
Nh  9. Warszawa, dnia 3 marca 1901 r. Tom X X .

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PK EM JM K RA TA  „ W t*ZECIISW IA TA “ .

\V W a rsz a w ie  : roczn ie ru b . 8, kw arta ln ie  rub . Z.
Z p rz e sy łk ą  p o c z to w ą : rocznie rub. 10, p ó łroczn ie  ru b . 5.

P ren u m ero w ać  m ożna w  R edakcy i W szechśw iata i w e w szyst
k ich  k s ięga rn iach  w  k ra ju  i zagran icą .

K om itet R e d a k c y jn y  W sz e c h św ia ta  s tanow ią  P an o w ie : 

Czerwiński IC , D eike  K ., D ickste in  S .. E ism ond J .,  F laum  JM , 
H oyer H . Ju rk iew icz  K., K ram sztyk  S ., K w ietn iew ski W ł., 
Lewiński J., M orozew iczJ., N atanson  J., O kolski S ., S tru inp f £ .,  

T u r  J., W ey b erg  Zieliński Z ,

R ed ak to r W szechśw iata  przy jm uje ze spraw am i redakcyjnem i codziennie od g. 6 do 8 wiecz. w  lokalu  redakcyi.
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F e l i k s  P a n c e r . X)

W dalszym ciągu długiego już szeregu 
prac swoich, dotyczących dziejów techniki 
w Polsce, p. Kucharzewski ogłosił teraz rzecz i 
bardzo zajmującą, przedstawiając nam żywot j  

człowieka, niewątpliwie wybitnego i niezwy
kłego. Wiedzieliśmy wprawdzie, źe wspa
niały wiadukt warszawski, zwany Nowym 
Zjazdem, jest dziełem Pancera, ale nie zna 
liśrny innych jego robót, jego rozpraw i wy
nalazków. Wszystkie te prace rzetelnej war
tości tembardziej zdumiewają, że Pancer 
nie kształcił się w żadnej szkole technicznej 
i nigdy nie wydalał się poza granice kraju; 
całą swą naukę i swą biegłość praktyczną 
sobie tylko, własnej swej usilności zawdzię
czał. Urodzony 1798 r., przez dwa tylko la 
ta  1815—1817 słuchał wykładów w uniwer
sytecie krakowskim, a w r. 1818 wstąpił do 
korpusu inżynierów wojska polskiego i brał 
udział w pomiarach przy zdejmowaniu pla
nów Warszawy. W  kilka lat później powierzo

*) Feliks Kucharzewski: Inżynier polski Fe
liks Pancer i jego prace. Odbitka z „Przeglądu 
Technicznego". Z dwuma fotodrukami i pięcio
ma figurami w tekście, oraz 12 tablicami rysun
ków. Warszawa, 1900.

no mu budowę mostu zwodowego w Zamościu, 
a następnie mostu drewnianego na palach na 
Narwi pod Nowogeorgiewskiem; jak wysoką 
zaś naukę zdołał przez czas ten zdobyć, świad
czy to, że w r. 1827 władza wojskowa powo
łała  go na profesora budownictwa w Szkole 
aplikacyjnej. Rzeczą jest dla nas dziś oso
bliwą, że za te obowiązki nauczycielskie płaca 
dodatkowa do żołdu należnego porucznikowi 
wynosiła zaledwie 50 złotych polskich; tak 
skromne wynagrodzenie, nie dające możno
ści utrzymania rodziny, zmusiło Pancera do 
opuszczenia służby wojskowej, tembardziej 
że minister Lubecki, pragnąc spożytkować 
dla przemysłu krajowego zdolności i naukę 
młodego inżyniera, powołał go do Komisyi 
skarbu. Współczesny wszakże przewrót 
w kraju zwrócił go znowu do zajęć woj
skowych; pracował przy wyrobie broni 
w Białogonie i Suchedniowie, z korpusem 
Różyckiego wyszedł do Krakowa, ale wkrót
ce wrócił i otrzymał posadę inżyniera refe
renta w wydziale przemysłu Komisyi spraw 
wewnętrznych, przyczem znalazł również spo
sobność do pracy nauczycielskiej, w kursach 
bowiem tymczasowych, zaprowadzonych przy 
Komisyi spraw wewnętrznych dla kandyda
tów do zawodu inżynierskiego, wykładał 
1836— 38 kurs mechaniki budowlanej, budo
wy dróg bitych i robót wodnych. W  r. 1840,
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gdy utworzono oddzielny zarząd komunika- 
cyj lądowych i wodnych, Pancer został tam 
naczelnikiem sekcyi administracyjnej, a zara
zem inspektorem generalnym komunikacyj, 
i na urzędzie tym przetrwał do śmierci, któ
ra  go pochwyciła przedwcześnie, w 53 roku 
życia, 16 m arca 1851.

K rótk i swój żywot Pancer wypełnił pracą 
niezmordowaną i płodną. Budował i projek
tował mosty i drogi, nauczał i pisał. Budo
wa mostów zajmowała go najżywiej; projek
ty obmyślał i obliczał starannie, każdy zale
cał się oryginalnością, w każdym napotyka 
my jakiś pomysł nowy. W dziejach mostów 
drewnianych pozostał pamiętnym most na 
Wieprzu pod Kośminem, zbudowany 1841, 
który wszakże dla braku opieki należytej 
przetrwał tylko do 1856 r. Dla Warszawy 
projektował kilka mostów różnych typów, 
wiszących i łukowych z pokładem górnym, 
stosownie do różnych wymagań, zmieniają
cych się z biegiem czasu, przyczem miał zaw
sze na uwadze i wzgląd estetyczny; wszystkie 
te projekty przedstawiają się niewątpliwie 
piękniej, aniżeli most kratowy, który stanął 
na Wiśle już po śmierci Pancera. Projekt 
mostu wiszącego przesłał Pancer w r. 1851 
na konkurs budowy mostu na Renie pod K o 
lonią; w ogólności jednak, wobec rozwoju 
dróg żelaznych, mosty wiszące okazały się 
już wtedy zbyt słabe, żaden z nadesłanych 
projektów nie został wykonany, a Kolonia 
dopiero w r. 1859 zyskała most kratowy, do
statecznie wytrwały dla drogi żelaznej, cho
ciaż podobnie jak  most warszawski, nieodpo- 
wiadający wymaganiom estetycznym.

W  r. 1838 Pancer opracował projekt wo
dociągu dla W arszawy, który następnie ule
gał różnym zmianom, odpowiednio do rozwo
ju  miasta i wzrastających wymagań; załatwie
nie tej sprawy przez ówczesne władze szło 
opieszale i ostatecznie wodociąg zaprowadzo
no dopiero po śmierci Pancera, gdy projekt 
jego częściowo już tylko mógł być uwzględ
niony. Pomyślnie wykonać zdołał tylko zjazd 
do W isły, który pozostał najwspanialszym 
pomnikiem talentów i pracy Pancera, a na
zwisko jego z dziejami Warszawy powiązał

Działalność piśmienniczą najżywiej rozwi 
nął Pancer w początkach swego zawodu, 
w r. 1829 i 1830, w tym czasie bowiem ogło 
sił liczne rozprawy w „Pam iętniku warszaw

skim umiejętności czystych i stosowanych”, 
oraz w późniejszym „Pam iętciku fizycznych, 
matematycznych i statystycznych umiejętno
ści, z zastosowaniem do przemysłu”. Szcze
gólną zwłaszcza doniosłość posiadają obszer
nie rozwinięte „Myśli o piękności w architek
turze”, „Nowa teorya wiatraków” i „W iado
mość o nowym rodzaju mostów żelaznych na 
wielką otwartość”, w której podał pierwszy 
swój pomysł mostu na Wiśle z żelaza lanego. 
Poza sprawami technicznemi zajmowały wi
docznie Pancera i kwestye naukowe, świadczą 
bowiem o tem różne artykuły a między inne- 
mi „Uwagi nad atmosferą ziemską”. S tarał 
się też odpowiedzieć na pytanie „ Jak a  mogła 
być przyczyna rozrzucenia kamieni w pół
nocnych krajach Europy”. Inaczej, niż to 
dziś pojmujemy, sądził Pancer, że przeniesio
ne zostały biegiem wód, wprawianych w ruch 
różnicą temperatury na równiku i pod biegu
nami. Znalazł nawet czas na „Kilka uwag 
nad pisownią polską, z powodu pisma J .  Le
lewela o tym przedmiocie”, „bo—jak  pisze— 
i mnie równie jak  innych obchodzi dobro ję 
zyka”.

Od dalszej działalności piśmienniczej po
wstrzymały Pancera zapewne nietylko zawo
dowe zajęcia, ale i przemożne okoliczności 
zewnętrzne, które wszelką pracę naukową 
w kraju  doszczętnie przytłumiły; nie było 
pism naukowych, ani czytelników do nich 
przygotowanych. Pomysły też swoje później
sze pozostawiać musiał Pancer w rękopismach, 
w notatkach niewykończonych. Z pomysłów 
tych uderza szczególniej „Nowy system tele
skopów, mający na celu doprowadzenie do 
daleko wyższego niż dotąd stopnia mocy po
większającej tychże”, o którym krótką wia
domość podał 1841 r. w „Korespondencie 
handlowym, przemysłowym i rolniczym”, sta
nowiącym dodatek do Gazety warszawskiej.

] Ponieważ teleskopy dające znaczne powięk- 
! szenia posiadać muszą długość olbrzymią, 

a stąd stają się niesłychanie ciężkiemi i trud- 
! no je poruszać, Pancer osądził, że byłoby 

daleko korzystniej budować teleskopy zupeł- 
i nie nieruchome, a natomiast opatrzyć je 

zwierciadłem ruchomem, które dałoby się 
, łatwo zwracać ku wszystkim okolicom nieba 
. i promienie gwiazdy obserwowanej sprowa- 

j  dzało do osi przyrządu optycznego. Tele
skop nieruchomy mógłby być zbudowany
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w wymiarach wielokrotnie większych, a tem 
samem dawaiby i powiększenia w odpowied
nim stosunku silniejsze. Ponieważ zbyt wiel
kie powiększenie sprowadza zarazem osłabie
nie jasności obrazów, potężny taki teleskop 
nie byłby zapewne przydatny do obserwacyi 
księżyca i planet, ale mógłby być korzystnym 
dla słońca i gwiazd najjaśniejszych. Do te
leskopu takiego Pancer proponuje dalej za
stosowanie wynalazku Daguerrea przez za
stąpienie soczewki ocznej blachą srebrną jo
dowaną, a uchwycony tą  drogą obraz ciała 
niebieskiego moźnaby następnie obserwować 
z pomocą mikroskopu. Jeżeli zważymy, źe 
fotografia w tej epoce dopiero co się zrodziła, 
uwaga ta  Pancera świadczy o rozległym jego 
poglądzie. Daleko później dopiero fotogra
fia stanęła do usług astronomii, a później 
jeszcze urzeczywistniony został pomysł P an
cera wprowadzenia zwierciadła ruchomego 
do nieruchomych teleskopów, zaledwie bo
wiem w roku zeszłym wykończona została 
w ten sposób wielka luneta wystawy pary
skiej, o której od la t kilku już przesadne k rą
żyły wieści. Ocalały wreszcie w papierach 
Pancera programy i urywki wielu innych 
prac, jak  o eterze i materyi, o teoryi lotu pta
ków, o obliczaniu dróg komet i inne zagad
nienia matematyczne; żałować należy, że 
wszystkie te zaczątki pozostały niewykończo
ne i składają jedynie świadectwo wszechstron
ności umysłu i niezwykłej pracowitości tego 
człowieka wybitnego.

Panu  Kucharzewskiemu winniśmy wdzięcz
ność, że tak starannie zebrał rozproszone do
tąd szczegóły, a opisem żywota Pancera dał 
nam ciekawy ustęp bistoryi nauki i techniki 
w Polsce, a zarazem i dziejów Warszawy. 
Piękne wydanie i wytworne tablice podnoszą 
wartość książki. g  ję

H. POINCARĆ.

Teoryą i doświadczenie w fizyce.
(Mowj, wypowiedziana w dniu 7 sierpnia 1900 roku na mię

dzynarodowym kongresie fizycznym w Paryżu).

(Ciąg dalszy).

Przejdźmy teraz do zbadania znaczenia 
hypotezy. Każde uogólnienie jest hypotezą, 
a  więc hypoteza jest rzeczą niezbędną i prze

ciw temu nikt nie występuje z zarzutem. 
Tylko każdą hypotezę należy sprawdzać o ile 
możności najprędzej i o ile możności najczę
ściej. Oczywista rzecz, źe należy hypotezę 
odrzucić, jeżeli próby nie wytrzymuje. T ak 
też wogólności postępujemy, lecz niekiedy 
nie bez pewnego niezadowolenia.

Takie niezadowolenie nie znajduje jedna
kowoż żadnego poparcia; fizyk, rugujący jed
nę ze swych hypotez, powinien cieszyć się 
z tego, gdyż tem samem zrobił niespodziewa
ne odkrycie. Przypuszczam, że jego hypoteza 
była wytworzona nie bez powodów; uwzględ
niła wszystkie na ten czas znane czynniki, 
które, jak  się zdawało, mogły uczestniczyć 
w zjawisku. Jeżeli hypoteza nie wytrzymu
je sprawdzenia doświadczalnego, to widocz
nie jest tam coś, czegośmy nie oczekiwali; 
należy przeto znaleść coś nowego, coś niezna
nego. Czyż rugowana wtedy hypoteza była 
jednak zupełnie bezużyteczną? Naturalnie, 
że nie. Można nawet powiedzieć, że przyniosła 
ona więcej pożytku, niż hypoteza udatna, za 
jej powodem bowiem przedsięwzięto roz
strzygające próby; jeżeliby też doświadcze
nie wykonano przypadkowo, bez uprzedniego 
stworzenia hypotezy, to nie moglibyśmy stąd 
żadnych wniosków wyprowadzać i nic godne
go uwagi stąd osięgnąć, zakatalogowaliby- 
śmy wprost tylko fakt bez żadnych dalszych 
następstw.

Teraz nasuwa się z kolei pytanie, w jakich 
warunkach stosowanie hypotez nie daje po
wodu do obawy.

Nieodwołalny zamiar doświadczalnego 
sprawdzania hypotezy tu jeszcze nie wystar
cza. Bywają niebezpieczne hypotezy; do 
nich zaliczyć należy głównie i przedewszyst
kiem te, które się zawsze przypuszcza i nieja
sno uświadamia; takie nieuświadomione hypo
tezy są tembardziej niebezpieczne, że nam 

j  niezwykle trudno je  wyrugować. Tutaj wła
śnie fizyka teoretyczna raz jeszcze wyświad- 

! cza u słu g ę : dzięki właściwej jej ścisłości 
zmusza nas do jasnego formułowania wszyst
kich hypotez, którebyśmy bez niej stwarzali 
nawet nie wiedząc o ich istnieniu.

Z drugiej strony jest rzeczą ważną nie po
większać zbytnio liczby hypotez i tworzyć je  
tylko jedna za drugą. Jeżeli wyprowadzamy 

| teoryą z wielu hypotez i jeżeli doświadczenie 
odrzuca taką teoryą, to nie wiemy wtedy,
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która z naszych dedukcyj powinna uledz 
zmianie. Lecz jeżeli teorya wytrzymuje pró
bę doświadczalną, to czyż mamy stąd wnio
skować, że sprawdziliśmy odrazu wszystkie 
hypotezy? Czyż możemy z jednego równa
nia wyznaczać kilkanaście niewiadomych.

Należy dokładnie rozróżniać kategorye 
hypotez. Istnieją aasamprzód takie hypote
zy, które są zupełnie naturalne, i których 
trudnoby było uniknąć. J e s t  zupełnie wla- 
ściwem przypuścić, że działanie bardzo odle
głych ciał jes t znikome, że każdy nieskończe
nie mały ruch jest równomierny, że każde 
działanie jest ciągłą funkcyą przyczyny; toż 
samo da się powiedzieć i o warunkach, wyni
kających z symetryi.

Podobne hypotezy tworzą ogólny grunt 
dla wszystkich teoryj fizycznych i one też do
piero na samym ostatku mogą ustąpić.

Hypotezy drugiej kategoryi chciałbym na
zwać obojętnemi. W większości pytań teo
retyk, rozpoczynając swe wyliczenia, przy
puszcza pewną budowę materyi, np. że ona 
składa się z cząsteczek; jeżeli przypuści od
wrotnie—że m aterya jest ciągłą, to rezultaty 
jego wyliczeń naturalnie się nie zmienią; n a 
potka tylko więcej trudności w wyliczeniach— 
oto i wszystko. Jeżeli następnie doświad
czenie potwierdza jego wnioski, to czyż on 
pomyśli, że dowiódł w ten sposób np. realne 
go istnienia atomów?

Hypotezy obojętne nigdy nie mogą być 
uiebezpiecznemi, trzeba tylko znać ich cha
rakter; mogą być pożytecznemi, albo jako 
sposoby wyliczeń, albo jako obrazy konkret
ne, któremi posługujemy się dla łatwiejszego 
przedstawienia rzeczy do określenia trud 
nych. Z tej więc racyi niema potrzeby zbyt
nio unikać podobnych hypotez.—H jpotezy 
trzeciej kategoryi są rzeczy wistem i uogólnie
niami; te właśnie hypotezy doświadczenie 
winno albo potwierdzić, albo odrzucić. S tw ier
dzone lub nie, są one zawsze pożyteczne, 
lecz wskutek przyczyn, które wskazałem po
wyżej, pożyteczność ich jest rzeczywistą do
póty, póki liczba ich zbytnio nie wzrasta.

Rozpatrzmy teraz bliżej powstanie fizyki 
teoretycznej. Pójdźmy nawet dalej i wyja
śnijmy warunki, wśród których rozwinęła się 
fizyka teoretyczna. Ju ż  pierwszy rzu t na 
nią oka uczy nas, że usiłowania uczonych 
zawsze tu  skierowane były do rozdziału zja

wiska złożonego, obserwowanego doświadczal
nie, na cały szereg stadyów elementarnych. 
Taki rozkład uskutecznia się trzema rozmai
temi sposobami. Przedewszystkiem zacho
dzi on co czasu i tu zamiast tego, żeby roz
patrywać stopniowy rozwój zjawiska w całej 
jego ogólności, staramy się wprost związać 
każdy oddzielny moment z bezpośrednio po
przedzającym momentem; tu przyjmujemy, 
źe stan teraźniejszy świata zależy tylko od 
najbliższej przeszłości i nie znajduje się pod 
wpływem minionych dawniej stanów. W myśl 
tej zasady ograniczamy się, zamiast wypro
wadzania bezpośrednich wniosków ogólnych 
ze zjawisk, podaniem ich równań różniczko
wych; zamiast praw K eplera rozpatrujemy 
prawo Newtona. — Następnie staramy się 
uskutecznić analizę przestrzenną zjawiska. 
To, co nam daje doświadczenie, jest nieo
kreślonym zbiorem faktów, zachodzących na 
obszernej widowni działań, trzeba więc posta
rać się o wydzielenie zjawiska elementarne
go, którego sfera działania obejmowałaby 
nieznaczny tylko zakres przestrzeni. Kilka 
przykładów wyjaśni lepiej myśl moję. Jeże- 
libyśmy chcieli zbadać w całej jego zawiłości 
pytanie o rozkładzie temperatury w ochła- 
dzającem się ciele twardem, to nigdybyśmy 
nie doszli do rozwiązania tej kwestyi; pytanie 
zaś rozwiązuje się, gdy zważymy, że każdy 
punkt ciała twardego nie może bezpośred
nio ustępować ciepła drugiemu oddalonemu 
punktowi i bezpośrednio wymiana może za
chodzić tylko między sąsiedniemi punktami 
i tylko przechodząc stopniowo od jednego 
punktu do punktów najbliższych prąd ciepła 
może dosięgać dalszych części ciała. Z ja 
wisko elementarne zawiera się tu w wymianie 
ciepła między nieskończenie bliskiemi punkta
mi, je s t tu ściśle lokalizowane i względnie 
proste, jeżeli przyjmiemy ten całkiem właści
wy i naturalny punkt wyjścia, że na przebieg 
ten nie wpływa tem peratura cząstek znacznie 
oddalonych. Zegnijmy pręt, przyjmie on 
wtedy bardzo złożoną formę, której bezpo
średnia analiza byłaby niemoźebna, lecz do 
rozwiązania kwestyi natychmiast przyczynia 
się przypuszczenie, że zgięcie jest rezultatem  
odkształceń bardzo małych elementów p rę ta  
i że odkształcenie każdego takiego elementu 
zależy tylko od tych sił, które do niego są 
bezpośrednio przyłożone, a zupełnie nie za
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leży od działań, wywołanych na elementach 
innych.

We wszystkich tych i innych podobnych 
przykładach przypuszczamy, że niema dzia
łania na odległość, przynajmniej na dużą 
odległość. To zaś stanowi już bypotezę, 
która nie zawsze jest słuszną, jak  tego dowo
dzi jasno prawo ciążenia; hypotezę tę należy 
sprawdzać i jeżeli doświadczenie ją  potwier
dza, choćby nawet w przybliżeniu, to jestto 
rzeczą cenną i ważną dla nauki, gdyż po
zwala utworzyć teoryą chociażby szeregiem 
stopniowych przybliżeń. Jeżeli zaś nasza 
hypoteza nie wytrzymuje próby doświadcze
nia, to wtedy szukać należy czegoś innego, 
z nią analogicznego, gdyż istnieją rozmaite 
drogi, któremi zbliżyć się można do zjawiska 
elementarnego. Gdy kilkanaście ciał działa 
na siebie wzajemnie, to może zdarzyć się, że 
działania ich są niezależne jedno od drugie
go i że one dodają się razem jako wektory, 
lub wielkości skalarne; wtedy zjawisko ele
mentarne jest rezultatem  działania jednego 
oddzielnego ciała. Lub weźmy np. zbiór 
drobnych ruchów, ogólniej mówiąc małych 
waryacyj, które podlegają znanemu prawu 
o dodawaniu się małych wychyleń. Ruch za
obserwowany można wtedy rozłożyć na poje- 
dyńcze wahania, np. dźwięk na jego tony 
harmoniczne lub światło na jednobarwne 
części składowe.

Gdyśmy już raz potrafili sobie wyjaśnić, 
w jakim kierunku szukać należy zjawiska 
elementarnego, powstaje odrazu pytanie, 
w jaki sposób do niego zbliżać się należy. 
Może się zdarzyć, że nie zachodzi potrzeba 
wniknięcia w mechanizm zjawiska, prawo 
liczb wielkich może okazać się już dosta- 
tecznem. Zwróćmy się tu ponownie do py
tania o rozchodzeniu się ciepła; każda cząst
ka wysyła ciepło w kierunku każdej sąsied
niej cząstki według prawa, którego bliższa 
znajomość nie jest nam w danym razie po
trzebna; jeżelibyśmy robili co do niego pew
ne przypuszczenia, to byłaby to hypoteza 
„obojętna”, a więc bezużyteczna i nie mogą
ca uledz sprawdzeniu, gdyż wpływ średnich 
wartości i symetrya ośrodka zagładza różni
ce i jakąbądż byłaby nasza hypoteza, to jed
nak rezultat byłby zawsze jeden i ten sam. 
Takie okoliczności zdarzają się w teoryi zja
wisk włoskowatych i teoryi sprężystości. Są

siednie cząstki przyciągają się lub odpycha
ją , znajomość praw tych działań jes t nam tu 
niepotrzebna, wystarcza nam, że działanie 
przejawia się tylko na małych bardzo odle
głościach, że cząstek tych je s t bardzo wiele, 
że wreszcie ośrodek jest symetryczny, a p ra
wo liczb wielkich dopełnia już reszty.

Tutaj raz jeszcze ukrywa się prostota z ja
wiska elementarnego pod zawiłością ostatecz
nych rezultatów, które obserwować możemy; 
lecz ze swej strony prostota ta  jest sama 
tylko pozorną i w rzeczy samej znajdujemy 
pod nią złożony nadzwyczaj mechanizm. 
Najlepszy sposób odkrywania zjawiska ele
mentarnego jest naturalnie doświadczalny. 
Należałoby tu przy pomocy metod doświad
czalnych rozłożyć zawiły konglomerat zja
wisk, który daje nam przyroda, i starannie 
analizować składające go elementy, wydzie
lone w możliwie prostej formie; np. światło 
białe rozkładamy przy pomocy pryzmatu na 
promienie jednobarwne i przy pomocy pola- 
ryzatora na promienie spolaryzowane. Szko
da jednak, że nie zawsze jestto możebne, 
a nawet nie zawsze dostateczne; czasem nie
zbędna zachodzi potrzeba, żeby rozumowanie 
uprzedziło doświadczenie.

Poprę tę  myśl moję przykładem, który 
mnie zawsze szczególniej żywo staje w pa
mięci. Jeżeli światło białe rozszczepiamy na 
jego części składowe, to możemy zawsze wy
dzielić z widma pewną m ałą jego część, k tó 
ra jednakowoż posiadać będzie pewną szero
kość, chociaż bardzo nieznaczną. Podobnież 
otrzymujemy z t. zw. jednobarwnych źródeł 
światła wprawdzie bardzo wąski, ale nie nie
skończenie wąski promień. Gdy więc bada
my własności takich naturalnych rodzajów 
światła i przechodzimy stopniowo do coraz 
bardziej i bardziej jednorodnych wiązek pro
mieni, to możnaby wreszcie, posługując się 
swojego rodzaju zasadą granicy, twierdzić, 
żeśmy temsainem zbadali własności doskona
le jednorodnych promieni.

Wniosek taki byłby jednakże zgoła fa ł
szywy. Dwa w podobny sposób ’ otrzymane 
promienie nie wykazują zjawisk interferen- 
cyi, co miałoby bezwątpienia miejsce, gdyby 
promienie były ściśle jednobarwne.

Znajomość faktu elementarnego pozwala 
przedstawić zadanie przy pomocy równania, 
skąd już pozostaje wyprowadzić zjawisko
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złożone, dostępne obserwacyi i sprawdzeniu; 
czynność ta  zwie się całkowaniem i wchodzi 
w atrybucyą matematyka.

Moźnaby pytać, dlaczego w naukach fizycz
nych z taką ochotą wyrażają uogólnienia 
w szacie matematycznej? Czynią to nie d la
tego, że spotykamy się tu  z prawami licze- 
bnemi, lecz z tej racyi, że obserwowane zja
wisko tworzy się z połączenia wielkiej liczby 
zjawisk elementarnych, k tóre wszystkie są 
do siebie podobne, i na tej też naturalnej 
podstawie gruntu ją się i tworzą równania 
różniczkowe.

Niedość. nam jednak jeszcze, aby każde 
zjawisko elementarne podlegało prostym p ra
wom; niezbędnie potrzeba, aby wszystkie te 
oddzielne stadya elementarne, które połączyć 
mamy, podlegały jednemu i temuż samemu 
prawu. Tylko w tym bowiem przypadku jest 
nam użyteczną matematyka, która uczy jak 
łączyć podobne z podobnem; je j zadanie za
wiera się w tem, aby odgadywać rezultaty 
połączeń, nie dodając w rzeczy samej części 
oddzielnych. Jeżeli jedna i taż sama ope- 
racya ma być powtórzona kilkanaście razy, 
to  m atematyka pozwala uniknąć takich po
wtórzeń, juź naprzód wskazując rezultat. 
Lecz dlatego trzeba, aby te wszystkie ope- 
racye były podobne między sobą, w przeciw
nym bowiem razie trzeba byłoby je  wypeł
niać każdą zosobna i m atem atyka byłaby 
zbyteczną. Dzięki przybliżonej jednorodno
ści materyi, badanej przez fizyków, m ogła 
też powstać i rozwinąć się fizyka teoretyczna; 
w innych zaś naukach przyrodniczych niema 
jednorodności, niema względnej niezależno
ści odległych części, niema prostoty zja
wisk elementarnych i dlatego też natura- 
liści zmuszeni są posiłkować się innemi me
todami uogólnień.

Uprzytomnijmy sobie teraz znaczenie teo- 
ryj fizycznych. Ludzie niewtajemniczeni dzi
wią się, jak  efemeryczne są nieraz teorye 
naukowe; widząc, że po kilkunastu latach 
rozkwitu teorye ustępują, przewidują oni, że 
i dzisiejsze podobny los spotka, stąd wypro
wadzają wniosek o ich bezużyteczności, a na
wet, co więcej, nazywają to nietrwałością 
nauki. Taki sceptycyzm jest jednakowoż 
bardzo powierzchowny, ludzie obcy nauce 
nie zdają sobie wyraźnie sprawy ze znaczenia 
i celu teoryj naukowych, bo inaczej rozumie

liby, że gruzy i zwaliska nawet często mogą 
być na coś przydatne.

Żadna teoryą nie zdawała się tak silnie 
ugruntowaną, jak teoryą Fresnela, k tóra roz
ważała światło, jako ruch eteru. Jednako
woż obecnie skłaniają się wszyscy ku teoryi 
Maxwella; czyż z tego koniecznie ma wyni
kać, że praca Fresnela była nadarem ną. 
Naturalnie, że nie, gdyż celem Fresnela nie 
było poznanie, czy eter istnieje w rzeczywi
stości,czy składa się z atomów i czy te ostat
nie poruszają się w taki lub iony sposób, 
celem jego było raczej przewidzieć zjawiska 
świetlne. Teoryą Fresnela i po dziś dzień 
pozwala to samo robić; równania różniczko
we są zawsze słuszne i prawdziwe, zawsze 
można całkować je temi samemi sposobami 
i rezultaty tego całkowania zawsze zachowu
ją  swoje znaczenie. Niechaj nie mówią, że 
teorye fizyczne sprowadzamy do znaczenia 
recept praktycznych; te równania wyrażają 
związki wzajemne i jeżeli pozostają słuszne- 
mi, dowodzi to, że i związki wzajemne zacho
wują swoję realność. Zarówno teraz, jak  
i przedtem, uczą nas, że istnieje zwisjzek 
między czemś jednem a czemś drugiem; tyl
ko, że to „coś” nazywano dawniej ruchem, 
a teraz „prądem elektrycznym”. Lecz same 
te nazwy, to są tylko obrazy, zastępujące 
przedmioty realne, które przyroda zawsze 
ukrywać będzie przed oczyma naszemi. 
Prawdziwe związki między temi objektami 
rzeczywistemi stanowią dla nas jedyną real
ność, którą osięgnąć możemy; między temi 
objektami istnieją też same związki, co i mię
dzy obrazami, któremi tam te zastępować 
jesteśmy zmuszeni. Jeżeli jednakowoż związ
ki te wzajemne są już nam raz znane, to 
czyż stanowi to dla nas różnicę, że pewien 
obraz przez inny zastąpić nam wypada.

Nie możemy być zupełnie pewni, że dane 
zjawisko peryodyczne, np. falowanie elek
tryczne, jest wywołane przez ruch wahadło
wy jakiegoś atomu, a zresztą kwestyą ta  nie 
jest nawet dla nas interesującą. Lecz mo
żemy twierdzić, źe między falowaniem elek- 
trycznem, ruchem wahadła, a wszystkiemi 
zjawiskami peryodycznemi istnieje ścisłe po
krewieństwo, źe ta analogia lub lepiej ta  równo
ległość ciągnie się dalej aż do szczegółów, że 
jest to skutkiem zasad ogólniejszych, a  mia
nowicie zasady energii i najmniejszego dzia
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łania; oto jest prawda, która pozostanie nie
zmienną pomimo odmiennych szat, w jakie 
chcielibyśmy ją  przystrajać.

Proponowano wiele teoryj rozpraszania 
światła. Pierwsze, jakie wygłoszono, były 
niedostateczne i zawierały tylko małą część 
prawdy; ukazała się następnie teorya Helm- 
holtza, którą rozmaicie zmieniano. Sam na
wet jej autor później zbudował nową teoryą 
opartą na zasadach Maxwella. Lecz, rzecz 
dziwna, wszyscy uczeni poHelmholtzu docho
dzili do tych samych równań, chociaż ich 
punkty wyjścia wydawały się zupełnie różne- 
mi. Pozwolę sobie utrzymywać, źe wszyst
kie te teorye są jednakowe słuszne, nietylko 
dlatego, że pozwalają przewidywać jedne 
i też same zjawiska, lecz i z tej racyi, że wy
kazują jeden prawdziwy związek, a mianowi
cie związek między pochłanianiem (absorpcyą) 
i nieprawidłowem rozszczepianiem (dysper- 
syą anormalną). To, co jest rzetelne w prze
słankach tych teoryj, należy do wszystkich: 
autorów, a zawiera się w wyprowadzaniu 
pewnego związku między niektóremi danemi,' 
które jedni nazywają tem, a inni innem 
imieniem.

Teorya cynetyczna gazów daje powód do 
zarzutów, na które trudno byłoby odpowie
dzieć, gdybyśmy mieli na widoku prawdę 
bezwzględną. Lecz wszystkie te zarzuty nie 
przeszkadzają tej teoryi być pożyteczną, 
zwłaszcza w odkryciu pewnego prawdziwego 
związku, któryby inaczej pozostał dla nas 
nazawsze ukrytym, a mianowicie związku 
między sprężystością gazu a ciśnieniem osmo- 
tycznem; można też powiedzieć, że z tego 
punktu widzenia teorya nasza daje wynik 
rzetelny.

Gdy fizyk przekonywa się o sprzeczności 
dwu teoryj, które mu są jednakowo cenne, 
to czasami m ówi: nie należy się tem m ar
twić, trzeba mocno trzymać obadwa końce 
łańcucha, chociaż jego ogniwa pośrednie są 
dla nas ukryte. Argument taki byłby śmiesz- 
ny, gdyby teorye fizyczne miały to znaczenie, 
jakie im przypisują niewtajemniczeni; w ra 
zie sprzeczności przynajmniej jednę z tych 
teoryj należałoby uważać za błędną, lecz 
rzecz cała zmienia się, gdy szukamy tylko 
tego, czego trzeba szukać. Może się zda
rzyć, że ta  lub owa teorya wyraża związ
ki prawdziwe, a sprzeczność istnieje tyl- j

ko w obrazach, w które ubieramy rzeczy
wistość.

Tym, którzy sądzą, że ograniczamy za
kres, dostępny dla uczonego, odpowiem : te 
pytania, które my pozostawiamy na uboczu 
i o których zaniedbanie macie żal do nas, są 
nietylko oiemożebne do rozwiązania, lecz n a
wet wprost pozbawione wszelkiego znaczenia.

Niektórzy filozofowie utrzymują, że cała 
fizyka objaśnia się wzajemnemi uderzeniami 
atomów; jeżeli chcą powiedzieć, że między 
zjawiskami fizycznemi istnieją też same za
leżności, co i między wzajemnemi uderzenia
mi wielkiej liczby kul, to na to.zgoda,—to 
jest dostępne sprawdzeniu i jest może nawet 
prawdą. Lecz ci filozofowie chcą powiedzieć 
więcej i nam s'ę zdaje, że ich pojmujemy, 
gdyż wierzymy w swą znajomość procesu 
uderzenia, a to wprost z tego powodu, żeśmy 
często widywali grę w bilard. Czyż mamy 
jednak sobie wystawiać, że Bóg, tworząc swe 
dzieło, odczuwał to samo, co i my, przyglą
dając się grze bilardowej? Jeżelibyśmy chcie
li dać wykład tak dziwaczny twierdzeniu filo
zofów, jeżeli odrzucamy wskazane przezemnie 
ograniczenie, to twierdzenie takie niema naj
mniejszej podstawy.

Tego rodzaju hypotezy m ają tylko znacze
nie metafory. Ani uczony nie powinien uni
kać hypotez, ani poeta metafor, lecz uczony 
winien rozumieć ich znaczehie; jego hypotezy 
mogą być pożyteczne, zaspakajając żądzę 
umysłów, a  nie będą szkodliwe, jeżeli należą 
do kategoryi „obojętnych”.

Te motywy wyjaśniają nam, dlaczego nie
które teorye, które były ostatecznie odsądzo
ne od prawa istnienia przez doświadczenie, na
raz znów powstają i rozpoczynają swe życie; 
powodem tego jest to, że one wyrażały praw
dziwe związki wzajemne i nie przestawały 
ich wyrażać nawet wtedy, gdy z tej lub innej 
przyczyny zaczęliśmy formułować też same 
związki innym językiem : zachowały swą 
ukrytą żywotność.

Piętnaście la t temu nic nie było bardziej 
śmiesznego i naiwnego jak  płyny Coulomba, 
a otóż obecnie znów ukazują się pod nazwą 
elektronów. Czem te naelektryzowane nie
zmiennie cząsteczki odróżniać się mają od 
biegunów elektrycznych Coulomba? Mogą 
nam na to odpowiedzieć, że elektrony posia
dają masę; lecz masy ich są znikome, a zresz
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tą  i sam Coulomb nie odmawiał masy swym 
płynom. Byłoby naturalnie przedwczesnem 
twierdzić, źe wiara w elektrony pozostanie 
nazawsze, lecz jednakowoż zajmująco jes t to 
nieoczekiwane odrodzenie.

A le stanowczo najbardziej godnym uwagi 
przykładem jest zasada Carnota; zbudowano 
ją  na błędnych hypotezacb, gdy zaś przeko
nano się, że ciepło daje się na pracę zamie
niać, porzucono wtedy idee Carnota, lecz 
następnie Clausius znowu powraca do nich 
i idee te ostatecznie odniosły tryumf. Teo- 
rya Carnota w swej pierwotnej postaci dawa
ła  narówni ze związkami prawdziwemi cały 
szereg innych błędnych założeń—pozostałość 
starych idei, jednakowoż obecność tych ostat
nich nie mogła oczywiście wpływać na praw
dziwość pierwszych. Clausius tylko poprostu 
odrzucił je tak, jak  się odcinają zeschnięte 
liście; w rezultacie otrzymane zostało drugie 
prawo termodynamiki. To były wszystkie 
też same związki, chociaż, jak  się zdawało, 
międ>y innemi przedmiotami; było to jedna
kowoż dostateczne, aby zasada zachowała 
swoje znaczenie, nawet sposób rozumowania 
C arnota pozostał ten sam, a tylko zastoso
wano go do innego objektu.

{Dok. nant.).
Streszcz. przez O.

R z u t  o k a  n a  ro z w ó j b u d o w y  

m a s z y n  p a ro w y c h .

(Dokończenie).

Uwagę powszechną na wystawie paryskiej 
zwracał parowóz pośpieszny systemu Thuile, 
wystawiony przez wspomnianą firmę Schnei
der i sp. w Creuzot (fig. 7). Jego kolosalne 
rozmiary i odmienny od zwykłych wygląd za
trzymywały zwiedzających; nowe pomysły 
wzbudzały zaciekawienie i obszerne dyskusye 
fachowców, wyrażających wręcz przeciwne 
o nim opinie. Rozstrzygnięcia sporów ocze
kiwać należy w przyszłości po dłuższych do
konanych z tą  maszyną próbach.

Parowóz, o którym mowa, przeznaczony 
jest do poruszania pociągów błyskawicznych 
wagi około 200000 kg z szybkością 120 km

po torze poziomym. P raca pary wykonana 
w cylindrach wynosić ma około 2000 H P .

Parowóz ten jest siedmioosiowy: z przodu 
posiada wózek dwuosiowy, z kołami średnicy 
1060 mm, następnie idą dwa wielkie koła 
prowadzące o średnicy 2 500 mm, na które 
działa maszyna parowa zapomocą korbowo- 
dów i korb; z tyłu znajduje się jeszcze wózek 
trzyosiowy podobny do przedniego. Wózki 
te, połączone z ramą parowozu zapomocą 
sworzni obrotowych, m ają za zadanie umo
żliwienie przejścia parowozu po torze krzy
wym, są obecnie zawsze stosowane w długich 
parowozach i odpowiadają najzupełniej po
kładanym na nich nadziejom. Potężne pale
nisko o powierzchni 4,68 m'J opala kocieł, 
którego powierzchnia ogrzewalna wynosi 
297,7 to2. Prężność wytworzonej pary rów
na się 15 atmosferom. Średnica cylindrów— 
510 'mm, skok tłoka — 700 m m . Roz
dział pary dokonywa się zapomocą suwa
ków cylindrycznych zrównoważonych, wpra
wianych w ruch mechanizmem W alschaerta, 
umieszczonym obok prowadników trzona tło
kowego. Mechanizmy sterujące maszynę 
parową skupione są w budce maszynisty, 
umieszczonej w przedniej części maszyny 
(na rysuDku z lewej jego strony); budka ta  
ma kształt klina przecinającego powietrze. 
Palenisko i palacze mieszczą się, jak zwykle, 
z tyłu kotła w bezpośredniem sąsiedztwie 
z wozem tendrowym, zawierającym niezbęd
ny zapas węgla i wody. W aga parowozu 
wraz z wodą i węglem na palenisku wynosi 
83 600 kg\ z tego na dwie osi prowadzące 
(czyli tak zwana waga przylegania) wypada 
32000 kg. Długość tendra dochodzi do 
7 800 mm, jego waga wraz z zapasem wody 
i węgla równa się 59000 kg. M ateryałem 
użytym do budowy kotła, nitów, korb, wałów 
korbowych i innych najważniejszych części 
jest stal niklowa, posiadająca niezwykłą wy
trzymałość i sprężystość. Do poruszania 
maszyny dynamo, przeznaczonej do oświetle
nia parowozu i pociągu, umieszczonej na pa
rowozie, służy turbina parowa Lavała i o tej 
nowej silnicy parowej wspomnieć musimy 
w kilku słowach, ponieważ nie po raz pierw
szy znajduje się ona na wystawie i nie brak
ło jej też obecnie w Paryżu.

Rozpowszechnione maszyny parowe posia
dają tłok poruszający się prostolinijnie w cy
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lindrze parowym i wykonywający ruch zwrot- 
ny, t .j .  w jednym i drugim kierunku. Szybkość 
tego ruchu jest największa w środkowem po
łożeniu tłoka w cylindrze, schodzi zaś do ze
ra  w położeniach końcowych. Kuch ten zo
staje przekształcony za pośrednictwem trzo- 
na tłokowego, korbowodu i korby na ruch 
obrotowy walu maszyny; mechanizm ten po
siada poważne braki cynematyczne, ponie
waż przekształcenie to nie pozwala na osięg- 
nięcie bezwzględnie równomiernego ruchu 
kołowego i zmusza do używania w tym celu 
kół zamachowych, oraz braki dynamiczne ze 
względu na wpływ mas posiadających ruch 
zwrotny i opory tarcia, powstającego w czo
pach krzyźulca i korby. Dalekim też jest 
od doskonałości, a powszechne jego użycie

wynika z nieposiadania mechanizmu prostsze
go, łatwiejszego do wykonania i trwalszego 
w pracy. Uwaga jednak wielu konstrukto
rów, poczynając od W atta, zwrócona była 
i jest na budowę silnie, w których ruch obro
towy otrzymany zostaje bezpośrednio. O stat
nie dopiero czasy przyniosły wynalazki, ro- 
kujące jaknajpomyślniejsze nadzieje osta
tecznego rozwiązania tej palącej kwestyi.
Z szeregu usiłowań i licznych projektów, 
z których żaden nie został w praktyce urze- i 
czywistniony i rozpowszechniony, jako pierw
szy praktyczny i uzasadniony należy uważać 
wynalazek turbogeneratora przez anglika 
Parsonsa w r. 1884. Maszyna ta  przedsta
wia w zasadzie turbinę, podobną do używa

nych od dosyć dawna w hydraulice; wpra
wiana jest w ruch przez siłę pary, działają- 
sej na łopatki koła roboczego; ciśnienie po
czątkowe równa się ciśnieniu pary w kotle, 
później zaś zmniejsza się stosownie do na
stępującego w niej rozszerzania. W r. 1890 

I Parsons ulepszył swój wynalazek pierwotny,
1 przepuszczając parę promieniowo, pokolei 

przez cały szereg tarcz, zaopatrzonych 
w skrzydła odpowiedniego kształtu w kie- 

! runku osi ich obrotu, skutkiem czego nazwał 
j  nowy przyrząd turbiną dośrodkową, w roku 

zaś 1891 zmienił bieg pary na wręcz prze
ciwny i stworzył turbinę odśrodkową. W  przy
rządach tych każda tarcza otrzymywała tylko 
pewną część szybkości od pary, która odpo
wiednio zwalniała swój bieg, by wreszcie

przy ostatniej tarczy zejść prawie do zera. 
Pomimo tego turbina Parsonsa robiła około 
10000 do 18000 obrotów na minutę, co two
rzyło ogromne trudności w budowie łożysk 
i innych części składowych tej maszyny. 
W tym samym czasie w r. 1889 do Laval 
wynalazł turbinę, opierając się na odmiennej 
zasadzie niż jego poprzednik. W turbinie 
de Lavala para, wychodząca z rurek skośnie 
ustawionych względem tarczy, uderza w od
powiednie łopatki, umieszczone na jej obwo
dzie; działanie polega więc tu  na sile żywej 
cząsteczek pary, zamieniającej się w siłę ży
wą tarczy- Załączony rysunek (fig. 8) wy
jaśnia to działanie silnicy 10-konnej; w na
stępnym zaś (fig. 9) zestawione są główne

Fig. 7.
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części składowe : B—tarcza turbiny, zaopa
trzona w łopatki i umieszczona na wale A. 
N a przedłużeniu walu umocowane jest po
dwójne koło zębate C z zębami skierowane- 
mi po śrubie. I  jedna z rurek doprowadza-

Fig. 8.

jących parę, której ilość reguluje się zapo- 
mocą wentyla K L. D jedno z łożysk, pod
trzymujących wał tarczy. Koło zębate C 
łączy się z kołem zębatem większem M, 
zmieniającem ilość obrotów tarczy tu rb i
nowej i uuiocowanem na wale głównym N. 
Na tym wale mieści się koło parowe R, prze-

urządzenia wyjaśnia się, jeżeli zauważymy, 
że tarcza turbiny znajduje się w nadzwyczaj 
szybkim ruchu obrotowym (30 000 obrotów 
na minutę dla mniejszych silnie i 6000 dla 
największych 600 konnych). Wobec tych 
szybkości, siła odśrodkowa ma pierwszorzęd
ne znaczenie; ponieważ zaś bezwzględnie do
kładne wyrównoważenie tarczy jest niemoż
liwe, chociażby ze względu na niejednakową 
gęstość metalu, z którego jest wyrobiona, 
w rozmaitych jej miijscach, de Laval zgóry 
wyrzekł się bezowocnej pracy wyrównywa
nia. Robi natomiast wał obrotowy nader 
cienki i giętki, i opierając się na własrto- 

j  ściach dynamicznych mas, znajdujących się 
w ruchu obrotowym około osi, twierdzi, że 
wał ten zostanie odkształcony (wygięty) 
w taki sposób, że po ustaleniu się ruchu, 
obrót następować będzie około osi bezwład
ności, prostopadłej do płaszczyzny ruchu 
i przechodzącej przez rzeczywisty środek 
ciężkości. P rak tyka najzupełniej potwier
dziła słuszność rozumowania de Lavala, 
technicy zaś ponownie przekonali się o owoc
ności stosowania wyników teoryi do swych 
prac czysto praktycznych.

W racając do opisu turbiny de Lavala za
uważymy, że wał główny smarowany jes t

noszące ruch na poruszane maszyny. Przy
rząd E , umieszczony obok kół zębatych, 
przeznaczony jest do stałego i obfitego ich 
smarowania. F  panewki wału A przedsta
wione są oddzielnie w celu pokazania row
ków spiralnych, rozprowadzających smar. 
H  panewka drugiego końca wału, pozwalają
ca na wyginanie się jego. Znaczenie tego

automatycznie zapomocą pierścieni P> za 
wieszonych luźnie na wale i zanurzonych 
swemi dolnemi częściami w zbiornikach sm a
ru. Gdy wał znajduje się w ruchu obroto
wym pierścienie wprawione zostają w obrót 
działaniem siły tarcia i naprowadzają na po
wierzchnie wału i do panwi O warstwę sm a
ru, proporcyonalną do ilości jego obrotów.
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Łożyska urządzone na tej zasadzie mają 
obecnie obszerne zastosowanie w budowie 
maszyn dynamo ijprzewodów. Pracą moto
ru  kieruje regulator Q, zmieniający ilość pa
ry wpuszczonej do głównego jej przewodu. 
Wreszcie śruba S służy do zamocowania ko
ła  parowego na wale N.

Uboczny rysunek (fig. 10; przedstawia 
ogólne zestawienie tuibiny de Lavala, tak 
jak jest używana w praktyce.

W ymiary turbin są daleko mniejsze od 
zwykłycb maszyn parowych wskutek znacz
nej szybkości obrotu, np. w 10 H P  turbinie 
deL avala tarcza ma zaledwie 120 m m  śred
nicy, ilość zaś jej obrotów równa się 24 000;

Fig. 10.

taka sama turbina 300-konna posiada tarczę 
średnicy około 700 mm, ilość jej obrotów wy
nosi 9 000. Średnica zaś wału, na którym 
jest umocowana tarcza, wynosi w pierw
szym przypadku 5 mm, w drugim zaś tylko 
30 mm. W skutek tego turbina 10-konna 
mierzy 900 m m  długości, 550 mm  szerokości
1 1000 mm  wysokości, waga jej 200 kg, ilość 
obrotów walu głównego (t. j. n)  równa się
2 400, zużywa zaś pary o ciśnieniu 4 atm .— J  

17,5 kg na konia parowego w przeciągu go
dziny, o ciśn. zaś 14 atm .—13,4 kg. Turbina 
300 konna mierzy na długość 3 950 mm, na 
szerokość 1 900 mm, na wysokość 2 220 mm, 
waży 5 700 kg, a ilość obrotów jej wału głów-

1 nego wynosi 740, wskutek czego nadaje się 
znakomicie do bezpośredniego połączenia 
z maszyną dynamo; zużycie zaś pary mają- 

j  cej ciśnienie 4 atm. wynosi 8,9 kg, mającej 
14 atm .— 7,3 kg, na rzeczywistego konia pa
rowego w przeciągu godziny. Mierzyć się 
więc może z dosyć dobremi maszynami pa- 

| rowemi, wynik zaś, otrzymany z jedną 
1 350-konną turbiną Parsonsa, zużywającą 
6,37 kg pary na konia rzeczywistego w prze- 

j  ciągu godziny, można nazwać wprost podzi
wu godnym. Zalety turbin parowych oce
nione zostały w marynarce, np. w budowie 
torpedowców, którym nadają bardzo znaczną 
szybkość. Torpedowiec marynarki angiel
skiej „Turbina”, zaopatrzony w turbiny P a r
sonsa, rozwinął w ostatnich czasach szybkość 
około 65 km  na godzinę. Oprócz tego n a
dają się dobrze do obsługi stacyj elektrycz
nych, np. jedna z turbin de Lavala została 
już zastosowana w Łodzi na stacyi elektrycz
nej nowej tkalni towarzystwa akcyjnego K . 
Scheiblera.

N a wystawie paryskiej turbiny parowe 
wystawione zostały przez Parsonsa, jedna 
100-konna, druga 800 konna, pracujące z po- 
trójnem rozprężeniem pary, i przez Towa
rzystwo de Lavala, które zaznaczyło się trze
ma silnicami: 5 konną, 150-konną i 300-kon- 
ną. W  pierwszej wał tarczy robił 30 000 
obrotów na minutę, w drugiej 15 000, w trze
ciej wreszcie 9 000, pochodziły zaś ze Sztok
holmu, siedziby de Lavala, lub też z Pary
ża, gdzie wyrabia je znana fabryka Bre- 
gneta.

Oprócz opisanych typów, przedstawiających 
najbardziej charakterystyczne cechy ,współ- 

| czesnego rozwoju w budowie maszyn paro
wych, nie możemy pominąć jednej jeszcze 
ich formy, mianowicie maszyn t. zw. półprze- 
nośnych, t. j. lokomobil. Są one nieocenione 
w rolnictwie i przemysłach, nie związanych 
ściśle z określonem miejscem, m ają też duże 
i ogólne zastosowanie. Ponieważ j.są^znane 
powszechnie, nie przytaczamy bardziej ̂ szcze
gółowego ich opisu, zaznaczymy tylko, że 
wystawa powszechna i pod tyra względem 
przedstawiła ich rozwój i udoskonalenia 
w budowie. Szczególniej odznaczały się,"lo- 
komobile niemieckie znanych fabryk'R . W ol
fa w M agdeburgu-Buskau i Henryka L anga 
w Mannheimie. Należały one do bardzo
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dużych, stosowanych w zakładach przemy
słowych czasowych, gdyż jedna była 200, 
druga zaś nawet 350-konna, obie zaś praco
wały z podwój nem rozprężeniem pary. Lo- 
komobile używane w rolnictwie reprezento
wała maszyna 8-konna budowy zwykle sto 
sowanej w Anglii, pochodząca z fabryki an
glików G arre tta  Smitha i sp., znajdującej się 
w Niemczech w M agdeburgu.

Streśćmy obecnie te punkty wytyczne, któ
re charakteryzują budowę maszyn parowych 
w chwili obecnej.

Poprzednio wykazaliśmy zasadnicze wa
runki, przyjmowane pod uwagę w projekto
waniu i wykonaniu maszyn parowych i wi
dzieliśmy, że podstawową w nich rzeczą jest 
gruntowne zrozumienie nauki o cieple, nauki 
zawdzięczającej swe powstanie genialnym 
fizykom X IX  stulecia, rozwijanej obecnie 
nietylko przez uczonych, władających anali
zą matematyczną lub środkami laboratoryj- 
nemi, lecz i ‘przez inżynierów prowadzących 
doświadczenia na wielką skalę w fabrykach 
i instalacyach najrozmaitszych. K ażdy błąd 
poprzedników wykryty przez nich, to mate- 
ryał do poprawy na przyszłość, każde drobne 
nawet zjawisko przyrody spostrzeżone, to 
droga do ulepszeń i do wynalazków. Wspól
na zaś praca teoretyczna i praktyczna pro
wadzi ustawicznie po ogólnym torze postępu 
ludzkiego. W  taki sposób powstała budowa 
maszyn o wielokrotnem rozszerzeniu pary, 
stosowanie płaszczów w cylindrach maszyn, 
wprowadzenie do istniejących i nowych m a
szyn przegrzewania pary, dającego zapomo
cą prostego ulepszenia przeszło 10% oszczęd
ności na używanem paliwie, kwestyą regula
torów i kół zamachowych, budowa skrap la
czy i t. d. Nie na każdem jednak polu w bu
dowie maszyn parowych zauważyć się daje 
ta  droga metodycznej pracy naukowej. Do 
tych zaś zaliczyć należy kwestye budowy 
rozdziału pary; znaczna większość konstruk- 
cyj, jakie się dają obecnie spostrzedz w tym 
kierunku, opiera się nie najasnem  zrozumie
niu praw mechaniki i m atematyki *), lecz na

Krzywe, opisywane przez rozmaite punkty 
mechanizmów rozdziału pary i mające ścisły  
związek z budową maszyn, wyrażają zupełnie

indywidualnych poglądach wynalazców, mało 
mających związku z krytycznem rozważa
niem działania mechanizmów i wymaganiami 
podawanemi przez praktykę, w celu ich wy
konania. Pod tym względem najbardziej cha
rakterystyczne przykłady przedstawiały ma
szyny wystawione w Paryżu przez francuzów, 
natomiast niemcy wystąpili z głęboko obmy- 
ślonemi i systematycznie przeprowadzonemi 
konstrukcyami (rozdziały pary wentylowe), 
amerykanie zaś dali się poznać jako technicy 
praktyczni — zwracający przedewszystkiem 
uwagę na prostotę (suwaki zwyczajne), ła t
wość wykonania (kurki Corlissa), obsługi 
i wymiany poszczególnych części składowych.

Rozwój dotychczasowy maszyn parowych 
pozwala jednak wnioskować, że i to, co dziś 
przedstawia się jako ich braki, z czasem usu- 
niętem zostanie. Niwelacyjna praca techniki 
stale prowadzi do tego wniosku. Gdy okiem 
rzucimy poza siebie na pierwsze próby i usi
łowania, czynione przez samodzielne umysły 
wynalazców kroczących po nowych szlakach, 
wytwarzających ścieżki dla następców, i po
równamy je  z drogami, które dziś technika 
uznaje za wytknięte i ustalone, musimy dojść 
do przekonania, że to, co obecnie uważamy 
za chwiejne próby, dla naszych następców 
stanie się jasnem, niezbitem, prawdą jedyną. 
Maszyna parowa ma chlubną tradycyą za 
sobą; przeniknęła w ciągu stulecia do wszyst
kich zakątków ziemi, i o stopniu jej rozprze
strzenienia sądzić można z tej siły, którą 
wytwarza w chwili obecnej. Liczą ją  na 
60000000 koni parowych.

Nie zginie też tak prędko. Być może, źe 
w przyszłości umysł ludzki wytworzy silnicę, 
która prościej i oszczędniej wyzyskiwać bę
dzie siły przyrody. Nie znikną jednak z po
wierzchni ziemi ani w mgnieniu oka, ani 
w la t kilkanaście maszyny, przekształcające 
zapomocą pary wodnej energią słońca, ze
braną w węglu i rozprowadzającą ją  do milio
nów maszyn, obsługujących narody, zbliżają
cych ludzi, przy pomocy żeglugi i kolei. J e 
żeli zaś tak być musi, technicy zapominać nie 
mogą, że każda jednostka pracy wytworzona 
przez maszynę parową jest wynikiem prze-

określone prawa matematyki, nadają się więc 
najzupełniej do badania zapomocą jej metod 
ogólnych.
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kształcenia energii zawartej w węglu kamien
nym i rozproszenia jej następnie we wszech- 
świecie. Zapasy węgla są  wielkie: znane 
nam nie są dotychczas wyczerpane, wielu nie 
znamy lub z nich dotychczas nie korzystamy. 
Nie są one jednak nieskończone i patrząc 
w przyszłość na zasadzie dzisiejszego stanu 
rzeczy przyjąć musimy, źe wyczerpanie wę
g la—to widmo zagłady dla cywilizaeyi i śmier
ci dla ludzi. Oszczędne zatem używanie tych 
skarbów, któremi nas obdarzyła przyroda, 
prowadzić winno w przyszłości budowę m a
szyn parowych—w tem leży jeden z pewni
ków kierujących techniką, głoszący ekonomią 
sił przyrody. Dążenie zaś pracy techników, 
opartej na wiedzy gruntownej, teoretycznej 
i doświadczalnej, przynieść musi owoce zna
czenia pierwszorzędnego dla ludzkości i jej 
rozwoju.

8. J . OTcolski.

Spostrzeżenia naukowe.

Przyczynek do znajomości ślimaka bajkalskiego.
Zaledwie w rok po napisaniu artykułu mego *)

0 ślimaku bajkalskim (Ancylodoris baicalensis 
m.) przyszło mi na myśl, że niegdyś widziałem  
podobnego ślimaka w dziele Middendorfa 2). 
Sprowadziwszy przeto rzeczone dzieło, przeko
nałem się, że mnie pamięć nie zawiodła i w rze
czy samej znalazłem rysunek 3) zupełnie takiego  
samego ślimaka jak  bajkalski, którego autor na
zywa : Doris sp. nr. I. Pochodzi on z wybrzeży 
wyspy Nowaja zemla, tudzież z wybrzeży La- 
plandyi rossyjskiej.

Że ślimak Middendorffa do rodzaju Doris L. 
zaliczony być nie może, rozumie się samo przez 
8^ i gdyż według opisu jego  (1. c. str. 5 1 4 ) tak 
czulki, jak  i skrzela u tego ślimaka są innej
1 daleko mniej skomplikowanej budowy, niż u ro
dzaju Doris L.

Czy okazy pochodzące z Bajkału i z morza 
Lodowatego są identyczne, można będzie orzec 
stanowczo wówczas dopiero, gdy zostaną one do
kładnie porównane z sobą. Sądząc jednak z te -

') Zob. W . Dybowski, Nachrichtsblatt der 
Deutschen Malacozool. Gesl. nr. 9— 10, 1900 r., 
str. 143, tab, II, fig. 1— 7.

2) Zob. Th. v. Middendorff, Beitrage zur ei- 
ner M alacozoologia Rossica. II. 1847.

3) Zob. Middendorff, 1. c., tab. X , fig. 19— 21, 
Btr. 513.

j  go, co dotąd wiemy o faunie bajkalskiej, należy 
przypuszczać, że przedstawiają one oddzielne 
gatunki, tembardziej, że Middendorff rozróżnia 
aż pięć gatunków, z morza Lodowatego i Ocho
ckiego pochodzących (1. c. str. 515).

Jeżeliby zaś ślimaki rzeczone okazały Bię ca ł
kiem jednostajne, nie byłby to bynajmniej fakt 
odosobniony, gdyż wiemy już, że gąbka bajkal
ska (Lubomirskia baicalensis m.) znajduje się 
w morzu Behringa i jest zupełnie jednostajna 
z formą typową bajkalską *), Może być przeto, 
że i Ancylodoris baicalensis ra., dostawszy się 
do Bajkału z morza Lodowanego, przetrwał do
tąd w formie swej pierwotnej.

W każdym razie jestto  fakt nadzwyczaj cie- 
| kawy, że w Bajkale znalazł się ślimak, wspólny 
[ z morzem Lodowatem. Jestto bowiem nowe 

i niezbite potwierdzenie morskiego pochodzenia 
fauny bajkalskiej, a następnie służy nam za do
wód, że fauna ta ma przedstawicieli z morza L o
dowatego, co dotąd nie było jeszcze wiadomem, 
a przez niektórych badaczów uważanem nawet 
za rzecz niemożebną.

Dr. W. Dybowski.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Dziewiąty księżyc Saturna. William P i-
ckering na zasadzie zdjęć fotograficznych nieba 
odkrył obecność dziewiątego księżyca Saturna, 
widocznego jako gwiazda 15,5 wielkości. D o
tychczas niema bliższych szczegółów o tem od
kryciu. Q' 2 1,

— Nowa kometa. Dnia 20 grudnia r. z. zo- 
] stała zauważona w N izzy nowa kometa, której 
[ zboczenie wynosiło — 22°, a wzniesienie proste

338°; obecnie może być obserwowana wyłącznie 
na półkuli południowej. Q_

—  K ształt księżyca. Będąc zwróconym ku 
ziemi tylko jedną stroną swej powierzchni, k się
życ znajdował się pod znacznym wpływem ziemi, 
szczególniej w okresie stygnięcia; fakt ten na
prowadza na domysł, że księżyc powinien p o 
siadać pewne wydłużenie w kierunku ziemi. 
W ostatnich czasach Franz w Królewcu doszedł 
do wniosku (na zasadzie fotografij księżyca, 
zrobionych w obserwatoryum Licka), że wydłu
żenie to wynosi 0 ,0 0 1 1 4  promienia, wszakże 
z dość znacznym błędem prawdopodobnym.

G. T.

*) Zob. Dybowski, N otiz uber einen neuen 
Fundort d. Baikal-Schwammes (Sitzungsber. d. 
Dorpater Naturfor. G esell.), tom 7, zesz, 1, 
a także W szechświat z r. 1884,
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—  Optycznie czynne zw iązki siarki. W arty
kule o optycznie czynnych związkach azotu i cy
ny (W szechświat 1900 , s ‘r. 280) wyraziliśmy 
przypuszczenie, że wkrótce uda się również 
związki organiczne innych pierwiastków roz
szczepić na czynne izom erony. Tym razem  
przypadła kolej na czterowartościowe związki 
siarki, a mianowicie na związek wzoru :

C2H5 CH2 • CO . OH
Br 8  CH3

Szczęśliwym odkrywcom izom eronów optycznych  
azotu i cyny, Popeowi i Peacheyowi, udało się 
rozszczepić zapomocą tejże metody (działaniem  
kwasu sulfokamforowego) powyższy związek siar
ki na dwa izomerony optyczne, skręcające p ła sz 
czyznę polaryzacyi. W krótce po tem ukazała 
się w druku rozprawa Smilesa, w której uczony 
len donosi, że udało mu się otrzymać izomerony 
optyczne związku :

c h 3 q ^  c h 2 . c o . c 6h 5
C2H 5 ^  b Br

również zapomocą metody, wynalezionej przez 
Popea i Peachyego.

(Journ. Chem. Soc. (1 9 0 0 ) str. 1072 , (1 9 0 0 ), 
str. 1174).

M . C.

S e k c y a  przyrodnicza
Tow arzystw a Ogrodniczego warszaw skiego.

I. Na posiedzeniu z dnia 20 grudnia 1900 r. 
zakomunikowano referaty :

1. P . Z. W eyberg przedstawił komisyi niektó
re szczegóły z otrzymanych prze1? się rezultatów  
pracy nad syntezą kilku glinokrzemianów.

2. P, J. Tur, uzasadniając potrzebę spolsz
czenia niektórych terminów embryologicznych, 
zwłaszcza takich, które są w ciągiem użyciu — 
kw estya ta rozpatrywana była na ostatniem po
siedzeniu ^komisyi ')— zaproponował spolszczenie  
nazw łacińskich, używanych pospolicie do oznacze
nia postaci zarodków : blastula, gastrula, tudzież 
Spolszczenia nazw tkanek embryoualnych; ekto- 
derma, entoderma, mezoderma, mezenchyma. Zda
niem prelegenta powyższe term iny dałyby się | 
z łatwością zastąpić przez następujące polskie [ 
wyrazy :

Blastula =  stadyum bezjelitow e— zarodek bez 
je lito  wiec.

Gastrula =  stadyum praj elito w e— zarodek pra- 
jelitow iec.

Ektoderma =  nadlistek albo nadwarstwa.

*) Ob. Sekcya przyrodnicza. W szechświat 
nr. 29, 1900, str. 623.

Entoderma =  podlistek albo podwarstwa.
Mezoderma =  śródlistek albo śródwarstwa.
Mezenchyma =  śródmiąższ.
Nadto na skutek propozycyi ze strony sekre

tarza komisyi p. J. Eismonda, uznano za odpo
wiednie posługiwanie się wyrazem : zarodni
kowce, zamiast „gregaryny,, albo „hurmaczki” , 
nazw, używanych niekiedy zamiast łacińskiego 
Sporozoa.

II. Na posiedzeniu z dnia 31 stycznia 1901 r. 
zakomunikowali prace:

1. P . K. Kulwieć : „Przyczynek do znajomości 
układu limfatycznego i wydzielniczt-go u skoru
piaków” . (Zostanie podane w streszczeniu, do- 
konanem przez autora).

2. P. J. T ur: „Przyczynki do embryogenii p o 
równawczej ptaków” . (Zostanie podane w stresz
czeniu, dokonanetn przez autora).

3. P. W. G orczyński: „O stosowalności wzo- 
j rów dyspersyjnych”.

Z A W IA D O M IE N IE .

III Zjazd przyrodników i lekarzy czeskich od
będzie się w Pradze w czasie od 25 do 29 maja 
r. b. Stali uczestnicy Zjazdów polskich, przyrod
nicy i  lekarze czescy, którzy w roku 1887 tak 
serdecznie witali naszych uczonych, licznie przy
bywających na II Zjazd czeski do Pragi, i teraz 
żywią nadzieję, że ujrzą obok siebie pożądanych 
gości-pobratymców. Te ich uczucia najwyraź
niej przebijają się w odezwie, którą otrzym ali- 

j  śm y właśnie w naszej redakcyi i  której parę ustę
pów pozwalamy sobie podać do wiadomości czy
telników naszych ;

„Licząc na udział polskich przyrodników i le.- 
knrzy zamieściliśmy w ustawie Zjazdu pod ij 10 
co następuje: „Uczestnicy innych narodowości 
mogą brać udział bądź jako rzeczywiści członko
wie, którym przysługuje prawo mieć odczyt, dy- 
sputować i podawać projekty w swym ojczystym  
język u ,— bądź tylko jako goście.

„Zgóry cieszymy się nadzieją licznego współ
udziału rodaków Szanownego Pana, a będziemy 
uważali za prawdziwy zaszczyt, gdy usłyszym y  
z ust W aszych znanych pracowników na polu  
wiedzy przyrodniczej i lekarskiej obraz postępu  
nauki i pracy, jaki w ostatnich latach niew ątpli
wie uczyniliście.

„Tym sposobem będziemy mogli bozpośrednio 
czerpać wiadomości.

Prof. D r. J . Hlava.

„PS. Panowie, mający zamiar wziąć czynny lub 
bierny udział w III Zjeździe czeskich przyrodni
ków i lekarzy r. 1901 , zechcą się łaskawie zgło- 
się po l adresem : Doc. Dr Antonin Vesely, Pra- 
ha I N&bieźi 14; składkę zaś w kwocie 10 fran
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ków (koron) należy przysłać pod adresem : 
Doc. Kareł Petr Kheil, Prali a II Myslikova 
ul. 3 ”.

W I A D O M O Ś C I  B I E Ż Ą C E .

Nowa gwiazda.
Obserwatorium paryskie otrzymało wiadomość, 

że prof. Anderson w Edynburgu odkrył w nocy 
z d. 21 — 22 lutego nową gwiazdę w konstelacyi 
Perseusza; wieczorem d. 23 świeciła ona silniej, 
aniżeli największe gwiazdy z wyjątkiem Syryu
sza. Jak wiadomo, gwiazdy nowe zjawiały się 
w różnych epokach; najdawniejsza wiadomość 
o nich sięga II w. przed N. Chr., a po raz ostat
ni wynalazł nową gwiazdę w W oźnicy tenże An
derson d. 2 4  stycznia 1892 r.; widoczna ona by
ła jako gwiazdka 5-ej wielkości, która stopniowo 
gasła i po upływie 3-ch miesięcy znikła zupełnie 

Jeżeli wiadomość o ukazaniu się gwiazdy 
w Perseuszu okaże się prawdziwą, czego nie 
omieszkamy stwierdzić, byłaby to 26-ta  z rzędu 
gwiazda nowa, obserwowana w ciągu X XII 
wieków.

O. T.

O B J A W Y  A S T R O N O M I C Z N E  
na m. marzec.

W ciągu b. m. będą widzialne gołem okiem 
dwie planety : Mars przez noc całą i Jowisz nad 
ranem. Mars daje się z łatwością wyszukać 
w gwiazdozbiorze Lwa, gdzie będzie do sierp
nia, poczem przejdzie do gwiazdozbioru Panny.
W ciągu sześciu miesięcy (od listopada do maja) 
Mars zakreśla na niebie węzeł, znacznie większy 
i bardziej wyrazisty aniżeli u innych planet. Do

Zakrycia gwiazd przez

stycznia r. b. planeta posiadała ruch prosty 
(z zachodu na wschód), od stycznia do kwietnia 
r. b. ma miejsce ruch wsteczny, a potem znów 
nastąpi ruch prosty.

Na początku miesiąca Mars znajduje się nad 
gwiazdą 1 ej wielkości Regulusem nieco ze strony 
lewej, następnie przechodzi stopniowo na prawą 
stronę wspomnianej gwiazdy. Wskutek stopnio
wego oddalania się planety od ziemi średnica p o 
zorna maleje od 14 do 12 sekund łuku. Mars 
przechodzi przez południk między 10 — 11 godz. 
wieczorem, znajdując się nad poziomem na w yso
kości około 54°, t. j. na takiej, na jakiej widzi
my słońce w południe na początku maja.

Jowisz je s t  widoczny nad ranem, wschodzi na 
2 — 3 godziny przed słońcem, świecąc niezwykle 
silnym blaskiem; średnica pozorna planety wyno
si w dniu 15 marca r. b. 34". Przez rok cały 
Jowisz znajduje się w gwiazdozbiorze Strzelca, 
najdogodniejszą wszakże porą do czynienia spo
strzeżeń nad Jowiszem będzie czas od kwietnia 
do września. D. 14 go marca Jowisz przejdzie 
w odległości 3% ° na południe od księżyca. 
Z powodu znacznego zboczenia południowego (bli
sko — 23°) wysokość Jowisza w chwili przejścia 
przez południk (około godz. 7 r.) jest nieznacz
na, gdyż wynosi zaledwie 15°.

D. 21-go o godz. 8 r. słońce znajdować się 
będzie na równiku niebieskim w przejściu z pół
kuli południowej na północną; jestto chwila wio
sennego porównania dnia z nocą. Długości dnia 
znajdują się w granicach 10 godz 46 min. 
i  12 godz. 49 m., co w porównaniu z czasem  
trwania najkrótszego dnia (7 godz. 34 m. w War
szawie) wykazuje, że na początku miesiąca przy
bywa 3 godz. 12 m., a w końcu 5 godz. 15 m.

Odmiany księżyca : d. 5-go pełnia o god. 9 m. 
28  r . 13-go ostatnia kwadra o godz. 2 m .3 0 p p ., 
20-go nów o godz. m. 17 pp., 27-go pierwsza 
kwadra o godz. 6 m. 3 rano.

G. Tołwiński.

księżyc w marcu r. b.

Ozleń
Wiel
kość

Z a k r y c i e O d k r y c i e
miesią

ca
Nazwa gwiazdy Czas średni 

warszawski
Kąt 

„od bie- 
gunaM

Czas średni 
warszawski

Kąt 
„od bie
gun a“

U W A O I

2 x Raka. . . 5,1 12 g . 36 m. 99° 13 g . 44 m. 309°
17 c1 Koziorożca . . 5,5 księżyc 

hory zon
pod
tem

17 g . 24 m. 264°

17 c5 Koziorożca . . 6,4 17 g . 3 m. 123° 17 g . 38 m. 199°
24 co' Byka . . . 5,8 9 g . l l  m. 73° 10 g . 5 m. 284°
25 1 Byka . . . . 5,3 8 g  19 m. 70° 9 g . 16 m. 297*
26 X3 Oryona . . . 5,3 6 g . 43 m. 152° 7 g . 26 m. 2 2 3 °
26 X4 Oryona . . . 5,1 6 g. 55 m. 32° 7 g . 25 m. 344" ) Zakrycia bardzo 'ciekawe,
26 68 Oryona . . . 6,1 l ig .  Im. 32° 11 g. 22 m. 350° [bo gwiazdy krótko pozostają
26 71 Oryona . . . 5,5 12 g .!24 m 170° 12 g. 42 m. 207° Iza tarczą księżyca.
29 A2 Raka . . . . 6,1 8 g. 21 m. 130° 8 g. 25 m. 274°

Czasy wszystkie w yliczyliśm y dla Warszawy. W miejscowościach położonych na wschód od W ar
szawy zjawiska, wogóle mówiąc, zachodzą później, a w miejscowościach położonych na zachód—  
wogóle wcześniej (absolutnie), niż w Warszawie. Tad. B an.
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Książki nadesłane do redakcyi.

—  Zygmunt Gloger. Geografia historyczna 
dawnej Polski, z dodaniem mapy Rzeczypospoli
tej J. Babireckiego. W tekście 64  autentycz
nych rycin. Kraków. Spółka Wydawnicza Pol
ska. Str. 387 .

—  S tan is ław  Srokowski Fridtjof Nansen i j e 
go wyprawa do bieguna północnego. Z portre
tem i mapą. Kraków, 1 899 . Str. 52.

—  Dr. Maurycy Straszew ski. O filozofii i filo
zoficznych naukach, Kraków, 1900 . Sfr. 52.

—  Dr. Henryk Gomperz. Krytyka hedoniz- | 
mu, przełoży! z upoważnienia autora A ntoni 
Krasnowolski. W ydawnictwo Przeglądu F ilo zo 
ficznego. W arszawa, 1 900 . Str. 101

—  Harald Hoffding. Zasady etyki. P rzeło
żył z niemieckiego J. W l. Dawid. Warszawa, 
Nakład .G ło su ”. 1901 . Str. 61.

—  Dr. Zygmunt Balicki. Hedonizm jako punkt 
wyjścia etyki. Odbitka z Przeglądu Filozoficz
nego. Warszawa 1900 . Str. 40 .

—  Dr. W ładysław  Szajnocha. Z podróży 
geologicznej po Rossyi. Zapiski z VII międzyna
rodowego kongresu geologów, odbytego w P e
tersburgu w r. 1897. Lwów, 1898 Str. 134-

SPROSTO WANIĘ.

W n-rze 4 W szechświata z r. b. na str. 60, 
lam I, w. 19 od góry, zamiast w yrazu: „owo
cowy”, powinno być : „od owocu dłuższy i . . .”

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 d. 20 do 26 lutego 1901 r.

(Ze spostrzeżeń ua stacyi meteorologiczną) przy Muzeum Przemysłu 1 Rolnictwa w Warszawie).

ae
8
O

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

U'CD
U

rZ
&

|
Kierunek wiatru! gUTOa
Szybkość w metrach L„„ a 

ha sekundę ,Opadu
i

0  w a g  1

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

20 S. 56,2 55,6 : 56,3
| I 

— 14,8  — q,oj—1 1 ,8 — 6 ,0 — 14,8 80 .NE*,E7,NE3
_

21 G. 5 \4 56, t 56.1 — ló.oj— 9 ,8 —̂ 9,3 — 7.6  — 16,2 83 O.NE3,SW3 — B
22 P. 55,1 54.3 52,6 — 9 ,'  — 5 7 — 7.5 — 5 .1  — 1 1 ,2 85 W5,W7,SW3 0,4 *  g. 230 p. m.— 2 p. m. [g
23 S. 46,4 42.7  38,2 — 5,7 — 0,8 -  1,8 0,0 — 8,2 84 SWS.W^SW1* 2,2 ■£; 4 * wieczorem; [*]
24 N. 41.4 42,3 36,3 — 6,8 — 1 ,8 .— 1 ,2 — o,5 — 6,7 87 NW12,S\Vlł,SW u o,3 /  4* wieczorem; g )
25 P. 43,9 47.2 49.2 — 9.° — 3.'V — 5,9 — 1 ,0 .— 9,0 62 w \w *,s w * , o,3 *  z nocy; (g)
26 W 5o,5 49,5 j 49.6 — 11,6  —  3,6 —  2,0

1 1
—  2,0 — 11,6

1
81 S5,S3,SE3 0

Średnie 49,3 - 6 , 7 81 3,2

T R E Ś Ć . F eliks Pancer, przez S. K. —  H. Poincare. Teorya i doświadczenie w fizyce; streszcz.
przez G. (ciąg dalszy). —  R zut oka na rozwój budowy maszyn parowych, przez S. J. Okolskiego 
(dokończenie). —  Spostrzeżenia naukowe. —  Kronika naukowa. — Sekcya przyrodnicza. —  Zawia
domienie. —  Wiadomości bieżące. —  Objawy astronomiczne. —  Zakrycia gwiazd przez księżyc. —

Książki nadesłane. —  Buletyn m eteorologiczny.

W y d aw ca  W. W ró b lew sk i .  R edak to r Br. Z n a to w icz .

flosBo-ieno IluHsypoiD. Bapuj&Ba 15 4»eBpa.u 1901 roA*. Druk Warsz. Tow. Akc. Artysty czno-Wydawniczego.




