko mniej wyraźne.

{D ok. nast.) .
Zn.

Posiedzenie czternaste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 8 października 1894 roku, o godzinie 7 ‘/ a 
wieczorem.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) Sekretarz komisyi przedstaw ił okazy ofiaro
wane do zbiorów Towarzystwa Ogrodniczego: 1° 
przez księdza Franciszka Krupińskiego, piękny 
okaz bedłki łuskowatej (Agaricus lepideus F r.) 
doskonale zachowanej, a znalezionej w piwnicy 
kamiennej na letniem mieszkaniu, w dniu 16 
czerwca 1894 r. na kolonii Łaszczy zna pod 
Dębem-Wielkiem.

2° przez dra fil. M. Zalewskiego: a) miotła na 
grabie (Carpinus betulus) z nad Grłowienicy około 
Skrwy (Sierpiec), b) chodniki pod korą świerku 
i sosny, Bos+rychus (Korników), z lasów „Groło- 
nóg” pod Dąbrową, i lasów Chełmickich, c) kawa
łek wosku ziemnego (ozokieryt).

3) Prof. II. Hoyer mówił „O no wy cli metodach 
mikroskopowego badania układu nerwowego.” 
Badania zewnętrznej formy układu nerwowego do 
końca pierwszej trzeciej części bieżącego stulecia 
dosięgły takiego stopnia dokładności, że przy sto
sowaniu zwykłych me*od anatomicznych z dal
szych prac nad tym zagadkowym organemjnie 
można ju ż  było oczekiwać poważniejszych rezul
tatów. Dla głębszego wniknięcia w fizyologiczną 
działalność różnych działów układu nerwowego 
ośrodkowego okazała się wtedy niezbędną dokład
na znajomość jego budowy wewnętrznej. Odpo
wiednich wiadomości można było jedynie oczeki
wać od zastosowania do badań anatomicznych mi
kroskopu, wówczas znakomicie udoskonalonego,
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ja k  również od nowo rozwijającej się nauki o ko
mórce. Szybszemu postępowi histologii układu 
nerwowego s‘ała jednak z początku na przeszko
dzie wielką trudność w przyrządzaniu z nader 
miękkiej masy dostatecznie cienkich skrawków, 
uwydatniających wyraźnie każdy szczegół w bu
dowie mózgu i rdzenia. Dopiero gdy nauczono 
się nadawać tym organom odpowiednią twardość 
za pomocą roztworów dwuchromianu potasu, gdy 
udało się uwydatnić komórki i włókna nerwowe 
przez zabarwienie roztworem karminu i uczynić 
je  przezroczystemi przez zamknięcie skrawków 
w szklistych lakierach lub balsamach, znajomość 
wewnętrznej budowy ośrodków nerwowych poczy
niła niezmierne postępy. Lecz i na tej drodze 
w ciągu 3 dziesiątków la t badania dosięgły pewne
go kresu, który zdołano przebyć dopiero przy po
mocy ulepszonych znowu metod technicznych, 
albowiem stosowane dotąd sposoby nie wystarcza
ły do wyśledzenia całego przebiegu cieniutkich 
włókien nerwowych w chaosie splecionych pomię
dzy sobą ich pęczków i wykazania nikłych nite
czek, na które włókna te w swem przebiegu osta
tecznie się rozpadają. W ielkie przysługi oddały 
w tym względzie nowo odkryte metody barwienia 
pierwiastków nerwowych, a mianowicie wskazany 
pierwszy raz przez Cohnheima sposób złocenia 
tkanek, odkryta przez W eigerta metoda barwie
nia za pomocą laki z hematoksyliny i soli metalo
wych i sposób Ehrlicha barwienia pierwiastków 
nerwowych błękitem metylenowym (zob. Wszech
świat z r. 1891 str. 374). Jakkolwiek otrzym a
no temi środkami nader doniosłe rezultaty, nie 
zdołano jednak przy ich pomocy rozjaśnić wza
jemnego stosunku pierwiastków nerwowych w sa
mych ośrodkach. Jedynie modyfikacya metody 
Ehrlicha posłużyła niektórym badaczom, szcze
gólnie Retziusowi, do wykazania istotnej budowy 
ośrodków i obwodowych zakończeń nerwowych 
u kilku gromad zwierząt bezkręgowych. Olbrzy
mie postępy poczyniła histologia tych ośrodków 
u kręgowców dopiero w ostatnich 6-ciu latach 
przez zastosowanie metody włoskiego uczonego 
Golgi, polegającej na stwardnianiu kawałków 
mózgu i rdzenia w dwuchromianie potasu (z do
datkiem kwasu osmowego) i następnem poddawa
niu tych cząstek działaniu roztworu chlorniku 
rtęci lub azotanu srebra. Roztwór rtęciowy daje 
wyborne okazy, tworząc w komórkach i najcień
szych nawet niteczkach nerwowych czarne osady, 
które ich kszłałt i przebieg jasno uwydałniają, 
ale zabarwienie to uskutecznia się dopiero po 
upływie 6-ciu do 9-ciu miesięcy. Za to srebro 
daje podobne wyniki już  po upływie kilku dni, 
przedstawia jednak tę  niedogodność, że tw or/y  
w okazach liczne niepożądane osady. Do osta
tecznego ustalenia się tej metody w histologii 
przyczynił się wielce hiszpański badacz Ramon 
y Cajal, k tóry ją  zastosował do ustrojów zarod
kowych i tą  drogą niezmiernie się zasłużył 
w sprawie wyjaśnienia nietylko istotnej budowy 
ośrodków, ale i obwodowych zakończeń nerwo-
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wycli. Główne wyniki dokonanych w tym kierun
ku badań były obszerniej wyłożone w wydruko
wanym w niniejszem piśmie artykule pod tytułem: 
„Mózg i myśl” i dla tego szczegółowe ich wyli
czenie może tu  być pominięte.

W ykład uzupełniały liczne, świetnie przyrzą
dzone preparaty mikroskopowe ośrodków nerwo
wych, wykazujące różnicę barwienia dawniejszą 
i nowszą metodą, a nadto preparaty przekrój u ca
łego mózgowia i okaz mózgu stwardzony za po
mocą parafiny’.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

S E K C Y A  C H E M I C Z N A .

Posiedzenie 12-te w r. 1894 Sekcyi chemicznej 
odbyło się d. 13 października 1894 r. w budynku 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

P. L eppert dopełnia powyższy protokuł zawia
damiając, że term in deklaracyj na wystawę w No
wogrodzie Niżowym upływa z d. 13 b. m., lecz 
prawdopodobnie zostanie przedłużony do 13 stycz
nia r. 1895.

Następnie dr Aleksander Fabian wypowiedział 
sprawozdanie z międzynarodowego kongresu che
mików i mikroskopików w Wiedniu, na który dr 
Fabian został delegowanym przez urząd lekarski 
m. Warszawy. D r Fabian podał na tym zjeździe 
wyniki badań dokonanych w pracowni higienicz
nej miejskiej, szczegółowiej zastanawiając się nad 
badaniami wód studzien warszawskich, win rossyj- 
skicb, herbaty, kumysu i kefiru. Na zjeździe 
wiedeńskim poruszono sprawę ujednostajnienia 
metod badania i oceny materyałów spożywczych 
i przedstawiono projekt takich ujednosfajnionych 
metod nazwany Codex alimentarius. Do składu 
komitetu międzynarodowego, mającego za zadanie 
ocenić ten Codex został wybrany dr Fabian, który 
w tym celu ma zamiar zebrać grono specyalistów, 
obeznanych z miejscowemi produktam i i zwycza
jam i.

Następnie p. Leppert zaznajomił sekcyą z tre
ścią najnowszej pracy o polewie prof. Stockmeye- 
ra. Polewa zwykła robiona z glejty i piasku nie 
je s t dobrą, albowiem do rozcieńczonego 4°/0 roz
tworu kwasu octowego oddaje zawsze wyraźne 
ślady ołowiu, a zatem zatruw a ołowiem pokarm, 
który się z nią styka. Otóż prof. Stockmeyer 
zauważył, że zastępując piasek ziemią okrzemko
wą, otrzymuje się polewę daleko trwalszą, która 
pod działaniem słabych kwasów nie rozkłada się,

I co je s t prawdopodobnie skutkiem łatwiejszego łą
czenia się z glejtą ziemi okrzemkowej niż piasku 
i utworzenia przez to trwalszego krzemianu oło
wianego.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

SPRAWOZDANIE.

Dr C. Gange. Die Połarisation des Lichtes. 
Kurze Darstellung inrer Lelire und Anwendungen. 
Z 29 rysunkami w tekście. Lipsk, 1894.

Światło spolaryzowane pozwala poznawać pew
ne własności ciał, ich mechaniczną oraz chemiczną 
budowę, stanowi przeto potężny środek pomocni- 

I czy przy naukowem i technicznem ich badaniu. 
Niewielkie dziełko p. Giingego zawiera ważniejsze 
wiadomości, dotyczące własności promieni spola- 

! ryzowanych oraz sposobów posługiwania się niemi 
do celów wskazanych. Autor opisuje przede- 
wszystkiem fale światła zwyczajnego, w których 
drgania zachodzą we wszystkich kierunkach pro
stopadłych do kierunku promienia, mówi o szyb
kości rozprzestrzeniania się fal świetlnych, o ich 
długości, wreszcie o rozszczepieniu światła przez 
załamanie w pryzmacie i dyfrakcyą. Jeżeli drga
nia mogą odbywać się tylko w jednej wspólnej 
płaszczyźnie, wówczas promień otrzymuje nazwę 
spolaryzowanego. Czasami cząsteczki eteru za
kreślają w czasie równym okresowi drgań koła 
lub elipsy; w tym razie promień nosi nazwę spo
laryzowanego kołowo lub eliptycznie. Autor 
w dalszym ciągu mówi o polaryzacyi promienia 
przez odbicie, załamanie oraz załamanie podwój
ne. Każdy przyrząd, służący do badań ciał 
w świetle społaryzowanem składa się z dwu głów
nych części: polaryzatora, którym może być zwier
ciadło lub ciało przezroczyste podwójnie załam u
jące oraz takiegoż analizatora. Ciała badane 
umieszcza się pomiędzy polaryzatorem i analiza
torem. Różne ciała zachowują się rozmaicie 
względem promieni spolaryzowanych. Jedne z nich 
skręcają płaszczyznę polaryzacyi promieni, prze
chodzących przez nie; inne w postaci blaszek 
o pewnej grubości gaszą niektóre promienie jedno- 

! rodne, przez co pole widzenia wydaje się zabar- 
wionem barw ą dopełniającą. Ciała o odpowied- 

| niej budowie dają ch ar akł ery styczne dla nich figu-
[ ry interferencyjne. Aby wytłumaczyć takie za-
| chowanie się niektórych ciał, autor mówi o załeż- 
j  ności, jak a  zachodzi pomiędzy polaryzacyą, zała-
! maniem podwójnem oraz budową krystaliczną. Są

tu  opisane kryształy optycznie jednoosiowe i dwu
osiowe. W kryształach jednoosiowych promień
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zwyczajny podlega ogólnym prawom załamania 
światła, natom iast promień nadzwyczajny uchyla 
się od nich; w kryształach optycznie dwuosiowych, 
oba promienie prawom tym nie podlegają. Z po
między kryształów najlepiej nadaje się do przy
rządów polaryzacyjny cli spat islandzki, z powodu 
że spółczynniki załamania obu promieni różnią 
się w nim bardzo znacznie. Nieco dłużej zatrzy
muje się autor przy  rozważaniu względnej jasno
ści czterech obrazów, jak ie  się otrzym uje przy 
przepuszczeniu promienia zwyczajnego przez dwa 
kryształy podwójnie załamujące, umieszczone je 
den za drugim, jako  polaryzator i analizator, po- 
czem opisuje zjawisko barw płytek krystalicznych 
oraz pierścieni barwnych, jakie się otrzym uje, j e 
żeli wstawić pomiędzy polaryzator i analizator 
pły 'kę kryształu, wyciętą prostopadle do osi. Te 
pierścienie barwne są cliarakterystycznemi dla 
każdego kryształu. Powstają one również w cia
łach, w których zwykła jednorodność budowy zo
stała w jakikolw iek sposób naruszona. Able wy
kazał, że nawet najdrobniejsze zmiany jednorod
ności w szkle, sprawiane przez wahania tem pera
tury, wystarczają do wywołania takich figur in
terferencyjnych. W tym samym rozdziale znaj
dujemy opis najstarszego przyrządu polaryzacyj
nego Nórremberga, pryzm atu Nicola oraz dość 
dokładny opis urządzenia i sposobu użycia mikro
skopu, zaopatrzonego w przyrząd polaryzacyjny. 
Podane są zasłosowania takiego mikroskopu do 
krystalografii i mineralogii oraz ciekawe wnioski, 
jakie wyprowadzić można z badania za pomocą te 
go przyrządu materyałów, składających organizmy 
zwierzęce i roślinne.

Pewne ciała posiadają zdolność skręcania płasz
czyzny polaryzacyi promieni przez nie przecho
dzących. K ąt skręcenia je s t największy dla pro
mieni fioletowych, najmniejszy dla czerwonych. 
Sacharometryi, t. j .  oznaczaniu zawartości cukru 
w roztworze poświęcony je s t ustęp dość, stosun
kowo, obszerny. Osta+ni rozdzi-ł zawiera opis 
sacharometrów. Jest tu  opisany najstarszy z przy
rządów tego rodzaju, mianowicie przyrząd pola
ryzacyjny Jolly i Mitscherlicha, składający się 
wprost z dwu pryzmatów Nicola, jednego nieru
chomego, drugiego zaś, obracającego się dokoła 
wspólnej ich osi; sacharom etr Soleila, ulepszony 
przez Yentzkego, którego osobliwość stanowi 
kompensator kwarcowy, w kształcie klina; przy
rząd polaryzacyjny półcieniowy Laurenta; fakiż 
przyrząd Lippicha; wreszcie, lak  zwany, polary- 
strobom etr W ilda. W  dodatku wskazane są fa
bryki, wyrabiające przyrządy polaryzacyjne i sa- 
cliarometry. Oryentowanie się w książeczce uła
twia spis, umieszczony na je j końcu.

W ykład je s t wszędzie bardzo przystępny; dzieł
ko to można polecić osobom, posługującym się 
przyrządam i polaryzacyjnemi do celów technicz
nych lub naukowych.

W . Biernacki.

Wiadomości bibliograficzne.

—  ew. Podręcznik dla palaczy kotłow ych,
p. Braussera i A. Spennretha, przetłum aczył na 
język polski i uzupełnił dr Felicyan Easzczyński. 
Warszawa. Nakładem Hipolita Wawelberga, 8-a 
mała, str. 143, XV, W arszawa 1894.

Książeczka niniejsza stanowi pierwszy tomik 
wydawnictwa, które okazać może znakomite usłu
gi w sprawie podniesienia poziomu wykształcenia 
niższych pracowników przemysłowych. Wydany 
tomik odznacza się starannością pod względem 
papieru, druku i rycin; pod względem zaś treści 
je s t bardzo dobrze przystosowany do potrzeb 
swych czytelników. Poprzedzają wykład wiado
mości treściwe z fizyki ciepła, niezbędne do zro
zumienia nauki o kotłach parowych, napisane j a 
sno i przystępnie; wiadomość o różnych rodzajach 
m ateryału opałowego i wodzie, o zamianie ciepła 
na pracę. Obszerniej wyłożona je s t nauka o po
dziale, ustawianiu i obmurowywaniu kotłów. 
Uzbrojeniem kotłów, wodoskazami, wentylami bez
pieczeństwa, manometrem, wentylami zasilające- 
mi, wen+ylem parowym i t. d., zajm ują się auto- 
rowie w dalszym ciągu. Obsługa kotłów— stano
wiąca przedmiot główmy—je s t we wszystkich jej 
okresach z należytą przedstawiona dokładnością 
i ze wszelkiemi niezbędnemi informacyami. W y
raźne i dobre rysunki w liczbie 53 ilustru ją wy
kład. Cena książeczki je s t nizka, bo wynosi 60 
kopiejek, to też pożyteczne to dziełko powinno 
stać się nieodslępnym towarzyszem każdego pala- 

I cza kotłowego. Nasi przemysłowcy i fabrykanci 
bez wątpienia postarają się o to, aby podobna 
książka nie zalegała półek księgarskich.

—  sd. Encyklopedie der Naturw issenschaften
D ritte Abtheilung: Handbuch der Physik, 23 Lie- 
ferung. Wrocław, Trewendt, 1894.

Dwudziesty trzeci zeszyt podręcznika fizyki za
wiera następujące artykuły: Termometrya przez 
prof. Perneta (str. 1— 40), Termometry gazowe 
przez prof. W enkelmanna (str. 40— 44), Rozsze
rzalność ciał stałych (str. 45— 80), Rozszerzal
ność cieczy (str. 80— 106), Rozszerzalność gazów 
(str. 106— 112) przez tegoż.
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K R O N IK A  N A UK O W A .

—  wr. W p ływ  tlenu na ferm entacyą alkohole- j
wą, wywoływaną, przez grzybki drożdżowe, był 
przed pewnym czasem przedmiotem dość licznych 
badań. Wyniki tych badań były wprawdzie nie
zupełnie zgodne ze sobą, poniekąd nawet sprzecz
ne, w rezultacie jednak  wyłonił s 'ę z nich pogląd, 
wypowiedziany naprzód przez P asteura i teraz 
niemal powszechnie panujący, że fermentacya al
koholowa je s t to skutek życia grzybków drożdżo- 
wych bez tlenu. W braku tlenu drożdże roz
szczepiają cukier na alkohol i dwutlenek węgla, 
w obecności zaś tlenu żyją one tak samo ja k  inne 
rośliny, za pomocą utleniania cukru na dwutlenek 
węgla i wodę, t. j .  za pomocą zwykłego oddycha
nia; jeżeli w rzeczywistości drożdże wywołują 
fermsntacyą i w obecności tlenu, to tylko dlatego 
że niepodobna uczynić ażeby tlen w dostatecznej 
mierze był dostępnym dla wszystkich komórek 
drożdżowych, pogrążonych w płynie, a gdy raz 
fermentacya rozpoczęła się, to wydzielający się 
dwutlenek węgla ruguje tlen rozpuszczony w pły
nie i niebawem następuje zupełny brak tego gazu. 
Pogląd ten pozwolił w dalszym ciągu przeprow a
dzić ważną pod względem teoretycznym analogią 
między sposobem życia drożdży i innych, zwyłycli 
organizmów roślinnych. Te ostatnie w warunkach 
normalnych podtrzym ują życie oddychaniem tle- 
nowem czyli utlenianiem wrodanów węgla; w atmo
sferze zaś pozbawionej tlenu odbywa się u nich 
t. zw. oddychanie międzycząsteczkowe, t. j .  roz
szczepianie wodanów węgla na dwutlenek węgla 
i alkohol, nagromadzający się w tkankach. Otóż 
u drożdży mamy także w obecności tlenu oddy
chanie tlenu, w braku zaś jego fermentacyą, która 
je s t tym samym procesem co oddychanie między
cząsteczkowe innych roślin. W  zasadzie więc 
drożdże zachowują się zupełnie tak samo jak  inne 
rośliny, a różnica je st tylko ilościowa. Jak  wia
domo, utlenianie wodanów węgla, odbywające się 
przy oddychaniu tlenowem, je s t dla roślin źródłem 
aktualnej energii, niezbędnej do rozlicznych pro
cesów życiowych; rozszczepianie wodanów węgla 
również je st źródłem aktualnej energii, lecz bez 
porównania słabszem. Zwykłe więc rośliny, któ
re w braku tlenu mogą rozszczepiać wodanów wę
gla mniej więcej tyleż, ile ich w obecności tlenu 
utleniają, otrzym ują w ten sposób ilość aktualnej 
energii, niewystarczającą na ich potrzeby; s‘ąd 
wzrost, ruchy i różne inne przejawy życiowe za
trzym ują się u nich w braku tlenu, oddychanie 
międzycząsteczkowe ledwie jako tako chroni je  
od śmierci i to tylko przez pewien określony czas, 
po którym roślina odumiera. Drożdże zaś w bra
ku tlenu zdolne są rozszczepiać stosunkowo ogro
mne ilości cukru, przez co wynagradzają sobie 
względną słabość tego źródła energii aktualnej;

skutkiem tego są one w stanie i w braku tlenu 
prowadzić życie zupełnie normalne;* tą  tylko oso
bliwością, w której okazuje się specyalne przysto
sowanie do życia bez tlenu, różni się fermentacya 
drożdży od oddychania międzycząsteczkowego 
zwykłych roślin.

Taki był w głównych zarysach panujący dotąd 
pogląd. Niedawno ogłoszona praca młodego ros- 
syjskiego botanika Iwanowskiego (Prace labora'o- 
ryum botanicznego akademii nauk w Petersburgu, 
Nr 4, 1893) zachwiała poniekąd tę teoryą, wyka
zując że analogia między drożdżami a zwykłemi 
roślinami sięga mniej daleko niż sądzono; z tego 
względu praca ta  ma znaczenie donioślejsze. 
Autor dowodzi szeregiem ściśle wykonanych do
świadczeń, że na na+ężenie fermentacyi (t. j .  na to, 
ja k ą  ilość cukru rozkłada jeden gram suchej wagi 
drożdży w ciągu 24 godzin) dostęp tlenu nie wy
wiera zgoła żadnego wpływu; hodowla drożdży 
w atmosferze czystego azotu i hodowla przy moż
liwie ułatwionym dostępie zwykłego powietrza 
stale dawały, przy jednakowych zresztą warun
kach, cyfry zupełnie jednakowe lub tylko nie
znacznie różniące się od siebie. Odmienne wyni
ki niektórych dawniejszych badaczy, które pozor
nie wykazywały zmniejszenie się ua‘ężenia fer
mentacyi wskutek obecności tlenu, tłumaczą się 
poprostu nieuwzględnianiem pewnego źródła błę
dów przy obliczaniu rezultatów. Dalej autor 
wykazuje, również na podstawie ścisłego doświad
czenia, że nawet jeżeli drożdże w cieniutkiej war
stwie znajdują się wprost w powietrzu i tylko są 
zwilżone roztworem cukrowym, (o nawet przy ta 
kim możliwie największym dostępie tlenu nie od
dychają jak  zwykłe rośliny, utleniając cukier, 
lecz powodują fermentacyą.

Tak więc pokazuje się, że u drożdży rozszcze
pianie cukru zamiast utleniania go nie je s t bynaj
mniej tylko skutkiem nieobecności tlenu, lecz je st 
głęboko zakorzenioną właściwością fizyologiczną 
łych organizmów, zupełnie od tlenu niezależną. 
Pod tym względem zatem fermentacya alkoholicz- 
na różni się od oddychania międzycząsłeczkowego 
już  nie ilościowo, lecz zasadniczo i sposób otrzy
mywania energii aktualnej je s t u drożdży zasad
niczo inny niż u zwykłych roślin.

—  Ibr. W p ływ  ciśnienia na migszanie się p ły 
nów. Według teoryi van der Waalsa płyny mogą 
się mięszać ze sobą zupełnie poniżej właściwej 
temperatury, jeżeli je  poddać dos*atecznie silne
mu ciśnieniu. Prof. S. Kowalski starał się prawo 
to sprawdzić doświadczalnie, poddając w prasie 
śrubowej płyny ciśnieniu do 1000  atmosfer. 
Pierwsze doświadczenia wykonane na mięszaninie 
z 9 ,5 %  alkoholu izobutyłowego i 90,5°/o wody 
mięszającej się przy 18° dały rezultat ujemny. 
Przy 15° nawet ciśnienie 1 000 a+mosfer nie mo
gło spowodować złączenia się płynów. Równie 
ujemny rezultat dały mięszaniny: 10°/0 eteru 
i 9 0 %  wody i 4 %  aniliny i 9G% wody.
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Poddając ciśnieniu potrójne mięszaniny Duclaux 1 
dowiódł, że w 19,5° już ciśnienie 600 atm osfer ! 
wywołuje spłaszczenie menisku, oddzielającego 
płyny; menisk zniknął zupełnie pod 880 atmosfe- : 
rami. Ze zjawisko spowodowane było przez ci
śnienie, nie zaś przez przypadkowe podniesienie j  

tem peratury dowiódł S. Kowalski pozostawiając 
pod ciśnieniem 910 atmos. płyn przez całą godzi- j  

nę przy 19,5°. Przez cały ten czas mieszanina j  

pozostała jednorodną.
Gdy wykonywano to  samo doświadczenie przy J 

19°, nawet 1 000 atmosfer nie wywołało zmiany 
w menisku; przy 1 500 atm. naczynie pękło, lecz 
płyny pozostały niezmięszane.

Ten wynik skłania Kowalskiego do przypusz
czenia, że istnieje pewna dla każdego układu sta
ła tem peratura, poniżej której zmieszanie płynów 
przez ciśnienie staje się niemożliwem. Dla tem 
peratur blizkich do tem peratury zupełnego żmię- 
szania doświadczenia jego potwierdzają teoryą 
van der W aalsa.

—  sk. P ółroczna zm iana obfitości m eteorów.
Oddawna już  było wiadomem, że ilość gwiazd 
spadających je s t różną w różnych godzinach no
cy; zmienność tę wyjaśniono obrotem ziemi w i en 
sposób, że obserwator o godzinie 6 wieczorem po
zostaje jakby  na tylnej stronie ziemi i spogląda 
na tę część drogi ziemskiej, k tórą ziemia właśnie 
co przebyła, gdy o godzinie 6 rano znajduje się 
na przednim południku ziemi i posuwa się na
przeciwko meteorów, w przestrzeni rozrzuconych.
W r. 1864 zwrócił uwagę Herschel, że dosłrzedz 
się daje również i półroczna zmienność meteorów, 
ziemia bowiem na drodze swej od punktu odsło- 
necznego do jjrzysłonecznego, a zatem w drugiej 
połowie roku, więcej napotyka gwiazd spadają
cych, aniżeli w półroczu pierwszem. Objaw ten 
wytłumaczono w sposób podobny, ja k  i zmienność 
dobową; zależy ona od różnego położenia osi zie
mi względem jej drogi, od czerwca bowiem do 
grudnia półkula północna znajduje się na przo- 
dzie, a tem samem więcej napotykać musi meteo
rów, aniżeli w przeciągu czasu od stycznia do 
czerwca, gdy półkula północna obrócona je s t ku 
stronie tylnej drogi ziemskiej. Na półkuli połud
niowej stosunek winien być zatem odwrotny.

Opierając się na materyale zebranym z obser- 
wacyj Coulvier-Graviera i Denninga, potwierdza 
obecnie p. Bompas nierówność, dostrzeżoną przez 
Ilersclda; pominąwszy bowiem nawet roje persei
dów i leonidów, na półrocze drugie przypada 2 do 
2 '/2 razy więcej meteorów, aniżeli na półrocze 
pierwsze. Tak znaczna zaś różnica upoważnia 
do wniosku, że przytoczona wyżej przyczyna pół
rocznej zmienności meteorów nie je s t jedyną, a p. 
Bompas sądzi, że drugą je j przyczyną je st bieg 
naszego układu słonecznego w przestrzeni świa
towej; z powodu tego biegu bowiem ruch bez
względny ziemi podczas półrocza pierwszego, gdy 
posuwa się ona ku punktowi odsłonecznemu, je s t 
szybszy, aniżeli w półroczu drugiem, a to wpły

wać musi na różnicę obfitości meteorów napoty
kanych.

Gdyby me‘eory w przestrzeni światowej pozo
stawały w spoczynku, w takim  razie napotykałaby 
ziemia więcej meteorów w półroczu pierwszem, 
gdy ruch je j je s t szybszy. Jeżeli wszakże przyj
miemy, że przeważna ilość meteorów posiada ruch 
własny w kierunku takim samym, jak  słońce, ale 
szybszy, w takim razie stosunek się odwraca, 
a większą ilość meteorów widzieć będziemy w pół
roczu drugiem, gdy ruch względny meteorów 
i ziemi je st znaczniejszy, składa się bowiem z su
my obu prędkości, gdy w półroczu pierwszem jest 
on różnicą prędkości meteorów i prędkości ziemi. 
W dalszem następstwie z przypuszczenia tego 
wypływa, że meteory posiadają niezależny od 
słońca ruch kosmiczny, są zafern pochodzenia ko
smicznego.

(Monthly Notices o f the U. Astron Soc.).

—  sk. Piąty księżyc Jowisza. P. Barnard 
ogłosił obecnie rezultaty swych obserwacyj nowe
go czyli piątego księżyca Jowisza, k tóre prowa
dził podczas jesieni i zimy 1893— 94. Najwięk
sze odchylenie wschodnie księżyca od planety wy
nosiło w tym czasie 47,79"; w roku poprzednim 
było ono znaczniejsze, 48,10", gdy odległość za- 

i chodnia czyniła 47,71". Spostrzeżenia te po- 
| tw ierdzają przeto teoryą Tisseranda, k+órą poda

liśmy w zeszłym numerze Wszechświata. Zarazem 
też prowadził p. Barnard za pomocą m ikrom etru 
nitkowego pomiary średnicy równikowej i bieguno
wej Jowisza, z czego się okazało, że średnica 
równikowa wynosi 38,522" z k  0,024", biegunowa 
zaś 3 6 ,1 1 2 ''± 0 ,0 3 2 " , gdy rezultaty średnie da
wniejszych pomiarów Secchiego, Struyego i flou- 
gha dają na pierwszą z tych średnic 38,55", na 
drugą zaś 36,05". Z liczb otrzymanych przez 
B arnarda wypada spłaszczenie Jowisza

(Astr. Journal).

ROZMAITOŚCI.

—  tr. Rozdzielanie cieczy działan iem  siły od
środkowej. Pp. Burmeister i Yan zastosowali 
w Danii przyrząd centryfugalny do oczyszczania 
smoły, otrzymywanej przy fabrykacyi gazu, jako 
też do oddzielania od niej wody amoniakalnej 
sposobem prawie ciągłym. Metoda ta  zresztą 
nadaje się i do innych robót podobnych; podali
śmy niedawno wiadomość, że tejże samej drogi 
użył p. Leze do usuwania mikroorganizmów. We-
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dług pisma „Gaz and Liglit” przyrząd Burmeistra 
i Yana je st turbiną odśrodkową, do której z góry 
wprowadza się smoła; piasek i ince zanieczyszcze
nia gromadzą się na obwodzie turbiny, skąd wy
dobywa się je  dwa lub trzy  razy dziennie; rura 
połączona z turbiną odprowadza ciecze gęs'e 
i przenosi je  ku ścianie górnej turbiny, skąd znów 
działaniem siły odśrodkowej odrzucane są do 
pierścienia zewnętrznego, który je  zbiera i prze
nosi do beczek. Podobneż urządzenie, zastoso
wane u spodu turbiny i bliżej środka, odprowadza 
ciecze lżejsze, w tym razie zatem wodę amonia
kalną. Wszystkie wTięc czynności spełnia wyłącz
nie siła odśrodkowa.

—  tr  Cynetoskop Edisona, obecnie przez wy
nalazcę tego zupełnie już podbbno wykończony, 
jestto  właściwie zootrop w formie udoskonalonej. 
Początek wTynalazku tego odnieść należy do foto
gramów konia w biegu, które otrzymał w Amery
ce Muybrydge w r .  1878, fotogramy te, chwytane 
w krótkim bardzo przeciągu czasu, przedstawiały 
kolejne położenia konia i nóg jego przy biegu 
kłusem lub galopem; gdy zaś rysunki te osadzo
no na szybko wirującym krążku i rzucano je  ko
lejno na ekran, przed oczyma widza odtwarzały 
się wszystkie położenia konia biegnącego. Dało 
to początek chronofotografii, rozwiniętej nastę
pnie przez prof. Mareya, którego liczne badania 
czytelnikom naszym są znane. Za pomocą swo
je j „fuzyi fotograficznej” , której pomysł zaczerp
nął z „rewolweru astronomicznego” Janssena, 
otrzymywał on najpierw obrazy ptaków w locie, 
a następnie przy pomocy innych urządzeń nagro
madził obfity zbiór fotogramów ruchów najroz
maitszych. Przyrządy, które z obraz ;w takich 
pozwalają odtwarzać istotny przebieg ruchów, 
otrzymały nazwę zootropów; polegają one zawsze 
na zasadzie wyżej przytoczonej, t. j .  na rozpatry
waniu przez szczelinę szybko przesuwających się 
przed okiem obrazów, przedstawiających oddziel
ne położenia przedmiotu w ruchu zostającego. 
Zootrop wszakże ma jeszcze pewne niedokładno
ści, obrót nie je s t dostatecznie prędki, ruchy lu
dzi i zwierząt nie odtwarzają się w sposób cią
gły, ale przeskokami. Wady te ma usuwać wła
śnie kinetoskop Edisona. Składa się on z dwu 
oddzielnych przyrządów; jeden służy do otrzymy
wania fotogramów i ma nazwę „kinetografu,” 
drugi zaś przesuwa się szybko przed okiem wi
dza i daje złudzenie zupełne ruchu, dokonywają- 
cego się z ciągłością doskonałą,— ten drugi przy
rząd stanowi „kinetoskop” właściwy. Fotogramy 
mają wymiary 2 x 3  centymetrów i osadzone są 
na giętkiej wsłędze z celuloidy, która przesuwa 
się nader szybko. W stęgi te m ają znaczną dłu
gość 15 metrów i zawierają setki całe obrazów. 
Wszystko mieści się w skrzyni, opatrzonej w oku
lar, przez który widz spogląda; do przesuwania 
wstęgi służy motor elektryczny, złożony z maszy
ny dynamo elekt rycz nej, wprawianej w ruch czte

rema akumula'orami. Kinetoskop znajduje się 
już i w Paryżu. Aby dać pojęcie o jego działalno
ści, „La N aturę” przytacza, że do odtworzenia 
skoków małpy na ka‘arynce, służy 53 oddziel
nych fotogramów, a w innej znów scenie, przed
stawiającej fryzyera amerykańskiego przy pracy, 
je s t on oddany przez 1 700 posiedzeń.

—  tr  M iędzynarodow a konferencya m eteo
rologiczna odbywała tegoroczne swe posiedzenia 
w Upsali od 20 do 24 sierpnia, pod prezydzncyą 
p. Mascarta, w zastępstwie obranego poprzednio 
prezydenta prof. Wilda, k'órem u stan zdrowia 
przybyć nie dozwolił. Główne uchwały, przyjęte 
przez konferencyą, są następujące:

1. Założenie międzynarodowego biura me‘eo- 
rologicznego uznano za rzecz , przeprowadzić się 
nie dającą.

2. W  sprawozdaniach z rozpraw zebrania po
dany ma być opis treściwy środków, przyjętych 
w różnych krajach, dla udzielania rolnikom wia
domości o rezultatach dostrzeżeń meteorologicz
nych.

3. Do międzynarodowego biura telegraficz
nego wniesione ma być żądanie o śpieszniejsze 
przesyłanie doniesień meteorologicznych.

Z pomiędzy kwestyj, roztrząsanych na zebra
niach, najwięcej dyskusyj wywołała rzecz o migo
taniu gwiazd, w zas*osowaniu do przewidywania 
pogody, oraz rozprawy o powstawaniu chmur.

—  tr . Rury z m iazgi drzew nej, jak  donosi „En- 
gineering,” zaczęto wyrabiać w Ameryce. Mate- 
ryał przygotowuje się w sposób podobny, jak  ma
sa papierowa, przez dokładne rozdrobnienie drze
wa. Po należytem oczyszczeniu masa ta  nakłada 
się się na formę walcową w odpowiedniej grubo
ści i poddaje się ściśnięciu, poczem forma zos‘aje 
usuniętą, a w'reszcie ru ra  zostaje dokładnie wy
suszoną. W  ten sposób wyrobione rury zanu
rza ją  się w kąpiel asfaltową w wysokiej tempera
turze i pozostawiają aż do zupełnego napojenia. 
Bury takie wyrabiają się o różnych średnicach od 
35 milimetrów do 3 decymetrów, zalecają się 
zaś znacznym oporem elektrycznym, mogę więc 
korzystnie być stosowane do podziemnej kanali- 
zacyi elektrycznej. Posiadają nadto i znaczny 
opór mechaniczny, przełamanie ich bowiem wy
maga obciążenia 120 do 200 gramów na milimetr 
kwadratowy.

—  tr. O grzew anie naftą  ma być użyte na 
projektowanej kolei podziemnej w Wiedniu. Do
świadczenia, przeprowadzone na drogach pań
stwowych w Austryi, wydały rezultat zadawalnia- 
jący. Okazało się, że można wywołać spalenie 
bez dymu za pomocą odpowiednich injektorów, 
które rozpylają ciekły materyał opałowy i w tym 
stanie rzucają go na węgieł rozżarzony. Działa
nie nafty je s t tak energiczne, że w ciągu 3 minut 
prężność pary lokomotywy doprowadzić można



do od 3 do 10 atmosfer, gdy przy pomocy same
go tylko węgla potrzeba na to G1̂  minut. W ia
domość tę  podaje „Zeitung des Yereins deutscher 
Eisenbahn-Yer waltung. ”

—  tr. Nowy balon uw iązany (ballon captif) 
probowane był w Tempelhof pod Berlinem, Różni 
się on postacią od wszystkich balonow dotychcza
sowych, składa się bowiem z wielkiego balonu 
walcowego, do którego na jednym końcu przycze
pione są, dwa małe balony kuliste. Eódka przy
wieszona je s t u balonu walcowego, w pobliżu ba
lonów dodatkowych, k tóre aeronauta może prze
mieszczać w pewnych granicach, a to dla zapew
nienia stateczności łódce.
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Znakomity botanik Natan Pringsf.eim  zmarł 
w Berlinie w 71 roku życia. Zmarły botanik po
chodził. z Kalisza, ską,d rodzina jego około r. 1820 
przeniosła się do Niemiec.

Posiedzenie piętnaste Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 15 listopada 1894 roku, o godzinie 
7 */2 wieczorem.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 24 do 30 października 1894 r.

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

D
zi

eń

Barometr
700 mm -f- Temperatura w st. C. •jbo

Kierunek wiatru 
Szybkość w metrach 

na sekundę

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. lp . 9 w. 7 r. | 1 p. 9 w. Najw. Najn.

24 S. 5 4 , 1 52,8
1

51,1 2,8 5,8 1,3 7,2 1 ,3 7 2 ! YV3.NW 3.S3
I i

21 C. 42,1 39,1 33,6 3,5 8,0 8,0 9,6 0,6 (89 S ’ ,S ',S 3 '>.5 $ 1 110—  a. m. I30 p.m.
26 P. 33,5 32.8 36,3 8,6 12,3 7.8 12,4 6,8 74 W \ W IS,W» 6,1
27 S. 39,5 3 5 4 34,4 6.1 10,2 10,8 11,1 3,4  81 SW 3,S5,W« 1.4
28 N. 37,3 40,8 47.0 7,6 3 . > 2,8 11,0 2.8 91 W 3,N3,W 3 5,3
29 P. 49.8 51,5 04,1 2,8 4-3 3,5 5 .) 1,6 84 W 3,W3 ,0 0,1
30  W. 51,4 49.2 45,8 4 ,8  | 10,2 8,1 11,0 2,3 89

■I
8,2

Średnia 43,4 6,5 83 27,6

T R E Ś Ć .  Podzwrotnikowe kw ia'y i owoce, z Ilaberlandta przełożyła M. Twardowska.— 0  zachowa
niu się przewodników wobec szybkich wahań elektrycznych. Nowe poglądy na istotę elektryczności, przez 
W iktora Biernackiego. —  Z teoryi analizy chemicznej, przez Zn. —-Towarzystwo ogrodnicze.— Sekcya 
chemiczna. —  Sprawozdanie, przez W iktora Biernackiego. —  Wiadomości bibliograficzne. —  Kronika 

naukowa. — Rozmaitości. —  Nekrologia. —  Buletyn meteorologiczny.
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